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مقدمــــــة
يوم الســبت الـــسادس مــن أغســطس 2016م كان يــوم والدة يمن جديــد، ُولدت فيــه اإلرادة 
السياســية اليمنيــة والتحمــت فيــه مختلــف القــوى التــي تحــرص عــى انتمائهــا الوطنــي 
واســتقالل قرارهــا ورفــض الوصايــة الخارجيــة عــى بلدهــا ومواجهــة التبعيــة واإلرتهــان.

ــه عــن تأســيس املجلــس الســيايس األعــى كســلطة سياســية  ــن في ذلــك اليــوم الــذي أُعل
تمثــل الصمــود والتحــدي واإلرادة السياســية يف مواجهــة العــدوان والتحديــات التــي يحــاول 
ــس  ــوىل الرئي ــوم ت ــة، ي ــية والوطني ــواه السياس ــي وق ــعب اليمن ــى الش ــا ع ــداء فرضه األع

الشــهيد صالــح عــي الصمــاد رئاســة املجلــس الســيايس األعــى.
ــل  ــاً جع ــاً ومعنوي ــداً رشعي ــيايس راف ــس الس ــول املجل ــعبي ح ــاف الش ــل االلتف ــد مثّ وق
العالــم املنافــق يف حــرة وحــرج عــن التعامــل مــن عدمــه؛ فــإرادة الشــعب هــي املنتــرة 
وإن تكالــب عليهــا أرشار العالــم، كــون ذلــك التأســيس يُعــد الخطــوة الجوهريــة يف حمايــة  

ــة الــذي ظــن العــدوان أنــه قــد قــى عليــه تمامــاً. ــة اليمني ــان  الدول كي
ــا  ــمت معه ــة ارتس ــوة إضافي ــت ق ــي مثل ــية والت ــل الرئيس ــم العوام ــن أه ــر م عامــل آخ
ــن  ــخ اليم ــن تاري ــة م ــة الصعب ــذه املرحل ــة له ــة واإلدارة القوي ــة العام ــح السياس مالم
هــذه القــوة التــي تحولــت مــع مــرور الشــهور واألعــوام إىل أبــرز قــوة سياســية ونموذجــاً 
ملنهجيــة القيــادة التــي تمثــل ومثلــت الشــعب اليمنــي بــكل أطيافــه وفئاتــه وتنوعــه الفكري 

ــرايف. ــايف والجغ والثق
ــه(  هــذه القــوة تمثلــت يف شــخصية الرئيــس الشــهيد/ صالــح عــي الصمــاد )رحمــه الل
ــاً  ــاً وأمني ــياً وثقافي ــي سياس ــه امليدان ــن،  وكان لتحرك ــن كل اليمني ــه م ــاطته وقرب وبس
وعســكرياً وإداريــاً واجتماعيــاً تمثيــالً للشــعب بــكل فئاتــه، ولــم يعــد يمثــل »أنصــار اللــه« 
كمكــون مــن أبــرز مكونــات هــذا الشــعب اليمنــي العظيــم وهــو بذلــك مثّــل الشــخصية 
القياديــة التــي ال تهــدأ لــه بــال وال يرتــاح لــه قلــب أو يغمــض لــه جفــن، وهــو يرى وســيلة 
يمكــن مــن خاللهــا خدمــة شــعبه ورفــع رايتــه بــن شــعوب العالــم إالّ وانتهجهــاً فمثلــت 
تحركاتــه وســرته منهجيــة للعــزة والصمــود والكرامــة والبــذل والعطــاء والتفانــي يف خدمة 
شــعبه وأمتــه مــن منطلــق الثقافــة القرآنيــة التــي تحــى بهــا، حتــى تجســدت فيهــا قيــم 

القــرآن الكريــم ســلوكاً وعمــالً ونشــاطاً.
رحــم اللــه الفقيــد وأســكنه فســيح جناتــه وألهــم أهلــه ومحبيــه الصــر والســلوان و»إنــا 

للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

ضيــف اللــه قاســـم الشــامــي

وزيــــــــــــــر اإلعــــــــــــــام





يف حضرة الشهيد الصماد
استشــهد الرئيــس صالــح الصمــاد بفعــل جريمــة اغتيــال غــادرة للعــدوان االمريكــي الســعودي 
يف مدينــة الحديــدة الصامــدة التــي أحبهــا – رضــوان اللــه عليــه – وأحــب ابناءهــا وبادلهــم الحــب 

والوفــاء، وشــحذ الهمــم، وعبــأ الجماهــر للصمــود واالنتصــار.

رحــل الرئيــس الشــهيد بذلــك الشــكل الفاجــع ليؤكــد عظمــة اللحظــة التــي انجبــت فيهــا اليمــن 
أمثــال الشــهيد الصمــاد، الــذي كان يف مقدمــة صفــوف شــعبه صمــوداً وتضحيــة، واســتعداداً ملالقــاة 

املــوت يف أيــة لحظــة ونيــل الشــهادة املبتغــاة.

ــا رســوخاً  ــاً تــزداد كل يــوم فين ــه ظــل روحــاً وقيمــاً ومبادئ رحــل الشــهيد الصمــاد جســداً، لكن
ــهيد  ــس الش ــدها الرئي ــي جس ــم الت ــذر للقي ــاء املتج ــار، وباالنتم ــج واملس ــة النه ــاً بصوابي ويقين

ــق. ــى ذات الطري ــروا ع ــده أن يس ــن بع ــم م ــوذج يله ــال ونم ــى مث ــه، بأرق ــه علي ــوان الل رض

ــون  ــه يف العي ــبنا أن ــن حس ــه.. لك ــاد حق ــح الصم ــهيد صال ــس الش ــويف الرئي ــن ت ــات ل كل الكلم
ــيء. ــطع وت ــاً تس ــل شمس ــوف يظ ــن س ــارضاً.. ويف الزم ــماع ح ــداق واألس واألح

ــس  ــا يجــب لجهــود الرئي ــة »ســبأ« أن تنجــز بعــض م ــاء اليمني ــة االنب ــه كان عــى وكال هلــذا كل
ــذي  ــاب الباكــورة ال الشــهيد توثيقــاً وفكــرًة نقبــس مــن روح وفكــر الرئيــس الشــهيد، فــإىل الكت
تصــدره الوكالــة .. وكلنــا أمــل يف دراســات تســتويف وتــيء جوانــب مــن حيــاة حفلــت بالعطــاء 

ــدة. ــف الخال واملواق

ويف الفــرة القصــرة التــي قضاهــا الرئيــس الشــهيد صالــح الصمــاد رضــوان اللــه عليــه يف الســلطة 
كان النمــوذج واملثــال املنشــود  لشــاغل هــذا املوقــع املهــم والخطــر.

لقــد قــدم رضــوان اللــه عليــه صــورة ناصعــة مــن البــذل والعطــاء وحســن ادارة الشــأن العــام، 
ويف ظــروف عصيبــة فلــم يكــن ولــم يتــوان عــن العمــل واملبــادرة ليــالً ونهــاراً وعــى كل املســتويات 
لخلــق أفضــل الظــروف لعمــل الدولــة والحكومــة وتفعيــل مؤسســاتها املدنيــة واألمنيــة واالرتقــاء 

بــاالداء إىل مســتوى التحــدي املطلــوب.

كمــا قــاد رضوان اللــه عليــه املبــادرات الشــخصية والرســمية نحــو املصالحــة الوطنيــة واالجتماعية، 
وتماســك مؤسســات الدولة.

ويف ذكــرى استشــهاد الرئيــس الشــهيد صالــح الصمــاد يــر وكالــة االنبــاء اليمنيــة »ســبأ« ان تقدم 
للمهتمــن والقــراء رصــداً شــامالً للمواقــف والقــرارات اوالخطابــات والزيــارات امليدانيــة واللقــاءات 
خــالل الفــرة التــي قضاهــا الرئيــس يف الحكــم وتحديــداً منــذ 2016/8/6 إىل 2018/4/19 والتــي 

توضــح بجــالء أنــه كان املثــال والقــدوة لذلــك الشــعار »يــد تحمــي ويــد تبنــي«.

رحــم اللــه الرئيــس الشــهيد صالــح الصمــاد وكل شــهداء العــدوان الســعودي االمريكــي والشــفاء 
للجرحــى، والنــر لليمــن العظيــم.

مـحـمــد يــحـيـــى الـمــنصــــــور

 رئيس جملس اإلدارة – رئيس التحرير





الرئيس الشهيد يف سطور 
- صالح عيل محمد الصماد.

- ولد يف بني معاذ مديرية سحار محافظة صعدة بتاريخ 6 يوليو 1979 ميالدية.

- حاصل عىل شهادة البكالوريوس علوم قرآن كلية الرتبية بصعدة جامعة صنعاء.

- انطلق يف املسرية القرآنية من بداياتها األوىل وشد الرحال إىل الشهيد القائد السيد 
حسني بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه وسمع منه الدروس واملحارضات .

- كان حافًظا للقرآن الكريم عن ظهر قلب ومحارًضا بليًغا وأديبًا وشاعًرا ومثقًفا واسَع 
االطالع ومستوعبًا للثقافة القرآنية فكًرا وسلوًكا وتطبيًقا.

- توىل الكثري من املسؤوليات الكبرية واألعمال الجهادية الهامة يف أنصار الله.

- دخل الحياة السياسية عندما كلفه السيد القائد برئاسة املجلس السيايس ألنصار الله 
بعد ثورة 21 من سبتمرب 2014.

- كما شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية اليمنية يف 2014/9/24م.

- كان أحد مهنديس االتفاق بني أنصار الله وحلفائهم واملؤتمر الشعبي العام وحلفائهم 
والذي تم بموجبه تشكيل املجلس السيايس األعىل.

 - انتخب املجلس السيايس األعىل الشهيد صالح الصماد رئيسا للمجلس بتاريخ
 6 /2016/8م.

- تسلم الرئاسة بعد أدائه اليمني الدستورية يف مجلس النواب بتاريخ 2016/8/14م. 

- وضعته دول العدوان املطلوب الثاني بعد السيد القائد عىل الئحة االستهداف.

- أطلق مرشوعه لبناء الدولة اليمنية العادلة تحت شعار )يٌد تحمي، ويٌد تبني( يف ساحة 
السبعني يف الذكرى السنوية الثالثة للعدوان 2018/3/26م.

- استشهد بغارة جوية يف جريمة اغتيال سياسية ظهر يوم الخميس بتاريخ 3 شعبان 
1439هـ، املوافق 2018/4/19م يف مدينة الحديدة.

- متزوج ولديه أربعة أوالد وبنتان.





زيارات ميدانية
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يطلع على سري العمل يف اللجنة 
الرقابية العليا

]07/أغسطس/2016[ صنعاء ـ سبأ:
قــام رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد اليــوم بزيــارة إىل اللجنــة 

الرقابيــة العليــا، أطلــع خاللهــا عــى ســر العمــل الرقابــي.
ــة عــي العمــاد  ــة الرقابي والتقــى األخ صالــح الصمــاد خــالل الزيــارة رئيــس اللجن
ــة وبرامجهــا يف العمــل الرقابــي. ــة، واســتمع إىل خطــط وأنشــطه اللجن وكادر اللجن

وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن املرحلــة الراهنــة تتطلــب تكاتــف الجهــود 
ــف  ــق الص ــعى لش ــذي يس ــدوان ال ــف الع ــل صل ــة يف ظ ــات خاص ــد الطاق وحش
ــاش  ــادة إنع ــب يف إع ــود تص ــرا إىل أن الجه ــن.. مش ــتقرار اليم ــن واس ــة أم وزعزع
مؤسســات الدولــة الرقابيــة وهــو مــا يتطلــب تفعيــل القيــادات والخــرات يف املجــال 

ــق النزاهــة والشــفافية. ــة وتحقي ــي لتقــوم بدورهــا يف الرقاب الرقاب
ولفــت إىل أن الرقابــة الشــعبية املجتمعيــة ســتقوم بدورهــا خــالل املرحلــة القادمــة 
يف العمــل الرقابــي وتوعيــة املجتمــع بأهميــة مكافحــة الفســاد.. مؤكــدا أنهــا تســهم 
بشــكل كبــر يف الحــد مــن الفســاد الــذي ال يمكــن محاربتــه دون وجــود هــذا النــوع 
ــذل  ــى ب ــة ع ــاء اللجن ــى أعض ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــث رئي ــن الرقابة...وح م
املزيــد مــن الجهــود يف العمــل الرقابــي وتفعيــل الرقابــة املجتمعيــة والشــعبية بمــا 

يعــزز ويســهم يف بنــاء مؤسســات الدولــة.
ــارة والتــي تــدل  ــة الزي ــا إىل أهمي ــة العلي ــة الرقابي ــه أشــار رئيــس اللجن مــن جانب
عــى املســؤولية الوطنيــة التــي يتحــى بهــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى. وقــال 
ــة  ــة وحثهــم عــى مواصل ــس الســيايس األعــى بكــوادر اللجن ــاء رئيــس املجل »إن لق
الجهــود يف املجــال الرقابــي الشــعبي يمثــل دفعــة قويــة ومعنويــة للجنــة يف محاربــة 
ــن  ــة ع ــة الرقابي ــر كادر اللجن ــا ع ــفافية والنزاهة«...فيم ــز الش ــاد وتعزي الفس

ــى. ــيايس األع ــس الس ــكيل املجل ــن تش ــارة.. مبارك ــذه الزي ــعادتهم به س

العاصمة صنعاء تشهد أكرب حشد بشري يف تاريخ اليمن واملنطقة 
تأييدا للمجلس السياسي األعلى

]20/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:
شــهدت العاصمــة صنعــاء اليــوم أكــر مســرة جماهريــة ماليينيــة يف تاريــخ اليمــن 
واملنطقــة تأييــدا ودعمــا ومباركــة للمجلــس الســيايس األعــى واالتفــاق الســيايس بــن 

القــوى الوطنيــة.
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وتوافــد املاليــن مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي الذيــن تقاطــروا مــن مختلــف املحافظــات 
إىل العاصمــة صنعــاء للمشــاركة يف هــذه املســرة الجماهريــة بميــدان الســبعن التــي 
ــم  ــور قاس ــى والدكت ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــا األخ صال حرضه
لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وأعضــاء املجلــس واألخ يحيــى عــي 
الراعــي رئيــس مجلــس النــواب والقائــم بأعمــال رئيــس الــوزراء األخ طــالل عقــالن 
وأعضــاء مجالــي النــواب والشــورى والقائمــن بأعمــال الــوزراء وأصحــاب الفضيلــة 
العلمــاء والقيــادات العســكرية واألمنيــة والشــخصيات اإلجتماعيــة واملشــائخ وممثــي 
األحــزاب والتنظيمــات السياســية واإلتحــادات والنقابــات ومنظمــات املجتمــع املدنيــة.

ورفــع املشــاركون يف املســرة األعــالم الوطنيــة والالفتــات املؤيــدة للمجلــس الســيايس 
ــاء..  ــا صنع ــك ي ــن.. نفدي ــا يم ــك ي ــدم نفدي ــروح بال ــات » بال ــى ورددوا الهتاف األع
نفديــك يــا عــدن«، واملؤكــدة عــى وحــدة الصــف والتالحــم الوطنــي ودعمهــم للجيش 

واللجــان الشــعبية للــذود عــن الوطــن وأمنــه واســتقراره وســيادته واســتقالله.
وامتــأت ســاحة ميــدان الســبعن والشــوارع املحيطــة بــه واملؤديــة إليــه بالحشــود 
الجماهريــة وكــذا مداخــل العاصمــة صنعــاء مــن القادمــن مــن املحافظــات التــي 
تقاطــرت منــذ األمــس وســاعات الفجــر األوىل يف أكــر حشــد بــري يف تاريــخ اليمن.. 
مؤكــدة صمودهــا وتماســكها يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي والتصــدي 
للغــزاة واملحتلــن والدفــاع عــن الثــورة والجمهوريــة والوحــدة خيــار الشــعب اليمنــي 

اإلســراتيجي.
ويف املســرة الجماهريــة الكــرى أكــد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس 
األعــى أن تشــكيل املجلــس جــاء تلبيــة لطموحــات الشــعب اليمني ونــزوال عنــد رغباته 

التــي تنبــع مــن حــس وطنــي عــال يراعــي مصالــح الوطــن فــوق كل املصالــح.
وقــال األخ صالــح الصمــاد يف كلمتــه يف املســرة الجماهريــة املليونيــة الحاشــدة اليــوم 
ــد  ــاء لس ــى ج ــيايس األع ــس الس ــاء »إن املجل ــة صنع ــبعن بالعاصم ــدان الس يف مي
الثغــرات التــي يحــاول األعــداء النفــوذ منهــا لتفريــق هــذا الشــعب وتمزيقــه بعــد أن 

عجــز عــن تحقيــق أي تقــدم يف امليــدان«.
وأضــاف »يــا جماهــر الشــعب اليمنــي يــا مــن تتجســد فيكــم عــزة اليمــن وكرامتــه 
وصمــوده.. أيهــا الحشــد الكريــم يــا مــن أتيتــم رغــم الصعــاب وقطعتــم الوديــان 
والســهول والجبــال غــر آبهــن بحماقــات العــدوان وجرائمــه وتهديداتــه وحصــاره، 
ــن  ــم م ــع وأنت ــون الوقائ ــن تكتب ــم م ــن.. فأنت ــن وداعم ــن ومؤيدي ــم مبادري جئت

تصنعــون النــر وتصنعــون التاريــخ وتصنعــون اإلنتصــارات«.
ــان  ــش واللج ــال الجي ــطرها رج ــي يس ــة الت ــف البطولي ــود واملواق ــع »الصم وتاب
ــم،  ــم أبنائك ــم.. فه ــم وثباتك ــات صمودك ــن نفح ــة م ــي إال نفح ــا ه ــعبية م الش
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ــر،  ــود والص ــاء والصم ــم اإلب ــتمدون منك ــم يس ــم، فأنت ــم وأقاربك ــم، آبائك إخوانك
ــا«. ــا م ــي يوم ــن تنحن ــم ول ــي ل ــة الت ــل اليمني ــا القبائ ــن وإنه ــال اليم ــم رج إنه

ــوات  ــن أص ــن ب ــود وم ــن الحش ــن ب ــم م ــي العظي ــعب اليمن ــا الش وأردف »أيه
رجــال اليمــن ونســاءه وأطفالــه نوجــه رســائلنا للعالــم أجمــع أن هــذا هــو الشــعب 
اليمنــي، هــذه هــي الديمقراطيــة، وهــذه هــي الرعيــة.. أيــن أبصــار تلــك الــدول، 
أيــن أبصاركــم هــل أعماهــا النفــط الســعودي فلــو كانــت دمــاء أبنــاء اليمــن تســيل 

نفطــا اللتفتــم إليهــا«.
ــاوي  ــا تس ــي ربم ــود الت ــذه الحش ــي، ه ــعب اليمن ــرون الش ــول »أال ت ــى بالق وم
أضعــاف ســكان أربــع مــن دول الخليــج التــي هــي تشــارك يف العــدوان عــى اليمــن، 
مــن أنتــم حتــى تعتــدون عــى الشــعب اليمنــي، عــار عــى مــن يــرى ويســمع ثــم 
ــر  ــن أن تدي ــك ع ــها ناهي ــي نفس ــم تحم ــة ل ــع ثل ــي م ــعب اليمن ــى الش ــر ع يتآم
بلدهــا، عــار عليكــم أن تتآمــروا عــى شــعب اليمــن الــذي لــم يكن يومــا يمثــل مصدر 
قلــق ال لــدول اإلقليــم وال لأمــن والســلم العاملــي«.. مضيفــا »أنتــم عندمــا تتآمــرون 
عــى شــعبنا فأنتــم تقتلــون أنفســكم ألنكــم تقتلــون مهــد العروبــة وتقتلــون مهــد 

ــارة«. الحض
وخاطــب رئيــس املجلــس الســيايس الحكومــات بالقــول »أيهــا الحكومــات يف مختلــف 
دول العالــم يــا مــن تتشــدقون بالحريــة واحــرام حــق الشــعوب يف تقريــر املصــر، 
ــي، احرمــوا إرادة هــذا الشــعب، احرمــوا إرادة  ــن احرامكــم إلرادة الشــعب اليمن أي
الشــعب اليمنــي وخياراتــه الرعيــة الديمقراطيــة، فــإذا لــم تســمعوا لصــوت هــذا 
الشــعب وتحرمــوا إرادتــه فإنكــم غــر جديريــن باحــرام شــعوبكم التي ستحاســبكم 

يومــا مــا طــال الوقــت أم قــر«.
وأكــد أن الشــعوب ال يمكــن أن تقهــر. وقــال »لكــم يف فلســطن عــرة رغــم إحاطــة 
الكيــان الصهيونــي وامتالكــه أفتــك األســلحة إال أن أكثــر مــن 50 عامــا لــم يســتطع 

أن يركــع الشــعب الفلســطيني«.
ــن  ــه م ــف ورائ ــن يق ــعودي وم ــام الس ــة النظ ــا يف مخيل ــع يوم ــل طل ــال »فه وق
األمريــكان أن باســتطاعتهم أن يركًعــوا هــذا الشــعب، لــو لــم يبــق يف هــذا الشــعب إال 
أرس الشــهداء وأقاربهــم لكانــوا كفيلــن بــأن تثــأر لهــذا الشــعب ناهيــك عــن هــذه 

ــع أرجــاء اليمــن«. ــة وغرهــم يف جمي الحشــود املليوني
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، أن العــدوان الســعودي األمريكــي لــم يفهــم 
أن هنــاك معادلــة قويــة جديــدة بــدأت تتشــكل عــى الســاحة اليمنيــة، هــي ســالحنا 
ــم  ــية وأنت ــه األساس ــعبنا ركيزت ــاء ش ــا أبن ــم ي ــه وأنت ــة عدوان ــرادع يف مواجه ال

ــداء. ــا كل مؤامــرات األع ــي ســتتحطم عليه ــة الت الصخــرة الصلب



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

16

ــات  ــم التحدي ــم حج ــد ال يخفاك ــر املجاه ــي الصاب ــعب اليمن ــا الش ــاف »أيه وأض
ــدوان  ــا الع ــي خلفه ــة الت ــكرية واالجتماعي ــة العس ــة واألمني ــية االقتصادي السياس
ــس الســيايس األعــى جــاء  ــا وأمــام هــذا الحشــد نقــول لكــم إن املجل الســافر، وهن

ــه«. ــن محنت ــد م ــراج البل ــم وإخ ــى خدمتك ــل ع ــم وليعم ــي طموحاتك ليلب
وتابــع »وأمــام هــذا الحشــد نقــول وبــكل موضوعيــة حتــى ال يظــن البعــض وهــم 
معــذورون أن يف يــد هــذا املجلــس عــى ســحرية وباســتطاعته أن يقــى عــى كل 
التحديــات فــورا، ال فهنــاك مصاعــب جمــة، ولكــن ليــس هنــاك يشء مســتحيل فبكــم 
أنتــم نســتطيع أن نتجــاوز هــذه التحديــات وســتكون يف صــدارة اهتمامــات املجلــس 

أولوياتكــم االقتصاديــة ليحفــظ لشــعبنا اســتقراره االقتصــادي«.
وخاطــب األخ صالــح الصمــاد الحشــود املليونيــة »إننــي ونيابــة عــن إخوانــي أعضــاء 
ــد حســن ظنكــم وأن نعمــل عــى  ــس الســيايس األعــى نعاهدكــم أن نكــون عن املجل
ــات  ــة احتياج ــة وتلبي ــم االقتصادي ــل أولوياتك ــات، وجع ــود والطاق ــذل كل الجه ب
ــود  ــر جه ــب تضاف ــذا يتطل ــس، وه ــات املجل ــدارة اهتمام ــة يف ص ــعبنا الرضوري ش
الجميــع يف هــذا املجــال االقتصــادي الــذي يراهــن عليــه العــدوان يف تركيــع شــعبنا 

وأن يحقــق مــن خــالل هــذا التحــدي مــا لــم يســتطع تحقيقــه يف امليــدان«.
ــون  ــوات تك ــون بخط ــة معني ــات الدول ــع مؤسس ــم وجمي ــن وأنت ــال »نح وأردف قائ
أساســية للوصــول إىل اســتقرار اقتصــادي مــن خــالل تحســن اإليــرادات وترشــيد 
ــدور تكامــي، كمــا ســنعمل  ــام ب ــة الفســاد وبهــذا نســتطيع القي النفقــات ومحارب
ــع  ــى توزي ــل ع ــش، والعم ــدة وداع ــة القاع ــة ومواجه ــاع األمني ــع األوض ــى تطبي ع
ــة  ــباب، واملصالح ــرأة والش ــل دور امل ــراز وتفعي ــة، وإب ــة والحزبي ــة املجتمعي الراك
الوطنيــة ورأب الصــدع والتواصــل مــع املغــرر بهــم يف الداخــل والخــارج والعــودة إىل 
وطنهــم والعــودة إىل صوابهــم ورشــدهم، وكل هــذه الخطــوات ســتكون يف أولوياتنــا 
مــن خــالل البــت يف تشــكيل الحكومــة يف األيــام القليلــة القادمــة التــي ســتكون هــذه 

مــن أولوياتهــا«.
ــالن  ــة إع ــام القادم ــالل األي ــيتم خ ــه س ــى أن ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
ــول إىل  ــن والوص ــتقر إذا أمك ــع مس ــول إىل وض ــود للوص ــد كل الجه ــة لتوح الحكوم
إجــراء انتخابــات عامــة.. داعيــا األخــوة رئيــس وأعضــاء مجلــس النــواب إىل معــاودة 

ــات. ــذه التحدي ــة ه ــاركة يف مواجه ــان للمش ــات الرمل جلس
واســتطرد قائــال »يــا جماهــر شــعبنا اليمنــي الجســور واملناضــل علمتــم وأدركتــم 
مــا بذلنــا وبذلــه وفدنــا الوطنــي يف الحــوار واملفاوضــات، قدمنــا منتهــى التفاهمــات 
مــن أجــل الوصــل إىل حلــول ســلمية إال أن العــدوان تعمــد إفشــالها وعرقلتهــا وإمعانا 
منــه يف إذالل شــعبنا، ويف خطــوة أظهــرت عجــز األمــم املتحــدة ومبعوثهــا ولد الشــيخ 
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تعمــد عرقلــة وفدنــا الوطنــي يف العاصمــة العمانيــة مســقط ومنعــه مــن العــودة إىل 
ــدأ  ــد العــدوان وب ــث تعم ــة أشــهر، حي ــر مــن ثالث أرض الوطــن بعــد مشــوار ألكث
ــي لكــي  ــرة الوفــد الوطن املبعــوث األممــي عاجــزا عــن أن يســتصدر تريــح لطائ

يعــودوا إىل اليمــن«.
وأكــد األخ صالــح الصمــاد أن مــن كان عاجــزا عــن أن يخــرج تريــح لطائــرة الوفــد 
الوطنــي فهــو عاجــز عــن انتــزاع حقــوق الشــعب اليمنــي وعاجــز عــن تحقيــق أي 
ــود  ــي تع ــرة لك ــح للطائ ــزاع تري ــن انت ــز ع ــن عج ــال »م ــية. وق ــوية سياس تس
ــزاع  ــن انت ــي وع ــعب اليمن ــوق الش ــزاع حق ــن انت ــز ع ــو أعج ــي فه ــد الوطن بالوف

الســالم«.
وتابــع »لذلــك ومــن هــذا املنــر وباســم هــذه الحشــود نطلــب وفدنــا الوطنــي برعة 
العــودة إىل البــالد وعــدم الجلــوس مــع ولــد الشــيخ قبــل العــودة إىل البــالد والتشــاور 

مــع املجلــس الســيايس األعــى فيمــا يجــب أن يفعله«.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أنــه وبالرغــم مــن ذلــك كلــه ورغــم كل 
هــذه العراقيــل فإننــا نؤكــد أن ذلــك ال يعنــي قطــع طريــق الســالم فأيدينــا ممــدودة 
للســالم ال لالستســالم، للعــزة ال لــإذالل، ســالما ال استســالما، وســندعم كل الجهــود 

ونبــارك كل املبــادرات.
وقــال »كمــا نؤكــد أننــا ســنمد أيدينــا لــكل دول العالــم باســتثناء الكيــان الصهيونــي 
بإقامــة عالقــات مبنيــة عــى االحــرام واملصالــح املشــركة، بــل ســنذلل كل الصعوبات 
ونقــدم كل التســهيالت لــكل مــن يبــادر إىل مــد جســور العالقــة مــع اليمن، وســتكون 

لهــم األولويــة يف تبــادل املنافــع واملصالح املشــركة«.
ــي  ــة الت ــر الوفي ــذه الجماه ــر له ــان والتقدي ــرام واالمتن ــود واالح ــاف »كل ال وأض
ــا،  ــم كلمته ــول للعال ــل أن تق ــن أج ــاء م ــة بالعن ــر آبه ــمس غ ــر الش ــت يف ح وقف
ــة لبذلكــم وتضحيتكــم،  ــان لكــم أيهــا الجماهــر الوفي كل الشــكر واالحــرام واالمتن
أخــص بذلــك أرس الشــهداء والجرحــى واملفقوديــن فلهــم منــا كل العهــد بــأن نوليهــم 

ــار«. ــيكون اإلنتص ــات س ــم التضحي ــا وبحج ــا ورعايتن ــل اهتمامن ج
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن النــر ســيكون بكــم يــا رجــال ونســاء 
اليمــن مدويــا. وقــال »أنتــم عــى موعــد مــع نــر يخــزي األعــداء ويخــزي املراجعن 

ويخــزي املغــرر بهــم يف القريــب العاجــل إن شــاء اللــه«.
ــال  ــار ألبط ــالل واإلكب ــة واإلج ــم التحي ــه بتقدي ــاد كلمت ــح الصم ــم األخ صال وأختت
ــة  ــذ بداي ــة من ــود والبطول ــع الصم ــن يف مواق ــعبية املرابط ــان الش ــش واللج الجي
ــعنا يف  ــا يف وس ــنبذل كل م ــا س ــم بأنن ــم ونعده ــى أيديه ــد ع ــال »نش ــدوان. وق الع

ــعبنا«. ــا يف ش ــو أملن ــذا ه ــي وه ــع امليدان ــز الوض ــم وتعزي تعزيزه
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مــن جانبــه أعلــن األمــن العــام املســاعد لحــزب البعــث العربــي اإلشــراكي محمــد 
الزبــري، مباركــة أحــزاب اللقــاء املشــرك لإتفــاق الوطنــي بــن القــوى السياســية، 

وإنضمامهــا لهــذا اإلتفــاق لتقويــة الجبهــة الداخليــة وتعزيــز صمودهــا.
وقــال الزبــري يف الكلمــة التــي ألقاهــا عــن أحــزاب اللقــاء املشــرك »تبــارك األحــزاب 
ــة  ــواب كمرجعي ــس الن ــادة مجل ــا إع ــذت وأهمه ــي نف ــوات الت ــية الخط السياس
ــل  ــايل بالتفاع ــي الع ــهم الوطن ــه وحس ــف أعضائ ــن مواق ــالد، وتثم ــتورية للب دس
والحضــور ونشــد عــى أيديهــم ملواجهــة التحديــات املســتقبلية وإيصــال الوطــن إىل 

ــر األمــان«. ب
ــى يف أداء  ــيايس األع ــس الس ــرك للمجل ــاء املش ــزاب اللق ــاندة أح ــم ومس ــد دع وأك
مهامــه اإلســراتيجية، واســتكمال ســد الفــراغ الدســتورية ووضــع خارطــة املهــام 
إليصــال البلــد إىل انتخابــات محليــة تريعيــة ورئاســية، كمــا أكــد تمســك أحــزاب 
اللقــاء املشــرك بالوحــدة اليمنيــة كخيــار إســراتيجي. وقــال »ندعــو إىل حــل قضايــا 
أبنــاء الجنــوب حــال عــادال، وإدانــة دعــاة اإلنفصــال، والتمســك بالثوابــت الوطنيــة 

ــة والســيادة والعــدل«. واالســتقالل والحري
ودعــا الزبــري إىل رص الصفــوف لطــرد املحتلــن الجــدد مــن املحافظــات الجنوبيــة 
والرقيــة، وإســقاط مــروع التطــرف والحفــاظ عــى ثقافــة التســامح والتعايــش، 
وكــذا الوقــوف ضــد العــدوان بــكل أشــكاله وأنواعــه عــى اليمــن.. مؤكــدا وقــوف 

أحــزاب اللقــاء املشــرك مــع كل الخريــن مــن أبنــاء الوطــن يف مواجهــة العــدوان.
وتابــع »يــا جماهــر شــعبنا اليمنــي األبــي يــا مــن اهتــزت األرض تحــت أقدامكــم 
وعانقــت هاماتكــم عنــان الســماء وأثبتــم للعالــم أنكــم أولــو بــأس شــديد بصركــم 

وثباتكــم يف مبــادئ الوفــاء والتحــدي«.
وأضــاف »نيابــة عــن األحــزاب السياســية املنضويــة تحــت اللقــاء املشــرك نحييكــم 
ــة  ــم الرجول ــتحرض قي ــا نس ــذا يجعلن ــدكم ه ــة إن حش ــة املحب ــال تحي ــة النض تحي
ــف  ــدة الص ــتقالل ووح ــة واالس ــة والحري ــدل والكرام ــق والع ــادئ الح ــداء ومب والف
واملوقــف ومعانــي االنتمــاء الوطنــي الــذي اشــتهر بــه اليمانيــون وتوقــد فينــا بهجــة 
ــة  ــوض ملواجه ــر والنه ــدي والتغي ــا إرادة التح ــظ فين ــراس وتوق ــارات واألع االنتص

ــدد«. ــن الج ــن واملحتل ــزاة والطامع الغ
وأشــار إىل أن العــدوان خلــف عــى مــدى عــام ونصــف دمــاراً شــامالً لــكل مقومــات 
الحيــاة وحصــاراً خانقــاً خالفــا للــرع والقانــون الــدويل واجهــه الشــعب بالصــر 
والثبــات والعزيمــة واملقاومــة واالستبســال.. الفتــا إىل أن ذلــك أفقــد العــدوان توازنــه 
ــه  ــه ورشوط ــا بأجندت ــه أراده ــويات لكن ــن تس ــث ع ــب يبح ــه فذه ــى بصرت وأعم
ــم يف  ــع به ــات والدف ــه يف الجبه ــد مرتزقت ــل يحش ــات ظ ــقف املفاوض ــت س وتح
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زحوفــات متعاقبــة وتجــول طائراتــه املحافظــات وتســتهدف كل يشء مرتكبــة أبشــع 
ــة. ــل إىل املحافظــات الجنوبي املجــازر وتدخــل املحت

ــن  ــد م ــات كان الب ــل املفاوض ــف وفش ــام ونص ــر ع ــد ص ــه وبع ــري أن ــد الزب وأك
ــد الجبهــة الداخليــة مــن خــالل إتفــاق أنصــار  إعــادة االصطفــاف الوطنــي وتوحي
ــة  ــة الداخلي ــز الجبه ــاؤه لتعزي ــام وحلف ــعبي الع ــر الش ــم واملؤتم ــه وحلفاؤه الل
ــي وأداء  ــا الطبيع ــة إىل وضعه ــادة الدول ــي، إلع ــس التريع ــات املجل ــادة جلس وإع

ــة. ــا املرحل ــي تتطلبه ــراتيجية الت ــه االس مهام
رئيــس مكــون الحــراك الجنوبــي يف مؤتمــر الحــوار الوطنــي خالــد بــاراس بــدوره 
ــي يف  ــعب اليمن ــد إرادة الش ــية جس ــوى السياس ــن الق ــي ب ــاق التاريخ ــد أن االتف أك
مواصلــة نضالــه وصمــوده يف وجــه العــدوان الســعودي األمريكــي عــى اليمــن ألكثــر 

مــن عــام ونصــف.
وأشــار يف كلمــة الحــراك الجنوبــي يف املســرة الجماهريــة الكــرى إىل أن هــذا اإلتفــاق 
ــا  ــر قــوة وثبات ــأن اليمنيــن أصبحــوا أكث ــف العــدوان ب وجــه أقــوى رســالة لتحال
ووحــدًة يف مواجهــة العــدوان الــذي كان يراهــن عــى شــق جبهــة الصمــود الوطنــي.

ودعــا رئيــس مكــون الحــراك الجنوبــي الشــعب اليمنــي إىل االلتفــاف والتأييــد والدعم 
ــع  ــا املجتم ــا دع ــدوان، كم ــة الع ــالد ومواجه ــادة الب ــى لقي ــيايس األع ــس الس للمجل
الــدويل إىل احــرام إرادة الشــعب اليمنــي وخياراتــه الحــرة وحقــه يف اتخــاذ القــرار 

املصــري وكــذا احــرام مؤسســاته الدســتورية ومــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات.
وقــال »كمــا ال يســعني يف هــذا املقــام إال أن أوجــه تحية إعــزاز وإكبــار لنواب الشــعب 
ومجلســهم املوقــر الذيــن كانــوا عنــد حســن ثقــة الشــعب اليمنــي وتحيــة ملــن لــم 
يتمكنــوا مــن الحضــور وأعلنــوا تأييدهــم للمجلــس الســيايس األعــى«. وأضــاف »وال 
يفوتنــي كذلــك توجيــه جزيــل الشــكر للجنــة الثوريــة العليــا وكافــة أعضائهــا عــى 
ــها  ــت تعيش ــي كان ــة الت ــروف الصعب ــل الظ ــابقة يف ظ ــة الس ــوه يف املرحل ــا قدم م
ــن  ــد م ــاد البل ــى اقتص ــار وع ــن اإلنهي ــة م ــات الدول ــى مؤسس ــاظ ع ــالد للحف الب

ــه العــدو مــن أزمــات وحصــار غاشــم«. الســقوط أمــام مــا يفتعل
وحيــا خالــد بــاراس يف ختــام كلمتــه بطــوالت وتضحيــات أبطــال الجيــش واللجــان 

الشــعبية يف مختلــف مياديــن البطولــة والــرف.
ــاء  ــد العلم ــن تأيي ــاء اليم ــة علم ــريف يف كلم ــد ال ــن محم ــن حس ــه أعل ــن جهت م
ــه  لإتفــاق الوطنــي واملجلــس الســيايس األعــى وجميــع القــرارات التــي تصــدر عن

ــن. ــاء اليم ــن أبن ــة ب ــزز اللحم ــرع ويع ــق ال ــا يواف بم
ــة  وأكــد الــريف أن العلمــاء ســيعملون جاهديــن مــن أجــل بــث روح اإلخــاء واملحب
والحــوار والراكــة بــن القــوى السياســية وكافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي.. وبــارك 
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ــة  ــتورية والقانوني ــه الدس ــة صالحيات ــاد وممارس ــواب لإنعق ــس الن ــودة مجل ع
ومباركتــه لتشــكيل املجلــس الســيايس األعــى ومنحــه رشعيــة إدارة شــئون البــالد يف 

ــي. ــة الحاســمة مــن مراحــل النضــال الوطن هــذه املرحل
وأشــار إىل أن هــذا اإلتفــاق جــاء بعــد تضحيــات أبنــاء اليمــن يف كافــة ربــوع الوطــن 
مــن شــماله إىل جنوبــه يف كافــة جبهــات العــزة والــرف للدفــاع عــن ســيادة الوطــن 

وكرامــة الشــعب ومواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي.
ــي  ــعب اليمن ــرام إرادة الش ــم إىل إح ــة دول العال ــن كاف ــاء اليم ــة علم ــت كلم ودع
وخياراتــه وحقــه يف تقريــر مصــره التــي عــر عنهــا مجلــس النــواب وكافــة القــوى 
ــو  ــعب ه ــون الش ــاء ك ــة والعلم ــة واإلجتماعي ــب الثقافي ــة والنخ ــية الوطني السياس

ــة. ــد للرعي ــدر الوحي املص
وطالــب الــريف، املنظمــات الدوليــة والحقوقيــة القيــام بدورهــا يف مســاندة الشــعب 
اليمنــي وإدانــة مــا يتعــرض لــه مــن جرائــم وإنتهــاكات وجرائــم ضــد اإلنســانية 
بســالح الطــران الســعودي األمريكــي الوحــي بحــق النســاء واألطفــال والشــيوخ، 
كمــا دعــا املغــرر بهــم الذيــن يقاتلــون يف صفــوف العــدوان ضــد أبنائهــم وشــعبهم 
إىل مراجعــة أنفســهم والعــودة إىل جــادة الصــواب.. مشــيداً بالــدور البطــويل لرجــال 

الجيــش واللجــان الشــعبية يف مختلــف املياديــن والجبهــات القتاليــة.
يف حــن دعــا شــائف عاصــم يف الكلمــة التــي ألقاهــا عــن الوجاهــات والشــخصيات 
ــار  ــره واختي ــر مص ــه يف تقري ــي وحق ــعب اليمن ــرام إرادة الش ــة، إىل إح اإلجتماعي
مــن يحكمــه ويرعــى مصالحــه وإدانــة كل مــن يحــاول كــر هــذه اإلرادة الشــعبية 

والتدخــل يف شــأنها أو محاولــة فــرض رغباتــه عليهــا.
وجــددت القبائــل اليمنيــة الدعــوة ألبنــاء الشــعب ملســاندة مؤسســات الدولــة بــكل 
تكويناتهــا والوقــوف إىل جانــب املجلــس الســيايس األعــى ودعــم مــا ســيتخذه لرتيب 
األوضــاع الداخليــة والوقــوف صفــاً واحــداً ضــد العــدوان ومســاندة الجيــش واللجان 
الشــعبية يف كل الجبهــات ورفدهــم باملــال والرجــال.. مطالبــا املغــرر بهــم العــودة إىل 

جــادة الصــواب والرجــوع إىل الصــف الوطنــي.
ــر  ــف خط ــي يف منعط ــة تأت ــرة الجماهري ــذه املس ــم إىل أن ه ــائف عاص ــار ش وأش
يمــر بــه اليمــن ويتعــرض أبنائــه ألبشــع الجرائــم التــي ال تقرهــا الرائــع والقوانــن 
ــب..  ــيب أو رقي ــت دون حس ــم الصام ــمع العال ــرأى ومس ــى م ــة ع ــراف الدولي واألع
وأكــد أن هــذا الحشــد الجماهــري يجســد إرادة الشــعب اليمنــي الرافــض للعــدوان 
ــاد  ــاح إنعق ــاركاً نج ــى، ومب ــيايس األع ــس الس ــداً للمجل ــي وتأيي ــعودي األمريك الس
ــس  ــي منحــت املجل ــة الت ــواب املؤسســة الدســتورية والتريعي ــس الن جلســات مجل

ــة. ــة يف إدارة الدول الســيايس األعــى الثق
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ــتهداف  ــا اس ــن وآخره ــاء اليم ــق أبن ــدوان بح ــا الع ــي ارتكبه ــازر الت وأدان املج
مستشــفى عبــس الــذي تديــره منظمــة أطبــاء بــال حــدود ومدرســة تحفيــظ القــرآن 
الكريــم بمديريــة حيــدان بصعــدة، وكــذا جريمــة اســتهداف املدنيــن يف ســوق املديــد 
وقريــة بنــي عاصــم بمديريــة نهــم، وراح ضحيتهــا عــرات الشــهداء مــن األطفــال 
والنســاء والشــيوخ واالســتهداف العشــوائي ملنــازل املواطنــن باملديريــة وغرهــا مــن 

املجــازر البشــعة التــي يرتكبهــا العــدوان.
فيمــا اعتــرت رئيســة إتحــاد نســاء اليمــن فتحيــة محمــد عبداللــه، تشــكيل املجلــس 

الســيايس األعــى خطــوة هامــة يف طريــق التوافــق الوطنــي ملواجهــة العــدوان.
وأكــدت رئيســة إتحــاد نســاء اليمــن يف كلمــة املــرأة يف املســرة الجماهريــة املليونيــة، 
مباركــة املــرأة اليمنيــة لإتفــاق الســيايس.. داعية بقيــة القــوى والفعاليات السياســية 
لإنخــراط يف هــذا اإلتفــاق ملــا يحقــق الراكــة وتحمــل املســئولية، كمــا أكــدت حرص 
املــرأة اليمنيــة عــى املشــاركة يف هــذه املســرة الجماهريــة الكــرى املباركــة واملؤيــدة 
ــات  ــم السياس ــالد ورس ــؤون الب ــوىل إدارة ش ــى ليت ــيايس األع ــس الس ــكيل املجل لتش

العامــة وإتخــاذ القــرارات الســيادية.
وأضافــت »نحــن النســاء اليمنيــات داعيــات للســالم ال اإلستســالم، رافضــات للعــدوان 
عــى بالدنــا الــذي يقتــل األبريــاء واملدنــن والنســاء واألطفــال ويدمــر البنيــة التحتيــة 

ويحــاول تركيــع وإخضــاع الشــعب واســتهداف هويتــه التاريخيــة األصيلــة«.
ــا  ــاً يف كل القضاي ــكاً فعلي ــرأة رشي ــن إىل أن امل ــاء اليم ــاد نس ــة إتح ــارت رئيس وأش
التــي تعنــي البلــد يف الحــروب والعــدوان ويف الســلم اإلجتماعــي والتنميــة وتشــارك يف 

معركــة النضــال والدفــاع عــن عــزة وكرامــة الوطــن.
ــذي  ــي ال ــة إحــرام إرادة الشــعب اليمن ــدويل واملنظمــات الدولي ــت املجتمــع ال وطالب
ــوم.. مشــددة عــى مشــاركة املــرأة يف مواجهــة العــدوان  يقــرر مصــره بنفســه الي
ــد أرضــا وإنســانا يف  ــادة وحشــية وتدمــر للبل ــم إب ــه مــن جرائ وفضــح مــا يرتكب

ــات واملحافــل. ــة املنتدي كاف
وأضافــت »نبــارك هــذا اإلتفــاق الوطنــي الســيايس التاريخــي والــذي يمثــل تعزيــزا 
لجبهــة الصمــود يف مواجهــة هــذا العــدوان اإلجرامــي الغاشــم ونأمــل أن تنضــم كافة 
القــوى واملكونــات الوطنيــة تحــت مظلتــه لتجنيــب البــالد رشور وويــالت ومطامــع 

العــدوان األمريكــي وحلفائــه«.
وأكــد بيــان صــادر عــن املســرة الجماهريــة الكــرى بميــدان الســبعن بالعاصمــة 
صنعــاء مباركــة اإلتفــاق الوطنــي وتأييــد املجلــس الســيايس األعــى باعتبــاره الطريق 

لتوحيــد املوقــف الشــعبي يف مواجهــة العــدوان.
كمــا أكــد البيــان الــذي تــاله عضــو مجلــس النــواب عــن الدائــرة 28 بمحافظــة عدن 
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عبــد البــاري دغيــش، أن اإلتفــاق وتشــكيل املجلــس الســيايس األعــى كقيــادة رشعيــة 
للبــالد رضورة ملحــه لتوحيــد الجهــود وحشــد الطاقــات يف مواجهــة العــدوان.

وقــال البيــان »يــا جماهــر شــعبنا اليمنــي العظيــم يف الداخــل ويف املهجــر يــا أحــرار 
العالــم أيتهــا الشــعوب الحــرة مــن هنــا ومــن صنعــاء عاصمــة اليمــن الواحــد ومــن 
ــه الجماهــر وتقاطــرت مــن كل  ــث احتشــدت في ــب حي ــي املهي هــذا الحشــد املليون
ــس  ــام املجل ــا لقي ــا ومباركته ــن تأييده ــر ع ــراه لتع ــه وق ــن ومدن ــات اليم محافظ

الســيايس األعــى«.
وأشــار البيــان إىل أن تشــكيل املجلــس الســيايس األعــى جــاء تلبيــة لــإرادة الشــعبية 
ــن  ــات اليم ــن كل محافظ ــة م ــود املليوني ــذه الحش ــا ه ــر عنه ــي تع ــة الت والوطني
ــعب  ــأن الش ــع ب ــم أجم ــالة إىل العال ــه رس ــه ولتوج ــماله وجنوب ــة وش ــه وغرب رشق

ــل أو يدمــر. ــن يقت ــة مل ــة وال رشعي ــة الحقيق ــي هــو صاحــب الرعي اليمن
واعتــر البيــان، تشــكيل املجلــس الســيايس األعــى تلبيــة لــإرادة الشــعبية الطامحــة 
ــه  ــتمد رشعيت ــيايس يس ــس الس ــد أن املجل ــتقالل.. وأك ــة واالس ــزة والكرام إىل الع
مــن التوافــق الوطنــي الــذي جســدته اإلرادة الشــعبية والوطنيــة التــي عــرت عنهــا 
املســرات واإلحتشــادات الشــعبية وبيانــات القــوى والفعاليــات السياســية واملجتمعيــة 
ــتكمال  ــية إلس ــوى السياس ــى والق ــيايس األع ــس الس ــت املجل ــى دع ــدة الت املؤي
ــات يف  ــود والثب ــف والصم ــدة املوق ــز وح ــأنه تعزي ــن ش ــا م ــة مل ــوات الالزم الخط

ــدوان. ــة الع مواجه
كمــا اعتــر بيــان املســرة الجماهريــة اإلتفــاق التاريخــي وتشــكيل املجلس الســيايس 
األعــى انتصــارا إلرادة الشــعب ورشعيتــه املســتمدة مــن مظلوميتــه وأحقيتــه يف الدفاع 
ــل  ــاء ويف ظ ــانية جمع ــق اإلنس ــم بح ــب جرائ ــدوان إرتك ــة ع ــه يف مواجه ــن نفس ع
موقــف دويل وإقليمــي يرتئــي فــرض رؤيــة اإلستســالم عــى الشــعب اليمنــي بــدال 
ــن كل  ــة ب ــات الدول ــة يف إدارة مؤسس ــدأ الراك ــا ملب ــالم وتحقيق ــلم والس ــن الس ع

القــوى الوطنيــة يف اليمــن.
وأشــادت املســرة الجماهريــة باملوقــف التاريخــي لنــواب الشــعب أعضــاء مجلــس 
النــواب ورئاســته وعقــد جلســات املجلــس رغــم املعوقــات واإلخطــار والرهيــب بمــا 

فيهــا منــع حركــة الطــران مــن وإىل صنعــاء.
ــم  ــة للظل ــالم والرافض ــة والس ــة للحري ــم املحب ــعوب العال ــان كل ش ــا البي ودع
والقهــر واملنظمــات والهيئــات السياســية واإلنســانية بالضغــط عــى املجتمــع الــدويل 
ومنظماتــه وهيئاتــه إلحــرام إرادة الشــعب اليمنــي ومؤسســاته وحقــه يف الدفــاع عــن 
ــى  ــيايس األع ــس الس ــض املجل ــاركون تفوي ــتقالله...وأعلن املش ــه واس ــه وحريت نفس
إتخــاذ كل املواقــف واإلجــراءات التــي تنســجم مــع قــوة وصالبــة املوقــف الشــعبي 
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ــار. ــه وســيادة واســتقالل اليمــن فــوق كل اعتب ووضــع حريت
ــوالت  ــن بط ــعبية م ــان الش ــش واللج ــال الجي ــه أبط ــا يجرح ــان بم ــاد البي وأش
ــال  ــدور رج ــذا ب ــدود وك ــا وراء الح ــال م ــات القت ــات يف جبه ــارات وتضحي وانتص

ــتقرار. ــن واالس ــظ األم ــن يف حف األم
كمــا دعــا البيــان كافــة أبنــاء اليمــن إىل رفــد جبهــات الــرف والبطولــة بالرجــال 
ــد  ــعبي املوح ــرك الش ــد والتح ــب والتجني ــكرات التدري ــو معس ــه نح ــال والتوج وامل

ــر. ــى الن ــة حت ــات واملواجه ــود والثب ــات الصم ــز جبه لتعزي
وترحــم البيــان عــى أرواح الشــهداء.. متمنيــا الشــفاء العاجــل للجرحــى والحرية لكل 
األرسى والنــر املبــن لليمــن واليمنيــن والــذل والخــران والهــوان لقــوى اإلجــرام 

والــر وأذنابهــم ومرتزقتهــم وال نامــت أعــن الجبنــاء.
ــن  ــرت ع ــد ع ــاذ الجني ــاعر مع ــدة للش ــة قصي ــرة الجماهري ــالل املس ــت خ وألقي
ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــي يف مواجه ــعب اليمن ــاء الش ــود أبن ــي وصم ــم الوطن التالح

ــم. ــي الغاش األمريك

رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر مراسم عزاء العامة حممد بن 
حممد املنصور

]09/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء مراســم 

عــزاء فضيلــة العالمــة محمــد بــن محمــد املنصــور.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن عميــق التعــازي وصــادق املواســاة ألوالد 

وذوي ومحبــي وطــالب العالمــة الحجــة محمــد بــن محمــد املنصــور.
ــه  ــد الــذي تــرك رحيل ــة يف حــق الفقي وقــال« إن كل تعزيــة وكل كالم ومشــاعر قليل
فراغــا ملحوظــا، ويبقــى تاريخــه ونتاجــه العطــر ســجال ال يمــوت وأثــرا تقتــدي بــه 
األجيــال يف األخــالق والنضــال واإلجتهــاد العلمــي واملعــريف واإلخــالص للشــعب واألمــة 
ــالم  ــة الس ــتقبلها ولغ ــوض بمس ــم النه ــا وقي ــا وواقعه ــاء وقضاياه ــالمية جمع إلس

واملحبــة والتفاهــم التــي تمثلهــا يف كتبــه وفتــاواه ومجالــس علمــه الجامعــة ».
ــارة  ــور خس ــة املنص ــل العالم ــى إىل أن رحي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــار رئي وأش
ــريف  ــي واملع ــه العلم ــى تراث ــاظ ع ــا إال الحف ــن ال يعوضه ــالمية ولليم ــة اإلس لأم
والســلوكي ومنهجــه الــذي عــرف بــه، واألجيــال التــي تخرجــت عــى يديــه وتعيــد 

ــل. ــاة املتواص ــار الحي ــا يف مس ــا وقيمه ــا ولغته ــم علومه تقدي
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الرئيس الصماد يؤدي صاة عيد األضحى يف اجلامع الكبري بصنعاء
]12/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

ــور  ــه الدكت ــوم ونائب ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم أدى األخ صال
قاســم لبــوزة صــالة عيــد األضحــى املبــارك مــع جمــوع املواطنــن يف الجامــع الكبــر 
ــس  ــة ورئي ــكرية واألمني ــة العس ــس اللجن ــس ورئي ــاء املجل ــور أعض ــاء بحض بصنع
مجلــس القضــاء األعــى والنائــب العــام ورئيــس الجهــاز املركــزي للرقابة واملحاســبة 

والــوزراء والقائمــن بأعمــال الــوزراء والقيــادات والشــخصيات اإلجتماعيــة.
ــد  ــرم أحم ــايض أك ــة الق ــاء فضيل ــر بصنع ــع الكب ــب الجام ــتعرض خطي واس
عبدالــرزاق الرقيحــي يف خطبتــي عيــد األضحــى، مــا يمثلــه عيــد األضحــى مــن قيــم 
ــن ملناســك  ــه واملؤدي التشــارك بــن املســلمن والتوحــد مــع الواقفــن يف عرفــات الل
ــة  ــن بفريض ــاده املؤمن ــى عب ــا ع ــه به ــم الل ــي أنع ــة الت ــعائره والنعم ــج وش الح
ــا  ــا املســلمون ومنه ــام البهجــة يحتفــي به ــا أقــره اإلســالم مــن أي الحــج وكــذا م

ــاد. ــام األعي أي
وتطــرق إىل شــعائر الحــج ومعانيهــا يف اإلســالم وعقيدتــه اإليمانيــة املوحــدة للبريــة 
يف مشــاعر موحــدة نابعــة مــن النبــي الواحــد والكتــاب الواحــد املعــرة عــن توحيــد 
الخالــق وتوجــه الحجيــج إىل قبلــة واحــدة ال يــرد عنهــا أحــد وال يصــد عنهــا مســلم، 
وال تخضــع العتبــارات سياســية أو قــرارات ملكيــة كمــا صــار معهــودا يف حكــم آل 
ســعود التــي صــارت تســمح لجماعــات بالحــج وتــرد وتصــد أخــرى عــن مناســك 

اللــه يف الحــج كمــا حصــل مــع حجــاج اليمــن.
وأشــار العالمــة الرقيحــي إىل مــا يمثلــه بيــت الله الحــرام واألرض املقدســة مــن ملكية 
عامــة للمســلمن ال تملكهــا أرسة أو جماعــة أو نظــام مثلهــا مثــل املشــاعر املقدســة 
التــي ال يمكــن أن تخضــع للمزايــدات والرغبــات واملداهنــات وأســاليب التحكــم فيهــا، 
وهــي القائمــة عــى املشــاعية بــن املســلمن صغرهــم وكبرهــم قريبهــم وبعيدهــم ال 
يصــد عنهــا إال ظالــم أو كافــر كمــا نــص عــى ذلــك القــرآن الكريــم يف قولــه تعــاىل 
ــاُه  ــِذي َجَعْلنَ ــَراِم الَّ ــِجِد اْلَح ــِه َواْلَمْس ــِبيِل اللَّ ــن َس ــدُّوَن َع ــُروا َويَُص ــَن َكَف » إِنَّ الَِّذي
ِللنَّــاِس َســَواء اْلَعاِكــُف ِفيــِه َواْلبـَـاِد َوَمــن يـُـِرْد ِفيــِه ِبِإْلَحــاٍد ِبُظْلــٍم نُِذْقــُه ِمــْن َعــذَاٍب 

أَِليــٍم«.
واســتنكر خطيــب الجامــع الكبــر مــا صــار عليــه آل ســعود مــن نصــب أنفســهم 
حجابــا عــى بيــت اللــه وصدهــم عــن ســبيل اللــه وعــن املســجد الحــرام بعيــدا عــن 
ــات  ــه اإلختالف ــازات وتالشــت في ــوارق واإلمتي ــذي أذاب الف روح اإلســالم يف الحــج ال
والتباينــات حتــى يف ملبــس الحجــاج واملناســك ولــم يــدرك هــذه الــروح مــن وطنــوا 
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ــالم  ــاء اإلس ــن أبن ــامات ب ــزات واإلنقس ــات والتماي ــارة اإلختالف ــى إث ــهم ع أنفس
ــعال  ــا إلش ــة ونفطه ــوال األم ــم أم ــخروا أمواله ــات وس ــات والنزاع ــج الراع وتأجي
ــة  ــار العربي ــف األقط ــروب يف مختل ــة الح ــات وتغذي ــات والراع ــق والنزاع الحرائ

ــالمية. واإلس
ــة  ــعائر التضحي ــة لش ــة واالجتماعي ــاد الديني ــي األبع ــايض الرقيح ــتعرض الق واس
ــق  ــلمن وتحقي ــوس املس ــخها يف نف ــي ترس ــاء الت ــر والعط ــم الخ ــي وقي واألضاح
التكامــل االجتماعــي والتعاطــف واإلحســان وفعــل الخــر وإصــالح العالقــات بــن 
أفــراد املجتمــع الواحــد واملجتمــع العاملــي.. الفتــا إىل غيــاب هــذه األبعــاد واألخــالق 
ــن  ــعود الذي ــم آل س ــه ويف مقدمته ــدوان وتحالف ــوى الع ــن ق ــة ع ــالمية الحق اإلس
فرضــوا حصــارا عــى الشــعب اليمنــي بــرا وبحــرا وجــوا لركيعــه وأعمــال القتــل 
التــي تطــال املدنيــن اآلمنــن والنســاء واألطفــال وكبــار الســن وسياســة التجويــع 

ــار. واإلفق
وذكــًر باملعانــي الجامعــة التــي أتــى بهــا اإلســالم والتــي قدمهــا الرســول األعظــم يف 
حجــة الــوداع مــن حرمــة دمــاء املســلمن وأموالهــم وأعراضهــم فيمــا بينهــم ودمــاء 
ــن  ــر م ــذ أكث ــن من ــى اليم ــدون ع ــتوعبها املعت ــي ال يس ــي الت ــي املعان ــم وه غره
18 شــهرا تعــرض فيهــا الشــعب اليمنــي ملختلــف الجرائــم واإلنتهــاكات والقصــف 
الجــوي باألســلحة األمريكيــة وارتــكاب املجــازر بحــق املدنيــن التــي يوظــف فيهــا 

الحــج وخطبــة يــوم عرفــه لتأييــد مثــل هــذه األعمــال املســتنكرة.
ــن  ــة ب ــعال الفتن ــة يف إش ــعودية الواضح ــي إىل األدوار الس ــايض الرقيح ــت الق ولف
املســلمن ودعــم الفرقــة والتناحــر وارتبــاط ذلــك بمــا يــروى عــن الرســول الكريم يف 
مباركتــه للشــام واليمــن وتحديــده لنجــد كمصــدر للــزالزل والفتــن وخــروج قــرن 

الشــيطان.
وأكــد أن دعــوة الرســول الكريــم لليمــن وشــعبها هــي دعــوة خــر وبشــارة للنــر 
األكيــد وبثبــات الشــعب اليمنــي يف وجــه العــدوان الغاشــم ومــا يتطلبــه ذلــك مــن 
توحيــد الصــف والجبهــات والكلمــة والقيــام بالواجــب الفــردي والجماعــي والنظــر 
يف حوائــج النــاس وتخفيــف املعانــاة عنهــم وتفقــد ارس الشــهداء والجرحــى واألرسى، 
ــة  ــه الحقيقي ــال مخططات ــدوان وإفش ــد الع ــال لص ــال والرج ــات بامل ــد الجبه ورف

التــي تريــد تدمــر اليمــن وشــعبه دون اســتثناء ويف كل املحافظــات.
وشــدد القــايض الرقيحــي يف خطبتــي عيــد األضحــى عــى أهميــة الوعــي الجماهــري 
الكامــل بأهــداف العــدوان ومخططاتــه التــي تســتوجب توجيــه األســلحة جميعهــا يف 
وجــه العــدوان الــذي بــدأ عدوانــه مــن عقــود خلــت كمــا يعلمــه كل يمنــي يف الشــمال 

والجنــوب ورشق اليمــن وغربــه.
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ونبــه الخطيــب بأهميــة التمثــل الكامــل لأخــالق التــي ترســخها املناســبات الدينيــة 
ــهداء  ــن وأرس الش ــوال املعري ــد أح ــارة وتفق ــام وزي ــة األرح ــن صل ــاد م واألعي

ــة. ــالق الرفيع ــالمي واألخ ــل اإلس ــق التكاف ــام بح ــن والقي واملصاب
ــه  ــى ونائب ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــى األخ صال ــك تلق ــب ذل عق
الدكتــور قاســم لبــوزة يف الجامــع الكبــر التهانــي والتريكات بمناســبة عيــد األضحى 
مــن عمــوم املواطنــن ورجــال الدولــة وقيــادة املؤسســات وممثــي منظمــات املجتمــع 
املدنــي والقيــادات األمنيــة والعســكرية واملشــائخ واألعيــان وقيــادات أمانــة العاصمــة 

صنعــاء وممثــي أبنــاء املحافظــات.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور جبهات القتال يف حمافظة 
اجلوف

]14/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
زار األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم جبهــات القتــال يف 

محافظــة الجــوف متفقــدا خطــوط التمــاس يف املحافظــة.
واطلــع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــن املرفــن والقــادة امليدانيــن واملرابطن 
يف الجيــش واللجــان الشــعبية عــى ســر املعــارك واالنتصــارات التــي تتحقــق عــى 

ايديهــم.
ونقــل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى لأبطــال يف جبهــة الجــوف تحيــات وتهانــي 
ــال  ــوزراء ورج ــال ال ــن بأعم ــوزراء والقائم ــى وال ــيايس األع ــس الس ــاء املجل أعض
ــر  ــدى الفخ ــن م ــرا ع ــارك، مع ــى املب ــد األضح ــبة عي ــا بمناس ــة وقياداته الدول
ــات يف روح كل  ــن يف كل الجبه ــن الصامدي ــال املرابط ــه األبط ــذي حقق ــزاز ال واالعت
ــخصية  ــن الش ــا ع ــي أثبتوه ــة الت ــة الحقيقي ــارج، والقيم ــل والخ ــي يف الداخ يمن
اليمنيــة التــي ال تقبــل الــذل والهــوان والغــزو واالحتــالل وتقــاوم وتنتــر بأبســط 
اإلمكانــات منطلقــة مــن الــروح املؤمنــة باللــه عــز وجــل ومواجهــة الظلــم والبغــي 
وصناعــة االســتحقاق الــذي يجــب أن تكــون عليــه اليمــن والتحــرر مــن كل أشــكال 

ــي. ــرار الوطن ــادرة الق ــة ومص ــة والوصاي الهيمن
وقــال مخاطبــا األبطــال يف الجبهــات » عندمــا تحــرر الوطــن مــن مراكــز القــوى التي 
اســتثمر فيهــا العــدوان الســعودي األمريكــي مــن ســتينيات القــرن املــايض مصــادرا 
مــن خاللهــا تطلعــات الشــعب اليمنــي ببنــاء الدولــة القويــة املســتقلة املنطلقــة إىل 
ــة  ــعودية يف محاول ــع الس ــة م ــر املتحالف ــوى ال ــن ق ــى اليم ــت ع ــتقبل، تكالب املس
ــذي  ــرار ال ــوا جميعــا ودمــاء الشــهداء األب يائســة الحتــالل اليمــن وتمزيقــه.. لتقول
رووا وقالــوا بدمائهــم وأرواحهــم الكلمــة الفصــل يف املواجهــة واالنتصــار، لــن يكــون 
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اليمــن إال حــرا مســتقال بســيادته وقــراره ومســتقبله وثرواتــه.«
ــار  ــوم ص ــم الي ــن العال ــه يف جب ــذي تخطون ــطوري ال ــود األس ــاف »أن الصم وأض
ــن  ــل م ــل القلي ــم بأق ــق وانت ــل الصدي ــدو قب ــي الع ــرة يف وع ــتفهام كب ــة اس عالم
ــم ومــال  ــاد والعــدد تواجهــون جيــوش تحالــف مــن أقــوى دول العال العــدة والعت
مدنــس اســتجلبت بــه الســعودية واإلمــارات وقطــر كل أنــواع مرتزقــة العالــم وقتلتــه 
لتســحقوهم جميعــا بأقدامكــم الحافيــة وتنقلــون املعركــة إىل صــدور أعــداء الســالم 

العاملــي وصانعــي املجــازر، والرحــم الــذي اخــرج القاعــدة وداعــش«.
ــهد  ــذي يش ــن ال ــة يف ارض الوط ــي ويمني ــن كل يمن ــا وم ــم من ــال« فلك ــع قائ وتاب
حصــارا اقتصاديــا ومؤامــرة لــم يعهدهــا التاريــخ اإلنســاني..لكم كل التحيــة واإلجالل 
والتقديــر وألقدامكــم الحافيــة ولروحكــم البطوليــة املؤمنــة الصادقــة املدافعــة عن كل 
القيــم التــي تجمــع عليهــا األديــان الســماوية والثقافــات والفلســفات واأليدولوجيــات 
بحــق الدفــاع عــن النفــس وامتــالك الحريــة ومواجهــة الــر واالنتصــار لقيــم الخــر 
ــه كل شــعوب األرض  ــة والعيــش الكريــم الــذي تســعى ل ــة بالعدال والعــدل واملطالب

الحــرة وتكافــح مــن اجلــه.«
ــن  ــا م ــع والراي ــادة املجامي ــه بق ــى يف لقائ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــار رئي وأش
ــن  ــارة املرابط ــب زي ــم عق ــع به ــن اجتم ــعبية الذي ــان الش ــش واللج ــال الجي أبط
ــة  ــن محافظ ــدو م ــده الع ــا يري ــة وم ــة املواجه ــار إىل حقيق ــوط التماس..أش يف خط
الجــوف ومــأرب واالســتهداف باالحتــالل واالســتعمار مــن أبعــاد اقتصاديــة 
ــة  ــتهداف البني ــرى واس ــات أخ ــن محافظ ــش م ــدة وداع ــن القاع ــية وتمك وسياس
التحتيــة وارتــكاب املجــازر مــن أهــداف وضيعــة ال يمكــن تحقيقهــا مــع شــعب ال 
يخــاف إال خالقــه وال يؤمــن إال بحريتــه املســتمدة مــن إســالمه الصحيــح البعيــد عــن 
ــتخالف  ــة اس ــر وحقيق ــم الخ ــان وقي ــة اإلنس ــى كرام ــم ع ــرف والقائ ــو والتط الغل

ــان يف األرض. ــه لإنس الل
وأكــد رئيــس املجلــس األعــى مــا يمثلــه املرابطــون يف الجبهــات وقادتهــم مــن روح 
ــية  ــة السياس ــم يف املعرك ــم وجلده ــم وصره ــع ثباته ــا الجمي ــتمد منه ــة يس خالق
ــعي إىل  ــة الس ــي ومعرك ــيج االجتماع ــى النس ــاظ ع ــة الحف ــة ومعرك واالقتصادي
ــم  ــى قلته ــن ع ــاء اليم ــن أبن ــدوان م ــع الع ــن م ــاذ املتورط ــالم وإنق ــق الس تحقي
وضعــف حيلتهــم، ومعركــة إعــادة اليمــن إىل واجهــة الفعــل العاملــي بمــا عرفــت بــه 
مــن احــرام شــعوب األرض والعالقــات املتوازنــة واملنفتحــة، ومعركــة األخــالق التــي 
أصبحــت بمــا يقدمــه األبطــال يف كل الجبهــات مــرضب األمثــال وهــي األفعــال التــي 
ــم القــرآن  ــل الحامــل لقي ــل الشــجاع والفــارس النبي ــي املقات تعكــس حقيقــة اليمن

ــرب. ــلم والح ــه يف الس ــه وتعاليم وأخالق



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

28

فيمــا عــر املرابطــون يف الجبهــات مــن أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية وقادتهــم 
يف محافظــة الجــوف عــن اعتزازهــم بزيــارة رئيــس املجلــس الســيايس األعــى لهــم 
إىل خطــوط التمــاس ومــا تعمــل عليــه هــذه الزيــارة مــن تعزيــز ثقتهــم بالقيــادة 
الوطنيــة التــي تديــر املعركــة السياســية وجبهــة الحفــاظ عــى اســتقرار اليمــن مــن 
الداخــل ومواجهــة اســتحقاقات املرحلــة وســد الفــراغ الســيايس باملجلــس الســيايس 
األعــى ومــا يســعى إليــه مــن تشــكيل حكومــة وطنيــة نزيهــة وكفــؤة تعمــل عــى 
ــي خــرج مــن اجلهــا املرابطــون وأبطــال الجيــش  ــق اآلمــال والطموحــات الت تحقي
واللجــان الشــعبية وضحــى يف ســبيلها الشــهداء والجرحى..مؤكديــن عــى أن كل ذلــك 
ومــا يتحقــق رضيبــة طبيعيــة لتحقيــق املســتقبل الــذي وقــع عــى عاتــق هــذا الجيل 

دفــع رضيبتــه وتحمــل كلفتــه بإيمــان مطلــق ورىض تــام.
وحمــل أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية رئيــس املجلــس الســيايس نقــل تحياتهــم 
وطيــب أمنياتهــم إىل القيــادة وأعضــاء املجلــس وكل قيــادات الدولــة وتأكيدهــم عــى 
ــار  ــل االنتص ــن كام ــق لليم ــى يتحق ــات حت ــا يف كل الجبه ــم جميع ــم وصره ثباته
ــالم  ــاة األرسى وأح ــى ومعان ــهداء وآالم الجرح ــاء الش ــاء لدم ــتحقه والوف ــذي تس ال

ــكان. ــن يف كل م اليمني

تشييع جثمان العميد الركن حسن امللصي يف موكب مهيب تقدمه 
رئيس اجمللس السياسي

]25/سبتمرب/2016[ صنعاء – سبأ:
شــيع الوطــن وقواتــه املســلحة واألمــن اليــوم يف موكــب جنائــزي مهيــب تقدمــه األخ 
ــد الركــن  ــس الســيايس األعــى جثمــان الشــهيد العمي ــاد رئيــس املجل ــح الصم صال

حســن عبداللــه محمــد امللــي الــذي استشــهد يف املواقــع املتقدمــة يف نجــران.
واستشــهد البطــل امللــي بعــد أن أذاق األعــداء وبــال طغيانهــم وعدوانهــم الغاشــم 
ــة  ــروح القتالي ــداً ال ــر مجس ــة النظ ــجاعة منقطع ــالة وش ــل ببس ــن وقات ــى اليم ع
العاليــة للمقاتــل اليمنــي يف الدفــاع عــن ســيادة الوطــن والتصــدي ببســالة للعــدوان 

الربــري الغاشــم ومرتزقتــه املأجوريــن.
ــر  ــال وزي ــم بأعم ــا القائ ــارك فيه ــي ش ــمية الت ــييع الرس ــيم التش ــالل مراس وخ
ــب  ــران ونائ ــي خ ــن ناج ــن حس ــواء الرك ــة الل ــة األركان العام ــس هيئ ــاع رئي الدف
رئيــس هيئــة األركان اللــواء الركــن زكريــا يحيــى الشــامي وعــدد مــن قــادة القــوى 
واملناطــق ومــدراء الدوائــر والقــادة العســكرين واألمنيــن وأعضــاء مجلــس النــواب 
ــع  ــهيد وجم ــارب الش ــالء وأق ــة وزم ــية واالجتماعي ــخصيات السياس ــورى الش والش
ــال  ــر واألعم ــار الجائ ــم للحص ــن أدانته ــيعون ع ــر املش ــن، ع ــن املواطن ــر م غف
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العدوانيــة البشــعة التــي يقودهــا النظــام الســعودي وحلفاؤه مســتهدفة اليمــن األرض 
واإلنســان والتاريــخ والــراث الحضــاري والثقــايف لليمــن وصــوالً ألبســط مقومــات 
الحيــاة املعيشــية للشــعب اليمنــي.. معتريــن هــذه الحــرب العدوانيــة الظاملــة بحــق 

ــد. ــه إىل األب ــن النظــام الســعودي ســتظل تالحق ــة عــار يف جب ــن وصم اليمني
وأكــد املشــيعون أن النظــام الســعودي وحلفــاءه مهمــا اســتمروا يف عدوانهــم الغاشــم 
ــري  ــتهدافهم التدم ــر واس ــم الجائ ــوا حصاره ــا واصل ــم ومهم ــد مرتزقته ويف حش
ــم  ــن يف منازله ــن اآلمن ــكنية واملواطن ــاء الس ــة ولأحي ــدة املادي ــتري للقاع الهس
ــة  ــى مواجه ــة ع ــوة وإرصارا وصالب ــعبنا إال ق ــد ش ــن تزي ــكنية فل ــم الس وأحيائه

ــرق. ــاليب والط ــتى األس ــم بش ــدوان ومرتزقته الع
ــل  ــهيد البط ــة للش ــجايا القيادي ــة والس ــب واالدوار البطولي ــيعون باملناق ــاد املش وأش
الــذي كان مثــاالً مرفــاً للقائــد العســكري املحــب لوطنــه واملقاتــل الصلــب واملدافــع 

القــوي عــن قــراره الوطنــي وســيادته الوطنيــة وحريــة وكرامــة شــعبه.
ــاع  ــع الدف ــاحة مجم ــي يف س ــهيد املل ــمية للش ــييع الرس ــيم التش ــرت مراس وج
بالعــريض بعــد الصــالة عليــه يف جامــع العــريض حيــث حمــل الجثمــان الــذي لــف 
بالعلــم الجمهــوري وســار املوكــب الجنائــزي الحزيــن تتقدمــه كوكبــة رمزيــة مــن 
ــف  ــاروا خل ــن س ــرف الذي ــرس ال ــن وح ــلحة واألم ــوات املس ــراد الق ــاط وأف ضب
ــب  ــف مهي ــا يف موق ــل عليه ــي حص ــمة الت ــهيد واألوس ــور الش ــن ص ــن حامل الثام
يجســد معانــي اإلجــالل واملهابــة واإلكبــار للشــهداء األبــرار الذيــن قدمــوا أرواحهــم 

ــي. ــعب اليمن ــزة الش ــة وع ــن كرام ــذود ع ــيادته ولل ــن وس ــداًء للوط ــرة ف الطاه
ــد  ــواه األخــر يف مســقط رأســه بقريــة رب وقــد وري جثمــان الشــهيد الثــرى إىل مث

مديريــة ســنحان محافظــه صنعــاء وســط حشــد كبــر مــن املشــيعن.
تغمــد اللــه الشــهيد بواســع رحمتــه وأســكنه فســيح جناتــه مــع الصديقن والشــهداء 

وألهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان.. »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعون«.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يدشن العام الدراسي اجلديد
]01/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

دشــن األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليوم يف مدرســة الســالم 
بصنعــاء العــام الــدرايس الجديــد بحضــور القائــم بأعمــال رئيــس الــوزراء طــالل 
عقــالن والقائــم بأعمــال وزيــر الربيــة والتعليــم الدكتــور عبــد اللــه الحامــدي وأمــن 

عــام املجلــس املحــي بأمانــة العاصمــة أمــن جمعــان.
ــالق  ــة إنط ــدارس الجمهوري ــالب يف م ــى للط ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــارك رئي وب
العــام الــدرايس الجديــد الــذي يتزامــن مــع ذكــرى هجــرة الرســول الكريــم وكعــام 
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ثانــي تحــت العــدوان والحصــار يســتحق القائمــن عــى العمليــة التعليميــة الشــكر 
ــر  ــة والتحض ــة التعليمي ــاح العملي ــبيل إنج ــود يف س ــن جه ــوه م ــا قدم ــر مل والتقدي

لهــذا العــام.
وأشــاد بتفاعــل جميــع الطــالب والطالبــات الذيــن تغلبــوا عــى صعوبــات العــدوان 
والحصــار وتحدياتــه مــن أجــل مســتقبل اليمن..وقــال » العــدوان هدفــه قتــل ووأد 
ــن  ــم م ــا ومؤهــالت تمكنه ــا وقيم ــا حضاري ــن يملكــون عمق ــن الذي مواهــب اليمني
الولــوج إىل املســتقبل بقــوة أمــام محيــط هــش أهــدر مقــدرات أبنائــه واســتنزافها يف 

الكماليــات والعبــث بالهويــة«.
ــد  ــتقبله بل ــا ومس ــنبني بلدن ــم س ــاحات التعلي ــن س ــا م ــن هن ــن م ــاف » نح وأض
ــن  ــا الذي ــا وطالباتن ــة وطالبن ــا الذاتي ــى إمكانياتن ــن ع ــة معتمدي ــان والحكم اإليم

ــم ». ــا يف كل دول العال ــجلون نبوغ يس
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل الجرائــم التــي ارتكبهــا العــدوان بحــق 
الطــالب يف مختلــف مناطــق الجمهوريــة ومدارســها عــى يــد القاعــدة كمــا حصــل 
يف رداع، ويف مــدارس جمعــة بــن فاضــل بالقصــف الجــوي وغرهــا يف صــورة مــن 

صــور تعمــد قتــل اليمــن وأبنائــه ومســتقبله.
ــد  ــاف التهدي ــى كل أصن ــم ع ــم وتغلبه ــم وثباته ــالب وصموده ــإرصار الط ــوه ب ون
مــن خــر وبشــارات للمســتقبل املــرق الــذي تســتحقه اليمــن.. معربــا عــن الشــكر 
والتقديــر ألوليــاء أمــور الطــالب والقائمــن عــى العمليــة التعليميــة الذيــن يواجهــون 
جميعــا التحديــات الحرجــة ومنهــا تحــدي الوضــع اإلقتصــادي واســتثنائية املرحلــة 
التــي يخفــف منهــا األمــل يف املســتقبل الجيــل الــذي صمــد وصــر وثابــر يف هــذه 

املرحلــة.
ــاء  ــات وأولي ــن واملعلم ــدي املعلم ــى أي ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــدد رئي وش
ــاندة  ــة ومس ــة التعليمي ــاح العملي ــة إنج ــم أمان ــى عاتقه ــع ع ــن تق ــور الذي األم
التالميــذ الذيــن يتحــدون القصــف واملخاطــر يف ســبيل الحصــول عــى التعليــم وكر 

ــتقبل. ــة املس ــار وصناع ــدوان والحص ــات الع مخطط
مــن جانبــه أكــد القائــم بأعمــال وزيــر الربيــة والتعليــم رضورة اإللتــزام بالــدوام 
ــالب  ــون ط ــدرايس ك ــام ال ــة الع ــن بداي ــي م ــل العلم ــام بالتحصي ــدريس واإلهتم امل

ــاره. ــوره وإزده ــه وتط ــق نهضت ــن وتحقي ــاء الوط ــاس بن ــم أس العل
وأشــار إيل دالالت تدشــن العــام الــدرايس يف ظــل الظــروف اإلســتثنائية الصعبــة التي 

تعيشــها اليمــن والــذي يؤكــد أن اليمــن قــوي وقــادر عــى الصمــود وكر العــدوان.
وحــث الدكتــور الحامــدي الطــالب والطالبــات عــى الجــد واالجتهــاد لنيــل املراكــز 
ــة  ــاح العملي ــهم يف إنج ــن سيس ــن وكل م ــة الربوي ــود كاف ــا بجه ــة.. منوه املتقدم
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ــة. التعليمي
ويف التدشــن الــذي حــرضه وكالء الــوزارة لقطــاع املشــاريع والتجهيــزات عبدالكريــم 
ــو  ــد النون ــم أحم ــقاف والتعلي ــد الس ــور محم ــج الدكت ــه واملناه ــداري والتوجي الجن
ــم  ــة والتعلي ــب الربي ــر مكت ــرق مدي ــامي.. تط ــؤاد الش ــاعد ف ــوزارة املس ــل ال ووكي
ــدارس  ــوم م ــي عم ــالب ع ــال الط ــبة إقب ــي إيل نس ــد الفض ــة محم ــة العاصم بأمان
ــة و  ــا وطالب ــف طالب ــم 650 أل ــة تض ــة حكومي ــا 320 مدرس ــغ عدده ــة البال األمان

ــة. ــا وطالب ــف طالب ــم 200 أل ــة تض ــة أهلي 570 مدرس
عقــب ذلــك تفقــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومرافقــوه ســر العمليــة التعليمة 
يف مدرســة شــمالن الثانويــة.. مشــيدا بــكادر التعليــم ومنتســبيه والطــالب وإقبالهــم 
ــدوان  ــا الع ــي فرضه ــات الت ــدات والتحدي ــف والتهدي ــم القص ــة رغ ــى الدراس ع

والحصــار.

الرئيس الصماد يدشن احلملة امليدانية لدعم البنك املركزي ويلتقي 
قيادة وزارة االتصاالت

]01/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:
دشــن األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف مقــر الريــد 
املركــزي بالعاصمــة صنعــاء الدعــم امليدانــي للحملــة الوطنيــة لدعــم البنــك املركــزي 
ــات  ــة املعلوم ــاالت وتقني ــادة وزارة االتص ــعا لقي ــا موس ــد اجتماع ــي، وعق اليمن

ــر. ــح العزي ــاالت مصل ــر االتص ــال وزي ــم بأعم ــور القائ بحض
ــري  ــام الهج ــاالت بالع ــوادر وزارة االتص ــى ك ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــأ رئي وهن
الجديــد وباالنتصــارات التــي تتحقــق للوطــن واالنتصــارات التي تســجلها املؤسســات 
ــة تواجــه  اليمنيــة عســكرية ومدنيــة وتقنيــة ومعلوماتيــة يف جبهــة واحــدة متواصل

العــدوان والحصــار وتعيــد رســم مســتقبل اليمــن.
ــى  ــة ع ــرة دولي ــن مؤام ــة ع ــة الناتج ــات االقتصادي ــات والصعوب ــار إىل التحدي وأش
ــدوان  ــالم للع ــعبه واالستس ــن وش ــع اليم ــبيل تركي ــكا يف س ــا أمري ــن تقوده اليم
ــاورات  ــاء مش ــي أثن ــد الوطن ــي للوف ــفر األمريك ــه الس ــا قال ــرا بم ــه.. مذك وأدوات
ــد  ــل الوف ــم يقب ــة إذا ل ــة الوطني ــاد والعمل ــتهداف االقتص ــد باس ــن تهدي ــت م الكوي

ــعودية. ــكا والس ــا أمري ــي تريده ــالءات الت ــروط واالم بال
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن التحــدي االقتصــادي والتحــدي العســكري 
ــة  ــع، وأن الثق ــن الجمي ــل ب ــاون والتكام ــف والتع ــب التكات ــا تتطل ــي جميعه واألمن
ــتحق أن  ــار تس ــدوان والحص ــة الع ــة يف مواجه ــرة املاضي ــالل الف ــت خ ــي تكون الت

ــى عليهــا يف مواجهــة مــا يســتجد مــن أحــداث وتطــورات. يبن
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ــات  ــه واملؤسس ــه وكل فئات ــعب ومكونات ــا الش ــي يضيفه ــة الت ــال« إن القيم وق
ــي  ــرات وتبن ــداث واملتغ ــع كل األح ــل م ــة والتفاع ــاركة والراك ــبيها يف املش ومنتس
املبــادرات ودعــم الجبهــات ورفدهــا ســتبقى معلمــا حقيقيــا لبنــاء اليمــن ومســتقبله، 
كمــا أن حملــة دعــم االقتصــاد الوطنــي والبنــك املركــزي شــعبيا هــي حالــة فريــدة 
مــن الراكــة الشــعبية التــي تعــزز ثقــة الجميــع باملســتقبل، والتضحيــة مــن اجلــه 

ــه«. ــة يف بنائ والراك
فيمــا اســتعرض القائــم بأعمــال وزيــر االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات مــا تتعــرض 
ــتمرة  ــارات املس ــدوان والغ ــل الع ــن قب ــر م ــن تدم ــة م ــاالت اليمني ــة االتص ــه بني ل
ــوم والكثــر مــن أعمــال  ــى الي التــي طالــت 101 برجــا مــن أبــراج االتصــاالت حت

ــالت. ــع الكاب ــات وقط ــبكات يف املحافظ ــم للش ــب املنظ التخري
وتطــرق إىل اإلجــراءات التــي تتخذهــا وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف ســبيل 

معالجــة ذلــك والحــد مــن األرضار.
بــدوره قــدم مديــر عــام الهيئــة العامــة للريــد والتوفــر الريــدي عرضــا ملا اســتقبله 
ــن  ــات م ــف املحافظ ــن مختل ــزي م ــك املرك ــم البن ــة لدع ــة الوطني ــد يف الحمل الري
خــالل 360 مكتبــا ومــا تــم وضعــه مــن برامــج وتقنيــات تضمــن جــودة الحملــة 
ــل  ــب يف تحصي ــه املكات ــذي تواجه ــر ال ــط الكب ــتجابة للضغ ــة االس ــا وسالس ودقته

املســاهمات وفتــح الحســابات لدعــم البنــك املركــزي.
ــي  ــال الت ــج واألعم ــة الرام ــا املختلف ــوزارة وقطاعاته ــوم ال ــدراء العم ــش م وناق
يقومــون بهــا الحتــواء املشــكالت الناتجــة عــن العــدوان والحصــار وآليــات تكامــل 

ــبيها. ــات ومنتس ــادة واملؤسس ــن القي األدوار ب
ــس الســيايس األعــى  ــام املجل ــه قي ــذي مثل ــر ال وعــروا عــن ثقتهــم بالتحــول الكب
ومســتقبل اليمــن يف مواجهــة العــدوان والحصــار واالنتصــار إلرادة الشــعب اليمنــي 

ــه والتحــوالت املنشــودة يف مســتقبله. وثورت

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعلن عن جائزة اجلمهورية يف 
البحوث العلمية والعلوم التطبيقية ومنحها جلامعة ثورة 21 

سبتمرب
]19/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

أعلــن األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن جائــزة الجمهوريــة 
ــورة 21  ــة ث ــام لجامع ــذا الع ــا ه ــة ومنحه ــوم التطبيقي ــة والعل ــوث العلمي يف البح

ــا األوىل. ــبتمر يف دورته س
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جــاء ذلــك خــالل إفتتــاح رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء فعاليــات 
اليــوم العلمــي الثامــن ملجمــع 48 الطبــي وجامعــة ثــورة 21 ســبتمر، الــذي تنظمــه 
ــة  ــة التعليمي ــن العملي ــايس م ــزء أس ــع كج ــة واملجم ــة الجامع ــكل دوري هيئ بش
ومناقشــة املســتجدات العلميــة والبحثيــة وكــذا مناقشــة اإلجــراءات الطبيــة التطبيقية 
ــة  ــدرات البحثي ــر الق ــة وتطوي ــرات التخصصي ــادل الخ ــة وتب ــاالت النوعي والح

ــي والصحــي. ــة يف الوســط الطب والعلمي
كمــا دشــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى العــام الــدرايس األول يف جامعــة ثــورة 
ــوارئ  ــز الط ــطرة ومرك ــب والقس ــز القل ــاس ملرك ــر األس ــع حج ــبتمر، ووض 21 س
ــة  ــي الجامعــي النموذجــي بحضــور محافــظ صنعــا حنــن قطين بمجمــع 48 الطب

ورئيــس جامعــة ثــورة 21 ســبتمر الدكتــور يــارس عبــد املغنــي.
ــى رص  ــبة ع ــا باملناس ــي ألقاه ــة الت ــع يف الكلم ــاد الجمي ــح الصم ــث األخ صال وح
ــدي  ــود والتح ــق الصم ــة طري ــل ومواصل ــتمرار يف العم ــف واإلس ــوف والتكات الصف
حتــى يكتــب اللــه بأيــدي الجميــع النــر والغلبــة لليمــن وللشــعب اليمنــي حتــى 

ــاة. ــات الحي ــي يف كل مقوم ــاء الذات ــتقالل واإلكتف ــة واإلس ــل الحري ني
ونــوه بأهميــة جــودة التعليــم والتعليــم الثانــوي.. الفتــا إىل حالــة التعمــد الواضحــة 
ــة  ــة وقديم ــة متخلف ــج تعليمي ــى مناه ــاد ع ــة واإلعتم ــج التعليمي ــف املناه يف تضعي
تعــود إىل القــرن الثامــن عــر ال تحقــق أثــر ملمــوس لــدى املتخرجــن مــن التعليــم 

العــام.
وشــدد عــى رضورة اإلهتمــام بالبحــوث العلميــة وبحــوث تطويــر املناهــج التعليميــة 
واإلســتفادة مــن التميــز العلمــي واملعــريف والعقــي لــدى أبنــاء اليمــن الذين يســجلون 
حضــورا يف كثــر مــن دول العالــم بتخصصاتهــم العلميــة وقدراتهــم الفــذة التــي لــم 

تجــد اســتيعابا لهــا يف الداخــل واســتوعبتها دول العالــم.
ــادة  وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الشــكر والتقديــر واالعتــزاز بقي
جامعــة ثــورة 21 ســبتمر ومجمــع 48 الطبــي الجامعــي النموذجــي ويف مقدمتهــم 
ــا  ــاعد وم ــي املس ــي واإلداري والطب ــكادر الطب ــع وال ــر املجم ــة ومدي ــس الجامع رئي
يقدمــه محافــظ صنعــاء مــن دور يف ســبيل إنجــاح املــروع.. مشــيدا بالــدور الكبــر 
ــادات  ــي وقي ــي الجائف ــن ع ــواء الرك ــهيد الل ــهيالت الش ــود وتس ــه جه ــذي مثلت ال

الحــرس الجمهــوري ومنتســبيه يف هــذا املــروع الكبــر.
وقــال » نشــعر بالفخــر واإلعتــزاز ونحــن نــرى هــذا الجهــد واإلبــداع واإلرصار عــى 
ــم مــا بوســعنا مــن أجــل  ــاة وتقدي مواجهــة العــدوان والعمــل عــى اســتقرار الحي
هــذا الشــعب الصابــر، ونحــن جميعــا نــدرك املعانــاة التــي يعانيهــا القائمــن عــى 
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هــذا املجمــع يف هــذه الظــروف مــن الجوانــب املاديــة والضغــط الــذي يعيشــه أبنــاء 
شــعبنا اليمنــي«.

وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل شــدة وطــأة الحصــار والقصــف ومــا 
ســمحت بــه اإلدارة األمريكيــة والريطانيــة واإلماراتيــة للمخلــوع هــادي مــن اتخــاذ 
ــاك  ــداث إرب ــس اإلدارة وإح ــر مجل ــدن وتغي ــزي إىل ع ــك املرك ــل البن ــوة نق خط

ــة. ــة اإلقتصادي للعملي
ونــوه بمــا قدمتــه الســلطة يف صنعــاء مــن مقاومــة العــدوان أكثــر مــن عــام وأربعــة 
أشــهر ضمنــت خاللهــا إيصــال املرتبــات إىل حرضمــوت وعــدن وكل بقــاع الجمهورية 
ــى  ــارا ع ــال ونه ــة لي ــان اقتصادي ــل لج ــي تعم ــراءات الت ــك اإلج ــا تل ــى أربكته حت

إعــادة اإلســتقرار وإنفــراج الضائقــة اإلقتصاديــة يف القريــب العاجــل.
ــي  ــعب اليمن ــر بالش ــر الكب ــى الفخ ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي ــا أك كم
الــذي يقــرر دومــا أنــه لــن يكــون إال حيــث تكــون عــزة هــذا الوطــن ورشف أبنائــه.. 
ــود  ــن جه ــا م ــج عنهم ــا ينت ــع 48 وم ــبتمر ومجم ــورة 21 س ــة ث ــيدا بجامع مش
وكــوادر وطنيــة وعلميــة متخصصــة تســهم يف تخفيــف معانــة املواطنــن ومــا قــام 
بــه املجمــع طــوال فــرة العــدوان مــن اســتقبال جرحــى ومصابــي غــارت العــدوان 

حتــى اآلن متغلبــا عــى تحديــات شــحة اإلمكانيــات واملتطلبــات.
فيمــا أوضــح رئيــس جامعــة ثــورة 21 ســبتمر مديــر مجمــع 48 الطبــي الدكتــور 
يــارس عبــد املغنــي اآلليــة التكامليــة التــي تعمــل مــن خاللهــا الجامعــة ومجمــع 48 
ــر  ــا تطوي ــة هدفه ــة كمنظومــة متكامل ــام العلمي ــي الجامعــي النموذجــي واألي الطب
ــزة والقــدرات  الحــارض والوصــول إىل املســتقبل الحديــث واملتكامــل والخدمــة املتمي
ــي  ــريف والتقن ــي واملع ــي والبحث ــي واألكاديم ــي والعم ــب العلم ــددة يف الجان املتج

والفنــي.
ــة  ــن إضاف ــوارئ م ــز الط ــطرة ومرك ــب والقس ــز القل ــيقدمه مرك ــا س ــار إىل م وأش
نوعيــة تســهم بفعاليــة يف تخفيــف معانــاة املــرىض وتحقــق جــودة التطبيــب والرعاية 
ودعــم الحيــاة وفــق أحــدث النظــم والتقنيــات وعــر كادر يمنــي متخصــص ومبــدع 

وعــى درجــة عاليــة مــن األداء والدقــة واإلبــداع.
ولفــت الدكتــور عبداملغنــي إىل الرؤيــة التــي انطلقــت منهــا فكــرة الجامعــة وأهدافهــا 
ــاوز  ــن تج ــا والذي ــن إليه ــات املتقدم ــالب والطالب ــتيعاب كل الط ــة إىل اس الطامح
عددهــم 12 ألــف طالبــا وطالبــة تعمــل الجامعــة عــى اســتيعاب ثالثــة آالف طالبــا 
ــاء الوطــن ومنتســبي  ــة خــالل العامــن الدراســين الحــايل والقــادم مــن أبن وطالب
ــارات  ــة واختب ــر العلمي ــق املعاي ــات ووف ــن يف الجبه ــهداء واملرابط ــش والش الجي
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القبــول ويف مختلــف املســاقات والتخصصــات وكقيمــة مــن قيــم التحــدي ومواجهــة 
ــوات  ــمية وق ــات الرس ــع الجه ــة م ــن بالراك ــتقبل الوط ــار ملس ــدوان واالنتص الع
الحــرس الجمهــوري واإلســتفادة مــن التأمــن الصحــي والدعــم املوعــود مــن عــدد 

مــن الجهــات.
بــدوره أكــد رئيــس العمليــات يف الحــرس الجمهــوري العميــد الركــن أحمــد العنــي 
ــم  ــم والتعلي ــة العل ــرس أن كلم ــادة الح ــن قي ــة ع ــا نياب ــي ألقاه ــة الت يف الكلم
ســتقول كلمتهــا الفصــل يف مواجهــة التحديــات الطبيــة والصحيــة وتعزيــز التكامــل 
ــادة  ــوالء والوفــاء للقي ــد عــى ال ــة.. مجــددا التأكي ــة والتطبيقي بــن الجوانــب العلمي
ــيكونون  ــوري س ــرس الجمه ــبي الح ــي وأن كل منتس ــعب اليمن ــية وللش السياس
باملرصــاد لــكل أعــداء الوطــن وأكثــر إرصارا وثقــة ومنتقلــن مــن نــر إىل نــر.

ــه تعــاىل الرحمــة واملغفــرة لشــهداء الوطــن والحــرس الجمهــوري  ــى مــن الل وتمن
ويف مقدمتهــم اللــواء الركــن عــي الجائفــي.. مثمنــا الــدور الوطنــي والعلمــي املتميــز 
ــع 48  ــبتمر ومجم ــورة 21 س ــة ث ــر جامع ــي تدي ــة الت ــة العلمي ــد للكوكب والصام
الطبــي وعملهــا املتواصــل عــى إرتقــاء العمــل والخدمــات الطبيــة املقدمــة للجمهــور 

واملــرىض والجرحــى والســعي للرقــي بالعمليــة التعليميــة والطبيــة.
يف حــن قــدم الدكتــور صــالح الشــوقي عرضــا علميــا بالصــور والرســوم ملكونــات 
مركــز القلــب والقســطرة الــذي وضــع حجــر األســاس لــه اليــوم وســيكون جاهــزا 

للعمــل خــالل أشــهر قليلــة قادمــة بحســب الخطــة االنشــائية والتنفيذيــة.
وأشــار إىل أهميــة املركــز ملواجهــة الخــط املتزايــد ألمــراض القلــب والوفيــات الناتجــة 
ــز  ــا املراك ــي تحققه ــة الت ــة اإلضافي ــا بالقيم ــا.. منوه ــدت األوىل عاملي ــي غ ــا الت عنه
ــة  ــب وقيم ــراض القل ــات وأم ــي الجلط ــاذ مصاب ــع يف إنق ــل الري ــابهة والتدخ املش

ــاة ومواجهــة املضاعفــات. التدخــل الصحيــح يف الوقــت املناســب يف إنقــاذ الحي
وألقيــت قصيــدة للشــاعر عبــد العزيــز عمــر عــرت عــن البهجــة التــي يشــعر بهــا 
ــه  ــا تمثل ــة وم ــة والخدمي ــزات التعليمي ــن املنج ــز م ــق كل منج ــد تحق ــن عن املواط
ــرص  ــها إىل ف ــا وعكس ــب عليه ــن التغل ــاء اليم ــتطيع أبن ــات يس ــن تحدي ــة م املرحل

ــزة. ــوة وع ــار وق انتص
ــن  ــرار الذي ــهداء األب ــى أرواح الش ــة ع ــراءة الفاتح ــوا لق ــد وقف ــور ق وكان الحض
ــد الوطــن والحــرس الجمهــوري  ســقطوا يف جبهــات العــزة والكرامــة وإىل روح فقي

ــرى. ــة الك ــن يف الصال ــهداء الوط ــي وأرواح ش ــي الجائف ــواء ع الل
وكان رئيــس املجلــس الســيايس االعــى يرافقــه محافــظ صنعــاء ورئيــس الجامعــة 
ــة  ــوا بجول ــن قام ــاع واألكاديمي ــة والدف ــن وزارة الصح ــادات م ــع وقي وإدارة املجم
يف مرافــق الجامعــة املجهــزة إلســتقبال الطــالب والطالبــات يف العــام الــدرايس األول 
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الــذي دشــن اليــوم.
ــة  ــا الجامع ــن خالله ــتعمل م ــي س ــة الت ــل التطبيقي ــج واملعام ــى املناه ــوا ع واطلع
ــات  ــف الجامع ــى مختل ــة ع ــتعممه الجامع ــذي س ــي ال ــم اإللكرون ــام التعلي ونظ
واملؤسســات الطبيــة والصحيــة اليمنيــة كمنظومــة تعليــم حديثــه ومواكبــة للعــر 

ــي. ــي والتعليم ــر العلم ــتدامة االث ــان اس ــة وضم ــة واملعرفي ــازات العلمي واإلنج
وكانــت جامعــة ثــورة 21 ســبتمر قــد أهــدت األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس 

الســيايس األعــى درع الجامعــة تقديــرا لدعمــه ومســاندته للجامعــة واملستشــفى.
ــر  ــدرايس األول مدي ــام ال ــن الع ــاس وتدش ــر األس ــع حج ــة ووض ــرض الفعالي ح
الدائــرة القانونيــة بــوزارة الدفــاع العميــد محمــد العظيمــة ونائــب رئيــس جامعــة 
ــي الجامعــي  ــس مجمــع 48 الطب ــب رئي ــم ونائ ــال الكمي ــور جم 21 ســبتمر الدكت

ــن. ــة واألكاديمي ــادات وزارة الصح ــن قي ــدد م ــه وع ــب قطين ــي غال النموذج

الرئيس الصماد يدشن برنامج الرقابة املصاحبة للجهاز املركزي 
للرقابة واحملاسبة

]01/نوفمرب/2016[ صنعاء- سبأ:
دشــن األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب رئيــس 
ــي  ــة الت ــة املصاحب ــاء برنامــج الرقاب ــوم بصنع ــوزة الي ــور قاســم لب ــس الدكت املجل
ينفذهــا الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة لتعزيــز دوره الرقابــي والحفــاظ عــى 

ــة العامــة، ورفــع كفاءتهــا وقدرتهــا. ــة واملالي مؤسســات الدول
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أهميــة فاعليــة الجهــاز املركــزي للرقابــة 
واملحاســبة يف هــذه املرحلــة الدقيقــة والحساســة.. مؤكــدا أن تدشــن برنامــج الرقابــة 
املصاحبــة يعــول عليــه يف مواجهــة الوضــع الحســاس والخطــر الــذي وصلــت إليــه 
البلــد جــراء العــدوان والحصــار واإلســهام يف تحصيــل اإليــرادات ومعالجــة الضائقــة 
ــع  ــن الوض ــة لتحس ــة الصحي ــق البيئ ــع وخل ــا الجمي ــي منه ــي يعان ــة الت املالي

اإلقتصــادي مســتقبال.
وأوضــح أبعــاد العــدوان اإلقتصــادي واآلليــة التــي يعمــل مــن خاللهــا العــدوان بعــد 
ــد..  ــاس وإقتصــاد البل فشــل العــدوان العســكري والســيايس واســتهدافه لقــوت الن
الفتــا إىل أهميــة األخــذ بــكل الســبل ملعالجــة األزمــة اإلقتصاديــة ورفــع املعانــاة عــن 

املجتمــع ومواجهــة العــدوان اإلقتصــادي.
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل رضورة الرقابــة املصاحبــة التــي كانــت مــن آليــات 
العمــل الهامــة املعطلــة وتهــرب كثــر مــن الجهــات منهــا ورضورة التعاطــي معهــا 
ــابق  ــي الس ــل الرقاب ــاءة العم ــع كف ــل ورف ــر العم ــرة لتطوي ــة كب ــا فرص ــى أنه ع
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والالحــق واملصاحــب.
وأكــد ثقــة املجلــس الســيايس األعــى يف كــوادر الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة 
ــات  وقدرتهــم عــى إنجــاز هــذه املهمــة وغرهــا مــن املهــام الكبــرة والصــر والثب
ــة  ــل الرقاب ــة عم ــم وآلي ــرض طريقه ــد تع ــي ق ــات الت ــات والتحدي ــام الصعوب أم
ــروح  ــن ال ــة م ــة عالي ــى درج ــة وع ــة وقوي ــوادر مؤهل ــي ك ــي تقت ــة الت املصاحب

ــاده. ــعبه وإقتص ــن وش ــى اليم ــدو ع ــة الع ــر هجم ــى ك ــادرة ع ــة الق الخالق
ــوازي  ــة ت ــة وهام ــة حيوي ــا كجبه ــة وأثره ــة املصاحب ــي للرقاب ــر اإليجاب ــن األث وب
ــال ومــا يقــدم فيهــا مــن تضحيــات توجــب عــى الجميــع أن يكونــوا  جبهــات القت
عــى مســتواها ومســتوى مــا يقــدم فيهــا مــن تضحيــات بــاألرواح والدمــاء والجــراح 
ومــا تفرضــه الجبهــات مــن أجــواء وظــروف معيشــة صعبــة وشــاقة، فيمــا ال تقتي 

مــن الجبهــات األخــرى أكثــر مــن الصــر والثبــات واإلخــالص يف األعمــال.
ــن  ــية م ــادة السياس ــه القي ــا تحمل ــى إىل م ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــار رئي وأش
توجــه جــاد ومكتمــل مــن أجــل أن تتكاتــف الجهــود للحفــاظ عــى الوضــع العــام 
ــم  ــود بحج ــون الجه ــات وأن تك ــود الجبه ــز صم ــرادي وتعزي ــادي واإلي واإلقتص
ــع أن  ــن املتوق ــي م ــاب الت ــات والصع ــى املعوق ــب ع ــتثنائي والتغل ــع االس الوض

ــة. ــال الرقاب ــة وكل اعم ــة املصاحب ــن األداء والرقاب ــرض تحس تع
وقــال »إن الجميــع ســيعمل مــن خــالل مــا يشــبه غرفــة عمليــات مشــركة ودائمــة 
لتحقيــق النجــاح املطلــوب ألعمــال الرقابــة املصاحبــة وكل أعمــال الجهــاز املركــزي 

للرقابــة واملحاســبة«.
مــن جانبــه أشــار نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة إىل 
أهميــة اللقــاء بكــوادر الجهــاز املركــزي للرقابة واملحاســبة وكــوادر الرقابــة املصاحبة 
ــى  ــن ع ــذي يش ــادي ال ــدوان اإلقتص ــة للع ــة الفعال ــج املواجه ــات برام ــد مكون كأح

بالدنــا ويراهــن عليــه العــدوان.
وأكــد أن القيــادة السياســية والقــوى الوطنيــة تراهــن عــى الكــوادر الوطنيــة الجتيــاز 

ــرة االقتصادية. ــات واملؤام التحدي
ــام  ــوادره واهتم ــبة وك ــة واملحاس ــزي للرقاب ــاز املرك ــة دور الجه ــت إىل أهمي ولف
ــة  ــن الثق ــا ع ــه.. معرب ــس وأعمال ــات املجل ــذ أول جلس ــا من ــيايس به ــس الس املجل

ــا. ــاز وقدراته ــوادر الجه ــرة بك الكب
كمــا أشــار إىل فشــل العــدوان يف الجبهــة العســكرية والسياســية وتوجهــه إىل الجبهــة 
اإلقتصاديــة.. مؤكــدا أهميــة دور الكــوادر الوطنيــة اإلقتصاديــة والرقابيــة يف مواجهــة 

التحديــات والتغلــب عليهــا.
فيمــا أعــرب رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة القــايض أبــو بكر الســقاف 
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عــن شــكر وتقديــر قيــادة وكــوادر الجهــاز ملــا توليــه القيــادة السياســية مــن ثقــة 
ــادة  ــات القي ــن وتوجيه ــق القوان ــا وف ــام بأعماله ــتعدادها القي ــا واس ــام به واهتم

السياســية وبمــا يحقــق فاعليــة الجهــاز ونجــاح أعمالــه.
واســتعرض مــا تــم مــن تشــكيل فــرق العمــل امليدانــي ألعمــال الرقابــة املصاحبــة 

ومــا يتوقــع أن ينتــج عنهــا مــن نتائــج إيجابيــة.
فيمــا تناولــت مداخــالت قيــادة الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة إىل مــا يتوقــع 
أن يحققــه الرقابــة املصاحبــة وآليــة العمــل ومــا تــم مراعاتــه مــن املحاذيــر املتعلقــة 
ــة واســتدامتها  ــة الرقابــة املصاحب ــق وعــي بأهمي ــب عليهــا، وخل ــات التغل بهــا وآلي
ــة  ــكالت اإلقتصادي ــاوز املش ــاد وتج ــة الفس ــفافية ومكافح ــق الش ــل تحقي ــن أج م

حاليــا ومســتقبال.
ــي  ــازر الت ــهداء املج ــى أرواح ش ــة ع ــراءة الفاتح ــه بق ــدأ أعمال ــد ب ــاء ق وكان اللق
ــا  ــات وآخره ــف املحافظ ــي يف مختل ــعودي االمريك ــدوان الس ــران الع ــا ط إرتكبه
مجــزرة مديريــة الزيديــة بمحافظــة الحديــدة وكــذا عــى أرواح الشــهداء يف جبهــات 

ــة. ــزة والكرام الع
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يؤكد اهمية اجلبهة التعليمية يف 
مواجهة العدوان

]12/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى االخ صالــح الصمــاد ان الوضــع االســتثنائي يف 
اليمــن واجهــه رجــال اســتثنائيون يف كل الجبهــات ويف مقدمتهــا الجبهــة التعليميــة 
بجامعــة صنعــاء وكل الجامعــات واملؤسســات التعليميــة وأن بقــاء التعليــم متماســكا 
وحيــا يضمــن بقــاء حيــاة وتماســك املجتمــع اليمنــي يف حــارضه ومســتقبله.. منوهــا 
ــوا  ــن تغلب ــه الذي ــق بأبنائ ــا ينتظــر اليمــن مــن مســتقبل مــرق وحقيقــي والئ بم
ــد مســالم كل  عــى الصعــاب واملؤامــرات وواجهــوا اعتــى عــدوان وتحالــف ضــد بل
جريرتــه انــه اراد التحــرر مــن الهيمنــة ومصــادرة حــق اتخــاذ القــرار والتحــوالت 

التــي ارادهــا الشــعب مــن اجــل املســتقبل.
ــاء  ــة صنع ــوم بجامع ــه الي ــاء ترأس ــى اثن ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــار رئي وأش
اجتماعــا لرئاســة الجامعــة وعمــداء الكليــات التابعــة لهــا اىل مــا تمثلــه الجامعــة من 
ــالل  ــن خ ــتقامتها م ــن واس ــاع اليم ــتقرار اوض ــتقبل واس ــارض واملس ــة يف الح اهمي
التطــور املراكــم وامللفــت الــذي حققتــه الجامعــة ومــا ســتقدمه لأجيــال القادمــة 
مــن فــرص لإســهام يف بنــاء اليمــن ووصولــه اىل املســتوى الــذي تقــدم مــن اجلــه 



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

39

ــر  ــاح والن ــم بالنج ــي العظي ــعب اليمن ــود الش ــر وصم ــل ص ــات ويكل التضحي
ــتقبل. ــارض واملس ــل الح ــن اج ــود م املنش

ــة  ــة وطبيع ــية واالقتصادي ــاع السياس ــورات االوض ــس تط ــس املجل ــتعرض رئي واس
العــدوان والحصــار الســعودي االمريكــي عــى بالدنــا القائــم عــى اســراتيجية الحرب 
ــق  ــادي وتضيي ــد االقتص ــا االن البع ــف فيه ــت كل يشء ويوظ ــي طال ــاملة الت الش
الخنــاق عــى كل ســبل الحيــاة بعــد ان توقفــت منــذ اول ســاعات العــدوان كل املــوارد 
االقتصادية..مشــرا اىل مــا يتطلبــه الوضــع يف هــذه املرحلــة والحالــة االســتثنائية مــن 

قــدرات اســتثنائية تكــون بحجــم الوضــع وتتفــوق عــى صعوباتــه.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اىل مــا تقدمــه الخــرات االداريــة واملعرفيــة 
والقــدرات الفرديــة املخلصــة والصادقــة مــن عــون ألي قيــادة وعــى اي مســتوى مــن 
العــون واملســاعدة عــى تجــاوز اي وضــع اســتثنائي.. مؤكــدا عــى الــدور االيجابــي 
ــدوان  ــة الع ــام بحقيقي ــي الع ــرة الوع ــيع دائ ــة يف توس ــوادر االكاديمي ــام للك واله

والحصــار ومواجهــة االســتهداف املمنهــج للتعليــم يف بالدنــا.
وقــال » اذا بقــي التعليــم حيــا ســليما فــإن الشــعب اليمنــي ســيبقى حيــا ســليما..

ــة  ــة التعليمي ــتقرار العملي ــان اس ــا لضم ــارى جهودن ــذل قص ــا ان نب ــا جميع وعلين
وبيئتهــا ومواجهــة الظــروف االســتثنائية التــي تمــر بالجميــع حتــى يتــم تجاوزهــا 

بســالم.
واكــد رئيــس املجلــس عــى مــا جســدته املرحلــة الراهنــة مــن قيــم اجتماعيــة يمنيــة 
اصيلــة كللهــا الــكادر التعليمــي االكاديمــي الوطنــي بالكثــر مــن االعمــال املرفــة 
ــر  ــن وغ ــة واملمك ــة املرحل ــي طبيع ــة وتع ــل املتاح ــالل البدائ ــن خ ــل م ــي تعم الت
املمكــن وطبيعــة الظــرف املؤقــت الــذي تمــر بــه اليمــن نتيجــة العــدوان والحصــار.. 
وتكامــل االدوار بــن املؤسســة التعليميــة واملجتمــع ورجــال املــال واالعمــال 

ــب. ــذا الجان ــة يف ه ــاهمات الخالق واملس
ــى  ــيايس األع ــس الس ــادة املجل ــره وقي ــكره وتقدي ــن ش ــس ع ــس املجل ــرب رئي واع
ــة  لرئاســة جامعــة صنعــاء وعمــداء الكليــات عــى مــا يبذلونــه مــن جهــود حقيقي
ــدا  ــس، مؤك ــاء املجل ــس واعض ــس املجل ــب رئي ــات نائ ــم تحي ــال اليه ــة ناق وملموس
ــاندة يف  ــم واملس ــيلقون كل الدع ــا س ــا وطالباته ــا وطالبه ــة وكوادره ــى ان الجامع ع

ــادم. ــان املســتقبل الق ــم ره ــة وانه ــذه املرحل ه
مــن جانبــه رحــب رئيــس جامعــة صنعــاء الدكتــور فــوزي الصغــر برئيــس املجلس 
الســيايس األعــى، معربــا عــن شــكر وتقديــر الجامعــة وكوادرهــا وطالبهــا وطالباتهــا 
ــا  ــتعرضا م ــاندة واهتمام..مس ــم ومس ــن دع ــم م ــية له ــادة السياس ــه القي ــا تولي مل
ــل  ــة يف ظ ــة التعليمي ــتمرار العملي ــبيل اس ــود يف س ــن جه ــة م ــه الجامع ــوم ب تق
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العــدوان الســعودي االمريكــي ومــا يخلفــه مــن دمــار والحصــار االقتصــادي ومــا 
ينتجــه مــن اثــار..

واشــار الدكتــور الصغــر اىل سلســلة اإلصالحــات واملعالجــات املاليــة واالداريــة التــي 
تنفذهــا رئاســة الجامعــة يف ســبيل اســتقرار العمليــة التعليميــة ومواجهــة الظــروف 

الراهنــة والبنــاء مــن اجــل املســتقبل الوظيفــي للجامعــة.
ونــوه رئيــس الجامعــة بالــدور الفعــال للجامعــة يف الحــارض واملســتقبل ومــا تقدمــه 
االن عــر تطويــر املناهــج واالدارة وربــط املخرجــات بســوق العمــل وتعزيــز جهــود 
ــة  ــاالت التقني ــف املج ــاج يف مختل ــات االنت ــر االداء وعملي ــة وتطوي ــن البطال ــد م الح
والصناعيــة، وتعزيــز التوجــه املســتقبي نحــو الزراعــة ورفــد مخرجاتهــا عــر كليــة 
ــروف  ــن الظ ــادة م ــاته واالف ــي وسياس ــاء الذات ــات االكتف ــوال اىل غاي ــة وص الزراع

ــر. ــم والتطوي ــال التقيي ــة يف اعم الراهن
واســتمع رئيــس املجلــس الســيايس االعــى بعــد ذلــك اىل مداخــالت عمــداء الكليــات 
حــول االشــكاليات الراهنــة وتكامــل االدوار ملعالجتهــا ومواجهــة التحديــات والــرؤى 
ــادة  ــة واإلف ــات الجامعي ــد املخرج ــر تجوي ــق ع ــن ان تتحق ــي يمك ــتقبلية الت املس
ــن  ــتفادة م ــدروس املس ــة وال ــوادر االكاديمي ــة والك ــة الجامعي ــن البيئ ــة م الكلي
ــدوان  ــروف الع ــا ظ ــي افرزته ــات الت ــرات والتحدي ــروف واملتغ ــارب والظ كل التج

ــار. ــي والحص ــعودي االمريك الس
ــور  ــاد بحض ــح الصم ــى األخ صال ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــك رئي ــد ذل ــام بع ق
قيــادة جامعــة صنعــاء وعميــد كليــة الهندســة الدكتــور محمــد البخيتــي والدكتــور 
يــارس الحــوري امــن رس املجلــس الســيايس األعــى ورجــل االعمــال يحيــى الحبــاري 
ــاري- يف  ــى الحب ــس( مبن ــم )امليكاترونك ــى قس ــروع مبن ــن م ــتار ع ــة الس بإزاح
ــة  ــة الدولي ــذي نفــذ عــى نفقــة الركــة اليمني ــة الهندســة بجامعــة صنعــاء ال كلي
ــى  ــي ع ــة1,400,000$ دوالر امريك ــة نهائي ــة اجمالي ــة بكلف ــات الغذائي للصناع

ــع. ــر مرب ــاحة 1,500 م مس
واشــاد رئيــس املجلــس الســيايس االعــى باملــروع ومــا يمثلــه مــن قيمــة حقيقيــة 
ــي  ــاد الوطن ــال واالقتص ــال واالعم ــال امل ــة ورج ــة التعليمي ــن املؤسس ــة ب للراك
وخاصــة يف هــذه املرحلــة الحساســة مــن تاريــخ اليمــن والشــعب اليمنــي.. مؤكــدا 
عــى ان هــذه الراكــة وهــذه املبــادرات هــي التــي ســتبقى يف ذاكــرة االجيــال وهــي 
الكفيلــة بتحقيــق املســتقبل املنشــود لليمــن.. معربــا عــن الشــكر والتقديــر بإســمه 
ونيابــة عــن املجلــس الســيايس لرجــل االعمــال يحيــى الحبــاري واخوانــه ورشكتهــم 

التجاريــة عــى اإلســهامات الوطنيــة الحقيقيــة والدائمــة األثــر.
ــك مؤمــن رئيــس قســم  ــد املل واســتمع رئيــس املجلــس الســيايس مــن الدكتــور عب
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ــث  ــي الحدي ــه العلم ــم وتخصص ــات القس ــن محتوي ــس( اىل رشح ع )امليكاترونك
ــة  ــات الصناعي ــوي بتطورالتقني ــاط حي ــوم ذات ارتب ــارف وعل ــن مع ــره م ــا يوف وم
ــا  ــل وم ــوق العم ــى س ــه ع ــر مخرجات ــة، واث ــة والكهربائي ــية واإللكروني والهندس
توفــره الدراســة فيــه مــن فــرص عمــل هامــه وحيويــة وتطويــر للقــدرات ورافــده 
ــم  ــات القس ــوه بقاع ــيايس ومرافق ــس الس ــس املجل ــاف رئي ــاد الوطني..وط لالقتص
الجديــد متعرفــن عــى مدخالتــه ومنهجــه التعليمــي التفاعــي ووســائله التعليميــة 

ــة. الحديث
ــية  ــات الهندس ــرض التخصص ــارة مع ــيايس بزي ــس الس ــس املجل ــام رئي ــا ق كم
ــة للطــالب  ــة الهندســة لإبداعــات الهندســية والزراعي ــذي تنظمــه كلي ــة ال واالبداعي

ــة. ــات يف الجامع والطالب
ــا شــاهده مــن  ــره مل ــه وتقدي ــس الســيايس األعــى عــن اعجاب ــس املجل واعــرب رئي
إبداعــات طــالب وطالبــات الجامعــة مؤكــدا انهــا تبــر بثــورة صناعيــة وانتاجيــة 
حقيقيــة لليمــن وان العــدوان والحصــار عــى اليمــن قــد فشــل وانكــر واخــرج يف 
اليمــن اجمــل مــا فيهــا مــن روح الصمــود والتحــدي والتحــرر واإلبــداع واإلنطــالق 

نحــو املســتقبل.

الرئيس الصماد يزور موقع جمزرة الصالة الكربى بالعاصمة صنعاء
]17/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

ــزرة  ــع مج ــوم موق ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــران الع ــتهدفها ط ــي إس ــاء الت ــرى بصنع ــة الك الصال
ــر  ــن أكتوب ــن م ــوم الثام ــة ي ــة ذكي ــل أمريكي ــة بقناب ــرات الـــ f16 األمريكي بطائ

ــايض. امل
واطلــع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى الفعاليــات اإلجتماعيــة والثقافيــة التــي 
ــة  ــة العاصم ــة وأمان ــباب والرياض ــي ووزارة الش ــع املدن ــات املجتم ــا منظم تقيمه
ــد  ــن التندي ــة ع ــة والجماعي ــادرات الفردي ــون واملب ــالل الفن ــن خ ــر م ــي تع والت
بالعــدوان الســعودي األمريكــي وبشــاعته ومــا يرتكبــه مــن مجــازر بحــق املدنيــن 
اآلمنــن ومنهــا مجــزرة الصالــة الكــرى بصنعــاء ومــا يخلفــه العــدوان مــن دمــار 

ــة. ــان املدني يف األعي
وشــاهد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومعــه عــدد مــن أعضــاء املجلــس الســيايس 
األعــى والدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور ومديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمود 
الجنيــد وأمــن عــام املجلــس املحــي بأمانــة العاصمــة أمــن جمعــان وقيــادات أمانــة 
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العاصمــة، آثــار قصــف الصالــة الكــرى ومــا تــم عملــه مــن إجــراءات تحريــز األدلة 
وموقــع الجريمــة النكــراء ملتابعــة مرتكبيهــا وكل الجرائــم واملجــازر التــي إرتكبــت يف 

مختلــف أرجــاء الوطــن خــالل العــدوان الظالــم.
ــن  ــن.. متمن ــهداء الوط ــزرة وش ــهداء املج ــى أرواح ش ــة ع ــع الفاتح ــرأ الجمي وق

ــدوان. ــراء الع ــن ج ــى واملصاب ــفاء للجرح الش
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن مجــزرة الصالــة الكــرى ســتظل يف ذاكــرة 
ــاة  ــروش طغ ــتقوض ع ــى س ــاء الجرح ــهداء ودم ــن وأن أرواح الش ــن واليمني اليم
العــر ودول تحالــف العــدوان.. الفتــا إىل أن الدولــة ســتويل الجرحــى وأرس الشــهداء 

وذويهــم جــل اإلهتمــام والعنايــة.
ــة  ــب رئاس ــر مكت ــن مدي ــع م ــد اطل ــى ق ــيايس األع ــس الس ــس املجل وكان رئي
الجمهوريــة وأمــن محــي أمانــة العاصمــة ووكالء األمانــة عــى املخطــط التنفيــذي 
للنصــب التــذكاري واملجســم الفنــي والتعبــري ملجــزرة الصالــة الكــرى، وتفقــدوا 
موقــع التنفيــذ واملقرحــات حــول التنفيــذ التــي تراعــي موقــع املجــزرة والتطــورات 

ــة. ــائية والخدمي اإلنش
ــات  ــزاب والتنظيم ــادة األح ــن قي ــدد م ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــق رئي راف

ــية. السياس

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور املركز الوطني للوثائق يف رئاسة 
اجلمهورية

]17/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
أكــد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن الوثائــق ســتظل روح 
ــة  ــه مــن مــادة تاريخي ــا تمثل ــه بم ــط للمســتقبل ومنطلقات الحــارض ولغــة التخطي
وتحليليــة وقيمــة يف اســتيضاح املتغــرات والتحــوالت السياســية واإلجتماعيــة 
والثقافيــة وقدرتهــا يف تشــكيل الوعــي القائــم عــى الحقائــق واملعطيــات الصحيحــة 

ــة. والثابت
ــي  ــز الوطن ــوم للمرك ــه الي ــالل زيارت ــى خ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي وأش
ــود  ــة محم ــة الجمهوري ــب رئاس ــر مكت ــه مدي ــة، ومع ــة الجمهوري ــق يف رئاس للوثائ
الجنيــد، بــدور املركــز وقيادتــه ممثلــة بالقــايض عــي أبــو الرجــال وفريــق العمــل 
ــن  ــدة م ــل واح ــي يمث ــة وتفان ــة مخلص ــروح وطني ــز ب ــاركه إدارة املرك ــذي يش ال
ــى  ــادرة ع ــة الق ــرة الراكمي ــريف والخ ــايف واملع ــاح اإلداري والثق ــور النج ــع ص أنص
ــة  ــا ويف مهم ــروف وأصعبه ــك الظ ــل يف أحل ــتمرار يف العم ــا واإلس ــرك بصماته ت
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ــة يف عالقاتهــا  ــة ووثائقهــا وصورتهــا التاريخي ــى بالدول عمــل خاصــة ودائمــة تُعن
ــة. ــمية والثقافي ــة والرس ــية والدولي ــا السياس وتفاعالته

واســتمع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل إيضــاح مــن رئيــس املركــز الوطنــي 
للوثائــق القــايض عــي أبــو الرجــال عــن محتويــات املركــز مــن الوثائــق واملعلومــات 
ــة  ــات الدولي ــة واإلتفاقي ــق الخاص ــور والوثائ ــيف الص ــي وأرش ــيف الصحف واألرش

ــة العثمانيــة. ووثائــق الحقب
ــن  ــه م ــم في ــا ت ــره وم ــروع تطوي ــق وم ــي للوثائ ــز الوطن ــة املرك ــت إىل أهمي ولف
حجــز لــأرض الخاصــة باإلنشــاء وتنفيــذ للدراســة الهندســية واملعماريــة والتنفيذيــة 
ومــا قامــت بــه إدارة املركــز مــن جهــود يف ســبيل توفــر تمويــل لإنشــاء ومــا تتطلع 
ــة  ــذ املــروع للحفــاظ عــى الوثائــق الوطني ــه مــن أدوار مســتقبلية تكفــل تنفي إلي
ــي يواجــه املركــز الحــايل ضغــوط للتعامــل معهــا نتيجــة الظــروف واملتغــرات  الت

وضيــق املــكان.
ــى  ــز ع ــوادر املرك ــل ك ــن قب ــارة م ــالل الزي ــيايس خ ــس الس ــس املجل ــع رئي واطل
تفاصيــل ومحتويــات املركــز ومــا يقــوم بــه مــن عمليــات جمــع الوثائــق وفرزهــا 
وتصنيفهــا وترميمهــا وإعــادة حفظهــا وفــق أحــدث الطــرق العلميــة والتجهيــزات 
ــفة  ــة وأرش ــة بصيان ــزات الخاص ــة والتجهي ــة الياباني ــة واملنح ــا الدول ــي وفرته الت
الوثائــق ودور املركــز يف تنظيــم إرشــيف الجهــات الحكوميــة والتصنيــف التاريخــي 

ــز. ــق يف املرك للتوثي
كمــا اطلــع األخ صالــح الصمــاد عــى عــدد مــن نمــاذج الوثائــق والصــور واألرشــيف 
ــي  ــة الت ــا والخدم ــل معه ــات التعام ــا وآلي ــر عنه ــي تع ــل الت ــي، واملراح الصحف
ــالل  ــن خ ــمية م ــا الرس ــة وأجهزته ــات الدول ــن وملؤسس ــز للباحث ــا املرك يقدمه
األرشــيف الوثائقــي والســمعي والبــري ومــا يتوفــر مــن تجهيــزات ألعمــال النســخ 

ــة. والحفــظ وفــق أحــدث الطــرق العلمي
ــي  ــز الوطن ــالت املرك ــر مدخ ــة تطوي ــى أهمي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
للوثائــق ومعالجــة االشــكاليات التقنيــة واملاليــة التــي تواجــه اعمالــه الهامــة.. موجها 
مكتــب رئاســة الجمهوريــة بتوفــر النفقــات التشــغيلية امللحــة والبحــث عــن تمويــل 
ملــروع املركــز الرئيــي وتحديــث العمليــات التوعويــة بقانــون املعلومــات والوثائــق 
وأهميتهــا وتوفرهــا للمركــز بحســب القانــون والبنــاء عــى ثقافــة املعلومــة والوثيقــة 
ــات  ــي والدراس ــث العلم ــات والبح ــة يف الجامع ــا والبحثي ــات العلي ــه الدراس وتوجي
العليــا نحوهــا ونحــو محتوياتهــا التاريخيــة الكفيلــة بإعــادة كتابــة تاريــخ اليمــن 

وتراثــه بصــورة صحيحــة وعلميــة.
ــي  ــارات باملركــز الوطن ــس الســيايس األعــى يف ســجل الزي ــد أشــاد رئيــس املجل وق
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ــة  ــوادره الوطني ــز وك ــادة املرك ــه قي ــوم ب ــا تق ــزازه بم ــه واعت ــق ودور قيادت للوثائ
ــتقبي. ــن دور مس ــق م ــق والتوثي ــى الوثائ ــول ع ــا يع ــة وم املخلص

الرئيس الصماد حيضر احتفالية اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة
]03/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

ــاء  ــوم بصنع ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــرض األخ صال ح
ــع  ــاون م ــة بالتع ــخاص ذوي االعاق ــي لأش ــدى اليمن ــا املنت ــي نظمه ــة الت االحتفالي
صنــدوق رعايــة وتأهيــل املعاقــن بمناســبة اليــوم العاملــي لأشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ــمر. الـ 3 ديس
 وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف كلمتــه باالحتفاليــة أن الســالم هــو الخيــار 
ــتقالل  ــل االس ــن أج ــا م ــي تخوضه ــية الت ــات السياس ــود املفاوض ــن وعم األول لليم

والحريــة.
ــي ويف  ــعب اليمن ــاء الش ــالم وأبن ــل الس ــن أج ــدودة م ــتظل مم ــد س ــال: » إن الي وق
ــازالت التــي قدمــت  مقدمتهــم رشيحــة ذوي االحتياجــات الخاصــة، رغــم أن كل التن
وتقــدم والتــي تصــل يف كثــر مــن األحيــان حــد االجحــاف تواجــه مــن قبــل العــدوان 
ــي كان  ــه والت ــم االتفــاق علي ــا يت ــزام بم ــت وعــدم االلت الســعودي األمريكــي بالتعن
آخرهــا تفاهمــات مســقط ومــا أفضــت إليــه ومــا يشــاهده الجميــع اآلن من اســتمرار 

العــدوان والحصــار نتيجــة النزعــة االنتقاميــة عــى الشــعب اليمنــي ».
وأضــاف »والحقيقــة املاثلــة للجميــع بعــد كل الجهــود املبذولــة مــن أجــل الســالم أن 
العــدوان يســتهدف اليمــن والشــعب اليمنــي وكل مقومــات العيــش والحيــاة فيــه وما 

يملكــه مــن حضــارة وقيــم«.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن ســعادته بحضــور الفعاليــة التــي تهتــم 
بريحــة مهمــة يف املجتمــع يعيــش الجميــع همومهــا وآالمهــا ومعاناتهــا خاصــة يف 
هــذه املرحلــة ومــا انتجــه العــدوان والحصــار مــن معانــاة إضافيــة عليهــم كمــا هــي 
عــى الشــعب اليمنــي نتيجــة سياســات دول العــدوان يف املــايض التــي أعاقــت خطــط 
التنميــة واســتفادة اليمــن مــن ثرواتــه وخراتــه، و ســعيها إلعاقــة املجتمــع وقــواه 
ــدوان  ــتهداف كل يشء يف الع ــوال إىل اس ــاالت وص ــه يف كل املج ــة ومكونات االجتماعي
ــة  ــا برعاي ــدقون به ــوا يتش ــي كان ــعارات الت ــف الش ــاف زي ــوم وانكش ــاش الي املع
ــم  ــتهدفت مقاره ــي اس ــة الت ــات الخاص ــة ذوي االحتياج ــان ورعاي ــوق اإلنس حق

ــن. ــا دار املكفوف ــم ومنه ودوره
ــتهداف ذوي  ــن اس ــدويل ع ــت ال ــى الصم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــتنكر رئي واس
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االحتياجــات الخاصــة واملؤسســات االقتصاديــة املرتبطــة بتمويــل احتياجاتهــم ومراكز 
اإليــواء الخاصــة بهــم كمــا حــدث يف دار املكفوفــن بصنعــاء ودار العجــزة يف عــدن 
التــي اســتهدفتها التنظيمــات اإلرهابيــة يف صــورة مــن صــور اســتهداف املعنويــات 

التــي يحملهــا االنســان اليمنــي ومنهــا معنويــات ذوي االحتياجــات الخاصــة.
ــية  ــادة السياس ــل القي ــن قب ــة م ــود املبذول ــراءات والجه ــاد إىل اإلج ــار الصم وأش
وحكومــة االنقــاذ الوطنــي للتخفيــف مــن الضغــوط واملعانــاة التــي أضافهــا العدوان 
والحصــار عــى ذوي االحتياجــات الخاصــة، مؤكــداً أن ذوي االحتياجــات الخاصــة يف 
ــذي يبدعــون  ــر ال ــي الكب ــاء يف الوطــن اليمن ــون الشــهداء األحي ــة يمثل ــذه املرحل ه
فيــه بتحــدي االعاقــة ويحتفظــون بالكثــر مــن األمــل مــن أجــل املشــاركة يف صنــع 
مســتقبل اليمــن واملســاهمة يف اتخــاذ القــرار والتخطيــط للحــارض واملســتقبل، الفتــاً 
ــذوي  ــي االهتمــام ب ــاذ الوطن ــس الســيايس وحكومــة االنق ــات املجل إىل أن مــن أولوي

االحتياجــات الخاصــة بمــا تمليــه املرحلــة مــن واجبــات وأولويــات ومتطلبــات.
واســتعرض رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الجهــود التــي بذلــت مــن أجــل تشــكيل 
ــت مــن الداخــل ملواجهــة  ــب البي ــي يف إطــار اســتكمال ترتي ــاذ الوطن حكومــة اإلنق
ــالم..  ــة يف الس ــدوان ني ــدى دول الع ــالم إذا كان ل ــة الس ــتكمال عملي ــات واس التحدي
منوهــاً إىل مــا ســبق تشــكيل الحكومــة مــن فــرة انتظــار طــوال العريــن شــهرا 
ــار  ــع الحص ــدوان ورف ــف الع ــي إىل وق ــات تف ــول إىل تفاهم ــدوان للوص ــن الع م
ودحــض املــررات والذرائــع التــي يلفقهــا العــدوان وأدواتــه وصــوال إىل اســتهداف 
ــعب  ــاة الش ــس حي ــرة تم ــة خط ــرارات ارتجالي ــيادتها وق ــة وس ــات الدول مؤسس
اليمنــي ولقمــة عيشــه كمــا حــدث يف اســتهداف البنــك املركــزي واملرتبــات البســيطة 
التــي لــم تكــن تســد احتياجــات أصحابهــا وأدت خطــوة اســتهداف البنــك بتشــجيع 

ــة. أمريكــي ســعودي إماراتــي إىل تعثرهــا األشــهر املاضي
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن االمتنــان والشــكر والتقديــر الــذي يكنــه 
ــات  ــاهم يف إدارة الخدم ــن يس ــة وكل م ــات الخاص ــادات ذوي االحتياج ــع لقي الجمي
ــدور اإليجابــي والجهــود  ــة، مشــيدا بال ــة والتعليمي الخاصــة بهــم واملرافــق التأهيلي
املميــزة لكثــر مــن املنظمــات الدوليــة كاللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر واملفوضيــة 
الســامية لحقــوق اإلنســان وكل املنظمــات الصادقــة مــع مبــادئ أعمالهــا وواجباتهــا 

وضمائرهــا الحيــة.
ــه  ــويل أن ــن مقب ــة حس ــئون االقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــح نائ ــدوره أوض ب
يقــع عــى عاتــق حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي مســئولية كبــرة ملواجهــة التحديــات التــي 

فرضهــا العــدوان والحصــار املتواصــل منــذ نحــو 20 شــهرا.
ــات  ــة الخدم ــامل لكاف ــار ش ــبب بانهي ــل تس ــعودي املتواص ــدوان الس ــن أن الع وب
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االجتماعيــة تحــت مضلــة األمــان االجتماعــي و منهــا خدمــات رعايــة وتأهيــل املعاقن 
والضمــان االجتماعــي األمــر الــذي يحتــم عــى الجميــع العمــل الجــاد واملخلــص.

وأكــد أن حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي تعــي جيــدا أهميــة اليــوم العاملي لأشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، للتذكــر بمســؤولياتنا تجــاه هــذه الريحــة املهمــة، التــي طالهــا العــدوان 
ــه  ــخ طائرات ــارش بصواري ــكل مب ــا بش ــئاتها ومقراته ــتهدافه ملنش ــعودي باس الس
الحربيــة فضــالً عــن اشــتهداف مصــادر تمويــل صنــدوق رعايــة وتأهيــل املعاقــن 
الــذي يدعــم أكثــر مــن 130 جمعيــة عاملــة مــع املعاقــن يف كل املحافظــات ويقــدم 
األجهــزة التعويضيــة والكــرايس والســماعات واألدويــة والخدمــات التعليميــة والطبية، 
األمــر الــذي يحتــم علينــا أن نعمــل جاهديــن يف إطــار برنامــج الحكومــة مــن أجــل 

إيــالء قضايــا املعاقــن اهتمامــا كبــرا.
ــده محمــد  ــة والعمــل عب ــوزارة الشــئون االجتماعي ــل األول ل ــه أكــد الوكي مــن جانب
الحكيمــي أن الهــدف مــن االحتفــال باليــوم العاملــي لأشــخاص ذوي اإلعاقــة الثالــث 
مــن ديســمر مــن كل عــام إىل زيــادة الوعــي لــدى املجتمــع بحقــوق األشــخاص ذوي 
ــج  ــة ودم ــورة كامل ــع بص ــاركة يف املجتم ــان واملش ــوق اإلنس ــم بحق ــة وتمتعه اإلعاق
ــود  ــي تع ــة الت ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــية واالجتماعي ــاة السياس ــن يف الحي املعاق

بالنفــع عليهــم وعــى مجتمعاتهــم.
ولفــت إىل أن وزارة الشــئون االجتماعيــة والعمــل تــويل اهتمامــا خاصــا باألشــخاص 
ــوق  ــات بحق ــام املجتمع ــث أن اهتم ــم، حي ــم وقدراته ــا بدوره ــة إيمان ذوي اإلعاق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة أحــد املعايــر األساســية لقيــاس املســتوى الحضــاري للدولة.

وأشــار إىل أن اليمــن أحــد 150 دولــة حــول العالــم صادقــت عــى اتفاقيــة حقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا قامــت بســن القانــون رقــم 61 بشــأن رعايــة وتأهيــل 
ــذي  ــل املعاقــن ال ــة وتأهي ــدوق رعاي املعاقــن والقانــون رقــم 2 بشــأن إنشــاء صن
ــات  ــياق التزام ــي يف س ــاق اليمن ــت للمع ــي تحقق ــرة الت ــازات الكث ــد اإلنج ــد أح يع

الدولــة.
ــه  ــد الل ــد عب ــن محم ــل املعاق ــة وتأهي ــدوق رعاي ــذي لصن ــر التنفي ــد املدي ــا أك فيم
الديلمــي أن إحيــاء اليــوم العاملــي لأشــخاص ذوي اإلعاقــة مناســبة إليصــال صــوت 
ــق  ــب بح ــي ترتك ــم الت ــت إزاء الجرائ ــي الصام ــر العامل ــي إىل الضم ــاق اليمن املع
ــم  ــوص كونه ــه الخص ــى وج ــة ع ــخاص ذوي اإلعاق ــه واألش ــي بأكمل ــعب اليمن الش
ــبعة آالف  ــة س ــبب بإصاب ــذي تس ــار ال ــدوان والحص ــراء الع ــن ج ــون األمري يعان

ــراف. ــر يف األط ــا ب ــدة أغلبه ــات جدي ــخص بإعاق ش
ولفــت إىل أن العــدوان والحصــار عــى اليمــن تســبب بــأرضار كارثيــة غــر مســبوقة 
عــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف اليمــن وعــى الصنــدوق الــذي يعانــي مــن تراجــع 
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ــة  ــة الخاص ــآت اإليرادي ــن املنش ــدد م ــف ع ــراء قص ــرة ج ــورة كب ــرادات بص يف اإلي
بالصنــدوق كمصانــع اإلســمنت وكــذا توقــف حركــة الطــران وغرهــا مــن األنشــطة 
التجاريــة حيــث تهــاوت تلــك اإليــرادات إىل نحــو مليــار ريــال خــالل العــام الجــاري 
2016 م بعــد أن كانــت قــد وصلــت يف الســنوات الســابقة إىل نحــو 6 مليــارات ريــال.

واســتعرض املديــر التنفيــذي للصنــدوق الخدمــات التــي يقدمهــا الصنــدوق للمعاقن 
يف كافــة املجــاالت التعليميــة والصحيــة واالجتماعيــة واألجهــزة التعويضية.

مــن جانبــه قــال رئيــس املنتــدى اليمنــي لأشــخاص ذوي اإلعاقــة حســن اســماعيل 
ــا » إن  ــاء معاناتن ــا.. إلنه ــالم مطلبن ــعار« الس ــت ش ــام تح ــي تق ــة الت إن الفعالي
معانــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة كبــرة نتيجــة العــدوان الظالــم عــى الوطــن، مشــراً 
إىل أن وضــع املعاقــن البالــغ عددهــم نحــو مليونــي معــاق يف اليمــن مأســاوي بســبب 
ــول إىل  ــن الوص ــم م ــة لحرمانه ــة ونتيج ــية الصعب ــة واملعيش ــاع االقتصادي األوض

ــة. ــة واالجتماعي ــة والتعليمي الخدمــات الصحي
ولفــت إىل أن اليمــن يحتفــل بهــذه املناســبة رغــم املــآيس واألوضــاع التــي يمــر بهــا 
الوطــن، مناشــدا الضمــر العاملــي الحــي النظــر إىل مــا يعيشــه املعــاق يف اليمــن مــن 

صعوبــات كبــرة.
وأعــرب عــن أملــه يف أن تعطــي حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي األولويــة فأشــخاص ذوي 

اإلعاقــة.
فيمــا نــوه رئيــس البعثــة الدوليــة للصليــب األحمــر الكســندر فيــت ومســئول حقــوق 
اإلنســان يف املفوضيــة الســامية ليــث العامــود أن الســنوات املاضيــة شــهدت خطــوات 
ــات  ــى االتفاقي ــن ع ــة اليم ــد مصادق ــع بع ــن يف املجتم ــج املعاق ــو دم ــرة نح كب

ــة. ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة لحق ــدات الدولي واملعاه
وأكــدا وقــوف املنظمتــن الدوليتــن إىل جانــب الحكومــة اليمنــي الحاليــة ودعمهــا يف 

هــذه الظــروف الحرجــة مــن أجــل تحقيــق الســالم للشــعب اليمنــي.
عقــب ذلــك بــدأت ورشــة العمــل الخاصــة بحمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة أثنــاء 
ــة  ــن اإلعاق ــل ع ــالث أوراق عم ــت ث ــي تناول ــلحة الت ــات املس ــات والراع النزاع
والســالم والرصــد وأهميتــه يف معرفــة اآلثــار الســلبية التــي لحقــت األشــخاص ذوي 
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش ــلحة، وحماي ــات املس ــات والنزاع ــبب الراع ــة بس اإلعاق
أثنــاء النزاعــات وفقــا لالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي 

ــة. ــة والدولي ــات الوطني ــة والتريع اإلعاق
حــرض االحتفــال ضــو الهيئــة الوطنيــة العليــا ملكافحــة الفســاد نــور باعبــاد و األمن 
العــام للمجلــس املحــي بأمانــة العاصمــة أمــن جمعــان ع ورئيــس لجنــة الشــئون 

االجتماعيــة باملجلــس املحــي بأمانــة العاصمــة حمــود النقيــب.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يتفقد ساحة اإلحتفال باملولد النبوي 
بالعاصمة صنعاء

]10/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
تفقــد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم ســاحة اإلحتفــال 
باملولــد النبــوي الريــف بأمانــة العاصمــة واإلســتعدادات والتجهيــزات التــي تنفذهــا 

اللجنــة التنظيميــة إلســتقبال املحتفــن باملولــد النبــوي الريــف.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن ســعادته بمــا ملســه مــن تفانــي وإخالص 
مــن قبــل القائمــن عــى تجهيــزات اإلحتفــال واملبــادرات الطوعيــة ومــا تقدمــه مــن 
نمــوذج إيمانــي حــي مســتمد مــن نهــج الرســول الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم 
وآلــه عليهــم الســالم ويف ســبيل ذكــرى عزيــزة لهــا أثرهــا األخالقــي والقيمــي وإعادة 
تقديــم اإلســالم واملســلمن بالصــورة الصحيحــة والنمــوذج الحقيقــي الــذي أتــى بــه 

الرســول الكريــم وهديــه القائــم عــى مــكارم األخــالق.
كمــا أكــد أن اإلحتفــال باملولــد النبــوي عــى صاحبــه وآلــه أفضــل الصــالة والتســليم 
يمثــل واحــدة مــن املناســبات العظيمــة التــي تجــدد إحيــاء القيــم واملــكارم األخالقيــة 
ــالم  ــالمية روح الس ــة اإلس ــدد يف األم ــا املج ــم ودوره ــي العظي ــا النب ــاء به ــي ج الت
والعمــل وتحقيــق اســتخالف اللــه لإنســان عــى هــذه األرض كمــا يمثــل اإلحتفــال 
بهــا ردا عــى مبتدعــي الحــروب والفتــن واملجــازر بحــق اإلنســانية ونمــاذج داعــش 

والقاعــدة التــي ســوق لهــا عــى انهــا اإلســالم وهــدي النبــي الكريــم.
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل تاريــخ اليمــن واإلنســان اليمنــي املســلم املتمثــل يف 
حياتــه وســلوكه يف حلــه وتراحلــه بأخــالق وقيــم الرســول الكريــم وآلــه واحتفائــه 
الدائــم احتفــاء العمــل واإلقتــداء والتنفيــذ واإللتــزام بالقيــم وإشــاعة املحبــة والســالم 

والحــرص عــى الخــر وقيــم مواجهــة البغــي والظلــم.
ــان  ــة واللج ــة املنظم ــه اللجن ــا تبذل ــى بم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي وأش
املســاعدة ومــا أعدتــه مــن برامــج إلنجــاح الفعاليــة واملناســبة القيمــة والغاليــة عــى 

ــع. ــوب الجمي قل

احتفال مجاهريي بذكرى املولد النبوي بالعاصمة صنعاء حبضور 
رمسي وشعبي كبري

]11/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
ــعبي  ــال الش ــى اإلحتف ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــهد األخ صال ش
والجماهــري الكبــر بمناســبة ذكــرى املولــد النبــوي الريــف الــذي أقيــم بميــدان 
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ــس  ــاء املجل ــن أعض ــدد م ــور ع ــوم بحض ــر الي ــاء ع ــة صنع ــبعن بالعاصم الس
ــس  ــي ورئي ــي الحوث ــد ع ــا محم ــة العلي ــة الثوري ــس اللجن ــى ورئي ــيايس األع الس
ــن  ــدد م ــري وع ــت األغ ــك ثاب ــور عبداملل ــايض الدكت ــى الق ــاء األع ــس القض مجل
الــوزراء واملســئولن يف األحــزاب واملكونــات السياســية واملكونــات املجتمعيــة والعلمــاء 

ــة. ــخصيات اإلجتماعي ــائخ والش واملش
واكتــظ ميــدان الســبعن بمئــات اآلالف مــن الجماهــر الغفــرة التــي توافــدت منــذ 
ــق األمــة ورســولها، والتــي عــر  ــاح الباكــر، إحتفــاًء بذكــرى مولــد أرشف خل الصب
ــق  ــاط الوثي ــززون اإلرتب ــوم يع ــم الي ــرة وه ــعادتهم الكب ــن س ــاركون ع ــا املش فيه
بينهــم وبــن املصطفــى صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم.. مؤكديــن أنهــم عــى عهــد 

ــة ونهجــه ماضــون. ــه الصــالة والســالم باقــون وعــى درب ــه علي رســول الل
ــم  ــمع العال ــم ليس ــوم بنبيه ــم الي ــدة أن احتفاله ــرة املحتش ــر الغف ــدت الجماه وأك
ــم عــى الشــعب  ــب قــوى اإلجــرام والــر يف العال ــارة، رغــم تكال ــه ويأخــذ العب كل
اليمنــي، وليجــددوا والئهــم وعهدهــم لنــرة رســالة رســول اللــه علية أفضــل الصالة 
والتســليم.. مشــرًة إىل أن تحركهــا يأتــي مــن عمــق أيمانهــا لرفــع رايــة إســالم عــايل 

ولنــرة رســالة رســول البريــة كلهــا.
ــه  ــن عبدلل ــد ب ــلن محم ــاء واملرس ــم األنبي ــد خات ــى أن مول ــدون ع ــع املحتش وأجم
ــاة اإلنســانية  ــداً للنــور والهــدى الــذي أعــاد حي ــه وعليــه وســلم، كان مول صــى الل
إىل موازيــن العــدل واملســاواة واألخــوة ومبــادئ التكافــل والراحــم والقيــم الحميــدة 
ــه  ــة بعبوديت ــة الســامية، وتصحيــح عالقــة اإلنســان بخالقــة املتصل واألخــالق النبيل
وتوحيــده والتحــرر مــن كل تبعيــة وعبوديــة لغــر الخالــق عــز وجــل وتأكيــد حريــة 
ــامية  ــم الس ــكل التعالي ــا ل ــة ومتابعته ــاء األم ــى رضورة إقتف ــددوا ع اإلنسان..وش
ــه وآلــه وســلم مــن  ــه وعلي لرســالة اإلســالم ومــا تركــه الرســول الكريــم صــى الل
هــدى قويــة ألمتــه وللبريــة جمعــاء بمــا يحفــظ لأمــة وحدتهــا بعيــداً عــن الراع 
ــود  ــد الجه ــوض وتوحي ــاء والنه ــل البن ــا عوام ــر له ــالف، ويوف ــر واإلخت والتناح

ــة باألمــة. ــات املحدق ملواجهــة األخطــار والتحدي
وأظهــرت فعاليــة اإلحتفــال بهــذه املناســبة الدينيــة مــدى حــب أبنــاء الشــعب اليمني 
الدائــم واملتجــدد للنبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، كمــا أبــرزت صــورة مــن صور 

التعبــر عــن رســوخ القيــم النبويــة يف أخــالق وســلوك اإلنســان اليمنــي.
وكان اإلحتفــال الــذي بــدئ بــآي مــن الذكــر الحكيــم، قدمــت خاللــه فرقــة اإلنشــاد 
أوبريــت فنــي وإنشــادي عــر عــن أجــواء اإلحتفــال بذكــرى املولــد النبــوي الريــف 
ــى  ــرة ع ــن مؤام ــي م ــعودي األمريك ــدوان الس ــه الع ــا يمثل ــاده وم ــه وأبع وقيمت

اإلســالم واملســلمن.
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وحمــل األوبريــت عظمــة الرســالة املحمديــة وثبــات وانتصــار الشــعب اليمني املســتند 
ــر  ــذا مص ــم وك ــي والظال ــدوان الباغ ــه للع ــه ومقاومت ــوي يف ثبات ــدي النب إىل اله

ــارس. ــدوان الخ الع
وألقيــت خــالل اإلحتفــال قصيــدة شــعرية للشــاعر عــي النعمــي عــرت عــن الفرحــة 
باملولــد النبــوي الريــف ومــا مثلــه النبــي الكريــم عليــه الصــالة والســالم يف وعــي 

وشــخصية اإلنســان اليمنــي مــن قيمــه دافعــة وخالقــة ومجــددة.
ــى  ــوي ع ــدي النب ــف واله ــوي الري ــد النب ــل املول ــى فض ــدة ع ــت القصي وعرج
ــه النبــي الكريــم مــن هديــة آلهيــة للعالــم واإلنســانية ومــكارم  اإلنســانية ومــا مثل

ــالق. األخ
كمــا عــرت القصيــدة أيضــا عــن روح التحــدي والثبــات التــي يواجــه بهــا الشــعب 
ــم  ــى القي ــا ع ــي وإرتكازه ــه اإلجرام ــي وتحالف ــعودي األمريك ــدوان الس ــي الع اليمن

القرآنيــة وهــدي النبــي الكريــم عليــه أفضــل الصــالة والســالم.
ــة  ــن كاف ــس م ــر أم ــذ ع ــاء من ــة صنع ــدت للعاصم ــد تواف ــر ق ــت الجماه وكان
املحافظــات للمشــاركة يف اإلحتفــال املركــزي إلحيــاء املولــد النبــوي الريــف بميــدان 

ــاء. الســبعن بالعاصمــة صنع

الرئيس الصماد يزور اللجنة العليا لانتخابات
]18/ديسمرب/2016[ صنعاء- سبأ:

ــا  ــة العلي ــوم اللجن ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
ــاء. ــتفتاء بصنع ــات واالس لالنتخاب

ــا  ــع قيادته ــا م ــد اجتماع ــة عق ــر اللجن ــس إىل مق ــس املجل ــول االخ رئي ــور وص وف
بحضــور رئيــس اللجنــة القــايض محمــد الحكيمــي والهــام عبــد الوهــاب رسحــان 
امــن عــام اللجنــة والقــايض رشف املحبــي رئيــس قطــاع الشــئون الفنيــة والقــايض 
ــة  ــاع مناقش ــالل االجتم ــم خ ــة، ت ــئون القانوني ــاع الش ــس قط ــايض رئي ــد الق محم
اوضــاع اللجنــة ومــا نتــج عــن العــدوان الســعودي االمريكــي عــى بالدنــا مــن ارضار 
ــجل  ــج الس ــل برنام ــر عم ــا وس ــة وخططه ــج اللجن ــال وبرام ــى اعم ــت ع انعكس

ــة. االنتخابــي االلكرونــي وتوقــف انشــطة وبرامــج الداعمــن ألعمــال اللجن
واكــد االجتمــاع عــى اهميــة اســتئناف اللجنــة ألعمالهــا وبرامجهــا وتذليــل 
الصعوبــات واملعوقــات التــي تعــرض اعمالهــا وانشــطتها الدائمــة والروتينيــة وتلــك 
املتعلقــة بتطويــر الســجل االنتخابــي وإخــراج الســجل اإللكرونــي والبنــاء عــى مــا 
تحقــق فيــه مــن انجــازات ومدخــالت تقنيــة ومهنيــة وخــرات وظيفيــة وتنفيذيــة 

ــي العــام. ــدة عــى املســتوى الوطن ومــا ســيحققه مــن فائ
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ــى  ــيايس األع ــس الس ــة واملجل ــى اىل حرص ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــار رئي واش
ــرة  ــب الخ ــال صاح ــي الفع ــا الوطن ــات وكادره ــا لالنتخاب ــة العلي ــى اللجن ع
الراكميــة، واهميــة تجاوزهــا ألي عمليــة جمــود ســواء نتيجــة االوضــاع الراهنــة او 
ــم يف  ــاط دائ ــن نش ــة م ــة الديموقراطي ــه العملي ــا تقتضي ــة وبم ــاع الطبيعي يف االوض
الجوانــب التوعويــة وتطويــر عمليــة القيــد والتســجيل وإحــالل الســجل اإللكرونــي 
ــا اىل  ــل.. منوه ــاغرة التمثي ــت ش ــي اصبح ــة الت ــر االنتخابي ــراغ يف الدوائ ــد الف وس
االســتحقاقات املســتقبلية تحــت تأثــر مختلــف الظــروف يف حــال تحقــق الســلم او 

ــدوان. ــتمر الع اس
ــعادة  ــن س ــع م ــه الجمي ــعر ب ــا يش ــى م ــيايس االع ــس الس ــس املجل ــح رئي واوض
ــة  ــواط متقدم ــن أش ــتفتاء م ــات واالس ــا لالنتخاب ــة العلي ــه اللجن ــا قطعت ــر بم وفخ
تســتوجب اإلفــادة القصــوى منهــا يف كافــة املراحــل وبشــكل مســتدام يراعــي الفئــات 
العمريــة الشــابة التــي تمثــل الهيئــة الناخبــة املتجــددة يف مجتمــع فتــي، ومــا يمكــن 
ان تقدمــة الرامــج املتطــورة التــي عملــت اللجنــة عــى اخراجهــا للنــور ويف مقدمتهــا 
ــان  ــة وضم ــات الناخب ــل الفئ ــات لتمثي ــن ضمان ــي م ــي اإللكرون ــجل االنتخاب الس

صحــة وســالمة اي عمليــة انتخابيــة.
واكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ان اللجنــة ســتحظى بــكل الدعــم واالهتمــام 
ــيق  ــار التنس ــتمر ويف اط ــيبقى مس ــل س ــى وان التواص ــيايس األع ــس الس ــن املجل م
ــعب  ــن والش ــح اليم ــق مصال ــاطها لتحقي ــل نش ــة لكام ــتعادة اللجن ــرك الس املش
ــاف  ــا اىل انكش ــي.. منوه ــع اليمن ــة يف املجتم ــة االصيل ــاة الديموقراطي ــي والحي اليمن
ــة والكيــل بمكاييــل مختلــف تتعامــل  ــة حــول الديموقراطي زيــف الشــعارات الدولي
ــا ال  ــي تريده ــح الت ــب املصال ــا بحس ــة يف كل جغرافي ــات والديموقراطي ــع االنتخاب م
ــة  ــة والخــرة اليمني ــدول ومــا يتوجــب عــى الكفــاءات اليمني ــح الشــعوب وال مصال
مــن بــذل جهــود مضاعفــة يف الجوانــب التــي تبنــي ألجــل مصالــح عليــا للمجتمــع 

ــالءات. ــزات او إم دون اي تحي
ونــوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اىل تطــورات االوضــاع عى املســتوى الســيايس 
ــات  ــا لالنتخاب ــة العلي ــه مــن حــراك دبلومــايس يقتــي ان تكــون اللجن ــا يواكب وم
جاهــزة ومســتعدة بمــا تمثلــه مــن دور اســتثنائي.. شــادا عــى ايــدي قيــادة اللجنــة 
ــتقبل  ــي للمس ــي والعم ــتعداد النف ــق االس ــام يحق ــوة واهتم ــل بق ــا للعم واعضائه

القريــب.
وعــر القــايض محمــد الحكيمــي رئيــس اللجنــة العليــا لالنتخابــات واإلســتفتاء عــن 
ــس الســيايس األعــى مســتعرضا  ــارة االخ رئيــس املجل ــة بزي ــادة اللجن ســعادته وقي
املشــكالت التــي تواجــه اللجنــة ومــا تقــوم بــه مــن انشــطة واعمــال تضمــن بقــاء 
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ــتقبي  ــور مس ــتعدادا ألي تط ــل اس ــد العم ــة قي ــة والفني ــا التقني ــا وبرامجه اعماله
ــية  ــوالت السياس ــا يف التح ــو منه ــاطها املرج ــل نش ــة كام ــتعادة اللجن ــي اس يقت
القادمــة.. مشــرا اىل مــا قامــت بــه اللجنــة مــن اعمــال صيانــة وتطويــر للرامــج 
ــت  ــكار حل ــدرة واالبت ــن الق ــة م ــة عالي ــى درج ــة ع ــوادر يمني ــة بك ــة والفني التقني
ــة  ــغ طائل ــف مبال ــت تكل ــي كان ــة الت ــة والتطويري ــكالت الرمجي ــن املش ــر م كث

ــة. ــوادر خارجي ــى ك ــاد ع واالعتم
تفقــد بعــد ذلــك رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يرافقــه القــايض محمــد الحكيمــي 
ــايض رشف  ــن الق ــا م ــتفتاء مطلع ــات واالس ــا لالنتخاب ــة العلي ــام وادارات اللجن اقس
املحبــي رئيــس قطــاع الشــئون الفنيــة باللجنــة والــكادر الفنــي فيهــا عــى مكونــات 
برنامــج الســجل االنتخابــي اإللكرونــي والتقنيــة املعتمــدة فيــه والتــي تعتــر مــن 
ــي  ــة الت ــة والجهــود الدولي ــات واكثرهــا تطــورا عــى مســتوى املنطق احــدث التقني
ــي  ــام انتخاب ــت اي نظ ــل تح ــات للعم ــن إمكان ــره م ــا يوف ــاده، وم ــاهمت يف ايج س
او عمليــة ديموقراطيــة ومــا يتطلبــه مــن صيانــة وعمــل تطويــري يقــوم بــه فريــق 
ــى  ــت اق ــة وتح ــروف الراهن ــل الظ ــة يف ظ ــوادر اللجن ــباب وك ــن الش ــي م مح

الظــروف كجهــد وطنــي مخلــص وصــادق.

رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر اجتماع موسع لقيادة ومشائخ 
حمافظة احلديدة 

]07/يناير/2017[ الحديدة - سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم االجتمــاع املوســع 
لقيــادة محافظــة الحديــدة ومشــائخها ووجهــاء املحافظــة، الــذي كرس إلعــالن النفر 
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــد الجي ــي ورف ــعودي األمريك ــدوان الس ــة الع ــام ملواجه الع

باملــال والرجــال.
ــس  ــب رئي ــرضه نائ ــذي ح ــاع ال ــى يف االجتم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر رئي وع
الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة الدكتــور حســن مقبــويل ومحافــظ الحديــدة حســن 
الهيــج وقيــادة الســلطة املحليــة وعــدد مــن وزراء حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي وقائــد 
املنطقــة العســكرية الخامســة اللــواء الركــن ســعيد الحريــري، عــن ســعادته بحضور 
هــذه الفعاليــة التــي تــدل عــى مــا يحملــه أبنــاء الحديــدة مــن قيــم وروح وطنيــة 

كانــت وال زالــت مــرضب املثــل.
ــه  ــي من ــا تعان ــن وم ــا درة اليم ــة جعلته ــن قيم ــدة م ــه الحدي ــا تمثل ــار إىل م وأش
حــارضا مــن همجيــة العــدوان ومــا عانــت منــه ســابقا مــن تعطيــل ممنهــج عــر 
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ــادات  ــرة القي ــوال مثاب ــور ل ــاء والتط ــرص النم ــن ف ــا م ــدوان وحرمانه ــوى الع ق
ــي. ــا الطبيع ــة مكانه ــذ املحافظ ــى أن تأخ ــن ع ــة املري ــاء املحافظ ــة وأبن الوطني

وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، أن إدراك معانــاة النــاس وخاصــة مــن قبــل 
ــم  ــة له ــوم اليومي ــع الهم ــة م ــاس واملتعامل ــاط الن ــن أوس ــن ب ــة م ــادة القادم القي
تجعــل املســئولية رشف يف خدمــة املجتمــع هــي الغايــة التــي يســعى لهــا الجميــع.

وقــال« إن مجتمــع تســتقبل نســائه أبنائهــا الشــهداء بالزغاريــد ويخــرج رجالــه مــن 
تحــت األنقــاض شــامخن متحديــن ويصــر املجتمــع والبيئــة الوظيفيــة عــى أشــد 
ــوا  ــهر له ــب ألش ــي دون روات ــاد معي ــن واقتص ــا اليم ــرت به ــة م ــة اقتصادي أزم
شــعب يســتحق الحيــاة واالنتصــار ورشف كبــر أن نعمــل جميعــا مــن أجــل الدفــاع 
عــن مثــل هــذا الشــعب«..كما أكــد رئيــس املجلــس الســيايس أن محافظــة الحديــدة 
تمثــل أولويــة لــدى املجلــس الســيايس وحكومــة اإلنقــاذ الوطني..الفتــا إىل مــا يتــم 
العمــل عليــه مــن مشــاريع خدميــة ويف مقدمتهــا الكهربــاء التــي يتوقــع عودتهــا إىل 

وضعهــا الطبيعــي يف املحافظــة خــالل األشــهر القادمــة.
وأشــاد بصمــود أبنــاء املحافظــة وقيادتهــا وأعضــاء مجلــي النــواب والشــورى ومــا 
ــدة  ــة الحدي ــى محافظ ــزة ع ــة املرك ــد الهجم ــبيل ص ــات يف س ــن تضحي ــوه م يقدم
ــعب  ــاء الش ــا أبن ــهم خدام ــع انفس ــر الجمي ــة أن يعت ــى أهمي ــدا ع ــا.. مؤك وأبنائه
ــن يف  ــدون متحدي ــم صام ــة وه ــر وكل تضحي ــتحقون كل خ ــن يس ــي الذي اليمن

ــن. ــدى عام ــى م ــيته ع ــكل وحش ــدوان ب ــة الع مواجه
ــن  ــل ب ــد املتكام ــى أن الجه ــد ع ــى التأكي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــدد رئي وج
ــة  ــة يف املحافظ ــد الدراس ــة وقي ــاريع القادم ــكل املش ــاح ل ــيحقق النج ــع س الجمي

ــة. ــة يف املحافظ ــات االقتصادي ــة والتحدي ــات اآلني ــيواجه التحدي وس
ــيايس  ــس الس ــس املجل ــا برئي ــب فيه ــة رح ــى كلم ــد الق ــدة ق ــظ الحدي وكان محاف
األعــى ونائــب رئيــس الــوزراء ووزراء حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي املرافقــن لــه.. مؤكــدا 
أن كل أبنــاء الحديــدة يقفــون صفــا واحــدا يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي 
وأن هــدف الجميــع يصــب يف الحفــاظ عــى اليمــن وســيادته. واســتعرض املحافــظ 
ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــراء همجي ــا ج ــق به ــا لح ــة وم ــة يف املحافظ ــاع العام األوض

األمريكــي.
فيمــا أشــار وكيــل املحافظــة لشــؤون الثقافيــة واإلعــالم عــي قــر إىل مــا تمــر بــه 
اليمــن مــن تحــول ســيايس واجتماعــي ووقــوف الجميــع صفــا واحــدا يف مواجهــة 

ــالمي. ــي واإلس ــوخه العرب ــن ورس ــع اليم ــة املجتم ــا بأصال ــدوان.. منوه الع
ــه العــدوان الســعودي األمريكــي بحــق اليمــن وشــعبه مــن  ولفــت إىل أن مــا ارتكب
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جرائــم ومجــازر لــم يســبق لهــا مثيــل.
وأشــار رئيــس املؤتمــر الشــعبي العــام يف املحافظــة عبــد الرحمــن خرجــن اىل مــا 
مثلــه قيــام املجلــس الســيايس األعــى وإعــالن حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي مــن دافــع 
قــوي وانتصــار للحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة ودســتوريتها..الفتا إىل أن املشــكالت 
الكبــرة والتحديــات تتطلــب تكاتــف الجميــع ملواجهتهــا وتوحيــد الجبهــة الداخليــة.

واكــد أن الجميــع وكل القــوى الوطنيــة يف صــف واحــد ملواجهــة العــدوان وهمجيتــه 
التــي لــن تنــال مــن إرادة اليمــن والشــعب اليمنــي.

الرئيس الصماد يضع حجر األساس لعدد من مشاريع الكهرباء 
والطرق

]07/يناير/2017[ صنعاء - سبأ:
وضــع األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب رئيــس 
الــوزراء الدكتــور حســن مقبــويل ومحافــظ الحديــدة حســن هيــج ووزيــر الكهربــاء 
والطاقــة املهنــدس لطــف الجرمــوزي وقيــادات محافظــة الحديــدة والســلطة املحليــة 
ــة األوىل ملــروع محطــة الحــايل  ــدة حجــر األســاس للمرحل ــوم بمحافظــة الحدي الي
ــون  ــة 600 ملي ــر بتكلف ــت امب ــا فول ــدرة 63 ميق ــول ق ــية بمح ــة الرئيس الكهربائي

ريــال.
ــة  ــاء والطاق ــوزارة الكهرب ــة ب ــاذ ممثل ــذي تنفــذه حكومــة اإلنق ــي املــروع ال ويأت
ــهدت  ــي ش ــة الت ــاء يف املحافظ ــكلة الكهرب ــول ملش ــات وحل ــلة معالج ــن سلس ضم
ازمــة يف الطاقــة نتيجــة العــدوان الســعودي األمريكــي والحصــار تســببت بالكثــر 
مــن املعانــاة للمواطنــن والخســائر يف القطاعــن العــام والخــاص. كمــا وضــع األخ 
صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى حجــر األســاس لســفلتة وتحســن 
شــارع الثالثــن الرابــط بــن شــارعي القــدس واملطــار بمنطقــة الصادقيــة بمديريــة 
ــن  ــل م ــال بتموي ــون ري ــة 250 ملي ــع وبتكلف ــر مرب ــف م ــاحة 28 ال ــوك بمس الح

املجلــس املحــي
ووضــع حجــر األســاس يف مديريــة الحــايل بمدينــة الحديدة لســفلتة وتحســن شــارع 
24 وتفرعاتــة بمســاحة 35 الــف مــر مربــع بتكلفــة 171 مليــون ريــال بتمويــل مــن 

ــس املحي. املجل
حــرض وضــع اجــار األســاس وكالء محافظــة الحديــدة و مديــر عــام مديريــة الحــوك 
عــي هنــدي ومديــر عــام مديريــة املينــاء عــي عبيــد ومديــر عــام االشــغال املهنــدس 

صالــح حميــد، ومديــر عــام الكهربــاء باملحافظــة جماعــي ســالم كليــب.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر حفل خترج الدفعة الـ 18 من 
طاب وطالبات جامعة دار العلوم الشرعية باحلديدة

]07/يناير/2017[ الحديدة - سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف محافظــة الحديــدة 
ــوم  ــة دار العل ــات جامع ــالب وطالب ــن ط ــة الـــ 18 م ــرج الدفع ــل تخ ــوم حف الي
الرعيــة بمحافظــة الحديــدة وعددهــم 132 خريجــا وخريجــة يف العلــوم الرعيــة.

وكان يف اســتقبال رئيــس املجلــس الســيايس األعــى فــور وصولــه إىل الجامعــة نائــب 
رئيــس الــوزراء للشــؤون اإلقتصاديــة الدكتــور حســن مقبــويل ومحافــظ الحديــدة 
حســن هيــج وعــدد مــن الــوزراء وأعضــاء املجلــس املحــي للمحافظــة، وقائــد املنطقة 
ــوم  ــري ورئيــس جامعــة دار العل ــواء الركــن ســعيد الحري العســكرية الخامســة الل

الرعيــة العالمــة محمــد عــي مرعــي.
ــة  ــبة أن الجامع ــا باملناس ــة ألقاه ــى يف كلم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
ــادة  ــة يف إع ــرة والصادق ــة واملؤث ــة القوي ــاذج الحي ــد النم ــون أح ــا يمثل وخريجيه
ــالم  ــد اإلس ــرى ض ــوية الك ــرب التش ــة ح ــلمن ومواجه ــالم واملس ــار لإس اإلعتب
واملســلمن التــي وصلــت إىل الحــد الــذي يريــد تشــوية الفطــرة اإلنســانية الســوية 
ــام. ــوع الت ــالم والخن ــة اإلستس ــالمية إىل مرحل ــات اإلس ــال املجتمع ــخها وإيص ومس

ــا  ــا وطالباته ــة وطالبه ــوم الرعي ــة دار العل ــس جامع ــاد إىل رئي ــل األخ الصم ونق
تحيــات أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى وتمنياتهــم للجامعــة وكوادرهــا ومنتســبيها 
ــرة..  ــة الخ ــوى الوطني ــع كل الق ــا م ــى مؤزرته ــد ع ــاح والتأكي ــق والنج كل التوفي
معربــا عــن التقديــر البالــغ ملــا تعانــي منــه الجامعــة نتيجــة العــدوان والحصــار

وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا تمثلــه النجاحــات التــي يخلدهــا أبناء 
اليمــن يف هــذه املرحلــة مــن قيمــة تــدل عــى إنتصــار اليمــن يف معركتــه مــن أجــل 
الحريــة واالســتقالل والكرامــة، كمــا هــي نجاحــات جامعــة دار العلــوم القائمــة عــى 
الصــر والجلــد والتغلــب عــى الصعــاب والتحديــات خدمــة للقيــم ومــكارم األخــالق 

ووســطية اإلســالم وتســامحه.
ولفــت إىل حــرص املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي عــى أن تكــون 
محافظــة الحديــدة محــط أولويــة اهتمامــات ومشــاريع املجلــس والحكومــة وأن تكون 

الفعاليــات املرتبطــة بالتعليــم وجهــود نجاحــه محــل أبلــغ التقديــر واالهتمــام.
وتنمــى األخ صالــح الصمــاد للجامعــة وطالبهــا وطالباتهــا مواصلــة مشــوار النجــاح 
والتفــوق وتقديــم الخدمــة الجليلــة للعلــوم الرعيــة ومريديهــا الذيــن أصبحــوا فيهــا 
ــه مــن نمــوذج راقــي  ــا قدمت ــي واإلســالمي بم ــاع األرض والعاملــن العرب مــن أصق
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وإخــالص وتفانــي منــذ الحجــر األول.
فيمــا عــر رئيــس الجامعــة العالمــة محمــد عــي مرعــي عــن الشــكر واإلمتنــان ملــا 
يوليــه املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي مــن إهتمــام بالجامعــة 
ــرة  ــة الكب ــن الثق ــا ع ــدة.. معرب ــا الجدي ــرج دفعته ــور تخ ــى حض ــم ع وحرصه
املعقــودة عــى املجلــس والحكومــة يف مواصلــة اإلنتصــارات ضــد العــدوان الذي يشــن 
عــى اليمــن ومــا ســجله املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ مــن نجاحــات يف 

توفــر األمــن واألمــان.
وأكــد أن مــا يمــر بــه اليمــن مــن معانــاة جــراء العــدوان والحصــار ســيتلوه الفــرج 
والنــر األكيــد وأن املعتديــن عــى اليمــن واملتحالفــن ضــده ال يعــون قــدرة اللــه.. 
مجــددا الشــكر لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى ووزراء حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي 
الــذي شــاركوا الجامعــة فعاليتهــا، مؤكديــن اهتمامهــم بهــا وبمــا تقدمــه مــن خدمــة 

للعلــم الرعــي وطالبــه.
ــح الضالعــي أشــار  ــه صال ــد الل ــن عب ــب مدي ــي ألقاهــا الطال كلمــة الخريجــن الت
ــه خريجــو وخريجــات الجامعــة مــن اإلنطــالق يف خدمــة اليمــن  ــوا إلي إىل مــا يصب
ــة  ــورة الصحيح ــم الص ــتقبل وتقدي ــل املس ــن أج ــل م ــلمن والعم ــالم واملس واإلس

ــدال. ــطية واإلعت ــى الوس ــم ع ــف القائ ــالمي الحني ــن اإلس للدي
ــا  ــا ونظامه ــة ومنهجه ــة يف الجامع ــاة التعليمي ــار الحي ــي، مس ــتعرض الضالع واس
ــات والتكامــل العلمــي بينهــا وبــن  ــة الشــاملة للطــالب والطالب القائــم عــى الرعاي
األزهــر الريــف.. معربــا عــن شــكر الخريجــن لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى 
ــا  ــي تلقاه ــة الت ــم والرعاي ــى الدع ــي ع ــاذ الوطن ــة اإلنق ــس وحكوم ــاء املجل وأعض

الجامعــة وحضورهــم حفــل تخــرج الدفعــة الـــ 18.
ــتهل  ــة يف مس ــة ترحيبي ــى كلم ــد ألق ــي ق ــد مرع ــن محم ــد ب ــيخ محم وكان الش
الحفــل.. أشــار فيهــا إىل منهــج الجامعــة ومبادئهــا القائمــة عــى مقتضيــات حمــل 

ــه. ــطيته واعتدال ــي ووس ــم الرع العل
وأعــرب عــن الشــكر والتقديــر ملــا تلقــاه الجامعــة مــن رعايــة مــن الدولــة ممثلــة 
باملجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي والســعادة بمشــاركتهم يف حفــل 

تخــرج الدفعــة الـ 18.
وألقيــت قصيــدة شــعرية للطالــب الخريــج صفــوان الشــيبة عــر مــن خاللهــا عــن 
الفرحــة بإنهــاء مرحلــة تعليميــة يف حيــاة الخريجــن والدخــول يف حيــاة العمــل ومــا 
تمثلــه يف هــذه املرحلــة مــن معانــي الصمــود كمــا صمــد املدافعــون عــن الوطــن يف 

جبهــات العــزة والكرامــة.
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وأشــارت القصيــدة إىل مــا يمثلــه الخريجــون مــن جغرافيــا وطنيــة ممثلــة للوطــن 
الواحــد والــروح اإلســالمية الصحيحــة ومــا قدمتــه الجامعــة مــن فرصــة علميــة اقبل 

عليهــا الطــالب مــن مختلــف مناطــق العالــم.
ــة  ــة يف املحافظ ــذي للدول ــاز التنفي ــة والجه ــلطة املحلي ــادات الس ــل قي ــرض الحف ح
ــة  ــاء املحافظ ــر ووجه ــد بش ــد محم ــي محم ــي الزراع ــاد التعاون ــس اإلتح ورئي
ــاء أمــور الخريجــن  ــي للجامعــة وأولي ــم األكاديم ــة والطاق والشــخصيات اإلجتماعي

ــات. والخريج

رئيس اجمللس السياسي األعلى يتفقد جامعة احلديدة
]07/يناير/2017[ الحديدة - سبأ:

ــس  ــب رئي ــه نائ ــى ومع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــد األخ صال تفق
الــوزراء للشــؤون اإلقتصاديــة الدكتــور حســن مقبــويل ومحافــظ الحديــدة حســن 
ــوزي  ــي الق ــة ع ــي باملحافظ ــس املح ــام املجل ــن ع ــوزراء وأم ــن ال ــدد م ــج وع هي

ــدة. ــة الحدي ــوم جامع ــة، الي ــادات املحافظ وقي
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا يقــوم بــه الــكادر األكاديمــي بالجامعــة 
مــن دور وطنــي يف ســبيل إســتمرار الجامعــة يف تقديــم رســالتها العلميــة يف مختلــف 
التخصصــات واملراحــل الدراســية وتحــدي النهــج التدمــري الــذي يســعى العــدوان 
إلحداثــه يف الوســط التعليمــي بعــد أن فشــل لســنوات يف إســتهداف العمليــة التعليميــة 
يف اليمــن حتــى وصــل بــه الحــال إىل إســتهداف البنيــة التحتيــة للمؤسســة التعليميــة 

بالغــارات الجويــة بطائــرات الـــF16 األمريكية.
وحيــا األخ صالــح الصمــاد خــالل تفقــده ســر اإلختبــارات يف بعــض أقســام الجامعة 

صمــود الطــالب والطالبــات.. مؤكــدا أنهــم يمثلــون أمــل اليمــن ومســتقبله املرق.
ووجــه وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي بإعتمــاد تخفيــض بنســبة 50 باملائــة 
يف الرســوم الدراســية لطــالب وطالبــات جامعــة الحديــدة التــي يســتهدفها العــدوان 
بشــكل ممنهــج، كمــا يســتهدف املــوارد اإلقتصاديــة يف املحافظــة ويفاقــم األوضــاع 

االقتصاديــة واإلنســانية عــى أبنائهــا.
ــد  ــور أحم ــة الدكت ــس الجامع ــن رئي ــى م ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــتمع رئي واس
الدغــار إىل عــرض موجــز عــن ســر العمليــة التعليميــة يف الجامعــة وتقييــم األرضار 
الناجمــة عــن اإلســتهداف الدائــم مــن قبــل العــدوان الســعودي األمريكــي للجامعــة.

وعــر رئيــس الجامعــة والــكادر األكاديمــي عــن ســعادتهم بزيــارة رئيــس املجلــس 
الســيايس األعــى ومرافقــوه للجامعــة واهتمامهــم بأوضاعهــا وأوضــاع الطــالب.
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الرئيس الصماد يزور ميناء احلديدة
]07/يناير/2017[ الحديدة – سبأ:

ــوم  ــاد الي ــح الصم ــى صال ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
ــدة حســن  ــويل ومحافــظ الحدي ــور حســن مقب ــوزراء الدكت ــس ال ــب رئي ومعــه نائ
هيــج وعــدد مــن الــوزراء وقائــد املنطقــة العســكرية الخامســة اللــواء الركــن ســعيد 

ــاء الحديــدة. الحريــري مين
حيــث كان يف اســتقبال رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رئيــس مجلــس إدارة موانــئ 

البحــر األحمــر محمــد إســحاق وقيــادة مينــاء الحديــدة والعاملــن فيــه.
ــي  ــاذ الوطن ــة اإلنق ــارة حكوم ــالل الزي ــى خ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــه رئي ووج
وقيــادة املوانــئ برعــة معالجــة األرضار التــي لحقــت باملينــاء جــراء غــارات طــران 

العــدوان الســعودي األمريكــي.
ــاء مــن أجــل الحفــاظ  ــادة املين ــي تبذلهــا قي ــة الكبــرة الت وأشــاد بــاألدوار الوطني
عــى مقوماتــه والدفــع بمشــاريع تطويــره وبقــاء قدرتــه التشــغيلية رغــم الظــروف 

القاهــرة التــي فرضهــا العــدوان والحصــار عــى اليمــن.
وتفقــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى العمــل يف ورشــة الصيانــة بمؤسســة موانــئ 
ــة  ــة عالي ــوادر يمني ــفن بك ــة للس ــات صيان ــن خدم ــه م ــا تقدم ــر وم ــر األحم البح

ــل واألداء. التأهي
ــال  ــة وأعم ــجالت الحرك ــى س ــاء ع ــادة املين ــن قي ــاد م ــح الصم ــتمع األخ صال واس
التقييــم الدائمــة التــي تجريهــا اإلدارات املختصــة ومســتوى املعالجــات التــي اتخــذت 

يف ســبيل تحجيــم واحتــواء األرضار الناجمــة عــن العــدوان عــى املينــاء.
ــذوي  ــكنية ل ــباب الس ــة الش ــد زار مدين ــى ق ــيايس األع ــس الس ــس املجل وكان رئي
الدخــل املحــدود يف الحديــدة.. واطلــع مــن إدارة املــروع الــذي يحتــوي عــى 601 
ــه  ــي تواجــه اســتكمال املــروع وتســليم وحدات وحــدة ســكنية عــى املشــكالت الت

ــن. ــكنية للمنتفع الس
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي وقيــادة محافظــة 
الحديــدة بتشــكيل فريــق عمل لحــل إشــكاليات اســتكمال املدينــة الســكنية وملحقاتها 

الخدميــة خــالل األيــام القادمــة ورسعــة تمكــن املســتفيدين منهــا.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر اللقاء التشاوري األول لدعم 
التنمية الزراعية يف سهل تهامة

]08/يناير/2017[ الحديدة - سبأ:
ــة  ــوم بمحافظ ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــرض األخ صال ح
ــذي  ــة ال ــهل تهام ــة يف س ــة الزراعي ــم التنمي ــاوري األول لدع ــاء التش ــدة اللق الحدي
تنفــذه وزارعــة الزراعــة والــري وهيئــة تطويــر تهامــة واإلتحــاد التعاونــي الزراعــي 

ــدوان. ــار الع ــة آث ــة يف مواجه ــات الزراعي ــة واملؤسس ــل دور الهيئ لتفعي
وأوضــح رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف الكلمــة التــي ألقاهــا باملناســبة أبعــاد 
إســتهداف القطــاع الزراعــي يف اليمــن بشــكل ممنهــج منــذ مــا قبــل العــدوان املبارش 
الــذي يتعــرض لــه اليمــن منــذ مــا يقــارب عامــن ومحاولــة أعــداء اليمــن الهيمنــة 
ــان واألرض  ــة يف اإلنس ــة الكامن ــوة اإلقتصادي ــم والق ــش الكري ــادر العي ــى مص ع

اليمنيــة الخــرة، لكــي تبقــى اليمــن ســوقا اســتهالكية للمنتجــات املســتوردة.
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، حكومــة اإلنقــاذ بتوفــر التســهيالت التــي 
يتطلبهــا القطــاع الزراعــي ورسعــة معالجــة كل املشــكالت والتحديــات التــي تواجــه 

مزارعــي محافظــة الحديــدة.
وشــدد عــى أهميــة الوعــي بــرضورة تحقيــق اإلكتفــاء الذاتــي الــذي يمثــل حاجــة 
ــتقالل..  ــة واس ــش بكرام ــد أن يعي ــعب يري ــاة أي ش ــية لحي ــة وأساس ــية ملح رئيس
مشــرا إىل أن محافظــة الحديــدة واعــدة ألن تكــون رافــدا لإقتصــاد الوطنــي وتجعــل 
ــاة  ــل يف حي ــوره الكام ــي لحض ــاع الزراع ــتعادة القط ــل يف إس ــعر باألم ــع يش الجمي

الشــعب اليمنــي.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أهميــة اإلســتفادة مــن التجربــة املعاشــة 
اليــوم تحــت تأثــر العــدوان والحصــار وتقييــم نتائــج هــذا اللقــاء التشــاوري بعــد 
ــاء  ــن الرف ــر كل اليمني ــو ن ــن ه ــادم لليم ــر الق ــدا أن الن ــهر.. مؤك ــة أش ثالث
الصامديــن الصابريــن والبيئــة الزراعيــة والفالحيــة اليمنيــة التــي واجهــت اســتهداف 

العــدوان إلبــار امليــاه واملــزارع واملراعــي يف حــرب شــاملة.
ــور  ــة الدكت ــؤون اإلقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــرضه نائ ــذي ح ــاء ال ويف اللق
ــة  ــاء والطاق ــر الكهرب ــج ووزي ــن الهي ــدة حس ــظ الحدي ــويل ومحاف ــن مقب حس
املهنــدس لطــف الجرمــوزي ووزيــر الثــروة الســمكية محمــد الزبــري وقائــد املنطقة 
العســكرية الخامســة اللــواء الركــن ســعيد الحريــري ومحمــد بشــر رئيــس االتحــاد 
ــن دور وزارة  ــد محس ــازي أحم ــة غ ــر الزراع ــتعرض وزي ــي.. اس ــي الزراع التعاون

ــة. ــهل تهام ــي يف س ــاع الزراع ــم القط ــة يف دع الزراع
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ــي  ــة واإلتحــاد التعاون ــا املختلف ــوزارة وقطاعاته ــن ال ــار إىل تكامــل الجهــود ب وأش
ــة  ــالت الزراعي ــر املدخ ــاص يف توف ــاع الخ ــة والقط ــات األهلي ــي واملؤسس الزراع
والوســائط املطلوبــة للمواســم الزراعيــة وتخفيــف األعبــاء والنفقــات عــى املزارعــن.

فيمــا أوضحــت كلمــة املزراعــن واملركــز التعاونــي للصــادرات الزراعيــة التــي ألقاهــا 
أحمــد الريــف أهميــة الحفــاظ عــى البيئــة الزراعيــة الداخليــة مــن عملية اإلســتراد 

العشــوائي واملدمــر ومــا ســبق أن تحقــق مــن التجــارب الســابقة.
ولفــت إىل مــا تمتلكــه البيئــة الزراعيــة املحليــة مــن تنــوع وفائــض يحقــق العوائــد 

اإلقتصاديــة واإلكتفــاء عنــد تحقــق اآلليــات املطلوبــة.
ــذ  ــة من ــادرات الزراعي ــز الص ــا مرك ــي حققه ــازات الت ــف اإلنج ــتعرض الري واس
ــز  ــة تركي ــا إىل أهمي ــات.. الفت ــن تحدي ــه م ــا يواجه ــايض وم ــرن امل ــعينيات الق تس
ــر  ــات التصدي ــر عملي ــة وتطوي ــادرات اليمني ــدة للص ــواق جدي ــح أس ــود يف فت الجه

ــي. ــض املح للفائ
حــرض الفعاليــة أمــن عــام محــي املحافظــة عــي القــوزي ووكالء املحافظــة ونائــب 
مديــر أمــن املحافظــة العقيــد عمــر املقبــي ومديــر األمــن الســيايس العقيــد إبراهيــم 
الســياني ورئيــس اإلتحــاد الســمكي عامــر املطــري ورئيــس فــرع اإلتحــاد الســمكي 

بالحديــدة عمــر جنيــد.

الرئيس الصماد يوجه احلكومة بسرعة دراسة إلغاء تصاريح الصيد 
األجنبي باملياه اإلقليمية

]08/يناير/2017[ الحديدة - سبأ:
وجــه األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى حكومــة اإلنقــاذ الوطني، 
برعــة دراســة إلغــاء كافــة تصاريــح الصيــد األجنبيــة يف امليــاه اإلقليميــة اليمنيــة 
وتقييــم األرضار الناجمــة عنهــا وإحــالل برامــج تطويــر مدخــالت وتقنــات الصيــد 
ــا  ــال محلي ــذا املج ــتثمار يف ه ــاص لإس ــاع الخ ــوة القط ــن ودع ــن اليمني للصيادي

وبشــكل مبــارش ضمــن مشــاريع اإلســتثمار الوطنــي.
جــاء ذلــك لــدى حضــور رئيــس املجلــس الســيايس فعاليــة تدشــن مــروع دعــم 
ســبل العيــش الــذي تنفــذه جمعيــة اإلخــالص الســمكية يف محافظــة الحديــدة اليــوم 
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــور نائ ــدة بحض ــم املتح ــة لأم ــاو التابع ــة الف ــل منظم بتموي
ــج  ــن الهي ــدة حس ــظ الحدي ــويل ومحاف ــن مقب ــور حس ــة الدكت ــؤون اإلقتصادي للش

ــواء الركــن ســعيد الحريــري. ــد املنطقــة العســكرية الخامســة الل وقائ
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن أولويــة املجلــس وحكومــة اإلنقــاذ، اإلهتمام 
ــة  ــمكي وخاص ــي والس ــن الزراع ــة يف القطاع ــة املنتج ــح اإلجتماعي ــوارد الرائ بم
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ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــتهدفها الع ــي اس ــات الت ــدة واملحافظ ــة الحدي يف محافظ
بشــكل مبــارش.

وأشــاد باملبــادرات التــي تهــدف لتخفيــف معانــة املجتمــع واملواطنــن الذيــن ترضروا 
جــراء العــدوان والحصــار كمبــادرة الفاو.

ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل مــا تملكــه محافظــة الحديــدة مــن مقومــات إقتصادية 
ــا  ــمكية وم ــات الس ــويق املنتج ــة وتس ــد البحري ــاد املصائ ــة يف إقتص ــدة وخاص واع
ــود  ــالل العق ــن خ ــم لليم ــتهداف املنظ ــياق اإلس ــتهداف يف س ــن إس ــه م ــت ل تعرض

ــة عــى القــرار ووســائل العيــش وفرصــه. ــة مــن اجــل الهيمن املاضي
ــد  ــدات الصي ــركات ومع ــوارب ومح ــع ق ــش توزي ــبل العي ــروع س ــمل م ويش
للصياديــن بمديريــات الَحــَوك واللحيــة والخوبــة بمحافظــة الحديــدة وعددهــا 100 
ــم  ــروع دع ــار م ــمكية يف إط ــالص الس ــة اإلخ ــن جمعي ــة م ــرك مقدم ــارب ومح ق

ــف دوالر. ــة 600 أل ــاو بتكلف ــة الف ــه منظم ــذي تدعم ــش ال ــبل العي س
فيمــا عــر وزيــر الثــروة الســمكية محمــد الزبــري عــن التقديــر للمجلــس الســيايس 
األعــى ملــا يوليــه مــن عنايــة واهتمــام بقطــاع الصياديــن واملصائــد البحريــة، والــذي 

يؤكــد ذلــك حضــور رئيــس املجلــس الســيايس األعــى هــذه الفعاليــة.
وأشــار إىل التقديــر األويل لــأرضار املبــارشة وغــر املبــارشة التــي لحقــت بالصياديــن 
ــراء  ــر ج ــط الفق ــت خ ــن إىل تح ــول الصيادي ــدوان ووص ــراء الع ــد ج ــاع الصي وقط
إســتهدافهم املســتمر مــن قبــل طــران العــدوان وارتكابــه أبشــع املجــازر بحقهــم 

وإلحــاق خســائر كبــرة يف قطــاع الصيــد والعاملــن فيــه.
ــل هــذا املــروع  ــاو ودورهــا يف تموي ــر الزبــري بجهــود منظمــة الف وأشــاد الوزي

ــدة. ــن يف الحدي ــن واملزارع ــم الصيادي ــاص بدع الخ
وكان محافــظ الحديــدة حســن الهيــج أكــد أهميــة وضــع خطــة إســراتيجية لتنميــة 

الثــروة الســمكية والزراعيــة يف املحافظــة.
ــواحل  ــي يف الس ــاد األجنب ــص اإلصطي ــاف كل تراخي ــع وإيق ــة من ــد أهمي ــا أك كم
اليمنيــة.. مشــرا إىل األرضار البالغــة التــي لحقــت بالصياديــن واملزارعــن يف محافظــة 

ــر. ــار الجائ ــي والحص ــعودي األمريك ــدوان الس ــارات الع ــراء غ ــدة ج الحدي
ــة  ــة ووكالء محافظ ــي املحافظ ــام مح ــن ع ــروع أم ــن امل ــة تدش ــرض فعالي ح

ــدة. الحدي
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يتفقد القاعدة البحرية والدفاع 
الساحلي باحلديدة

]08/يناير/2017[ الحديدة - سبأ: 
ــد  ــه قائ ــوم يرافق ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــد األخ صال تفق
ــة  ــوات البحري ــري، ق ــعيد الحري ــن س ــواء الرك ــة الل ــكرية الخامس ــة العس املنطق
والدفــاع الســاحي وقــوات خفــر الســواحل املرابطــة يف الســاحل الغربــي للجمهوريــة.

وكان يف اســتقبال رئيــس املجلــس الســيايس األعــى فــور وصولــه اىل القاعــدة البحرية 
ــدة  ــد القاع ــل، وقائ ــد فض ــن محم ــواء الرك ــة الل ــوات البحري ــد الق ــدة قائ بالحدي

ــدة. ــاط يف القاع ــف والضب ــران والص ــب ذم ــن نجي ــد الرك ــة العمي البحري
 وحيــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الصمــود األســطوري الــذي تســجله القــوات 
ــالل  ــي اىل احت ــه الرام ــدوان ومخطط ــة الع ــاحي يف مواجه ــاع الس ــة والدف البحري
الســاحل اليمنــي.. مشــرا اىل مــا انجــزه ابطــال البحريــة والدفــاع الســاحي والجيــش 
واللجــان الشــعبية خــالل الســاعات املاضيــة مــن دحــر وكــر للزحــوف ومحــاوالت 
االنــزال التــي شــنها العــدو عــى الســاحل الغربــي مســنودة بغطــاء جــوي وبحــري 

كثيــف.
ــم  ــات إخوانه ــال تحي ــبيها االبط ــة ومنتس ــادة البحري ــس قي ــس املجل ــغ رئي وابل
ــال  ــه ابط ــا يبذل ــدا ان م ــات الدولة..مؤك ــى وكل مؤسس ــيايس األع ــس الس يف املجل
البحريــة مــن تضحيــات اليــوم وطــوال فــرة صــد العــدوان ومؤامرتــه عــى وجــه 
اليمــن البحــري ومــا يصــرون عليــه مــن تحديــات ومــا يبتكرونــه مــن أســاليب يف 

ــتقبل. ــة املس ــي اال رضيب ــة ماه ــيادة والكرم ــن الس ــاع ع الدف
وشــدد عــى ان الجهوزيــة القتاليــة يجــب ان تكــون عنــد مســتوى تضحيــات الشــعب 
ــود  ــة يف الصم ــن امثل ــعب م ــذا الش ــه ه ــا رضب ــق بم ــه، وتلي ــع أبنائ ــي وجمي اليمن

والثبــات.
ــوم راس  ــل الي ــة تمث ــوات البحري ــى ان الق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي واك
الحربــة يف املواجهــة يف الوجــه البحــري لليمــن.. مشــرا اىل مــا يمثلــه البحــر األحمــر 
ــكل القــوى  ــة بالغــة وهــدف ل ــدة واملناطــق االســراتيجية لليمــن مــن أهمي والحدي
االســتعمارية القديمــة والجديــدة وغايــة يســعى أعــداء اليمــن لخنقهــا مــن خــالل 

ــا. ــيطرة عليه ــاوالت الس مح
مــن جانبــه اكــد قائــد القــوات البحريــة والدفــاع الســاحي جهوزيــة القــوات البحرية 
ــى  ــدرة ع ــي وق ــي دفاع ــك عمليات ــق تكتي ــاحي وف ــط الس ــى الري ــارها ع وانتش
ــة  ــة للدفــاع عــن الســاحل واألرض اليمنيــة وصــد أي محاول تنفيــذ عمليــات تكتيكي
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ــة عــى البغــاة الطغــاة املســتمدين قوتهــم  انــزال او احتــالل وان ارض اليمــن عصي
مــن أمريــكا وإرسائيــل وان البحــر لــم يســخره اللــه للمجرمــن بــل ســخره لعبــادة 

الصالحــن املؤمنــن.
وجــدد اللــواء غالــب التأكيــد عــى ثبــات القــوات البحريــة وثقتهــا بالنــر والجاهزية 

العاليــة لــكل منتســبيها يف كل نقــاط تمركزهــا للدفــاع عــن الســاحل اليمني.
رافــق رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وكيــل محافظــة الحديــدة للشــؤون الثقافيــة 

عــي قــر.

الرئيس الصماد يفتتح مبىن فرع اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة 
باحلديدة

]08/يناير/2017[ الحديدة - سبأ:
ــة  ــوم بمحافظ ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــح األخ صال افتت

ــة. ــبة باملحافظ ــة واملحاس ــزي للرقاب ــاز املرك ــرع الجه ــى ف ــدة مبن الحدي
وقــص رئيــس املجلــس الســيايس الريــط إيذانــا بتدشــن العمــل يف املبنــى الجديــد 
ــن  ــور حس ــة الدكت ــؤون اإلقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــور نائ ــاز بحض للجه
مقبــويل ومحافــظ الحديــدة حســن الهيــج وقائــد املنطقــة العســكرية الخامســة اللواء 
الركــن ســعيد الحريــري ووكيــل الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة محمــد نعيــم.

ــاز  ــه الجه ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــة ال ــاد أهمي ــح الصم ــد األخ صال ــاح أك ويف اإلفتت
ــداث  ــى إح ــا ع ــة وقدرته ــة والفني ــوادره اإلداري ــبة وك ــة واملحاس ــزي للرقاب املرك
الفــرق يف العمــل الرقابــي وحمايــة املــال العــام وتطويــر مؤسســات الدولــة وأدائهــا.

وأشــار إىل طبيعــة املرحلــة الحاليــة والقادمــة ومــا تتطلبــه مــن جهــود مضاعفــة يف 
تصحيــح األوضــاع اإلداريــة واملؤسســية وتفعيــل كل الطاقــات.

ــن  ــتمع م ــة، واس ــى املختلف ــزاء املبن ــى بأج ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاف رئي وط
وكيــل الجهــاز إىل مــا يقــوم بــه الفــرع مــن أعمــال ومــا ســيوفره املبنــى الجديــد 
مــن تســهيالت وإمكانيــات تزيــد مــن كفــاءة العمــل ووترتــه وقــدرة الفــرع عــى 
ــل الكــوادر ورفــع  ــة باملحافظــة وتأهي ــة العمــل والنشــاط يف مؤسســات الدول تغطي

ــن يف الفــرع. ــاءة العامل كف
ــس  ــه املجل ــذي يولي ــام ال ــر لإهتم ــكر والتقدي ــن الش ــم ع ــل نعي ــرب الوكي وأع
الســيايس األعــى بالجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة وكــوادره.. الفتــا إىل املســئولية 

ــة. ــذه املرحل ــالل ه ــع خ ــق الجمي ــى عات ــاة ع ــة امللق التاريخي
حرض اإلفتتاح قيادات السلطة املحلية ووكالء محافظة الحديدة.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور مركز البهجة لرعاية وتأهيل 
األطفال املعاقني باحلديدة

]08/يناير/2017[ الحديدة - سبأ:
ــس  ــب رئي ــه نائ ــى ومع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
ــز  ــوم مرك ــج الي ــن الهي ــدة حس ــظ الحدي ــويل ومحاف ــن مقب ــور حس ــوزراء الدكت ال

ــة. ــات الخاص ــن وذوي اإلحتياج ــال املعاق ــل األطف ــة وتأهي ــة لرعاي البهج
واســتمع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــن إدارة املركــز إىل رشح عــن مــا يقدمــه 
املركــز مــن خدمــات صحيــة ونفســية ورعايــة ومتابعــة لأطفــال ذوي اإلحتياجــات 
الخاصــة ومــا تحقــق مــن نجاحــات مــع حــاالت حرجــة عــى أيــدي خــرات وكــوادر 

محليــة مؤهلــة وكفــؤة.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس بمــا يقدمــه املركــز واملراكــز املشــابهه مــن خدمات 

ورعايــة لريحــة هامــة وحيويــة مــن أبنــاء اليمن.
ووجــه األخ صالــح الصمــاد، الحكومــة وقيــادة املحافظــة بتوفــر متطلبــات املركــز 
ــال  ــن األطف ــة م ــات الخاص ــذوي اإلحتياج ــات ل ــم املتطلب ــوادره وتقيي ــة ك ورعاي
بشــكل دوري وتنســيق الجهــود بــن القطــاع الرســمي والخــاص ومنظمــات املجتمــع 

ــة يف هــذا الجانــب. ــادرات األهلي املدنــي واملب
ــة برئيــس  وكان األطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة قــد قدمــوا فقــرة ترحيبي

املجلــس الســيايس األعــى ومرافقــوه.

الرئيس الصماد يدشن العمل يف مراكز صحية باحلديدة
]08/يناير/2017[ الحديدة - سبأ:

ــز  ــن املرك ــتار ع ــى الس ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم أزاح األخ صال
الصحــي بالحــي التجــاري بمديريــة املينــاء تدشــينا للعمــل يف املركــز وأربعــة مراكــز 

ــدة. ــة الحدي ــات بمدين ــة املديري أخــرى يف بقي
ويف التدشــن الــذي حــرضه نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور حســن مقبــويل 
ومحافــظ الحديــدة حســن هيــج، أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا يقدمــه 
ــي انتهجهــا  ــة العمــل الت ــن وآلي ــب الصحــة باملحافظــة مــن خدمــات للمواطن مكت
ــه  ــي وتحالف ــعودي األمريك ــدوان الس ــن الع ــة ع ــرة الناتج ــروف القاه ــة الظ ملواجه

عــى اليمــن.
ــة  ــة الصحي ــد الخدمــات وتســهيل الحصــول عــى الرعاي وشــدد عــى رضورة تجوي
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وخدمــات األمومــة والطفولــة وعمليــات التحصــن الدائمــة للمواليــد واألمهــات ضــد 
األمــراض املعديــة، مؤكــدا أهميــة تكامــل الجهــود بــن الســلطة املحليــة واألجهــزة 
ــة  ــة الوقائي ــة ونــر املعرف ــال التوعي ــي يف أعم ــة ومؤسســات املجتمــع املدن التنفيذي
ــى  ــرة ع ــات الخط ــة والتحدي ــروف الراهن ــة يف الظ ــن وخاص ــاط املواطن ــن أوس ب

ــة.. ــة والعام ــة الصحي ــع والبيئ املجتم
ــن  ــرح ع ــدة ل ــة الحدي ــن محافظ ــى م ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــتمع رئي واس
محتويــات املراكــز والوســط االجتماعــي الــذي تســتهدفه خدماتهــا وحجم املســتفيدين 
منهــا ومــا ستســهم بــه مــن معالجــات وخدمــات وتخفيــف الضغــط عــى الخدمــات 
ــة يف مركــز املحافظــة وخاصــة عقــب تفاقــم األزمــة اإلنســانية يف املحافظــة  الصحي
ومــا شــهده مركزهــا مــن نــزوح مــن مديريــات املحافظــة ومــن خارجهــا نتيجــة 

غــارات العــدوان الدائمــة عــى املحافظــة..
حــرض التدشــن مديــر عــام مكتــب الصحــة باملحافظــة عبدالرحمــن جاراللــه ومديــر 

املديريــة عــي عبيــد، ومديــر عــام الصحــة بمديريــة املينــاء الدكتــور عــادل طاهــر.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يفتتح اللقاء املوسع ملديريات القطاع 
الغربي حملافظة صنعاء

]22/يناير/2017[ صنعاء - سبأ:
ــة  ــوم يف مديري ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــح األخ صال افتت
بنــي مطــر بمحافظــة صنعــاء اللقــاء املوســع ملديريــات القطــاع الغربــي ملحافظــة 
صنعــاء بحضــور محافــظ صنعــاء حنــن قطينــة وقيــادات املجالــس املحليــة وأعيــان 

ومشــائخ القطــاع الغربــي مــن محافظــات صنعــاء.
ونقــل الصمــاد نيابــة عنــه وعــن نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وأعضائــه 
تحايــا اإلعــزاز واإلجــالل واإلكبــار إىل أبنــاء محافظــة صنعــاء وأبنــاء املناطــق الغربية 

وشــخصياتها وكوادرهــا وبرملانييهــا الذيــن كانــوا مثــاال للتضحيــة والفــداء.
ــل  ــاء ونق ــود واإلخ ــد الصم ــد عه ــة لتجدي ــور الفعالي ــى حض ــه ع ــت إىل حرص ولف
تحيــات املجلــس الســيايس وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي للــدور الــذي يقــوم بــه رجــال 
ــع  ــدة والوض ــوري والوح ــام الجمه ــن النظ ــا ع ــاظ دوم ــاء يف الحف ــة صنع محافظ
الداخــي ومــا مثلــوه مــن عمــاد تاريخــي للنظــام الجمهــوري وبنــاء أركانــه والحفاظ 

عــى صنعــاء ومكانتهــا.
ــر  ــه ون ــدوان وحمالت ــداف الع ــى إىل أه ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــار رئي وأش
ــعبي  ــود الش ــدا أن الصم ــالم.. مؤك ــع لالستس ــة املجتم ــاعات وتهيئ ــات واإلش الدعاي
والقبــي والتضحيــات جعلــت الوضــع العــام ووضــع الجبهــات متماســك وال يمكــن 
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ــدوان. ــات الع ــت إمكاني ــا كان ــزع مهم أن يتزع
ــرب  ــاول أن ت ــي تح ــه الت ــدوان وآلت ــرة للع ــة األخ ــة اإلعالمي ــال » إن الحمل وق
ــذه  ــل ه ــه مث ــر علي ــن أن تؤث ــذي ال يمك ــع ال ــوس املجتم ــف إىل نف ــن والضع الوه
الحيــل الضعيفــة عــن إنتصــارات العــدو الوهميــة والشــائعات التــي تمــس الجانــب 

ــرة ». ــة وصاب ــكة وقوي ــة متماس ــة داخلي ــه جبه ــي تواج ــادي وه اإلقتص
وعــر األخ صالــح الصمــاد عــن الثقــة بأبنــاء مناطــق اليمــن جميعهــا وأبنــاء محافظة 
صنعــاء وأن تضحياتهــم املاديــة واملعنويــة والبريــة ال يمكــن أن يفــت يف عضدهــم 
ــي  ــعب اليمن ــاء الش ــات أبن ــدا أن تضحي ــه.. مؤك ــه وتهويل ــدوان وبطش ــاف الع إرج
وقبائلــه وأبنــاء محافظــة صنعــاء ال يمكــن أن يتجاوزهــا أحــد وأن أوضــاع املجتمــع 
ــة  ــى والحكوم ــيايس األع ــس الس ــل املجل ــات عم ــي يف أولوي ــه ه ــه وخدمات وبنيت

ــة واملنظــورة بمــا يعنيــه الوطــن الــذي يســتحق مــن الجميــع التضحيــة. العاجل
وأكــد أن العــدو واهــم أنــه وبعــد ســنتن قــدم فيهــا الشــعب اليمنــي خــرة رجالــه 
ونســائه وأطفالــه ودمــرت األعيــان املدنيــة واملمتلــكات العامــة والخاصــة، أن يســمح 
ــام  ــن أم ــم يك ــو ل ــه ل ــرا أن ــعب.. مذك ــذا الش ــع ه ــر أو يرك ــق ن ــدو بتحقي للع
ــن  ــروش املعتدي ــة ع ــن بزعزع ــوا كفيل ــاء لكان ــهداء يف صنع ــدوان إال أرس الش الع

ــام مــن العــدوان املتغطــرس. ــادرن عــى اإلنتق وق
ــن  ــة م ــة الحساس ــه املرحل ــا تمثل ــى إىل م ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــار رئي وأش
مراحــل الحســم واإلنتصــار عــى العــدوان الــذي تكلــف مؤخــرا بعــرات املليــارات 
مــن الــدوالرات ملرتزقتــه لحســم املعركــة خــالل أســابيع وعــدم وجــود مــكان لهــم 
يف الســعودية وســيطردهم مــن داخــل اململكــة هــذه األيــام التــي يســتميتون فيهــا يف 
الجبهــات علهــم يحققــون نــرا بمــا يمثلونــه مــن نعــال للعــدوان وأدوات رخيصــة.

وجــدد التأكيــد عــى الثقــة الكبــرة بأبنــاء الشــعب اليمنــي وقبائلــه ومــا يســعى لــه 
املجلــس وحكومــة اإلنقــاذ مــن أجــل تحقيــق اإلســتقرار اإلقتصــادي يف إطــار املمكــن 
ــا  ــا وعســكريا وأمني ــا وإجتماعي ــة إقتصادي والحفــاظ عــى تماســك الجبهــة الداخلي

وصــوال إىل املســتقبل الواعــد بتجــاوز املرحلــة.
ــر  ــن فخ ــا وأن م ــعب دوم ــذا الش ــدام له ــا خ ــا جميع ــا أنن ــا يرفن ــال« كل م وق
ــاف  ــردات لزف ــائه مزغ ــرج نس ــذي تخ ــعب ال ــذا الش ــا له ــون خادم ــان أن يك اإلنس
ــه مــن بــن أوســاط  ــال، شــهداء ويخــرج رجال أبنائهــن شــهداء مــن جبهــات القت
الــركام متوعديــن ومهدديــن أعــداء الوطــن ويلعــب أطفالــه بأخطــر شــظايا أفتــك 
ســالح عرفتــه البريــة إســتخدم يف هــذه الحــرب فكلنــا جميعــا أخــوة لكــم وخــدام 
لهــذا الشــعب ولــن نألــو جهــدا ملكافــأة هــذا الشــعب ومــا يقتضيــه الوضــع الراهــن 
ــة التــي يراهــن العــدو عــى تفكيكهــا«. مــن صــر والحفــاظ عــى الجبهــة الداخلي
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وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى أهميــة التالحــم والصمــود والتضحيــة 
إلقــراب ســاعات الحســم وأن الشــعب اليمنــي ســيظل رافــع الــرأس صامــدا ولــن 
ينحنــي إال للــه ســبحانه وتعــاىل.. معــرا عــن الشــكر والتقديــر للجهــود التــي تبذلها 
ــدة  ــى الوح ــاظ ع ــبيل الحف ــا يف س ــا ومحافظه ــاء وقيادته ــة صنع ــاالت محافظ رج

الداخليــة واســتقرار الوضــع العــام.
ولفــت إىل أن قــوة الوحــدة الداخليــة وتفهــم املكونــات الداخلية ســواء مكونــات املؤتمر 
الشــعبي العــام ممثلــة بالزعيــم عــي عبــد اللــه صالــح أو بقيــادة أنصــار اللــه ممثلة 
بالســيد عبــد امللــك الحوثــي وأنهــم جميعــا رجــال يدركــون أهميــة أن يقــف النــاس 
ــه  ــر برجال ــن إىل خ ــدوان وأن اليم ــدم الع ــا يخ ــن كل م ــاد ع ــدا واإلبتع ــا واح صف
الصامديــن املضحيــن ومــا تقتضيــه األيــام القادمــة مــن جهــود اســتثنائية وصــوال 

إىل النــر املــؤزر بــإذن اللــه.
ــة التــي ألقاهــا مديــر عــام مديريــة صعفــان منــر  فيمــا تناولــت الكلمــة الرحيبي
ــل  ــة يف القطــاع الغربــي املتمث ــة اإلداريــة والســلطة املحلي الكبــي نيابــة عــن الهيئ
ــط  ــر للراب ــر الكب ــر، األث ــي مط ــن وبن ــة والحيمت ــان ومناخ ــات صعف بمديري
ــي يف مواجهــة العــدوان الغاشــم عــى اليمــن وإســتمرار الصمــود  اإلجتماعــي والقب

ــال. ــس وامل ــن بالنف ــن الوط ــاع ع للدف
وأشــار إىل دور قبائــل ومديريــات القطــاع الغربــي يف رفــد الجبهــات باملــال والرجــال 

والحفــاظ عــى الوحــدة اإلجتماعيــة والجبهــة الداخليــة.
ــس  ــى واملجل ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر لرئي ــكر والتقدي ــن الش ــي ع ــر الكب وع
ــادرات الدائمــة يف  ــة للمب ــن قطين ــة يف املحافــظ حن ــادة محافظــة صنعــاء ممثل وقي
ــة  ــا واألرضار الناجم ــار عليه ــدوان والحص ــات الع ــة وتبع ــاكل املحافظ ــة مش معالج
ــة. ــه املدني ــه وأعيان ــم للمحافظــة والقطــاع ومدنيي عــن القصــف واإلســتهداف الدائ

فيمــا أكــد الشــيخ يحيــى غوبــر يف كلمــة مشــائخ وأعيــان القطــاع الغربــي املبــادرة 
والســبق ألبنــاء القطــاع الغربــي يف دعــم جبهــات الدفــاع عــن الوطــن وعزتــه وكرامته 
ــة  ــة والبحري ــات الري ــن يف كل الجبه ــهداء واملقاتل ــل الش ــاع لقواف ــم القط وتقدي

ــة وعــى الحــدود الشــمالية. والجبلي
وأشــار إىل أن أبنــاء اليمــن والقطــاع الغربــي تعــودوا عــى الصــر والصمــود دفاعــا 
ــي  ــن ه ــذ عام ــتمر من ــدوان املس ــداف الع ــه وأن أه ــانه وثورت ــن وإنس ــن الوط ع
تدمــر اليمــن يف شــتى املجــاالت يف محاولــة إلخضــاع اليمــن والشــعب اليمنــي، ومــن 

ناحيــة ثانيــة فصــل اليمــن وتقســيمه وجعلــه مرتعــا للقاعــدة وداعــش. 
وجــدد الشــيخ غوبــر التأكيــد عــى أن الصمــود والثبــات ومواجهــة العــدوان مســتمرة 
مهمــا كانــت كلفتهــا واستبشــار املجتمع بتشــكيل املجلــس الســيايس وحكومــة اإلنقاذ 
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ــن  ــرا ع ــوف.. مع ــف ورص الصف ــد الص ــن توحي ــك م ــه ذل ــا يقتضي ــي وم الوطن
الشــكر والتقديــر لرئيــس املجلــس الســيايس عــى زيارتــه ولقائــه بأعيــان ومشــايخ 

ووجهــاء القطــاع الغربــي.
ــلة  ــه سلس ــان يف كلمت ــد جمع ــد محم ــة أحم ــة مناخ ــر مديري ــتعرض مدي ــا اس كم
ــبيل  ــي يف س ــاع الغرب ــة يف القط ــلطة املحلي ــا الس ــي نفذته ــال الت ــازات واألعم اإلنج
إســتمرار الحيــاة ودورتهــا الطبيعيــة يف املؤسســات التعليميــة والصحيــة والخدميــة.

ولفــت إىل مــا قامــت بــه الســلطة املحليــة يف القطــاع الغربــي مــن جهــود للحفــاظ 
ــال  ــة العــدوان عــى املجتمــع.. مشــرا إىل أعم عــى النســيج اإلجتماعــي أمــام هجم
ــات  ــاء ومؤسس ــة صنع ــادة محافظ ــة وقي ــلطة املحلي ــن الس ــة ب ــيق واملتابع التنس

ــار. ــدوان والحص ــات الع ــة تداعي ــة يف مواجه ــة والدولي ــات املحلي ــة واملنظم الدول
وأكــد جمعــان أن الثبــات والصمــود واإلســتمرار يف دعــم جبهــات القتــال واملواجهــة 
ــا  ــات ومنه ــة كل الصعوب ــع ويف مواجه ــد يف كل املواق ــق الواح ــروح الفري ــل ب والعم
ــت  ــم والثاب ــار الدائ ــي الخي ــوا، ه ــرا وج ــرا وبح ــن ب ــى اليم ــروض ع ــار املف الحص
عنــد الجميــع حتــى تحقيــق النــر الكامــل لليمــن وشــعبه.. مثمنــا جهــود الجيــش 
ــود  ــن جه ــة م ــزة األمني ــعبية واألجه ــان الش ــه اللج ــا قدمت ــعبية وم ــان الش واللج

ــاظ عــى األمــن والســكينة العامــة وأمــن الطــرق. للحف
وكان الشــاعر فــارس جعــدان ألقــى قصيــدة عــرت عــن الفخــر واإلعتــزاز الشــعبي 
ــه  ــة بنــر الل ــة القوي واإلجتماعــي بالصمــود والتحــدي للعــدوان والثقــة اإلجتماعي

لليمــن وشــعبه.

الرئيس الصماد يدشن املؤمتر السنوي الثامن عشر لقادة اجلهاز 
املركزي لألمن السياسي

]07/فرباير/2017[ صنعاء - سبأ:
دشــن االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء فعاليــات 
املؤتمــر الســنوي الثامــن عــر لقــادة الجهــاز املركــزي لأمــن الســيايس بحضــور 
نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون االمــن اللــواء الركــن جــالل عــي الرويشــان ووزيــر 
الداخليــة اللــواء الركــن محمــد عبــد اللــه القــويس وقــادة جهــازي االمــن الســيايس 

والقومــي واالجهــزة االمنيــة.
ــدور  ــه التــي القاهــا باملناســبة بال واشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف كلمت
الريــادي واملتميــز الــذي يقــوم بــه قــادة الجهــاز املركــزي لأمــن الســيايس وكــوادره 
وخاصــة خــالل الفــرة الراهنــة بصــورة متكاملــة مــع بقيــة االجهــزة االمنيــة وكان 
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لــه االثــر البالــغ يف اســتقرار الجبهــة الداخليــة التــي يركــز العــدوان عــى تفكيكهــا 
ــى قــر املعاشــيق  ــة العــدوان الفاشــلة يف تأمــن حت ــا اىل تجرب واســتهدافها.. الفت
ــود  ــن وج ــزل وتأم ــن الع ــة املواطن ــش وحماي ــدة وداع ــش القاع ــن بط ــدن م يف ع
ــار  ــوىض والدم ــل اال الف ــذي ال يحم ــم ال ــح ملروعه ــيد واض ــم يف تجس مرتزقته

ــا. ــعب والجغرافي ــق للش ــراب والتمزي والخ
ــة  ــزة االمني ــة االجه ــا بقي ــى كم ــهداء وجرح ــن ش ــاز م ــه الجه ــا قدم ــار اىل م واش
واخوانهــم يف الجيــش واللجــان الشــعبية.. مرحمــا عليهــم وطالبــا مــن اللــه العزيــز 

القديــر الشــفاء العاجــل للجرحــى منهــم..
ــية  ــادة السياس ــد القي ــمع وي ــن وس ــي ع ــة ه ــزة االمني ــاد » إن االجه ــال الصم وق
التــي ال يمكــن تحقيــق االدارة السياســية الحكيمــة يف اي مجــال بدونهــا وان الخيــار 
الوحيــد امــام الجميــع هــو بــذل الجهــود االســتثنائية يف هــذا الظــرف االســتثنائي وان 
ال تبقــى االجهــزة االمنيــة يف موقــع الدفــاع فقــط والعمــل عــى تطويــر العمــل كمــا 
فعلــت القــوة الصاروخيــة والجيــش واللجــان الشــعبية يف كثــر مــن الجبهــات التــي 
ســحقت العــدو واصابتــه يف عمقــه بعــد ان حســب انــه اوصــل الشــعب اليمنــي اىل 
االعيــاء واالرهــاق«.. مؤكــدا ان دخــول االمريــكان عــى الخــط بشــكل مبــارش ســيمثل 
دفعــة كبــرة لرفــع معنويــات جيــش التحالــف املنهــزم ومرتزقتــه العمــالء وســتؤدي 
اىل هزيمــة هــذا الشــعب نفســيا اال انهــم لــم يحســبوا ان بإمــكان اليمنــي ان ينتقــل 

مــن مرحلــة الدفــاع اىل مرحلــة الهجــوم.
ــون  ــة ان يك ــتهداف واهمي ــم االس ــا وحج ــة االن وخطورته ــة املرحل ــار اىل طبيع وأش
الجميــع عنــد مســتوى تضحيــة الشــعب اليمنــي العظيــم بنســائه واطفالــه وشــبابه 
ــه  ــتقبله وامن ــه ومس ــعب وحقوق ــة الش ــد يف حماي ــم كل الجه ــن تقدي ــه م ورجال

ــه. ــه واموال ــتقراره واعراض واس
ــه  ــد تحت ــذي ينعق ــعار ال ــه الش ــى اىل دالل ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــار رئي واش
املؤتمــر، واالقتبــاس القرآنــي عــن قصــة النبــي ســليمان عليــه الســالم مــع امللكــة 
ــة  ــة الحكيم ــة القرآني ــي.. والدالل ــل املعلومات ــزي يف العم ــد الرم ــس ودور الهده بلقي
ــات  ــن املعلوم ــت م ــري والتثب ــة التح ــتخباراتية واهمي ــات االس ــف املعلوم يف تصني
وانعــكاس ذلــك عــى االداء يف امليــدان كمــا تحقــق للنبــي ســليمان يف ادخــال مملكــة 

ــارة. ــة او خس ــل يف اي مواجه ــه دون ان يدخ ــا يف ملك بأكمله
واكــد اهميــة البنــاء عــى االولويــات وتراتبيــة العمــل والبنــاء عــى النجاحــات التــي 
تحققــت والحمايــة مــن االخــراق الناتــج عــن ضعــف املعلومــات او عــدم التحــري 
منهــا والقيــام دومــا بالعمــل والواجبــات وتنفيذهــا مهمــا كانــت الظروف واملشــكالت 
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وبــذل اقــى الطاقــات والجهــود يف هــذه املرحلــة التــي زاد فيهــا التآمــر ضــد اليمــن 
والشــعب اليمنــي.

وقــال رئيــس املجلــس الســيايس األعــى »كلمــا ازداد التآمــر وارتمــاء العدو الســعودي 
يف حضــن امريــكا وارسائيــل الذيــن يعتــزون اليــوم بقربهــم منهــم وهــم يدخلــون يف 
دائــرة الضعــف اكثــر انهــم يتولــون الشــيطان الــذي اكــد اللــه ان كيــده كان ضعيفــا 
ــموات واالرض وال  ــود الس ــموات واالرض وجن ــك الس ــه مل ــذي ل ــه ال ــوايل الل ــا ن فيم
ــه  ــم الل ــى يحك ــنصر حت ــا وس ــر حليفن ــيكون الن ــه وس ــذل اوليائ ــن ان يخ يمك

لصالــح املســتضعفن ».
واســتنكر الصمــاد الغــارات االرسائيليــة عــى قطــاع غــزة خــالل الســاعات املاضيــة 
والصمــت العربــي الــذي لــم يحــرك ســاكنا يف انتظــار البوصلــة االرسائيلية..منوهــا 
ــه  ــي ومواقف ــعب اليمن ــي الش ــة يف وع ــا االم ــطينية وقضاي ــة الفلس ــور القضي بحض
ــبحانه  ــه س ــى الل ــاد ع ــن باالعتم ــاليش املعتدي ــر وت ــرب الن ــى ق ــدا ع دوما..مؤك

ــي وصمــوده وصــره. وعظمــة الشــعب اليمن
ــواء  ــيايس الل ــن الس ــزي لأم ــاز املرك ــس الجه ــال رئي ــم بأعم ــح القائ ــا اوض فيم
ــا  ــي حققه ــارات الت ــازات واالنتص ــه االنج ــامي يف كلمت ــادر الش ــد الق ــور عب الدكت
ــدوان  ــا الع ــي اوجده ــة الت ــة الراهن ــروف الصعب ــل الظ ــوادره يف ظ ــاز وك الجه
ــش  ــي والجي ــعب اليمن ــا الش ــي حققه ــة الت ــارات العظيم ــع االنتص ــا م وتكامله
ــم  ــدوان الغاش ــد الع ــاع وص ــى الدف ــة ع ــدرة اليمني ــد الق ــعبية وتأكي ــان الش واللج
والحــرب الشــاملة التــي يشــنها تحالــف دويل عــى اليمــن بقيــادة امريــكا وارسائيــل 

ــم. ــتوى العال ــى مس ــة ع ــدول واملرتزق ــن ال ــم م ــن معه ــعود واملتحالف وال س
ــات  ــاح عملي ــز ونج ــعبه العزي ــن وش ــح اليم ــا لصال ــة دوم ــر املعادل ــار اىل تغ واش
الدفــاع وكــر الهيمنــة واالســتكبار العاملــي عــى اليمــن والتغلــب عــى اعتى ترســانة 
عســكرية وتقنيــة عــى مســتوى العالــم بأســاليب قتــال واســراتيجية دفــاع قائمــة 
عــى ركائــز ايمانيــة ووطنيــة وصــر وحســن توظيــف ألبســط االمكانــات والعتــاد 
ــات  ــاء االكاديمي ــوش ورؤس ــادة الجي ــراء وق ــت كل خ ــى اذهل ــاح حت ــيط املت البس

ــم. ــات العســكرية عــى مســتوى العال واملــدارس والكلي
ــا  ــة وصواريخه ــة اليمني ــوة الصاروخي ــه الق ــا حققت ــامي بم ــواء الش ــاد الل واش
البالســتية املتوســطة وبعيــدة املــدى ومــا حققتــه القــوة مــن اعمــال تصنيــع وتطوير 
يمنيــة خالصــة يف القــوة الصاروخيــة حققــت اصابــات نوعيــة يف تجمعــات العــدوان 
ــي  ــدوان األمريك ــد الع ــة لص ــة اليمني ــة الدفاعي ــراتيجية للخط ــداف االس ويف االه
الســعودي..منوها بالقيمــة الحقيقيــة واملتكاملــة لإنتصــار يف تأمــن الجبهــة الداخلية 
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ــي  ــل الجماع ــات القت ــاط عملي ــات واحب ــن الطرق ــتقرار وتأم ــن واالس ــق االم وتحقي
التــي كانــت تنفذهــا وتخطــط لهــا خاليــا القــوى التكفريــة داخــل املــدن الرئيســية.

واشــار اىل الحــراك الشــعبي الــذي ســاند الصمــود االســطوري يف الجبهــات وشــكل 
واحــدة مــن اقــوى واعمــق الجبهــات يف التاريــخ يف تالحــم الشــعب وقيادتــه وقواتــه 
ضــد اعتــى عــدوان عــى بلــد عــر التاريــخ ومــا قدمــه الشــعب يف ســبيل ذلــك مــن 
املبــادرات والدعــم الســخي ماليــا وماديــا ومســاندة القيــادة السياســية بقــوة وثبــات.

واوضــح اللــواء الشــامي مــا ســيقف امامــه مؤتمــر قــادة جهــاز االمــن الســيايس يف 
دورتــه الثامنــة عــر مــن اوراق عمــل ومهــام واعمــال تقييــم خاصــة باالنتصــارات 
ــة  ــة التحتي ــري وبالبني ــر الب ــت بالعن ــي لحق ــائر الت ــت والخس ــي تحقق الت
ــف  ــى مل ــوف ع ــة والوق ــة واالقتصادي ــاع العام ــى االوض ــدوان ع ــات الع وانعكاس
الشــهداء والجرحــى والشــهداء مــن املدنيــن واالطفــال والنســاء وتداعيــات الحصــار 
ــا  ــي ينتهجه ــع الت ــة التجوي ــي وسياس ــعب اليمن ــاة للش ــات الحي ــتهداف مقوم واس

ــكري. ــب العس ــله يف الجان ــد فش ــدوان بع الع
وكان املؤتمــر قــد افتتــح بالســالم الجمهــوري وآيــات مــن الذكــر الحكيــم يف الجلســة 
ــة يف  ــج املدرج ــات والرام ــة امللف ــاده ملناقش ــر انعق ــل املؤتم ــة.. ويواص االفتتاحي
ــام  ــازات وامله ــم االنج ــنوي وتقيي ــم الس ــتعراض التقيي ــا اس ــه وابرزه ــدول اعمال ج
االنيــة واملســتقبلية وبرامــج مكافحــة االرهــاب املتمثــل يف القاعــدة وداعــش واعمــال 

ــة للعــدوان. ــزاق والعمال االرت
وكان الشــاعر العقيــد وائــل الطــي قــد القــى قصيــدة شــعرية يف برنامــج افتتــاح 
ــان  ــش واللج ــارات الجي ــر وبإنتص ــاء باملؤتم ــن االحتف ــرت ع ــر ع ــال املؤتم اعم
ــوكته  ــر ش ــه وك ــار علي ــدوان واالنتص ــة الع ــة يف مواجه ــزة االمني ــعبية واالجه الش
والتأكيــد عــى مــا يتميــز بــه املجتمــع اليمنــي مــن خصــال القــوة والثبــات وااليمــان.

ــة  وقــد رفــع املؤتمــر الثامــن عــر لقــادة الجهــاز املركــزي لأمــن الســيايس برقي
ــه  ــاد دورت ــبة انعق ــى بمناس ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــان اىل رئي ــكر وعرف ش
الثامنــة عــر عــر فيهــا عــن شــكره وتقديــره ملــا يوليــه رئيــس املجلــس الســيايس 
ــه والدعــم الدائــم للمؤسســة  األعــى واملجلــس مــن اهتمــام بكــوادر الجهــاز واعمال
االمنيــة والحــرص عــى رفــع ادائهــا ودورهــا وفعاليتهــا وتجويــد اعمالهــا ومهامهــا 
ــى  ــه ع ــدوان وتحالف ــا الع ــي افرزه ــة الت ــروف الخاص ــة الظ ــا ومواجه وتطويره

اليمــن.
ــع  ــى ان الجمي ــجاعة ع ــية الش ــادة السياس ــوالء للقي ــد وال ــة العه ــددت الرقي وج
ســيكونون جنــودا اوفيــاء للمبــادئ الوطنيــة والعمل عــى تحقيــق الحرية واالســتقالل 
ــا  ــا كم ــيكونون دوم ــاز س ــبي الجه ــادة ومنتس ــي وان ق ــعب اليمن ــة للش والكرام
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كانــوا حراســا امنــاء للوطــن ومواجهــة العــدوان والعمــل عــى تحقيــق االمــن الدائــم 
ــراب الوطــن. ــاء الشــعب ويف كامــل ت ــة ابن والشــامل لكاف

رئيس اجمللس السياسي األعلى: احلكومة ستعمل على االهتمام 
باملصاحل األساسية للشعب

]11/فرباير/2017[ صنعاء - سبأ:
أكــد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن الحكومــة ســتعمل عــى 
ــادة  ــي تعترهــا القي ــا والت ــي ورعايته ــح األساســية للشــعب اليمن ــام باملصال اإلهتم
السياســية مــن أوىل األولويــات رغــم الصعوبــات التــي فرضهــا العــدوان الســعودي 

والحصــار الظالــم.
ــة األوىل  ــام املرحل جــاء ذلــك خــالل حضــور رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إختت
ــارة  ــة والتج ــا وزارة الصناع ــي نفذته ــتهلك الت ــة املس ــة لحماي ــة الوطني ــن الحمل م
ــى  ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــب رئي ــور نائ ــايض بحض ــر امل ــهر يناي ــالل ش خ
الدكتــور قاســم لبــوزة ورئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور 
ونائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون اإلقتصاديــة الدكتــور حســن مقبــويل ونائــب رئيس 

ــواء جــالل الرويشــان. ــوزراء لشــؤون األمــن الل ال
وأشــار األخ صالــح الصمــاد يف فعاليــة االختتــام التــي خصصــت ملناقشــة مخرجــات 
ــة  ــة لحماي ــة الوطني ــن الحمل ــة األوىل م ــة، إىل أن املرحل ــن الحمل ــة األوىل م املرحل

ــي. ــاذ الوطن ــة اإلنق ــار حكوم ــن ثم ــرة م ــد ثم ــتهلك، تع املس
ــة مؤسســات  ــة ومخرجاتهــا ومــا يتوقــع مــن إنتعــاش بقي ــة الحمل ولفــت إىل أهمي
ــدور املســئول يف هــذا  ــة العمــل وال ــع بأهمي الحكومــة وقطاعاتهــا ليستشــعر الجمي

ــتثنائي. ــرف االس الظ
وقــال » إن اليمــن وإن كانــت فقــرة اليــوم فــإن شــعبها ليــس فقــرا ولــن يكــون 
ــاك  ــون هن ــب أن يك ــدة ويج ــر الجي ــلع غ ــتقبال الس ــة إلس ــي عرض ــعب اليمن الش
مواصفــات ومقاييــس وضوابــط تضمــن حــق الشــعب اليمنــي أن يســتهلك الســلع 

ــي«. ــتهالك اليوم ــه يف االس ــة علي ــائر املراكم ــتمر الخس ــي ال تس ــدة ك الجي
ــية  ــه املعيش ــع بأحوال ــم الجمي ــتحق أن يهت ــي يس ــعب اليمن ــاف » إن الش وأض
ــط  ــات ضب ــاح عملي ــبيل إنج ــود يف س ــف الجه ــه وأن تتكات ــتهالكية وصحت واإلس

ــه ». ــوق وخدمات ــات والس ــة املواصف ــودة ومتابع الج
ــة  ــا وزارة الصناع ــي نفذته ــة الت ــى بالحمل ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي وأش
والتجــارة وكوادرهــا الوطنيــة والفائــدة الكبــرة الناتجــة عــن إســتمرار مثــل هــذه 
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ــات. ــن يف كل املحافظ ــوم املواطن ــا عم ــس أثره ــا وأن يلم ــد أدائه ــالت وتجوي الحم
مــن جانبــه أكــد وزيــر الصناعــة والتجــارة عبــده محمــد بــر أن الحملــة وضعــت 

النقــاط عــى الحــروف للوقــوف بجديــة ملعالجــة اإلختــالالت.
ــح  ــن يف التصحي ــاء الوط ــن أبن ــاء م ــا الرف ــتمر ومعن ــا وسنس ــد بدأن ــال« لق وق
ونطمــن الجميــع أننــا نعمــل وفــق األســس واملبــادئ اإلقتصاديــة وحريــة الســوق 

ــة«. ــة الريف واملنافس
واعتــر الوزيــر بــر أن مــا حصــل مــن إرتفاعــات ســعرية خــالل األيــام املاضيــة 
ليــس لهــا مــرر ســوى الجشــع وخدمــة ألعــداء الوطــن.. الفتــا إىل أنه ســيتم تســليط 
الضــوء ومحاســبة املتســببن يف ذلــك ولــن نقــف مكتــويف األيــدي إزاء املتآمريــن عــى 

اليمــن مــن الداخــل أو الخــارج.
وكشــف وزيــر الصناعــة والتجــارة عــن رشوع الــوزارة يف إعــداد البطاقــة التموينية ملا 
مــن شــأنه اإلســهام يف الحــد مــن الضغــط عــى الحيــاة املعيشــية للمواطــن.. مشــددا 
عــى أهميــة التنســيق بــن الجهــات املعنيــة للوصــول إىل النتائــج املطلوبــة واملرضيــة 
ــات الرادعــة عــى  للمواطــن إضافــة إىل عــدم التهــاون يف اتخــاذ اإلجــراءات والعقوب

املخالفــن والعابثــن بقــوت املواطــن.
ــذر  ــة من ــارة الداخلي ــاع التج ــوزارة لقط ــل ال ــال وكي ــم بأعم ــح القائ ــا أوض فيم
الرجبــي أن الحملــة الوطنيــة األوىل لحمايــة املســتهلك اســتهدفت ســتة آالف و952 
منشــأة بأمانــة العاصمــة ومحافظــة صنعــاء إضافــة إىل حــر 545 مخــزن وتحريــر 

ــة. ــة آالف و516 مخالف ــجيل ثالث ــط وتس ــرض وضب ــن و409 مح ألف
وأشــار إىل أن الحملــة جــاءت تجســيدا ملــا تضمنــه برنامــج حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي 

وتعزيــزا ملبــدأ الراكــة مــع القطــاع الخــاص وتنميــة األنشــطة اإلقتصاديــة.
وألقيــت خــالل اإلختتــام كلمــات عــن الغرفــة التجاريــة والصناعيــة وجمعيــة حمايــة 
املســتهلك واملواصفــات واملقاييــس واتحــاد الغــرف التجاريــة أكــدت أهميــة ضبــط 
ــر  ــن مخاط ــتهلك م ــة املس ــى حماي ــل ع ــة والعم ــلع الغذائي ــعار الس ــواق وأس األس

الســلع الفاســدة.
كمــا أكــدت الكلمــات رضورة إســتمرار الرقابــة والتفتيــش واملحاســبة لــكل املتالعبــن 
ــاة  ــن معان ــي زادت م ــعار الت ــتقرار األس ــة واس ــلع الغذائي ــر الس ــن توف ــا يضم بم

املواطنــن.
حــرض اإلختتــام مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد ووزيــر املاليــة 
ــواء  صالــح شــعبان والقائــم بأعمــال رئيــس الجهــاز املركــزي لأمــن الســيايس الل

عبــد القــادر الشــامي.
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الرئيس الصماد يضع إكليل من الزهور على أضرحة الشهداء بأمانة 
العاصمة

]12/فرباير/2017[ صنعاء – سبأ: 
ــن  ــل م ــوم إكلي ــاد الي ــح الصم ــى األخ صال ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــع رئي وض
ــرأ الفاتحــة عــى أرواحهــم يف روضــة الشــهداء  الزهــور عــى أرضحــة الشــهداء وق

ــهيد. ــنوية للش ــرى الس ــبة الذك ــك بمناس ــة وذل ــة العاصم ــراف يف أمان بالج
وأوضــح رئيــس املجلــس الســيايس أن إحيــاء ذكــرى الشــهيد يأتــي عرفانــاً ووفــاًء 
ــن  ــداًء للوط ــم ف ــم أرواحه ــهداء وبذله ــا الش ــي قدمه ــيمة الت ــات الجس للتضحي
والشــعب وذوداً عــن مقدســاته وســيادته يف معركــة العــزة والكرامــة التــي يخوضهــا 

ــه. ــي ومرتزقت ــعودي األمريك ــدوان الس ــة الع ــعبنا يف مواجه ش
ــام  ــة واالهتم ــل الرعاي ــتويل ج ــكرية س ــية والعس ــادة السياس ــاد أن القي ــد الصم وأك
بــأرس الشــهداء وأن دمــاء الشــهداء األبطــال مــن منتســبي القــوات املســلحة واألمــن 
واللجــان الشــعبية ســتبقى عهــداً يســتحق الوفــاء والتقديــر مــن كل أبنــاء الشــعب 

ــات الجســيمة. ــون هــذه التضحي ــي الذيــن يجل اليمن
ــق  ــى تحقي ــهداء حت ــل الش ــم قواف ــتمر يف تقدي ــي مس ــعب اليمن ــار إىل أن الش وأش
ــا  ــد مقاتلين ــة عــى ي ــم املتتالي النــر منوهــاً إىل أن العــدوان يتجــرع مــرارة الهزائ

ــال. األبط
رافقــه خــالل وضــع إكليــل الزهــور عضــوا املجلــس الســيايس اللــواء الركــن مبــارك 

املشــن ومحمــد صالــح النعيمــي وعــدد مــن الــوزراء والقيــادات العســكرية.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور أرحب ويقدم واجب العزاء يف 
ضحايا جمزرة العدوان مبنزل بيت النكعي

]16/فرباير/2017[ صنعاء - سبأ:
ــب  ــة أرح ــوم مديري ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
ــي  ــة الت ــزرة اإلجرامي ــا املج ــزاء يف ضحاي ــب الع ــا واج ــاء، مقدم ــة صنع بمحافظ
 F16 ــرات الـــ ــس بطائ ــوم أم ــي ي ــعودي األمريك ــدوان الس ــران الع ــا ط إرتكبه
األمريكيــة وإســتهدفت منــزل بيــت النكعــي بقريــة رشاع باملديريــة الــذي كان يشــهد 

ــائية. ــزاء نس ــم ع مراس
ــا  ــي يرتكبه ــازر الت ــعة واملج ــم البش ــى الجرائ ــيايس األع ــس الس ــس املجل وأدان رئي
ــذ  ــن من ــد اليم ــف ض ــع التحال ــي م ــؤ العامل ــي والتواط ــعودي األمريك ــدوان الس الع
عامــن بالصمــت والدعــم املبــارش وغــر املبــارش واســتمرار الحصــار الجائــر عــى 
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ــة  ــائر فادح ــق خس ــمة ويلح ــون نس ــن 25 ملي ــد ع ــا يزي ــال م ــذي يط ــن وال اليم
ــاس. ــاة الن ــاد وحي باإلقتص

وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن املجــازر اإلجراميــة التــي يرتكبهــا العــدوان 
ــاهل يف  ــن يتس ــاء ل ــال ونس ــن أطف ــن م ــن اآلمن ــق املدني ــي بح ــعودي األمريك الس
حقهــا أحــد وأنهــا لــن تزيــد اليمــن وشــعبه إال صــرا وثباتــا يف املواجهــة واإلنتصــار 

للحــق والحريــة واإلســتقالل والكرامــة.
وأشــار إىل أن املــرأة التــي إســتهدفتها الســعودية بعدوانهــا عــى اليمــن بالطائــرات 
ــة والتحالــف العاملــي عــى اليمــن يف أرحــب يــوم أمــس نمــوذج  واألســلحة األمريكي
للمــرأة اليمنيــة التــي أصبحــت رمــزا للصمــود واملقاومــة وتقديــس قيمــة الشــهادة يف 

ســبيل مظلوميــة الشــعب اليمنــي وحريتــه وكرامتــه واســتقالله.
وتســاءل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن منظمــات حقــوق اإلنســان واملنظمــات 
املحليــة والدوليــة التــي تتباكــى عــى أبســط األمــور وعــى الشــبهات وتغمــض عينيها 
عــن املجــازر بحــق أطفــال ونســاء اليمــن وشــعبه طيلــة عامــن.. مشــرا إىل الــدور 
ــم  ــن وجدارته ــاء اليم ــه أبن ــح علي ــذي أصب ــي ال ــي والوع ــود اليمن ــوي للصم الحي
باإلنتصــار يف مظلوميــة ال يمكــن أن تمحوهــا آلــة اإلعــالم الخليجــي والعاملــي املتواطؤ 

معهــا واملشــرى باملــال الســعودي واإلماراتــي وغــره.
ــف  ــن مواق ــب م ــاء أرح ــجله أبن ــا يس ــى بم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي وأش
ــة  ــن مواقــف إيماني ــرار م ــا األح ــه أبنائه ــا يحقق ــات وم ــف الجبه ــة يف مختل بطولي
ووطنيــة خالــدة وحفاظهــم عــى النســيج الوطنــي وتجاوزهــم كل املؤامــرات التــي 

ــل العــدوان بعقــود. ــذ مــا قب أحيكــت عــى منطقتهــم وعــى اليمــن من
ــزاء،  ــب الع ــم واج ــارة وتقدي ــالل الزي ــى خ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــق رئي راف
وكيــل أول محافظــة صنعــاء حميــد عاصــم وقائــد اللــواء 310 اللــواء خالــد العنــدويل 
والعالمــة عبداملجيــد الحوثــي ومديــر املديريــة وعــدد مــن قيــادات الســلطة املحليــة 

ــة باملنطقــة. والشــخصيات اإلجتماعي

الرئيس الصماد حيضر إختتام الفعالية السنوية للشهيد مبدينة 
شبام باحملويت

]18/فرباير/2017[ صنعاء - سبأ:
ــة  ــام الفعالي ــى إختت ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــرض األخ صال ح
ــس  ــو املجل ــور عض ــت بحض ــة املحوي ــبام بمحافظ ــة ش ــهيد بمدين ــنوية للش الس
ــد  ــو الوف ــة وعض ــن قطين ــاء حن ــظ صنع ــي ومحاف ــد النعيم ــى محم ــيايس األع الس
الوطنــي مهــدي املشــاط ووكيــل أول محافظــة املحويــت الدكتــور عبــد اللــه الحمــزي 
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ــلطة  ــادة الس ــوري وقي ــارس الح ــور ي ــى الدكت ــيايس األع ــس الس ــن رس املجل وأم
ــة  ــخصيات اإلجتماعي ــائخ والش ــان واملش ــبام كوكب ــة ش ــة ومديري ــة باملحافظ املحلي

ــهداء. ــان وذوي الش واألعي
ــوم،  ــن الي ــا اليم ــر به ــي يم ــة الت ــى أن املرحل ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
مرحلــة رص الصفــوف وتوحيــد الطاقــات باعتبارهــا ليســت مرحلــة حشــد إنتخابــي، 
بــل مرحلــة تحــدي أن نكــون أو ال نكــون وأن كل القــوى املضحيــة والشــعب يعــي 

طبيعــة هــذه املرحلــة ومــا تقتضيــه.
وأشــار إىل مــا وصــل إليــه العــدوان الســعودي األمريكــي مــن إفــالس أخالقــي وقيمي 
ــازر  ــكاب املج ــال وإرت ــاء واألطف ــن النس ــاء م ــن األبري ــتهداف املدني ــل إس ومسلس
بحــق النســاء واألطفــال، كمــا حصــل يف أرحــب مؤخــرا واســتهداف رمــوز القبائــل 

اليمنيــة التــي طالــت يــوم أمــس الشــيخ محمــد بــن ناجــي الغــادر يف خــوالن.
ــه الشــعب اليمنــي مــن وعــي وإدراك  ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل مــا وصــل إلي
متقــدم كــر الرهــان عليــه يف عامــن مــن الحصــار اإلقتصــادي الخانــق وإســتهداف 
ــه  ــة كان يظــن العــدوان أنــه يهيئ ــة يف مرحل ــة التحتي ــة وتدمــر البني ــة املحلي العمل
ــة أن تكــون  ــأ للمقاومــة والصمــود.. مؤكــدا أهمي ــه يتهي خاللهــا لإستســالم وإذا ب
ــة كل  ــة ومواجه ــد والتعبئ ــف الحش ــن يف موق ــة باليم ــة واملحلي ــوى الوطني كل الق

ــر. ــي الكب ــي املجتمع ــذا الوع ــدات وبمســتوى ه التهدي
وقــال » إن مــا إرتكبــه تحالــف العــدوان مــن جرائــم بحــق الشــعب اليمنــي بضــوء 
أخــرض مــن أمريــكا وإرسائيــل قــى عــى مــا بقــي مــن أمــل لــدى الســعودية يف 
اليمــن وأن النــر لليمــن والشــعب اليمنــي قــادم ومتحقــق ويؤكــده مــا وصــل إليــه 

العــدو وتحالفــه مــن تخبــط وحقــد«.
ــت  ــة املحوي ــر ملحافظ ــكر والتقدي ــن الش ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر رئي وع
وقيادتهــا والســلطة املحليــة وأبنائهــا األحــرار عــى مــا يقدمونــه دومــا مــن مبــادرات 

وتضحيــات مســتمرة يف ســبيل اإلنتصــار ملظلوميــة اليمــن وقضيتــه العادلــة.
وأشــار إىل أهميــة تفعيــل دور الســلطة املحليــة وتكامــل الجهــود مــع حكومــة اإلنقــاذ 
ــق  ــة وف ــج الخدمي ــاز الرام ــل وإنج ــق التكام ــى تحقي ــتعمل ع ــي س ــي الت الوطن
ــة  ــتهدافه للبني ــدوان واس ــة الع ــة ملواجه ــن أولوي ــه م ــا تولي ــة وم ــروف الراهن الظ

ــور. ــرق والجس ــة الط ــا بني ــي ويف مقدمته ــع اليمن ــدرات املجتم ــة ومق التحتي
ــتهل  ــر يف مس ــزي ع ــه الحم ــد الل ــور عب ــت الدكت ــة املحوي ــل أول محافظ وكان وكي
كلمتــه يف الفعاليــة عــن شــكر قيــادة املحافظــة ملــا يوليــه املجلــس الســيايس األعــى 
وحكومــة اإلنقــاذ للمحافظــة مــن إهتمــام ومتابعــة دائمــة للمعالجــات التــي يجــب 
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ــعودي األمريكــي. ــار العــدوان الس ــدارك آث أن تُتخــذ لت
وأكــد أن أبنــاء املحافظــة وقيادتهــا مســتمرون يف تقديــم التضحيــات باملــال والرجــال 
واملــدد الدائــم لكافــة الجبهــات يف ســبيل إنتصــار اليمــن وشــعبه.. مشــرا إىل واقــع 
املحافظــة وتأريخهــا ومــا يجــب أن تكــون عليــه مســتقبال واملعــول عليــه مــن قبــل 

املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي.
وقــدم الدكتــور الحمــزي الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم يف إنجــاح فعاليــة ذكرى 
أســبوع الشــهيد يف املحافظــة ومــا تحملــه مــن داللــة ورمزيــة وكــذا لرئيــس املجلــس 

الســيايس األعــى وأعضــاء املجلــس عــى حضورهــم فعاليــة إختتــام هــذه املناســبة.
وكان رئيــس املجلــس الســيايس األعــى قــد زار روضــة الشــهداء بمدينــة شــبام وقــرأ 
ومرافقيــه الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء األبــرار الذيــن ضحــوا بحياتهــم وأرواحهــم 
ودمائهــم يف ســبيل الدفــاع عــن الوطــن وصــد الغــزو واإلحتــالل الــذي تقــوده أمريكا 
وإرسائيــل عــر أدواتهــا يف املنطقــة ويف مقدمتهــم الســعودية واإلمــارات واملتحالفــن 

معهــا.
وطــاف رئيــس املجلــس الســيايس األعــى باملعــرض املجــاور لروضــة الشــهداء الــذي 
أقيــم بمناســبة أســبوع الشــهيد.. مشــيدا بــدور القائمــن عــى املعــرض وجهودهــم 
التــي تــرز قيمــة الشــهادة وأصالتهــا يف الحيــاة والشــخصية اليمنيــة املدافعــة عــن 
الحــق واملنتــرة لــه والثائــرة عــى الباطــل واملتحديــة يف تأريخهــا للبغــي والظلــم 
ــدل  ــزاة وأرض الع ــرة الغ ــرف بمق ــن تع ــت اليم ــى أصبح ــزاة حت ــزو والغ والغ

ــوع. ــول باآلخــر والتعــدد والتن ــة والســالم والقب والتعايــش واملحب
ــة  ــد قليل ــاري وأحم ــالم الذم ــت عبدالس ــة املحوي ــال محافظ ــام وكي ــرض اإلختت ح
والــوكالء املســاعدين عبدالكريــم عاطــف وفــاروق مطهــر الروحانــي وأحمــد األخفــش 

ــجاف. ــزي الش ــم والع ــى إبراهي ويحي

رئيس اجمللس السياسي األعلى يفتتح املعرض األول للطائرات 
اليمنية املسرية بدون طيار 

]26/فرباير/2017[ صنعاء - سبأ:
ــس الســيايس األعــى ومعــه نائــب رئيــس  ــح الصمــاد رئيــس املجل ــح األخ صال افتت
ــد  ــور عب ــي الدكت ــاذ الوطن ــة اإلنق ــس حكوم ــوزة ورئي ــم لب ــور قاس ــس الدكت املجل
العزيــز بــن حبتــور ووزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي ووزيــر 
ــة  ــرات اليمني ــرض األول للطائ ــاء املع ــوم بصنع ــد الي ــد حام ــد محم ــالم أحم اإلع

ــار. ــدون طي ــرة ب املس
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ــدون  ــرة ب ــة املس ــرات اليمني ــن الطائ ــة م ــاذج األولي ــى النم ــرض ع ــوى املع واحت
ــم  ــح والتقيي ــال املس ــتطالعية وأعم ــة واالس ــراض القتالي ــؤدي األغ ــي ت ــار والت طي

ــر. ــذار املبك ــال اإلن وأعم
واســتمع رئيــس املجلــس الســيايس األعى مــن املســؤولن يف دائــرة التصنيع العســكري 
بــوزارة الدفــاع إىل رشح عــن الطائــرات املســرة بــدون طيــار واألنــواع املنتجــة وآليات 
ــة  ــاج ملواجه ــة اإلنت ــع لعملي ــع والداف ــر والتصني ــج التطوي ــا وبرام ــا وخدماته عمله
العــدوان والحصــار املفــروض عــى بالدنــا مــن قبــل التحالــف األمريكــي الصهيونــي 
الســعودي..والكادر الوطنــي اليمنــي مــن منتســبي الجيــش واللجــان الشــعبية الذيــن 
تحــدو العــدوان والحصــار والعــدوان املســتر الــذي منــع لعقــود مــن الزمــن اليمــن 
وشــعبه العظيــم مــن أن يمتلــك القــوة التــي يريــد وان يحقــق بكــوادره الوطنيــة مــا 

يصبــوا إليــه.
واســتعرضوا األنــواع األساســية مــن املرحلــة األوىل لإنتــاج والتصنيــع ومنهــا طائــرة 
ــة  ــة والقتالي ــا التقني ــف 1 وأعماله ــد وقاص ــب وراص ــد 1 والرقي ــد والهده الهده
ــه  ــدو وقوات ــع الع ــن تجم ــد أماك ــد وتحدي ــة ورص ــح املدفعي ــذ دور تصحي وتنفي
وعتــاده وأفــراده وإرســال اإلحداثيــات للوحــدة الصاروخيــة والقــوة املدفعيــة وقــوة 
اإلســناد والتقييــم.. مؤكديــن أن هــذه الدفعــة التــي جــرى تجريبهــا بنجــاح فائــق 
هــي باكــورة إنتــاج حربــي وطنــي متطــور تليهــا دفــع إنتاجيــة متميــزة وأخــرى 

ــباقه. ــورة وس ــة ومتط ــة حديث ــات يمني ــة بتقني ــر والدراس ــد التطوي قي
ــرا  ــرض.. معت ــاهده يف املع ــا ش ــى بم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــد أش وق
مــا أنجزتــه القــوة الصاروخيــة ودائــرة التصنيــع العســكري مــن إنتــاج للطائــرات 
ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــن الع ــوم م ــة ي ــبع مائ ــد س ــار بع ــدون طي ــرة ب املس
وتحالفــه ضــد اليمــن أجــى وأقــوى تعبــر عــن الــروح اليمنيــة والشــخصية اليمنيــة 
ــار  ــي والحص ــدوان الباغ ــرج الع ــي أخ ــكة الت ــة واملتماس ــزة والقوي ــدة واملتمي الفري
الظالــم أجمــل مــا فيهــا وحررهــا واملجتمــع مــن كل تبعــات العقــود املاضيــة التــي 
ــن عــى العــرب واملســلمن عامــة وعــى اليمــن خاصــة  حــرص العــدوان غــر املعل
ــع  ــرات األرض واملوق ــن خ ــا م ــا وأبنائه ــب وان يحرمه ــب الج ــا يف غياه أن يجعله

ــاء اليمــن. ــه بهــا أبن ــا الل ــي حب ــرة واألرواح املتطلعــة الت والعقــول الن
ــع  ــة والتصني ــال الهندس ــدي رج ــى أي ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وش
ــال  ــكارات وأعم ــن ابت ــه م ــى إخراج ــوا ع ــزوه ويعمل ــا ينج ــرا م ــكري.. معت العس
ســباقة يف زمــن حــرج واســتثنائي جبهــة حيويــة متميــزة تزيــد كل الجبهــات قــوة 
وثبــات وتعمــل عــى تقويــة جبهــة الداخــل وتماســكها وتعكــس صرهــا وصمودهــا 
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ــكار وانجــاز. ــة وابت ــه أبنائهــا مــن تضحي بمــا يجــود ب
ــية  ــر النفس ــل يف ك ــد فش ــدوان ق ــى أن الع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
اليمنيــة التــي اســتخدم يف قصفهــا كل أنــواع األســلحة واملتفجرات وســيول اإلشــاعات 
ــة  ــا رشكات عاملي ــدت له ــي جن ــية الت ــرب النفس ــة والح ــات العام ــج العالق وبرام
وجيــوش ومرتزقــة وطابــور خامــس يف كل محافظــة وانتــر عليهــم جميعــا الوعــي 
اليمنــي املتقــدم والســوي واملقــاوم واملنتــج الــذي واجــه للتحــدي بالتحــدي والصــر 

والثبــات واالنتصــار.
فيمــا عــر نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة ورئيــس 
حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور عــن ســعادتهم وفخرهم 
بهــذا االنجــاز الكبــر والنوعــي والــذي يمثــل انتصــار لــإرادة اليمنيــة يف مواجهــة 
العــدوان الســعودي األمريكــي واالنتصــار لعدالــة القضيــة اليمنيــة وموقفهــا الثابــت 
عــى حــق اليمــن والشــعب اليمنــي يف التحــرر مــن الهيمنــة واالســتكبار ومصــادرة 

القــرار الوطنــي.
وأكــدا أن هــذا االنجــاز يعتــر احــد أوجــه املكافــأة التــي يقدمهــا فريــق مــن أبنــاء 
اليمــن املخلصــن يف الجيــش واللجــان الشــعبية للشــعب اليمنــي العظيــم عــى صــره 
ــق  ــازر بح ــن مج ــه م ــا يرتكب ــه وم ــاعته وصلف ــدوان وبش ــه للع ــه ومقاومت وثبات
اليمــن وشــعبه العزيــز وان النــر حليــف شــعب فيــه مثــل هــؤالء الرجــال والعقــول 
والقلــوب التــي تعــي مــا تريــد واىل أيــن يجــب أن تصــل وكيــف تنتــر لحقهــا بعــد 

700 يــوم مــن العــدوان الظالــم الباغــي وجيــال بعــد جيــل.

الرئيس الصماد يزور املستشفى العسكري املركزي
]28/فرباير/2017[ صنعاء - سبأ: 

زار األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليوم املستشــفى العســكري 
ــد  ــن محم ــواء الرك ــاع الل ــر الدف ــتقباله وزي ــلحة، وكان يف اس ــوات املس ــزي للق املرك
العاطفــي ووزيــر الصحــة العامــة الدكتــور محمــد ســالم بــن حفيــظ ومديــر عــام 

املستشــفى العســكري عــي ســعيد الوحــش والطاقــم الطبــي واإلداري للمستشــفى.
ــة  ــارة عــى الخدمــات والرعاي ــس الســيايس األعــى خــالل الزي ــس املجل ــع رئي واطل
الطبيــة التــي يقدمهــا املستشــفى لنزالئــه مــن الجرحــى واملصابــن وجرحــى غــارات 
ــة  ــات املدني ــى التجمع ــم ع ــي الغاش ــعودي األمريك ــدوان الس ــران الع ــف ط قص

ــة. ــق الخدمي ــواق واملراف ــزاء واألس ــاالت الع ــاكن وص واملس
وتفقــد الرئيــس خــالل الزيــارة عــددا مــن أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية مــن 
ــا  ــم وم ــر بزيارته ــعادة والفخ ــن الس ــم ع ــرا له ــات.. مع ــي الجبه ــى ومصاب جرح
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ــة يف قلــب ووعــي كل مواطــن. ــة عاليــة وحي ــوه مــن قيمــة وطني أصبحــوا يمثل
وقــال » إن جراحهــم ودمائهــم ودمــاء زمالئهــم والتــي ســالت عــى تــراب الوطــن ويف 
ســبيل الدفــاع عنــه وعــن عزتــه وكرامتــه واســتقالله وحريتــه هــي وقــود اإلنتصــار 

ومصــدر الفخــر واإلعتــزاز لــكل يمنــي ».
ــد  ــة قي ــات الطبي ــام والقطاع ــن األقس ــدد م ــى ع ــس ع ــس املجل ــع رئي ــا اطل كم
ــى  ــفى ع ــي باملستش ــكادر الفن ــن ال ــتمعا م ــر.. مس ــعة والتطوي ــاء والتوس اإلنش
ــات  ــة التحدي ــم عــى مواجه ــط القائ ــا والتخطي ــدة وأهميته أغــراض األقســام الجدي
التــي يفرضهــا العــدوان وكــذا مواجهــة كافــة اإلحتمــاالت والصعوبــات التــي تعيــق 
ــزات  بعــض األعمــال اإلنشــائية وأعمــال التوســعة واإلحتياجــات امللحــة مــن التجهي
ــى  ــار ع ــدوان والحص ــراء الع ــاة ج ــة واملعان ــة الرضوري ــة الدوري ــال الصيان وأعم

ــة. ــعافية والجراحي ــة واإلس ــات الطبي الخدم
وعقــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إجتماعــا بقيــادة املستشــفى بحضــور وزيري 
الدفــاع والصحــة.. ناقــش خاللــه مــا شــاهده واطلــع عليــه مــن أحــوال املستشــفى 
ــره  ــة بتطوي ــكار املتعلق ــار واألف ــدوان والحص ــل الع ــة يف ظ ــه الحالي ــة عمل وآلي
ــرات  ــا للمتغ ــة ومواكبته ــة والفني ــب اإلداري ــر الجوان ــه وتطوي ــن خدمات وتحس
ــفى يف  ــا املستش ــي يحققه ــة الت ــازات النوعي ــى اإلنج ــاء ع ــا والبن ــادة فعاليته وزي
الحــاالت الطارئــة والحرجــة التــي تواجههــا اليمــن ويف مقدمتهــا مواجهــة العــدوان 

ــي. ــعودي األمريك الس
وأشــاد األخ صالــح الصمــاد بقــدرات وكفــاءة الفريــق العامــل عــى إدارة املستشــفى 
وخدماتــه والرعايــة التــي يقدمهــا للجرحــى واملصابــن والحالــة املرضيــة والخدمــات 

املبــارشة لعمــوم املواطنــن وملنتســبي الجيــش واللجــان الشــعبية.
ــة  ــى الجبه ــاته ع ــكري وانعكاس ــفى العس ــر للمستش ــدور الكب ــة ال ــت إىل أهمي ولف
الداخليــة وعــى طالبــي الخدمــة العالجيــة ويف مقدمتهــم األبطــال مــن جرحــى الدفاع 
عــن الوطــن وهــو الــدور الحيــوي الــذي اســتطاع التغلــب عــى الصعــاب واملشــكالت 
ــى  ــاهد جرح ــع يش ــا أن الجمي ــات.. مبين ــلحة واإلصاب ــارق األس ــاة، وف ــدة املعان وش
ــراء  ــا ج ــودان واألردن وغره ــة يف الس ــم واملهان ــون األل ــه يتجرع ــدوان ومرتزقت الع

اإلهمــال واإلحتقــار ممــن اســتأجروهم بثمــن بخــس.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل عظــم األثــر الــذي يركــه دور القطــاع 
الطبــي العســكري وخاصــة يف املستشــفى العســكري بالجبهــات وعــى الداخــل ويف كل 
مــكان وأن الجميــع يســاند هــذا القطــاع وعملــه والقائمــن عليــه وســتتكامل الجهــود 
ــي  ــي والعالج ــدور الخدم ــز ال ــا تعزي ــي مهمته ــي الت ــاذ الوطن ــة اإلنق ــر حكوم ع

والصحــي للجميــع ويف مقدمتهــم القطــاع الصحــي.
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وأكــد أن الجميــع ســيكون عونــا للمستشــفى العســكري وان أدواه الوطنيــة وخاصــة 
ــذي  ــه النجــاح ال ــذي يحقــق مــن خالل ــه املســتقبل ال ــة، ســتصنع ل يف هــذه املرحل
يســتحقه والتطــور والشــمول الــذي تســتطيع أن تحققــه كــوادره الوطنيــة املؤهلــة 

لتضاهــي املراكــز الدوليــة.
كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن الــكادر الوطنــي مــن أطبــاء وممرضن 
الذيــن حلــو محــل الــكادر األجنبــي الــذي عمــل العــدوان عــى ســحبه مــن الخدمــة 
ــل  ــيكونون مح ــدوان س ــام الع ــذ أول أي ــفيات من ــن املستش ــره م ــفى وغ يف املستش
ــاء القــدرات واملهــارات والرقــي  ــة وإتاحــة الفــرص للتطويــر وبن اإلهتمــام والرعاي
الوظيفــي والعلمــي وأن جهودهــم يف مثــل هــذا الظــرف لــن تنــى أو تهمل وســتكون 
يف أولويــات التكريــم وتقديــم املثــال والقــدوة وخاصــة يف املجــال الطبــي والتمريــي.

ــكرية  ــة العس ــة الطبي ــكري والخدم ــفى العس ــاع أن املستش ــر الدف ــد وزي ــا أك فيم
ــات  ــن أولوي ــي م ــة ه ــة والخدمي ــة واملكمل ــة واملصاحب ــة األولي ــة الصحي والرعاي
ــي  ــاع الطب ــاوز القط ــل تج ــن أج ــل م ــل متواص ــاع وأن العم ــج وزارة الدف برنام
ــعودي  ــدوان الس ــببها الع ــي يس ــات الت ــكرية كل الصعوب ــة العس ــات الطبي والخدم

ــن. ــد اليم ــه ض ــن مع ــي واملتحالف األمريك
واســتعرض اللــواء العاطفــي مــا تــم مــن معالجــات جزئيــة خــالل الفــرة املاضيــة 
ومــا يتــم العمــل عــى اســتكماله يف هــذه املرحلــة.. معــرا عــن اعتــزاز قيــادة وزارة 
ــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــن اهتمــام ومتابعــة دائمــة  الدفــاع بمــا يولي
ــي  ــي والصح ــاع الطب ــا القط ــة ويف مقدمته ــا املختلف ــوزارة وقطاعاته ــال ال ألعم

ــه. والخدمــات املرتبطــة ب
ــعروا  ــة وأن يش ــي الخدم ــع وطالب ــى الجمي ــك ع ــس ذل ــة أن ينعك ــت إىل أهمي ولف
ــي  ــة املفروضــة عــى اليمــن والشــعب اليمن ــات اآلني بالــرىض مهمــا كانــت الصعوب
وخاصــة األبطــال مــن الجيــش واللجــان الشــعبية الــذي تعتــر جراحهــم أوســمة يف 
جبــن الوطــن العظيــم بمــا يحققــوه مــن بــذل وعطــاء ال يســتطيع أحــد أن يجزيــه 

مهمــا فعــل.
مــن جانبــه أكــد وزيــر الصحــة العامــة والســكان أن قــدرات وزارة الصحــة مســخرة 
وبشــكل طبيعــي ملواجهــة احتياجــات األعمــال اإلســعافية والعالجيــة لكافــة الحــاالت 
الناتجــة عــن العــدوان الســعودي األمريكــي عــى بالدنــا.. مبينــا أن الــوزارة ســتعمل 
جاهــدة للتنســيق مــع مختلــف املنظمــات املحليــة واإلقليميــة والدولية ومنظمــات األمم 
ــا  ــفيات ويف مقدمته ــة للمستش ــية والطارئ ــات األساس ــر اإلحتياج ــى توف ــدة ع املتح
ــواردة  ــات ال ــتيعاب اإلحتياج ــى إس ــتعمل ع ــوزارة س ــكري وأن ال ــفى العس املستش



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

82

ــة،  ــات املمكن ــة الجه ــالل كاف ــن خ ــا م ــكري وتوفره ــفى العس ــن املستش ــا م إليه
كمــا أنهــا ســتعمل عــى تحقيــق برنامــج رفــع الكفــاءة والقــدرة العلميــة واملعرفيــة 

للطاقــم الطبــي اليمنــي ومســاواته يف الجوانــب الخدميــة املدنيــة والعســكرية.
بــدوره أكــد مديــر عــام املستشــفى العســكري أن املستشــفى يعمــل بكامــل طاقتــه 
متحديــا كل الصعــاب بمــا فيهــا اإلقتصاديــة ومســتمر يف إجــراء العمليــات النوعيــة 

والحساســة عــى مــدار الســاعة.
ــن  ــن الطبي ــل املتخصص ــن قب ــي م ــوع املح ــى التط ــة ع ــة القائم ــت إىل اآللي ولف
ــحب 290  ــار بس ــدوان والحص ــه الع ــذي فرض ــدي ال ــة التح ــن ملواجه واملمرض
ــن  ــذ عام ــدوان من ــة الع ــع بداي ــفى م ــل يف املستش ــت تعم ــة كان ــة هندي ممرض
ومضاعفــة الجهــد واســتمرار العمــل ملواجهــة الضغــط املتزايــد مــن كافــة الجهــات 
ــدوان  ــراء الع ــل ج ــن العم ــة ع ــق الصحي ــن املراف ــد م ــف العدي ــات وتوق والقطاع

ــار. ــات الحص وتبع
واســتعرض الوحــش، املعلومــات اإلحصائيــة والرقميــة حــول مــا قدمــه املستشــفى 
ــد  ــة والجه ــرة املاضي ــدى الف ــى م ــة ع ــة صحي ــات ورعاي ــات وعملي ــن خدم م
ــم الصحــي  ــل الطاق ــي فاقــت التوقعــات مــن قب ــادرات الت ــي والتطوعــي املب الوطن
والتمريــي باملستشــفى واملتعاقديــن مــن الخــارج ورجــال املــال واألعمــال الوطنيــن 
الذيــن تعاونــوا مــع املستشــفى يف كثــر مــن مبــادرات التطويــر والتوســيع وضمــان 

ــفى. ــال وأدوار املستش ــة وأعم ــات الرعاي ــتمرار خدم إس
وأعــرب عــن ســعادته وقيــادة املستشــفى وكــوادره بزيــارة رئيــس املجلــس الســيايس 
ــه  ــفى وطاقم ــاع باملستش ــادة وزارة الدف ــام قي ــفى واهتم ــه للمستش ــى ومرافقي األع

الطبــي الفنــي واملســاعد والعمــل الدائــم عــى تطويــر خدماتــه وتعزيــز دوره.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور الربملاني زيد أبو علي والعميد 
طارق حممد عبداهلل صاحل

]05/مارس/2017[ صنعاء - سبأ:
ــفيات  ــد مستش ــى يف أح ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
العاصمــة صنعــاء اليــوم ومعــه عضــو املجلــس الســيايس األعــى جابــر الوهبانــي، 
ــي  ــو ع ــد أب ــي زي ــزوكا الرملان ــارف ال ــام ع ــعبي الع ــر الش ــام للمؤتم ــن الع واألم

ــه. ــم ب ــرض أل ــن م ــفاء م ــل للش ــذي يتماث ال
وتمنــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومرافقــوه للرملانــي أبو عــي الشــفاء العاجل 
ــة ومواقفــه املرفــة يف كل مراحــل  ــن أدواره الوطني ــة.. مثمن ودوام الصحــة والعافي
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ــه..  ــه ومواقف ــي يف كل أعمال ــوذج ح ــدوه ونم ــن ق ــه م ــا يقدم ــي وم ــال الوطن النض
داعيــن املــوىل عــز وجــل أن يمــن عليــه بالعافيــة والصحــة الدائمــة.

ــد  ــة العمي ــى صح ــوه ع ــى ومرافق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــأن رئي ــك اطم إىل ذل
طــارق محمــد عبــد اللــه صالــح الــذي يتلقــى العــالج مــن وعكــة صحيــة عارضــه 

أملــت بــه.. متمنــن لــه الشــفاء العاجــل والصحــة والســالمة.
وقــد عــر الرملانــي أبــو عــي والعميــد طــارق محمــد عبداللــه صالح عــن ســعادتهما 
ــه وشــكرهما لهــم عــى املشــاعر  ــس الســيايس األعــى ومرافقي ــارة رئيــس املجل بزي
الصادقــة والوقــوف إىل جانــب جميــع أبنــاء اليمــن وشــعبه والجهــود املتواصلــة التــي 
يبذلونهــا يف ســبيل إنتصــار الوطــن وقضيتــه العادلــة ومواجهــة العــدوان الســعودي 

األمريكــي حتــى يتحقــق اإلنتصــار لليمــن وشــعبه العظيــم.

الرئيس الصماد حيضر حفل خترج جرحى ومعاقي العدوان
]15/مارس/2017[ صنعاء - سبأ: 

حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بصنعــاء اليــوم حفــل 
ــوم  ــا يف مســاق دبل ــا العــدوان الغاشــم عــى بالدن تخريــج 100 معــاق مــن ضحاي
ــة  ــة للحاســب اآليل والســكرتارية التنفيذيــة وإدارة املكاتــب الحديث الرامــج التطبيقي
ــب  ــتقبل لتدري ــز املس ــة بمرك ــى ممثل ــة الجرح ــه مؤسس ــة نظمت ــة البري و التنمي
وتأهيــل املعاقــن وتمويــل صنــدوق تنميــة املهــارات بالتنســيق مــع صنــدوق رعايــة 

وتأهيــل املعاقــن.
ــم  ــة والتعلي ــات والربي ــذي حــرضه وزراء العــدل القــايض أحمــد عقب ويف الحفــل ال
ــب ألقــى رئيــس  ــي محســن النقي ــي والتدريــب املهن ــم الفن ــى الحوثــي والتعلي يحي
ــة  املجلــس الســيايس األعــى كلمــة عــر فيهــا عــن ســعادته بحضــور هــذه الفعالي
ــر  ــوه مــن جهــد كب ــان للقائمــن عــى برنامــج التدريــب ومــا بذل والشــكر واالمتن

ــه و الوطــن. مــن أجــل املعاقــن الذيــن قدمــوا أغــى مــا يملكــون يف ســبيل الل
ــن  ــون م ــى واملعاق ــه الجرح ــا يحمل ــو م ــش ه ــل واملده ــيء الجمي ــال: » ال وق
نفســيات راقيــة وقلــوب قويــة تجعلنــا عنــد املقارنــة بمــا يعانيــه جرحــى ومعاقــي 
مرتزقــة العــدوان وحجــم االمكانيــات والســالح الــذي اســتخدم مــن قبــل العــدوان 
وتــرك أثــره يف نــوع اإلصابــات التــي تعــرض لهــا أبناؤنــا وباملقارنــة مــع الجــراح 
التــي يعانــي منهــا الطــرف اآلخــر ومرتزقتــه نجــد فارقــاً كبــراً جعلهــم يصلــون إىل 
حــدود بالغــة مــن املهانــة والخــزي كمــا رأينــا يف األردن والســودان وهــم يصيحــون 
ويطــردون مــن املشــايف..ويف املقابــل جرحانــا يهتفــون بنفســيات راقيــة وثبــات أبثــر 
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مــن كثــر مــن االصحــاء بمــا يــدل عــى عظمــة القيــم التــي يحملهــا الجرحــى مــن 
أبنائنــا وإخوتنــا ».

وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس إىل أبعــاد القيــم التــي يقاتــل يف ســبيلها الشــعب 
اليمنــي اليــوم ومــا قدمــه مــن تضحيــات يف ســبيل عزتــه وكرامتــه ولــم يقدمهــا مــن 
ــا  أجــل امريــكا والســعودية وارسائيــل ويف ســبيل الطاغــوت والشــيطان ممــا يجعلن
نشــعر بــاألىس والحــزن عــى أولئــك الذيــن يصيحــون ويهانــون يف املشــايف بعــد أن 

قدمــوا أرواحهــم وجراحهــم يف ســبيل أمريــكا.
وأكــد الرئيــس الصمــاد عــى الثقــة الكبــرة التــي يشــعر بهــا الجميــع تجــاه أبناءنــا 
ــم  ــن ألنه ــبيل الوط ــوه يف س ــم أن يقدم ــا يمكنه ــن وم ــى واملعاق ــا الجرح وإخوانن
تجــاوزوا إعاقــة الحركــة بتجاوزهــم إلعاقــة الفكــر وســيمنحهم اللــه النــور ليبذلــوا 

مــا يســتطيعون يف ســبيل الوطــن وعــزة اليمــن وكرامتــه. 
ــون  ــاء ال يزال ــهداء األحي ــؤالء الش ــالً » إن ه ــيايس قائ ــس الس ــس املجل ــاف رئي واض
يبذلــون عطاءهــم املســتدام لهــذا الشــعب واألمــة، والحكومــة معنيــة بهــم ورعايتهــم 
ــب  ــة وكال حس ــا املختص ــر أجهزته ــا ع ــم يف أولوياته ــة بجعله ــادرة الدائم واملب
ــز  ــام بهــذه الحــاالت جــزء رئيــي مــن تعزي ــه كــون االهتم اهتمامــه ومجــال عمل

ــة » ــة الداخلي ــود الجبه صم
ــذا  ــن ه ــل م ــا يجع ــهداء وبم ــى والش ــأرس الجرح ــة ب ــم العناي ــن امله ــع: » م وتاب
الواجــب حافــزا لكمــال املبــادرات يف ســبيل اللــه والوطــن والشــعب، وإن أي تقصــر 
ــان ». يف هــذه الجوانــب هــو خدمــة للعــدوان وأعــداء اليمــن وقــوى الــر والطغي

ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس إىل املبــادرات الفرديــة والجماعيــة مــن أجــل رعايــة 
ــن  ــل ع ــذي ال يق ــوي ال ــا الحي ــهداء ودوره ــم وأرس الش ــن وأرسه ــى واملعاق الجرح
ــا  ــن عالي ــون رأس اليم ــن يرفع ــات الذي ــف الجبه ــن يف مختل ــن واملرابط دور املقاتل

ــه. ويصنعــون انتصارات
ــي وكل  ــج التدريب ــى الرنام ــن ع ــان للقائم ــكر والعرف ــس الش ــس املجل ــرر رئي وك
مــن يســانده كونــه أحــد الطــرق الصحيحــة لتكامــل األدوار واســتكمال االنتصــار يف 
معركــة اليمــن ضــد العــدوان الســعودي األمريكــي وأدواتــه وأغراضــه وأهدافــه التــي 
تريــد أن تســتمر إعاقــة أبنــاء اليمــن عــن الوصــول إىل املســتقبل الــذي يليــق بهــم.

مــن جانبــه اســتعرض رئيــس مؤسســة الجرحــى قاســم الحمــران جهــود املؤسســة 
ــن  ــم م ــر احتياجاته ــم وتوف ــم وأوجاعه ــن آالمه ــف م ــى والتخفي ــة الجرح يف رعاي
ــات املتاحــة يف أغلــب  ــة وفقــاً لإمكاني ــق واجبهــا الدينــي ومســئوليتها الوطني منطل

ــة. ــات الجمهوري محافظ
وأشــار إىل مــا بذلــه الجرحــى واملعاقــن مــن تضحيــات يف ســبيل الدفــاع عــن الوطــن 
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ومــن طالهــم العــدوان الغاشــم يف املنــازل واألســواق وصــاالت املناســبات وغرهــا مــن 
األماكــن واملناطــق املأهولة بالســكان.

ــة  ــارزة يف رعاي ــم الب ــنن ومواقفه ــال واملحس ــال واألعم ــال امل ــدور رج ــاد ب وأش
ــكادر  ــاد بال ــا أش ــم، كم ــة له ــة الطبي ــر الرعاي ــم وتوف ــي معالجته ــى وتبن الجرح
ــم  ــتجابتهم وعطائه ــات واس ــفيات واملحافظ ــف املستش ــي يف مختل ــي الوطن الطب
ــعودي  ــدوان الس ــارات الع ــراء غ ــن ج ــى واملصاب ــاة الجرح ــاذ حي ــدود إلنق الالمح
رغــم شــحة اإلمكانيــات، معربــاً عــن أملــه يف اســتمرار عطائهــم وبذلهــم الجهــد مــن 

ــدوان . ــتمرار الع ــل اس ــن يف ظ ــى واملعاق ــة الجرح ــل خدم أج
ودعــا الحمــران الجميــع إىل التكاتــف وتضافــر الجهــود لتلبيــة احتياجــات الجرحــى 
واملعاقــن واالهتمــام بهــم وتوفــر األدويــة واملســتلزمات الطبيــة وصيانــة األجهــزة 
ــادة  ــل إلع ــب والتأهي ــة إىل التدري ــة، باإلضاف ــات الرضوري ــن االحتياج ــا م وغره

ــع. ــم يف املجتم دمجه
ولفــت إىل أنــه تــم تدريــب هــؤالء املعاقــن مــع 20 مــن مرافقيهــم عــى مــدى ثالثــة 
ــة  ــدوق رعاي ــع صن ــيق م ــارات وبالتنس ــة امله ــدوق تنمي ــن صن ــل م ــهر بتموي أش
ــة  ــب الحديث ــكرتارية وإدارة املكات ــب اآليل والس ــال الحاس ــن يف مج ــل املعاق وتأهي
والتنميــة البريــة يف إطــار أنشــطة املؤسســة وبرامــج املؤسســة ومســئوليتها تجــاه 

ــى. الجرح
فيمــا أكــد رئيــس مجلــس إدارة وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( رئيــس التحريــر ضيف 
اللــه الشــامي دور الجرحــى العظمــاء الذيــن ضحــوا بأنفســهم وخــروا أجــزاء مــن 
أجســادهم ومازالــون يــرون عــى تقديــم املزيــد مــن التضحيــات وخدمــة الوطــن 

يف مختلــف املجــاالت.
ــوري األرجــل يضعــون  ــدي ومبت ــرى مقطوعــي األي ــب جــداً أن ن ــال » مــن املعي وق
أطرافهــم الصناعيــة يف متــارس الحــرب يف جبهــات العــزة والــرف ونحــن األصحــاء 

القــادرون عــى املواجهــة ال نشــاركهم هــذه التضحيــة والصمــود واإلبــاء »
ــد  ــم نتحــرك ونكــون عن ــا إذا ل وتابــع » هــذا وســام رشف لهــم و وصمــة يف جبينن
مســتوى املســئولية ونستشــعر هــذه الرســالة التــي قدمهــا هــؤالء الجرحــى الذيــن 

ــداء ». ــة والف ــة والتضحي ــا روح العزيم ــرون فين يث
ــة  ــم لخدم ــه وجاهزيته ــتعداده وزمالئ ــر اس ــم مطه ــج إبراهي ــد الخري ــدوره أك ب
وطنهــم رغــم ظروفهــم الصحيــة التــي يعانــون منهــا وعــدم استســالمهم لإعاقــة 
ــن  ــاً م ــم انطالق ــع أوضاعه ــب م ــي تتناس ــال الت ــدة يف األعم ــاة جدي ــدء بحي والب

ــن. ــل الوط ــن أج ــاء م ــوار العط ــة مش ــي يف مواصل ــي والوطن ــم الدين واجبه
ــى  ــة الجرح ــن ومؤسس ــل املعاق ــز تأهي ــى مراك ــن ع ــكر للقائم ــن الش ــرب ع وأع
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وصندوقــي املهــارات ورعايــة املعاقــن وجهودهــم يف تدريــب وتأهيــل هــذه الدفعــة 
مــن املعاقــن وتزويدهــم بمهــارات ومعــارف حديثــة يف مجــاالت الحاســوب 
والســكرتارية، منوهــاً إىل أنهــم ســيعملون عــى تطبيــق مــا تلقــوه يف ميــدان العمــل 

اإلداري.
ويف الختــام قــام وزيــرا العــدل والربيــة والتعليــم واملديــر العــام التنفيــذي لصنــدوق 
ــة  ــدوق رعاي ــذي لصن ــر التنفي ــاج واملدي ــز الح ــور عبدالعزي ــارات الدكت ــة امله تنمي

وتأهيــل املعاقــن محمــد الديلمــي بتوزيــع الشــهادات عــى الخريجــن.
ــه  ــور عبدالل ــي الدكت ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــر التعلي ــب وزي ــان نائ ــرض املهرج ح
ــوايل  ــد الح ــور خال ــي الدكت ــب املهن ــي والتدري ــم الفن ــر التعلي ــب وزي ــامي ونائ الش
ووكيــل أمانــة العاصمــة لقطــاع الخدمــات عــي الســقاف ورئيــس االتحــاد الوطنــي 
للمعاقــن عثمــان الصلــوي وعــدد مــن العلمــاء واملســئولن يف الجهــات ذات العالقــة.

عضو اجمللس السياسي سلطان السامعي يشيد بدور وسائل اإلعام 
يف مواجهة العدوان

]19/مارس/2017[ صنعاء - سبأ:
ــذي  ــر ال ــدور الكب ــامعي بال ــلطان الس ــى س ــيايس األع ــس الس ــو املجل ــاد عض أش
ــدوان  ــالم الع ــائل إع ــل وس ــف وتضلي ــف زي ــالم يف كش ــائل األع ــه وس ــت ب قام

ــي. ــعودي األمريك الس
ــاد  ــح الصم ــن األخ صال ــة ع ــا نياب ــي ألقاه ــة الت ــامعي يف الكلم ــلطان الس ــال س وق
ــاء اليــوم الوطنــي لإعــالم بصنعــاء  رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف حفــل إحي

ــة بعــد جبهــات املواجهــة ». ــل الجبهــة الثاني ــي مث ــوم، »إن اإلعــالم الوطن الي
ــكل  ــوا ب ــن وقف ــن الذي ــود كل اإلعالمي ــى جه ــيايس األع ــس الس ــو املجل ــن عض وثم
طاقاتهــم ضــد العــدوان الهمجــي عــى الشــعب اليمنــي.. مهنــأ اإلعالميــن بمناســبة 

اليــوم الوطنــي لإعــالم الـــ 19 مــن مــارس.
ــروءة  ــالم املق ــائل األع ــف وس ــة ومختل ــة والخاص ــوات الوطني ــدور القن ــوه ب ون
واملســموعة يف مواجهــة العــدوان وكشــف زيفــه وتضليلــه بمــا فيهــا قنــاة الســاحات 

ــيطة. ــات بس ــا إلمكاني ــم إمتالكه رغ
وشــدد ســلطان الســامعي عــى رضورة اإلســتفادة مــن الكــوادر اإلعالميــة.. مؤكــدا 
أهميــة الركيــز عــى مخاطبــة الخــارج يف مختلــف وســائل األعــالم وتعريــف الــرأي 
ــر  ــازر وحصائ ــدوان ومج ــن ع ــه م ــرض ل ــا يتع ــن وم ــدور يف اليم ــا ي ــي بم العامل

ــر. جائ
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كمــا أكــد عضــو املجلــس الســيايس األعــى، أهميــة توحيــد الصفــوف وبــذل مزيــد 
مــن الجهــود مــن قبــل وســائل اإلعــالم الرســمية والخاصــة واإلبتعــاد عــن املماحكات 
يف هــذا الظــرف الصعــب الــذي يمــر بــه الوطــن، كونهــا تضعــف الجبهــة الداخليــة 

وتخــدم وســائل إعــالم العــدوان.
ويف الحفــل الــذي حــرضه عضــو املجلــس الســيايس األعــى محمــد النعيمــي وعــدد 
مــن الــوزراء ورؤســاء املؤسســات اإلعالميــة ووكالء الــوزارات وعــدد مــن املســئولن 
واإلعالميــن، أشــار وزيــر اإلعــالم أحمــد حامــد، إىل أن اليــوم الوطنــي لإعــالم يتزامن 
مــع مــرور عامــن مــن العــدوان الســعودي األمريكــي عــى الشــعب اليمنــي، ويأتــي 

يف مرحلــة فارقــة مــن تأريــخ الشــعب اليمنــي.
وأشــاد بجهــود كل اإلعالميــن الذيــن أثبتــوا صدقهــم وصرهــم وإخالصهــم 
ووطنيتهــم طــوال الفــرة املاضيــة وال زالــوا رغــم املعانــاة واملتاعــب إال أن صوتهــم 
ــف العــدوان ألنهــم يمتلكــون  ــا تحال ــي يمتلكه ــة الت ــة اإلعالمي ــا رغــم اآلل كان عالي
صــوت الحقيقــة واملوقــف الصحيــح وهــو مــا جعلهــم يتفوقــون عــى إعــالم العــدو 

ــالة. ــكل بس ــوة وب ــكل ق ــه ب ويواجهون
ــكرية  ــرب العس ــبق الح ــة تس ــة متقدم ــم يف جبه ــدا أنه ــون جي ــم يدرك ــال » ه وق

ــوس«. ــه إىل النف ــا تتوج ــة ألنه ــن الدباب ــع وم ــن املدف ــوى م ــة أق ــها والكلم نفس
ولفــت الوزيــر حامــد إىل أن اإلعــالم ســالح ويجــب اســتخدامه بمهنيــة ومهــارة عاليــة 
وحرفيــة وتوجيهــه إىل العــدو لفضحــه وكشــف زيــف أكاذيبــه ورفــع معنويــات أبناء 
ــة  ــر يف مواجه ــورة التقص ــم بخط ــؤولية وتعريفه ــعار املس ــي واستش ــعب اليمن الش

العــدو يف هــذه املعركــة املصريــة.
وأضــاف« إذا امتلكنــا الوعــي الــكايف بطبيعــة هــذا العــدو والعدوان ســنتحرك بشــكل 
ــا  ــا وموقف ــنكون صوت ــة وس ــة ال مفرق ــا مجمع ــتكون كلماتن ــح وس ــل وصحي فاع

واحــدا يف مواجهــة العــدوان«.
ــا  ــع أنن ــم أجم ــذا العــدوان نؤكــد لكــم وللعال ــن عــى ه ــع » بعــد مــرور عام وتاب
ــر  ــالم وأكث ــاحة اإلع ــورا يف س ــا وحض ــوة وإيمان ــر ق ــدا وأكث ــر توح ــكون أكث س

ــى«. ــت م ــن أي وق ــة م ــتعدادا للمواجه اس
ــدو  ــري الع ــا يع ــا ومتقدم ــيظل قوي ــي س ــالم الوطن ــالم أن اإلع ــر اإلع ــد وزي وأك
ويفضحــه كــون العــدو ال يقــوى عــى أن يقــف أمــام الحــق الــذي نمتلكــه.. الفتــا إىل 
أن إســرتيجية العــدوان اإلعالميــة دائمــا تعتمــد عــى التضليــل وعــى قلــب الحقائــق 

ولبــس الحــق بالباطــل وهــذا معــروف يف تاريخهــم ألنهــم ال يملكــون شــيئا.
وقــال« أمــا هــذه األحــداث التــي نعيشــها فإننــا نؤكــد أنهــا ليســت إال مجــرد مخاض 

لــوالدة يمــن جديــد ومســتقبل واعــد أنتــم ستشــاركون يف صنــع مســتقبله وقيادته«.
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وأشــار وزيــر اإلعــالم إىل أن الشــعب اليمنــي القــوي بأبنائــه والقــوي بصمــوده الــذي 
يدفــع أبنائــه إىل الجبهــات بــكل رغبــة وشــوق ويســتقبلهم بــكل إجــالل، هــو شــعب 
ــداء وال يمكــن أن يركــع أو يخنــع، وال يمكــن أن تركعــه العاصفــة  عــي عــى اإلعت

وســيدفن كل أمالهــم تحــت أقــدام أبنائــه ومقاتليــه.
وأشــاد بالــدور الكبــر لإعــالم الحربــي والــذي قــدم أكثــر مــن 90 شــهيدا خــالل 
ــي  ــرة الت ــود الكب ــى الجه ــالم ع ــائل اإلع ــة وس ــدور كاف ــا ب ــن.. منوه ــرة عام ف

ــدء العــدوان. ــذ ب ــا من بذلته
وترحــم وزيــر اإلعــالم عــى شــهداء اإلعــالم مــن كافــة القنــوات والوســائل اإلعالميــة 
الذيــن ضحــوا وأثبتــوا أنهــم رجــال اإلعــالم وفرســان الكلمــة طــوال الفــرة املاضية.. 
ــان  ــك ره ــى ذل ــم ع ــا ألن رهانك ــى خالفاتن ــوا ع ــداء ال تراهن ــول لأع ــال« نق وق

خــارس«.
وأهــاب بــكل اإلعالميــن أن يبتعــدوا عــن املناكفــات اإلعالميــة واملزايــدات السياســية.. 

مضيفــا« إن صمودنــا وقوتنــا هــو يف توحدنــا«.
ــة والفــداء مهمــا كان  وقــال« نحــن ماضــون يف مســرتنا مســرة العطــاء والتضحي
حجــم التحديــات ولــن نضعــف ولــن نســتكن والنــر حليــف الشــعب اليمنــي«.

كمــا اســتعرض رئيــس إتحــاد اإلعالميــن اليمنيــن عبــد اللــه صــري ميثــاق الــرف 
اإلعالمــي، كمــا وقــف الحارضيــن دقيقــة حــداد وقــراءة الفاتحــة عــى أرواح شــهداء 

األعالم.
وجــرى خــالل الحفــل اســتعراض فيلــم حــول كيــف واجــه اإلعــالم الوطنــي العدوان 
عــى مــدى عامــن ومــا تعرضــت لــه وســائل اإلعــالم والقنــوات الوطنيــة مــن قصــف 
مــن قبــل طــران العــدوان الســعودي األمريكــي واملحــاوالت املتكــررة إليقــاف بثهــا 

عــر األقمــار االصطناعيــة.
ــروءة  ــة املق ــالم الوطني ــائل األع ــه وس ــت ب ــذي قام ــدور ال ــم ال ــر الفيل ــا أظه كم
واملســموعة واملرئيــة يف كشــف وفضــح جرائــم العــدوان بحــق الشــعب اليمنــي ومــا 

ــانية. ــن اإلنس ــا جب ــدى له ــازر ين ــن مج ــه م إرتكب
ــطوري  ــود األس ــادت بالصم ــبة أش ــدة باملناس ــد قصي ــاذ الجني ــاعر مع ــى الش وألق
للشــعب اليمنــي ومــا يســطره أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية مــن انتصــارات يف 

ــة. ــه وكــذا إنجــازات القــوة الصاروخي مواجهــة العــدوان ومرتزقت
ويف ختــام الحفــل الــذي جــرى خاللــه التوقيــع عــى ميثــاق الــرف اإلعالمــي قــام 
عضــوا املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي ومحمــد النعيمــي ووزراء اإلعــالم 
ــن  ــوات واإلعالمي ــة والقن ــات اإلعالمي ــم املؤسس ــة بتكري ــة املدني ــة والخدم واملالي

ــدوان. ــم الع ــف جرائ ــارزا يف كش ــم دورا ب ــن كان له ــن الذي املرزي
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كمــا تــم تكريــم الشــهيد صــالح العــزي بــدرع وزارة اإلعــالم تســلمه رئيــس مجلــس 
إدارة وكالــة األنبــاء اليمنيــة ســبأ ضيــف اللــه الشــامي.

ميدان السبعني يشهد احتشاد مايني املواطنني يف الذكرى الثانية 
للصمود يف مواجهة العدوان

]26/مارس/2017[ صنعاء – سبأ:
ــن يف  ــن املواطن ــاد مالي ــوم احتش ــاء الي ــة صنع ــبعن بالعاصم ــدان الس ــهد مي ش
فعاليــة الذكــرى الثانيــة للصمــود يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي الغاشــم 
ــم  ــور قاس ــى والدكت ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــور األخ صال بحض
ــوزة نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وأعضــاء املجلــس ورئيــس مجلــس  لب
ــز  ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــي ورئي ــي الراع ــى ع ــواب األخ يحي الن
صالــح بــن حبتــور وأعضــاء مجالــس النــواب والــوزراء والشــورى وكبــار مســئويل 

ــة. ــخصيات االجتماعي ــكرين والش ــن وعس ــة مدني الدول
ورفــع املشــاركون يف الفعاليــة العلــم الوطنــي مردديــن الهتافــات التــي أكــدت صمود 
ــالمه  ــدم استس ــد وع ــدوان الحاق ــوى الع ــد ق ــف ض ــدة الص ــي ووح ــعب اليمن الش
لــأرشار وقــوى الظلــم واالســتكبار و أنــه ال رشعيــة لقــوى العــدوان الهمجيــة، كمــا 
ــف  ــيمة يف مختل ــم الجس ــعبية وتضحياته ــان الش ــش واللج ــات بالجي ــادت الهتاف أش

الجبهــات.
ــا  ــا فيه ــة حي ــى كلم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــى األخ صال وألق

ــر. ــد الصاب ــم املجاه ــي العظي ــعب اليمن ــود الش صم
ــيطان  ــد الش ــون لجن ــى املجنِدل ــاحات الوغ ــون يف س ــال املرابط ــا الرج ــال » أيه وق
ــل، عامــان  املمرغــون ألنــوف املســتكرين.. عامــان مــن العــدوان، عامــان مــن القت
مــن الظلــم، وعامــان مــن التواطــؤ، عامــان صبــت فيهــا عى هــذا الشــعب مــن املحن 
واملؤامــرات مــا تــذوب لــه الصخــور الجلمــد، ومــا تلــن لهولــه الجبــال الراســيات، 

ولــو صــبَّ مــا صــبَّ علينــا عــى أعظــم الــدول ألفناهــا«.
وأضــاف »أتحــدث إليكــم يف هــذه اللحظــة بعــد مــرور أربــع وعريــن شــهرا عــى 
ــا  ــي بغي ــعب اليمن ــى الش ــة ع ــه الربري ــن حرب ــذي ش ــدوان ال ــف الع ــدء تحال ب
ــة،  ــد األممي ــراف والتقالي ــماوية واألع ــالق الس ــع واألخ ــاوزا كل الرائ ــا، متج وعدوان
ومــن إعــالن ســفر الســعودية عــن الحــرب الظاملــة عــى اليمــن مــن عاصمــة الــر 
ــي،  ــعودي أمريك ــرار س ــرب ق ــرار الح ــة أن ق ــة واضح ــنطن يف دالل ــدوان واش والع
ــان، فالســعودية  وأن نســبة تحالــف العــدوان إىل العــرب والعروبــة نســبة زور وبهت
لأســف لــم تتــرف يومــا مــن األيــام كدولــة عربيــة ولــم تخــض يومــا مــن األيــام 
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حربــا للعــرب والعروبــة؛ بــل كانــت دائمــا خنجــر الغــدر املســموم املغــروس يف قلــب 
وظهــر العــرب والعروبــة، وآثــار عدوانهــا ظاهــرة يف مــر، العــراق وســوريا وليبيــا 
واليمــن والســودان والصومــال والجزائــر، ومنــذ نشــأتها لــم توجــه رصاصــة واحــدة 

نحــو أعــداء األمــة«.
ــى  ــان ع ــل عام ــد اكتم ــوم وق ــع الي ــن نجتم ــم.. ونح ــعب العظي ــا الش ــع »أيه وتاب
العــدوان وال زال شــعب الكرامــة والصمــود يزخــر بعنفوانــه محتشــدا رغــم قســاوة 
ــدوان  ــراء الع ــا ج ــي يعانيه ــة الت ــية واالقتصادي ــروف املعيش ــدة الظ ــع وش الوض
ــم  ــدوان ومرتزقته ــا دول الع ــت عليه ــي أقدم ــفية الت ــوات التعس ــار، والخط والحص
ــي  ــك ه ــل البن ــوة نق ــت خط ــي كان ــعب والت ــذا الش ــرضر به ــى ال ــاق أق إللح
ــاء  ــن أبن ــن م ــدت املالي ــي أفق ــرازق، والت ــه ال ــن أن ــذي يظ ــتكر ال ــة املس رصاص
الشــعب مصــدر قوتهــم وأدت إىل انقطــاع الرواتــب ملــا يقــارب النصــف عــام وأكثــر«.

واســتطرد »نجتمــع اليــوم وقــد فقدنــا عــرات اآلالف مــن أحبابنــا شــهداء، وتعرض 
ــم  ــم وقوته ــادر رزقه ــن مص ــد املالي ــات وفق ــات واإلعاق ــرات اآلالف لإصاب ع
ومعيشــتهم كل ذلــك حصــل عــى مــرأى ومســمع مــن العالــم الــذي لــم يعــد لديــه 
خطــوط حمــراء وال صفــراء، فقــد تجــاوز املعتــدون دون رادع كل جــرم، وإرهــاب، 
ــوق  ــة حق ــر برعاي ــت تتس ــي كان ــتكبار الت ــوءَة دول االس ــدوان س ــف الع ــل كش ب
اإلنســان وحريــة واســتقالل الشــعوب، وســقطت كل االدعــاءات اإلنســانية واألخالقيــة 
ــكان  ــف وراءه األمري ــعودي ويق ــام الس ــره النظ ــوىل ك ــذي ت ــدوان ال ــذا الع به
والصهاينــة بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة ليجعلــوا مــن النظــام الســعودي رأس حربــة 
هــذا العــدوان، وليلصقــوا تهمــة الجريمــة واإلرهــاب وســفك دمــاء األطفــال والنســاء 
والشــيوخ بالعــرب عــر مــا ســموه بالتحالــف العربــي، ومــا آل ســعود وغرهــم ممن 
ــذون  ــة ينف ــكا وأداة للصهاين ــر أمري ــتكر األك ــاع للمس ــعبنا إال أتب ــى ش ــدي ع يعت

ــتعمارية«. ــاريعهم االس ــدم مش ــم ويخ أجندته
وأردف رئيــس املجلــس الســيايس األعــى »يف هــذه اللحظــة بعــد مــرور عامــن مــن 
العــدوان العاملــي عــى اليمــن، فــإن الصــور التــي يرســمها شــعبنا العظيــم صورتــن 
تــرق يف أجــواء الوجــود بأنــوار العــزة والكرامــة، الصــورة األوىل: صــورة الشــعب 
العظيــم الصامــد الثابــت املجاهــد املنفــق املضحــي املثابــر الشــامخ بأنفــه إىل أعــايل 
قمــم العــزة والكرامــة الضلــع الثالــث العظيــم يف مثلــث الجيــش واللجــان الشــعبية 
ــه  ــل النزي ــم املقات ــي العظي ــل اليمن ــورة البط ــة: ص ــورة الثاني ــعب، والص والش
ــدان  ــي ظهــرت يف مي ــش واللجــان الشــعبية والت ــل يف الجي ــدام واملتمث الريــف املق

املعركــة والحفــاظ عــى الوطــن واملواطــن«.
وأكــد أن هاتــن الصورتــن تســتحقان الوقــوف عندهمــا كثــرا، والتأمــل يف تفاصيلهما 
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املثــرة للدهشــة والفخــر باعتبارهمــا صورتــن عظيمتــن رســمتها ســواعد أبطــال 
الجيــش واللجــان، تلــك الســواعد التــي اجرحــت البطــوالت الخارقــة, وســجلت مالحم 
ــوة,  ــام الق ــقطت أوه ــعوب، أس ــارض الش ــخ وح ــا يف تاري ــل نظره ــود ق ــن الصم م
وغــرور االســتكبار, وفرضــت معــادالت عســكرية وحربيــة جديــدة وازنت قــوة اإلرادة 

بقــوة العتــاد والعــدة، واألخــرى رســمها أبنــاء الشــعب العظيــم الصابــر املرابــط.
وقــال األخ الصمــاد »عامــان مــن العــدوان وقبلهــا ســتة أشــهر مــن التحضــر للحرب 
كمــا رصح حينهــا ســفر دولــة العــدوان, حشــدوا لــه كل اإلمكانيــات املاديــة وغــر 
املاديــة, العســكرية واالقتصاديــة والسياســية واإلعالميــة, لــم يوفــروا شــيئا يمكــن أن 
يدخــل بــأي شــكل مــن األشــكال يف أدوات الحــرب العدوانيــة إال وأحــرضوه, حتــى أن 
املتأمــل يف حجــم اإلعــداد والتحضــر يخــال لــه أنهــم, يحــرضون ملعركــة فاصلــة مــع 
دولــة مــن الــدول العظمــى, ال مــع دولــة منهكــة باالنقســامات السياســية, واألزمــات 

االقتصاديــة ودورات الــراع املتكــررة«.
وأشــار إىل أن تحالــف العــدوان أقــدم عــى الحــرب ويف ظنــه أن التفــوق العســكري 
ــم يف  ــهل وحاس ــار س ــق انتص ــى تحقي ــادر ع ــة ق ــة اليمني ــش للدول ــع اله والوض
ــيطرة  ــم أن س ــرات, ويف تقديره ــوأ التقدي ــهر يف أس ــة أش ــابيع إىل ثالث ــون أس غض
ســالح الجــو عنــد اســتخدامه باألســلوب الصهيونــي األمريكــي قــادر عــى إحــداث 
صدمــة الرعــب وإلحــاق هزيمــة قاســية ورسيعــة بالدولــة اليمنيــة والقــوى الوطنيــة, 
وفكــروا أن فتــح الخزائــن الخليجيــة املرعــة باملــال عــى مراعيهــا سيســيل لعــاب 
القبائــل اليمنيــة, وتمكنهــم مــن ممارســة لعبــة فــرق تســد, ورشاء القبائــل باملــال.

ــح  ــروا, صحي ــف فك ــدروا وكي ــف ق ــوا كي ــدروا فقتل ــروا وق ــذا فك ــاف »هك وأض
ــكرية  ــة والعس ــات املالي ــن اإلمكان ــك م ــى تمل ــة عظم ــن دول ــة يف اليم ــن ثم ــم يك ل
وســوق املصالــح الخارجيــة مــا يمكنهــم مــن تحقيــق أدنــى مســتوى مــن التكافــؤ 
ــه  ــكل فئات ــكل ب ــم ش ــعب عظي ــة ش ــم أن ثم ــن فاته ــتويات؛ لك ــع املس ــى جمي ع
ــة حائــط صــد فــوالذي أحــدث صدمــة عكســية  ــه وقــواه الوطني ورشائحــه ومذاهب
لــدى معســكر العــدوان, وصخــرة صلبــة تحطمــت عليهــا كل أوهــام القــوة والتفــوق 
العســكري, واســتطاع اليمنيــون بأجســادهم النحيلــة وأقدامهــم الحافيــة وســواعدهم 
ــات  ــدث النظري ــل أح ــا أن تبط ــا وصالبته ــي يف نحافته ــاح والق ــبه الرم ــي تش الت
واالســراتيجيات الحربيــة، وأن تفــرض موازيــن تكافــؤ لم تكــن يف حســبانهم, فمقابل 
الدولــة القويــة شــعب قــوي, ومقابــل اآللــة الجبــارة مقاتــل جبــار, ومقابــل التفــوق 
املــادي التفــوق املعنــوي والنفــي والســيايس والعقــدي, ومقابــل الســيطرة الجويــة 
ــى  ــن تتلق ــن الزم ــود م ــت لعق ــي ظل ــل الت ــك القبائ ــى تل ــة, حت ــيطرة امليداني الس
الهبــات واألمــوال مــن خزائــن آل ســعود عندمــا دعاهــا الوطــن هبــت كالراكــن مــن 
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مضاجعهــا، تطغــى و تكتســُح الطاغــي وتلتهــُم«.
وتابــع »لقــد اســتطاع شــعبنا اليمنــي العظيــم بتكاتــف جهــود أبنائــه والوعــي الــذي 
حملــه هــذا الشــعب أن يتجــاوز الكثــر مــن املحطــات الخطــرة التــي ترافقــت مــع 
هــذا العــدوان كان أبرزهــا املحطــة األشــد واألخطــر والتــي بــذل العــدوان يف ســبيلها 
أقــى الطاقــات وخــر مــن أجلهــا املليــارات مــن الــدوالرات وهــي تفكيــك الجبهــة 
الداخليــة وتهيئــة الســاحة الداخليــة للتمــزق والتناحــر ليســهل عليــه تنفيــذ مخططه 
اإلجرامــي يف تمكــن القاعــدة وداعــش وتســهيل احتاللــه وغــزوه لشــعبنا, إال أن هــذه 
الورقــة ســقطت واىل األبــد أمــام وعــي شــعبنا اليمنــي وإدراك قــواه السياســية ملــا 
ــوج يف 28  ــذي ت ــاق الســيايس والتاريخــي ال ــكان االتف يحــاك ضــد هــذا الشــعب ف
مــن يوليــو 2016 م أبــرز تجليــات وعــي هــذا الشــعب وقــى عــى آمــال العــدوان يف 
تفتيــت الجبهــة الداخليــة.. كمــا اســتطاع شــعبنا اليمنــي العظيــم الخــروج بإنجــاز 
ــاء  ــدوان إبق ــاول الع ــا ح ــي طامل ــي الت ــاذ الوطن ــة اإلنق ــكيل حكوم ــي بتش تاريخ
وضــع البلــد مشــلوال إال أن هــذه الخطــوة وهــذا اإلنجــاز قــى عــى تلــك املخططــات 

التآمريــة«.
ــة  ــاتنا األمني ــة مؤسس ــام جهوزي ــقط أم ــرات س ــك املؤام ــقطت تل ــا س وأردف »وكم
ــوذج  ــك النم ــاء ذل ــاال ونس ــعب رج ــاء الش ــع أبن ــة جمي ــعبية ويقظ ــان الش واللج
الشــيطاني الــذي قدمــه العــدوان يف املناطــق املحتلــة يف الجنــوب وتعــز مــن تمكــن 
القاعــدة وداعــش وإثــارة الفــوىض واالختــالالت األمنيــة والــذي كان يريــد العــدوان 
ــاه  ــالل زرع خالي ــن خ ــن م ــق اليم ــة مناط ــى بقي ــري ع ــا ي ــه نموذج أن يجعل
ــا  ــم تطأه ــي ل ــق الت ــت املناط ــراه, فكان ــه وق ــعبنا يف كل مدن ــك بش ــة للفت اإلجرامي
أقــدام االحتــالل نموذجــا يتباهــى بــه عــى مســتوى املنطقــة يف األمــن واالســتقرار 
وســقطت كل رهانــات العــدوان عــى هــذه الورقــة التــي تعتــر األخطــر واجتماعنــا 

ــدة«. ــة الرائ ــار هــذه اإلنجــازات األمني ــوم هــو ثمــرة مــن ثم الي
ودعــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كل أبنــاء الشــعب إىل أن يكونــوا عينــا أمينــة 
عــى الوطــن، فاألمــن مســؤولية الجميــع، و مــا مــن نافــذة حــاول العــدوان الولــوج 

منهــا إال أوصدهــا وعــي الشــعب اليمنــي بمختلــف فئاتــه.
ولفــت إىل أن كل هــذه املؤامــرات واملحــاوالت البائســة تأتــي بالتزامــن مــع التصعيــد 
ــلحة  ــك األس ــدوان أفت ــا الع ــتخدم فيه ــي اس ــات الت ــف الجبه ــى مختل ــكري ع العس
وجعــل مــن اليمــن حقــال للتجــارب ملختلــف األســلحة الحديثــة واســتقدم خاللهــا 
عــرات اآلالف مــن الجنــود املرتزقــة مــن مختلــف بقــاع العالــم باإلضافــة إىل عرات 

اآلالف ممــن تــم تجنيدهــم مــن املناطــق التــي يســيطر عليهــا االحتــالل.
ــة مــع مــا  ــة للعــدوان مقارن ــات الهائل ــه وبالرغــم مــن حجــم اإلمكان وأشــار إىل أن
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ــش  ــطوري للجي ــود األس ــعبية، إال أن الصم ــان الش ــي واللج ــش اليمن ــه الجي يملك
ــي  ــة الت ــائر املهول ــم الخس ــدوان وكبده ــات الع ــقط كل رهان ــل أس ــان البواس واللج
ســتكون لهــا تداعياتهــا عــى تماســك تلــك األنظمــة مســتقبال، وهــا هــي العامــان 
ــه  ــي وجيش ــعب اليمن ــل ال زال الش ــر ب ــر يذك ــدوان أي ن ــق الع ــم يحق ــرت ول م
ولجانــه يمتلكــون زمــام املبــادرة يف مفاجــأة العــدو بأســلحة أكثــر تطــورا وتفوقــا 

ــات. ــف الجبه ــى مختل ــة ع ــدة للمعرك ــارات جدي ــح مس وفت
وقــال األخ صالــح الصمــاد »بذلــك نســتطيع القــول أن املعركــة ال زالــت عــى أشــدها 
ــي  ــة الت ــة واملظلومي ــق والعدال ــار الح ــا إال بانتص ــع أوزاره ــن تض ــرب ل وأن الح

ــا«. ــا أعداؤن ــعبنا ويفتقده ــا ش يمتلكه
وأضــاف » لقــد رفــع العــدوان رشعيــة هــادي لتكــون قميــص عثمــان, يخفــي وراءها 
ــم يعــرف أن  ــال, فالعال ــة, مــع أن الشــمس ال يمكــن حجبهــا بغرب أهدافــه الحقيقي
ــد  ــدوان ليعي ــا الع ــرة يتقنطره ــجب وقنط ــن مش ــر م ــت أكث ــه ليس ــادي ورشعيت ه
اليمــن إىل زمــن الوصايــة والهيمنــة األجنبيــة والدوليــة, ويدركــون تمــام اإلدراك مــن 

هــو املســؤول عــن الدفــع باألزمــة إىل مرحلــة االنفجــار«.
وتابــع »لقــد جــاء مؤتمــر الحــوار الوطنــي ليمثــل محطــة راهــن عليهــا اليمنيــون 
للخــروج مــن النفــق املظلــم, إال أن القيــادات الرســمية والحزبيــة التي تولت مســؤولية 
ــة  ــق األزم ــدرا عم ــؤوال وال مق ــا أداء مس ــن أداؤه ــم يك ــة ل ــة االنتقالي إدارة املرحل
ــل مــن الشــطارة تســتطيع االلتفــاف  وتداعياتهــا ومخاطرهــا, واعتقــدت أنهــا بقلي
ــه عــى  ــس املســتقيل هــادي للتعســف يف اســتخدام صالحيات ــا فدفعــت بالرئي عليه
هيئــات الحــوار الوطنــي والصالحيــات التــي منحتــه إياهــا املبــادرة الخليجيــة إلفــراغ 
عمليــة الحــوار مــن مضمونهــا ونســف مهــام الهيئــات املنبثقــة عــن مؤتمــر الحــوار 
الوطنــي وفــرض مســاراً مرســوما ســلفا متجــاوزا مبــدأ التوافــق الحاكــم للعمليــة 
ــا  ــل معه ــي تعام ــم الت ــة األقالي ــراتيجية كقضي ــة واس ــا مصري ــة يف قضاي الحواري
ــه يف ســلة املجتمــع  ــغ وإخــراٍج مرحــي هزيــل واضعــا بيَضــه كل باســتخفاف بال
ــار لــإرادة الشــعبية، وال خارطــة التوازنــات الجديــدة، وغــر  الــدويل مــن دون اعتب
ملتفتــن إىل انعكاســاتها الســلبية يف الدفــع باألزمــة نحــو االنفجــار وهــو مــا حــدث«.

ــت رؤوس  ــي ضغط ــاء أمم ــدوان بغط ــة الع ــلة لتغطي ــة فاش ــتطرد »ويف محاول واس
ــة  ــرار 2216, ويف محاول ــتصدار الق ــدن الس ــنطن ولن ــاض وواش ــدوان يف الري الع
لتصويــر الحــرب العدوانيــة وكأنهــا لتنفيــذ القــرار املشــؤوم )2216( وهــي ليســت 
ــه  ــدوان حرب ــن الع ــد ش ــأت إال بع ــم ي ــرار ل ــة، فالق ــة مفضوح ــن مغالط ــر م أكث
ــدم  ــوئِِه وع ــى س ــرار ع ــا أن الق ــم؟ كم ــنوا عدوانه ــاذا ش ــابيع، فلم ــعورة بأس املس
رشعيتــه لــم يخــول الســعودية ال مــن قريــب وال مــن بعيــد حــق تنفيــذه، وال هــي 
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ــذَ قــرارات األمــم املتحــدة  ــات األمــم املتحــدة تنفي مــن الجهــات التــي تخولهــا أدبي
ومجلــس األمــن.. وفــوق هــذا فــإن اإلحاطــة األخــرة للمبعــوث األممــي الســابق جمال 
بــن عمــر واضحــة لــكل مــن يريــد أن يفهــم أن العــدوان هــو املســؤول عــن تعطيــل 
الحــوار الســيايس وإفشــال تســوية كانــت وشــيكة بــن القــوى السياســية حينهــا«.

وأردف »إن التحديــات أمــام شــعبنا تحديــات جمــة ولكــن نســتطيع أن نجمــل أبرزها 
ــادي,  ــدي االقتص ــي والتح ــدي األمن ــكري والتح ــدي العس ــر التح ــي: يعت ــا ي فيم
ــاء  ــعب املعط ــو الش ــي وه ــعبنا اليمن ــا ش ــي يواجهه ــات الت ــكاز التحدي ــور ارت مح
الصابــر ومــا دام محــور املواجــه لهــا هــو الشــعب، فهــذا يعنــي أن هــذه التحديــات 
يمكــن أن تتحــول إىل فــرص، فالتحــدي العســكري الــذي يراهــن عليــه العــدوان يف 
اخــراق جبهــات الصمــود ال يمكــن أن يســتطيع العــدوان تحقيــق أي نجــاح يف هــذا 
املجــال مــا دام والشــعب املعطــاء حــارض لرفــد الجبهــات بالرجــال واملــال والعتــاد 

وهــذا كلمــا تضاعــف لــدى شــعبنا كلمــا كانــت فــرص ســحق العــدوان أكثــر«.
ــة  ــراق الجبه ــدوان يف اخ ــه الع ــن علي ــذي يراه ــي ال ــدي األمن ــا أن التح ــع »كم وتاب
ــك بشــعبنا ســيتالىش أمــام وعــي  ــة مــن الفت ــارص اإلجرامي ــة وتمكــن العن الداخلي
وتكاتــف أبنــاء شــعبنا فالعنــارص التخريبيــة ال يمكــن أن تتواجــد إال متــى مــا وجدت 
الحاضنــة االجتماعيــة وهــذا مــا ال يمكــن أن يحصــل عليــه العــدوان يف مناطقنــا وبن 

أوســاط مجتمعنــا الــذي لفــظ هــذه العنــارص وفكرهــا إىل مزبلــة التاريــخ«.
وقــال األخ صالــح الصمــاد »عندمــا نقــف عنــد التحــدي االقتصــادي الــذي يراهــن 
عليــه العــدوان يف تركيــع شــعبنا وتحقيــق ما لــم يحققــه بالخيــار العســكري واألمني 
فإنــه مــا دام هــذا العــدوان والســهم الشــيطاني يتوجــه للفتــك بشــعبنا ومجتمعنــا 
فإنــه ســيتالىش وسيســقط كغــره مــن التحديــات وذلــك مــن خــالل توجيــه ســهام 
ــاذ  ــبب يف اتخ ــن كان الس ــدوان, م ــار والع ــبب يف الحص ــن كان الس ــا إىل م غضبن
ــا  ــة وتوزيعه ــة املطبوع ــتالم العمل ــزي واس ــك املرك ــل البن ــلبية بنق ــوات الس الخط

ــاء الشــعب املســتحقن لهــا«. للقاعــدة وداعــش ومنعهــا عــن أبن
وأضــاف »لقــد بذلنــا كل الجهــود وقدمنــا مختلــف املبــادرات مــن أجــل أن تصــل إىل 
املرتبــات واملســتحقات إىل كافــة أبنــاء الشــعب غــر أنــا العــدو ومــن تحالــف معــه 
يمنــع مــن تحقيــق أي نجــاح يف هــذا امللــف، لــوال أن الخطــوات التــي يقــدم عليهــا 
ــعبنا  ــى ش ــط ع ــل الضغ ــن أج ــتحقات م ــب واملس ــع الروات ــه ملن ــدوان ومرتزقت الع
ــب  ــع الروات ــاوف لتوزي ــد كل املخ ــة بتبدي ــا كفيل ــي قدمناه ــادرات الت ــت املب لكان
عــى مختلــف أبنــاء الشــعب يف شــماله وجنوبــه ورشقــه وغربــه والتــي كان آخرهــا 
عرضنــا أن تتــوىل األمــم املتحــدة مســألة اإلرشاف عــى رصف الرواتــب للجميــع حتــى 
ال يبقــى لــدى هــؤالء املجرمــن أي ذريعــة لحصــار املاليــن يف أقواتهــم ومعيشــتهم 
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التــي ال تكفيهــم يف الظــروف العاديــة فكيــف ونحــن يف هــذا الظــرف الــذي تضاعفــت 
فيــه املعانــاة«.

ــكل  ــة ل ــي فرص ــن أن نعط ــا جاهدي ــتقالته حاولن ــادي اس ــدم ه ــذ أن ق وأردف »من
األطــراف وإلبطــال معاذيــر املجتمــع الــدويل املتواطــئ, وإلبقــاء البــاب مفتوحــا أمــام 
ــا تمامــا أن الحــرب ال عالقــة لهــا  ــادرات تســوية, وقــد أدرك الشــعب وأدركن أي مب
ــة  ــة العــدوان, وأن الحــرب باألســاس يمني ــة تحــت مظل ــة املنطوي باألطــراف اليمني
مــن جهــة، وســعودية, أمريكيــة مــن جهــة ثانيــة، إال أننــا حاولنــا أن نفــرض نوعــا 
مــن التمييــز بينهمــا وكانــت مــن ضمــن خطتنــا ملواجهــة العــدوان أن نعمــل عــى 
تشــجيع املبــادرات املحليــة والدخــول يف تســويات محليــة لفــض االشــتباك ومعالجــة 
الفــراغ األمنــي يف مناطــق الــراع باعتبــار أن ذلــك قــد يســهم يف ســحب البســاط 
مــن تحــت أقــدام العــدوان إال أن مســاعينا تلــك فشــلت ألن هــذه األطــراف ال تملــك 

مــن قرارهــم شــيئا«.
واســتطرد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى »أرصت الســعودية عــى التــواري خلــف 
ــة  ــكيل طاول ــم تش ــوار وت ــا يف الح ــون طرف ــت أن تك ــة ورفض ــمى الرعي ــا يس م
املفاوضــات بتلــك الصيغــة التــي وإن كنــا نعــي أنهــا لــن تكــون قــادرة عــى انضــاج 
ــة  ــة أمريكي ــعودي برعاي ــدوان س ــاس ع ــكلة باألس ــة ألن املش ــة –يمني ــوية يمني تس
عــى اليمــن، لكــن قبلنــا املشــاركة يف طاولــة املفاوضــات بتلــك الصيغــة إعــذار أمــام 
اللــه وأمــام شــعبنا وإلبطــال معاذيــر املجتمــع الــدويل، لكــن لأســف فــإن أداء وفــد 
الريــاض يف كل جــوالت املفاوضــات كان يعكــس رغبتهــم يف إعاقــة أي تقــدم باتجــاه 
الحــل ألنهــم مجــرد أدوات مــن جهــة وألنهــم يدركــون هشاشــة وضعهــم الســيايس 
ــة  ــه عاصف ــم ب ــا تمده ــر م ــي غ ــعبي أو وطن ــداد ش ــون أي امت ــم ال يملك وأنه
العــدوان ويتخوفــون أن وقــف الحــرب يمثــل انكشــافا سياســيا وشــعبيا وعســكريا 
ــة  ــن تصفي ــدوان م ــن الع ــى تمك ــاال ع ــون آم ــوب, ويعلق ــمال وأن يف الجن إْن يف الش

ــا«. املشــهد الســيايس يف اليمــن مــن كل الفاعلــن الحقيقيــن شــماال وجنوب
ــا منتهــى التفاهمــات إال أن  ــا يف ســبيل الســالم كل الجهــود وقدمن وقــال »لقــد بذلن
العــدوان عــى اليمــن ليــس بمنــأى عــن املــروع األمريكــي الصهيونــي يف املنطقــة 
الــذي يســعى إىل تمزيقهــا وتفتيتهــا واالســتبداد بثرواتهــا وإغراقهــا يف أتــون الفوىض؛ 
ــل  ــف مراح ــى مختل ــا وع ــة وكن ــوار آذان صاغي ــق والح ــوة الح ــق دع ــم تل ــك ل لذل
املفاوضــات األرسع لالســتجابة وتقديــم منتهــى التنــازالت لعــل وعــى أن يســتيقظ 
ضمــر هــذا العالــم ولكــن دون جــدوى حيــث بــدأ واضحــا مــن كل جــوالت الحــوار 
والجــوالت املكوكيــة التــي قــام بهــا املبعــوث الســعودي ولــد الشــيخ أنهــا تأتــي يف 
إطــار امتصــاص الغضــب العاملــي املتنامــي ضــد العــدوان، وذر الرمــاد يف العيــون 
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أمــام مــا يقــوم بــه العــدوان مــن تصعيــد وجرائــم كان آخرهــا زيــارة ولــد الشــيخ 
ــه  ــدم يف إحاطت ــوى أن يق ــد س ــا أي جدي ــن خالله ــل م ــم يحم ــي ل ــاء الت إىل صنع
أنــه ال زال عــى تواصــل مــع األطــراف وليحمــل االفــراءات الكاذبــة؛ ليوهــم العالــم 
بــأن حكومــة الريــاض دفعــت الرواتــب للجنــوب والشــمال ليرعــن لهــم الخطــوات 

االجراميــة يف خنــق الشــعب اليمنــي يف لقمــة عيشــه«.
ــا  ــورة موقفن ــع يف ص ــم أجم ــعبنا والعال ــع ش ــد أن نض ــا نري ــالً »كم ــح قائ وأوض
املبــدأي والواضــح أننــا كمــا كنــا ال نــزال نمــد أيدينــا للســالم والحــوار ولــن نتوانــى 
ــوس  ــار والجل ــع الحص ــدوان ورف ــف الع ــي إىل وق ــادرة تف ــتجابة ألي مب يف االس
ــظ  ــتقالله ويحف ــه واس ــعبنا حريت ــن لش ــذي يضم ــرف ال ــوار امل ــة الح ــى طاول ع

ــه«. تضحيات
ولفــت قائــالً »لكننــا لــن نقبــل أبــدا أن تفــرض علينــا اإلمــالءات مــن أي طــرف مهما 
كان حجــم العــدوان ومهمــا تحملنــا يف ســبيل عزتنــا وكرامتنــا، فاملعتــدي ال يمكــن 
أن يكــون راعيــا للحــوار وداعيــا للســالم العــادل ســواء ظهــر علينــا بثــوب الرهبــان 
أو بقــرون الشــيطان فهمــه هــو طمــس جرائمــه التــي ال تغتفــر يف حــق شــعبنا وال 
ــا  ــى وحدتن ــاء ع ــا والقض ــا وحضارتن ــا وتاريخن ــس هويتن ــادم وطم ــقط بالتق تس
وزعزعــة أمننــا واســتقرارنا ونهــب ثرواتنــا والهيمنــة عــى ســيادتنا واســتقاللنا فــأي 
عقــل وأي منطــق يقبــل بــأن يكــون املعتــدي هــو راعــي الحــوار والســالم فهــذا ال 

يقبلــه دينــا وال عرفــا وال قانونــا يف هــذا الكــون«.
وأضــاف »كمــا نقــول ملــن يطبخــون املؤامــرات ويحاولــون أن يكونــوا أوصيــاء عــى 
الشــعب اليمنــي مــن دول العــدوان والتــي ولــدت منهــا مــا يســمى رباعيــة العــدوان 
ــا  ــو رضين ــي ل ــعب اليمن ــى الش ــا ع ــها وصي ــن نفس ــل م ــاول أن تجع ــي تح الت
ــدوان  ــذا الع ــا كان كل ه ــة مل ــعودية اإلماراتي ــة الس ــة الريطاني ــة األمريكي بالوصاي
ــعودي  ــام الس ــا والنظ ــكا وبريطاني ــدوان أمري ــة الع ــرأس حرب ــرىض ب ــف ن فكي
ــم  ــم مبادراتك ــول له ــي ونق ــعب اليمن ــاه الش ــف تج ــدروا املواق ــي أن يص واإلمارات
تنهــال صواريخــا عــى رؤوس أطفالنــا ونســاءنا وتدمــر كل يشء يف شــعبنا فمخرجات 
لقاءاتكــم ال تعنينــا فأنتــم أصــل العــدوان ويجــب أن يســمع العالــم صوتنــا أن هــذه 
الرباعيــة هــي رباعيــة العــدوان حتــى لــو ضمــوا إليهــا مــن ضمــوا مــع احرامنــا 
ألي طــرف يحاولــوا أن يرعنــوا مــن خاللــه لرباعيتهــم إال أن هــؤالء يريــدون تدويــل 
امللــف اليمنــي ليتفــاوض أعداؤنــا ثــم يلزمونــا بمخرجــات لقاءاتهــم, نحــن لــم نرَض 
ــل  ــذي يرس ــم ال ــرىض بباطلك ــف ن ــة فكي ــى طاول ــم ع ــن ومرتزقتك ــم ونح بباطلك
عــر اإلعــالم وينهــال عــى رؤوســنا ويدمر مقــدرات شــعبنا، فــال تتعبــوا أنفســكم إذا 
أردتــم أن تتفاوضــوا مــع شــعبنا فتعالــوا نتفــاوض التفــاوض العــادل الشــجاع، الذي 
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يضمــن الحــق، وينهــي العــدوان فليأتــي النظــام الســعودي ومــن يقــف وراءه عــى 
ــد ولتفســحوا ملرتزقتكــم املجــال للتفــاوض وحتمــا ســنتفق  ــة الحــوار نــدا بن طاول
ــوال تدخالتكــم وإمالءاتكــم ووصايتكــم  نحــن كيمنيــن مهمــا كان حجــم الجــراح ل

عــى عمالئكــم.
ــاء  ــر مــن أبن ــا الكث ــي وصــل إليه ــاة الت ــا لحجــم املعان ــا ومــن إدراكن ــع »إنن وتاب
ــوات  ــد أق ــرضورة تحيي ــدة ب ــم املتح ــف واألم ــدول التحال ــوة ل ــرر الدع ــعب نك الش
الشــعب عــن الــراع الســيايس والرفــع الفــوري للحصــار ووضــع حــد الســتحواذ 
مرتزقــة الريــاض والقاعــدة وداعــش عــى العملــة املطبوعــة يف إطــار أي مبــادرة أو 
ــب باألخــوة  ــع الشــعب, كمــا نهي ــادرة تفــي إىل دفــع رواتــب الشــعب جمي أي مب
يف حكومــة اإلنقــاذ ببــذل أقــى الطاقــات لتحســن اإليــرادات والعمــل عــى توفــر 

ــن«. ــب للموظف الروات
ــاذ  ــة إنق ــي »حكوم ــة ه ــذه الحكوم ــى أن ه ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
ــب أن  ــاذ ويج ــة إنق ــات, حكوم ــدات والصعوب ــم التعقي ــهد رغ ــا املش ــدر رجاله تص
ــذ  ــل املنق ــاذا يفع ــاذ وم ــة إنق ــي كلم ــاذا تعن ــة م ــزاء يف الحكوم ــوة األع ــم األخ يفه
للغريــق الســتنقاذه فهــو يرمــي بنفســه مخاطــرا إلنقــاذه ال يفكــر إال بإنقــاذ مــن 
ــه وفلوســه, وهكــذا يجــب أن  ــه وفقــد محفظت ــت ثياب ــو تبلل ــى ل ــد إنقــاذه حت يري
يكــون حــال األخــوة الــوزراء أن تكــون أعينهــم شــاخصة نحــو هــذا الشــعب العظيــم 
ــع وال إىل  ــون إىل مطام ــعبهم ال يلتفت ــاء ش ــاعدة ألبن ــون واملس ــم الع ــاء لتقدي املعط
مناصــب بــل عليهــم أن يبذلــوا أقــى الطاقــات يف ســبيل الدفــع واالرتقــاء بتحســن 

ــات«. أداء املؤسس
ــا يف جــدارة وكفــاءة رئيــس وأعضــاء الحكومــة الذيــن تصــدروا  وقــال »رغــم ثقتن
املشــهد يف هــذا املنعطــف التاريخــي إال أننــا نؤكــد لشــعبنا أن هــذه الحكومــة وقبلهــا 
املجلــس الســيايس هــي منكــم وإليكــم والفــرة املاضيــة كانــت كفيلــة بتقييــم األداء 
ــح مصلحــة شــخصية أو  ــاة الشــعب لصال ــأن تســتغل معان ــا ب ــن نســمح إطالق ول
حزبيــة، وســتكون مواقفنــا صارمــة تجــاه أي تجــاوزات أو فســاد أو انحــراف يف دور 
أداء هــذه املؤسســات ومــن لــم يــرق لــه خدمــة هــذا الشــعب دون جــزاء أو شــكورا 
فــال خــر فيــه وليذهــب إىل حيــث ينبغــي أن يكــون مكانــه فهــذا شــعب عظيــم ال 
يقبــل إال العظمــاء ومــن لــم يكــن كذلــك فليــرك الشــعب عــى حالــه وهــو شــعب 

عظيــم ســيعرف كيــف يقــرر مصــره«.
وأضــاف »كمــا أريــد أن أؤكــد لــكل مــن يتحــرك يف الســاحة إلثــارة البلبلــة واالرجاف 
ســواًء بحســن نيــة أو بســوء نيــة أن موقفــه ال ينســجم مــع يمنيتــه ووطنيتــه وأنــه 
بمواقفــه الطائشــة وضــع نفســه يف صــف العــدوان ســواء شــعر أم لــم يشــعر فمــن 
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لــم يقــف مــع الوطــن فسيســاق إىل الباطــل ســوقا وهــذا مــا نلمســه ولأســف مــن 
البعــض مــن أبنــاء هــذا الشــعب وهــم قلــة ممــن خذلــوا وطنهــم فارتمــوا يف أحضان 
العــدوان فضللهــم وأعماهــم عــن مفهــوم وطنيتهــم وقداســة أخوتهــم وشــعبهم فــزج 
بهــم إىل محــارق املــوت ويــا ليتهــم ســقطوا مدافعــن عــن شــعاراتهم التــي طاملــا 
نــادوا بهــا لكنهــم لأســف ســقطوا يف نجــران وعســر وجيــزان وهــم يقاتلــون مــع 

العــدوان لتدنيــس تــراب بلدهــم الطاهــر«.
ــاء  ــن أبن ــوة م ــح لأخ ــوة والنص ــى الدع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــه رئي ووج
املحافظــات الجنوبيــة قائــالً » كفاكــم مــا حــل بإخوتكــم الذيــن هــم أخوتنــا الذيــن 
ــا  ــى م ــوا ع ــدكم وحافظ ــودوا إىل رش ــوت، ع ــارق امل ــدوان إىل مح ــم الع ــى به رم
ــة مــن رجالهــا األشــداء  تبقــى مــن رجالكــم فالعــدوان يفــرغ املحافظــات الجنوبي
ليدفــع بهــم إىل حــدود مهلكتــه ليفــرغ املحافظــات الجنوبيــة للقاعــدة وداعــش ومــن 
ــررة يف  ــة املتك ــزاالت األمريكي ــه يف اإلن ــرت مالمح ــا ظه ــذا م ــكان وه ــم األمري وراءه
ــدة  ــن القاع ــعودية وتمك ــة وس ــكرات إماراتي ــح معس ــوب وفت ــق الجن ــض مناط بع

ــعة«. ــق واس ــن مناط ــش م وداع
ــف  ــون يف ص ــن يقاتل ــا مم ــا وأخوتن ــن أبنائن ــى م ــن تبق ــو م ــا أدع ــاف »كم وأض
العــدوان مــن أي محافظــة كانــوا أن عــودوا إىل رشــدكم وراجعــوا مواقفكــم فأنتــم يف 
موقــف الخطــأ فنحــن أخوتكــم ســنفتح لكــم صدرونــا ونمــد لكــم أيدينا الســتنقاذكم 
مــن مخالــب هــذا العــدو املجــرم الــذي لــم ولــن يقــدر تضحياتكــم ولــم يقاتــل مــن 

أجلكــم بــل جعلكــم مطيــة لتحقيــق أهدافــه الدنيئــة«.
وخاطــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد، أحــرار العالــم قائــالً 
»ال يســعنا ونحــن يف نهايــة العــام الثاني مــن العــدوان أال أن نشــيد باملواقف املســئولة 
لــكل الــدول الشــقيقة والصديقــة التــي عــرت عــن رفضهــا للعــدوان لنــرة شــعبنا 
ــعبنا وكل  ــة ش ــع مظلومي ــت م ــي تضامن ــعوب الت ــكر كل الش ــا نش ــوم، كم املظل
الصحفيــن واإلعالميــن واألقــالم الحــرة واألفــواه النزيهــة التــي نطقــت بكلمــة الحــق 
يف نــرة الشــعب العربــي املســلم الــذي انتهكــت حرمته قــوى العــدوان واالســتكبار، 
ونشــكر كل السياســين الــذي يبــادرون مــن أجــل إيقــاف العــدوان ورفــع الحصــار، 
وإننــا إذ نشــعر بالجميــل نؤكــد أن الشــعب اليمنــي الكريــم املعطــاء الــذي تكالبــت 
عليــه قــوى الــر ال يمكــن أن ينــى أي موقــف مهمــا كان بســيطا ألي دولــة أو فــرد 

حــر يف هــذا العالــم فالشــعب اليمنــي هــو الشــعب العربــي ذي األصالــة والكــرم«.
وأضــاف »مــع أنــه يؤســفنا أن تعمــد بعــض الــدول الصديقــة التــي قدمــت مواقــف 
ــدن  ــارات إىل ع ــات امللي ــول مئ ــن وص ــرف ع ــض الط ــى غ ــجاعة ع ــئولة وش مس
ــوا منهــا مصــدر  ــذذ بهــا عمــالء فنــادق الريــاض دون بقيــة الشــعب بــل جعل ليتل
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دعــم للقاعــدة وداعــش لتســخر هــذه الجماعــات والدفــع بهــم نحــو الجبهــات بينمــا 
ماليــن الشــعب كانــوا يأملــون أن تســهم هــذه الــدول و املنظمــات يف الضغــط عــى 

أولئــك أن يعطــوا للشــعب حقــه واســتحقاقه«.
ــي  ــروع تكاف ــي م ــر إىل تبن ــل الخ ــال وكل أه ــال األعم ــو رج ــا ندع ــع »كم وتاب
ــم يف كل  ــة لدعمه ــاالت متنوع ــح مج ــالل فت ــن خ ــك م ــرة وذل ــاة األرس الفق ملواس
ــدوان  ــار والع ــار الحص ــل آث ــره يف تقلي ــه أث ــيكون ل ــذا س ــة وه ــات اليمني املحافظ
ــره«. ــى فق ــه ع ــف غني ــعب يعط ــر لش ــل الن ــي يف تعجي ــكل رئي ــهم بش وسيس

وأشــاد األخ الصمــاد بالــدور البطــويل والرائــد للجيــش واللجــان الشــعبية الذيــن حــل 
ــج  عليهــم عامهــم الثالــث وهــم يف قمــة عنفوانهــم وصمودهــم غــر مبالــن بضجي
ــاء  ــي دونهــا كل أبن ــدة الت ــي تهــدد باقتحــام محافظــة الحدي ــه الت العــدوان وأبواق
ــع  ــرة التصني ــة ودائ ــد للقــوة الصاروخي ــدور الرائ ــا أشــاد بال ــي, كم الشــعب اليمن
العســكري يف إنجازاتهــم العظيمــة رغــم الصعوبــات والتعقيــدات إال أنهــم أثبتــوا قــوة 

وإرادة هــذا الشــعب الــذي ال يمكــن أن يســاوم عــى عزتــه وكرامتــه«.
وحيــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى قبائــل اليمــن األبيــة التــي قدمــت وال زالــت 
تقــدم قوافــل العطــاء مــن الرجــال واملــال وتحملــت الثقــل األكــر يف معركــة الصمــود 
ومثلــت بحــراً ال ينفــد وســياجاً ال يخــرق وطــوق نجــاة لهــذا الشــعب مــن بطــش 

العــدوان ومرتزقتــه عــى مختلــف الجبهــات.
ــعبية..  ــا الش ــنا ولجانن ــا جيش ــور, ي ــل والجس ــعبنا املناض ــر ش ــا جماه ــال »ي وق
إننــا نعــول بعــد اللــه ســبحانه وتعــاىل, عليكــم وعــى إرادتكــم الحــرة وثباتكــم عــى 
ــا  ــا ومصــدر قوتن ــا وكرامتن ــوان عزتن ــم عن الحــق يف نــُرة وطنكــم ودينكــم؛ فأنت
وثباتنــا, يــا مــن تســطرون بدمائكــم أروع البطــوالت واملالحــم الوطنيــة, وتصنعــون 
االنتصــارات والتحــوالت الكــرى يف تاريــخ اليمــن املعــارص, نعاهدكــم اللــه أن نظــل 
أوفيــاء صادقــن مخلصــن لكــم عــى كل مــا قدمتــوه مــن غــال ونفيــس يف ســبيل 

دحــر ومواجهــة العــدوان«.
واختتــم رئيــس املجلــس الســيايس كلمتــه قائــالً »يف األخــر ال يســعني إال أن أشــكركم 
وأشــكر كل مــن ســاند ودعــم الشــعب اليمنــي ووقــف إىل جانبــه ومــد يــد العــون 
لــه يف ظــل ظــروف العــدوان الغاشــم الــذي تمــر بــه بالدنــا, كمــا ال أنــى كل مــن 
منعتــه الظــروف القاهــرة مــن الحضــور فهــم حــارضون يف قلوبنــا ولكــم مــع كل 
مــن حــرض وكل أبنــاء شــعبنا كل اإلجــالل والتقديــر، وكل اإلجــالل واإلعظــام لــكل 
أرسة يف هــذا الشــعب بذلــت مالهــا ورجالهــا وقدمــت خــرة أبناءهــا يف ســبيل اللــه 
ــد  ــهيد أو مجاه ــة ش ــكل زوج ــد ول ــهيد أو مجاه ــكل أم ش ــة ل ــن، وكل التحي والوط
ولــكل جريــح بــذل دمــه وقــدم مــن جســده يف ســبيل الدفــاع عــن الكرامــة، ونســأل 
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ــة للشــهداء والشــفاء للجرحــى وأن يفــك أرس األرسى وأن يعجــل  ــه تعــاىل الرحم الل
بالنــر العظيــم لشــعبنا إنــه ســميع قريــب مجيــب«.

مــن جانبــه دعــا رئيــس رابطــة علمــاء اليمــن العالمــة شــمس الديــن رشف الديــن 
علمــاَء األمــة العربيــة واإلســالمية الذيــن يؤيــدون العــدواَن عــى اليمــن وشــعبه إىل 

مراجعــة مواقِفهــم املخزيــة تجــاه أبنــاء اليمــن.
ــة  ــة العربي ــاَء األم ــو علم ــاء » ندع ــة العلم ــن يف كلم ــة رشف الدي ــال العالم وق
واإلســالمية الذيــن يؤيــدون العــدوان عــى بلــد اإليمــان أو الســاكتن املتفرجــن عــى 
الجرائــم البشــعة التــي تُرتكــب يوميــاً بحــق الشــعب اليمنــي إىل مراجعــة مواقِفهــم 
املخزيــة وأن يتقــوا اللــه وأن يكونــوا ورثــَة األنبيــاء بحــقٍّ وجــدارة، وال يكونــوا كمــن 
ــُه  ــا َفأَتْبََع ــَلَخ ِمنَْه ــا َفانَس ــاُه آيَاِتنَ َ ــِذَي آتَيْن ــأَ الَّ ــْم نَبَ ــُل َعَليِْه قــال تعــاىل فيهــم: )َواتْ
ــَد إىَِل األَْرِض  ــا َوَلـــِكنَُّه أَْخَل ــاُه ِبَه ــئْنَا َلَرَفْعنَ ــْو ِش ــَن اْلَغاِويــن، َوَل ــَكاَن ِم ــيَْطاُن َف الشَّ

ــَواُه(، الســاكت عــن الحــق شــيطاٌن أخــرس«. ــَع َه َواتَّبَ
واســتنكر العالمــة رشف الديــن ســكوت وصمــت العلمــاء تجــاه املجــازر واالنتهــاكات 
التــى يرتكبهــا العــدوان بحــق أبنــاء اليمــن حيــث قــال » أيهــا العلمــاُء الســاكتون 
ــاً  واملباركــون للعــدوان إن مــن أعظــم الجــرم وأنكــر املنكــر ارتــكاَب املجــازر يومي
وانتهــاَك الحرمــات ليــَل نهــار وأنتــم بــن ســاكٍت ومؤيــٍد للعــدوان وليــس لنــا مــا 
نقــول لكــم إال حســبنا اللــه ونعــم الوكيــُل منكــم ومــن أنظمِتكــم وحكوماتكــم حــن 

بعتــم آخرتَكــم بعــرض مــن الدنيــا قليــل«.
ودعــا رئيــس رابطــة علمــاء اليمــن املرتزقــة إىل مراجعــة حســاباتهم وتقديــم االعتذار 
للشــعب اليمنــي والعــودة إىل بالدهــم التــى تتســع للجميــع، قائــال:« نوّجــه رســالتنا 
إىل إخواِننــا الذيــن بغــوا علينــا وخرجــوا مــن أحضــان بلِدهــم حــن وعدهم الشــيطاُن 
ــيَْطاُن إاِلَّ ُغــُروًرا(، هــل تظنــون أنكــم إن دخلتــم صنعــاء  ومنّاهــم )َوَمــا يَِعُدُهــُم الشَّ
كمــا تزعمــون ظافريــن أن العــزَة والغلبــَة ســتكون لكــم، وأن النــَر ســيكون لكــم، 
هــذا واللــه عــُن الغبــاء وغايــُة الســذاجة، لــن تكــون لكــم حتــى أنتــم أيُّ عــزٍة يف 
ظــل االحتــالل وخــرُ دليــل مــا تشــهُده املناطــُق املحتلــة اليــوم مــن قهــٍر واســتبداٍد 

يمارســها املحتــل تطــاُل حتــى مرتزقتــه«.
ــل  ــاد، وه ــالد والعب ــم الب ــأنَكم يف حك ــتُخلَّون وش ــم س ــون أنك ــل تظن ــع:« ه وتاب
ســتُركون دون أيِّ تدخــل مــن خــارج البــالد، اتقــوا اللــه وارجعــوا عــن غيكــم وتوبوا 
إىل ربكــم واعتــذروا لشــعبكم فالبلــُد يتســع للجميــع، وال تزيــدوا مــن افرائكــم عــى 

شــعبكم لتفــروا عــى ربكــم«.
ــن  ــة م ــي نابع ــعب اليمن ــاء الش ــات أبن ــود وثب ــن أن صم ــة رشف الدي ــد العالم وأك
ــعب  ــالة إىل الش ــاً رس ــب، موجه ــر القري ــه بالن ــه وثقت ــى الل ــه ع ــه وتوكل إيمان



اليمنــي قائــالً: » لقــد علَّــق عليكــم رســوُل اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم آمــاالً 
كبــرة وجعــل لكــم مســاحًة واســعة يف قلبــه وقــال يف الحديــث الريــف »إنــه ليجــُد 
نََفــس الرحمــن مــن قبلكــم« ومــا كان ليفعــَل ذلــك إال بأمــر اللــه تعــاىل القائــل: )يـَـا 
ــْم  ــْوٍم يُِحبُُّه ــُه ِبَق ــي الل ــِه َفَســْوَف يَأِْت ــْم َعــن ِديِن ــدَّ ِمنُك ــا الَِّذيــَن آَمنُــواْ َمــن يَْرتَ أَيَُّه
ــِه َوالَ  ــِبيِل الل ــُدوَن يِف َس ــَن يَُجاِه ــَى اْلَكاِفِري ــزٍَّة َع ــَن أَِع ــَى اْلُمْؤِمِن ــٍة َع ــُه أَِذلَّ َويُِحبُّونَ
يََخاُفــوَن َلْوَمــَة آلِئــٍم ذَِلــَك َفْضــُل اللــِه يُْؤِتيــِه َمــن يََشــاء َواللــُه َواِســٌع َعِليــم( وهــم 
أنتــم يــا أهــَل اليمــن فمــا خــاَب ظــُن رســوِل اللــه فيكــم ولــن يخيــَب أبــداً، فعليكــم 
بالثبــات والصــر واالســتعانة باللــه )َقــاَل ُمــوىَس ِلَقْوِمــِه اْســتَِعينُوا ِباللــِه َواْصــِرُواْ إِنَّ 

األَْرَض ِللَّـــِه يُوِرثَُهــا َمــن يََشــاء ِمــْن ِعبَــاِدِه َواْلَعاِقبَــُة ِلْلُمتَِّقــن( ».
ــه  ــوع إىل الل ــن إىل الرج ــاء اليم ــة أبن ــن كاف ــاء اليم ــة علم ــس رابط ــا رئي ــا دع كم
ــف  ــدِة الص ــى وح ــاِظ ع ــي والحف ــل االجتماع ــم والتكاف ــتغفار والراح ــرِة االس وكث
ورعايــِة الجرحــى وأرِس الشــهداء، و النفــر العــام ورفــِد الجبهــات بالرجــال واملــال 

ــم. ــدوان الظال ــذا الع ــة ه ــالح ملواجه والس
ــي  ــعب اليمن ــود الش ــي أن صم ــاد رشف القلي ــاف واإلرش ــر األوق ــد وزي ــدوره أك ب
ــم أنــه  وثباتــه عــى مــدى عامــن مــن العــدوان الهمجــي وغــر املــرر يثبــت للعال

ــار. ــدي واالنتص ــات والتح ــعب الثب ش
ــا  ــع أنن ــم أجم ــت للعال ــا نثب ــم هن ــدين » بتواجدك ــاً املحتش ــي مخاطب ــال القلي وق
ــة  ــة واملواجه ــوم إال املقاوم ــار الي ــه ال خي ــار، وأن ــدي واالنتص ــات والتح ــعب الثب ش
ــات والدفــاع عــن وطنكــم وعرضكــم وكرامــة وســيادة بلدكــم، إنكــم تثبتــون  والثب
للعالــم أنكــم شــعب يرفــض الحــرب وأســبابه ويدعــو إىل حقــن الدمــاء ويمــد يديــه 
للســالم ال لالستســالم، الســالم العــادل الشــامل الــذي يحفــظ لليمنيــن ســالمتهم و 

كرامتهــم وعزتهــم ومجدهــم واســتقاللهم ووحــدة أراضيهــم«.
وأضــاف: » نحــن مــع الســالم وندعــو إليــه، ليــس ذلــك ضعــف منــا أو عجــز مــن 
جيشــنا ولجاننــا الشــعبية وال استســالم، فنحــن شــعب حــر عــي عــى كل معتــد ال 
ــه الــذي خلقــه، يرفــض االستســالم واالســتعمار واالســتبداد والوصايــة  يركــع إال لل
ــو  ــن ندع ــك نح ــديد، لذل ــأس ش ــوا ب ــوة وأول ــوا ق ــعب أول ــة، ش ــة والعمال والخيان

للســالم ال االستســالم ليعــم الســالم يف ربــوع الوطــن الغــايل«.
وأوضــح أن مــرور عامــن مــن العــدوان يحتــم عــى كل رشائــح املجتمــع االســتمرار 
يف مواجهــة العــدوان ومقاومتــه وردعــه، منوهــاً إىل أن الشــعب اليمنــي الــذي صمــد 
ــرات  ــة طائ ــة وهمجي ــام رشاس ــه أم ــوده وثبات ــيواصل صم ــن س ــدى عام ــى م ع
العــدوان وصلفــه وقنابلــه املحرمــة دوليــاً، وأمــام مكــره وحصــاره الجــوي والــري 
ــدوا  ــوا ماعاه ــال صدق ــه رج ــر وفي ــن يقه ــي ل ــعب اليمن ــداً أن الش ــري، مؤك والبح



اللــه عليــه.
ــم بوجــوب  ــر األوقــاف واإلرشــاد رســالة إىل علمــاء األمــة وأحــرار العال ووجــه وزي
ــح  ــار وفت ــع الحص ــه ورف ــداء علي ــي واالعت ــعب اليمن ــل الش ــن قت ــف م ــاذ موق اتخ
ــالً: »  ــن قائ ــدواء للجرحــى واملــرىض واملدني ــئ لدخــول الغــذاء وال املطــارات واملوان
باللــه عليكــم يــا علمــاء األمــة ألــم تســألوا أنفســكم بــأي ذنــب يقتــل أطفــال اليمــن 
َّــُه َمــن َقتـَـَل نَْفًســا ِبَغــْرِ  ورجالــه ونســائه وبــأي آيــة يف كتــاب اللــه الــذي يقــول ) أَن
ََّمــا َقتـَـَل النَّــاَس َجِميًعــا ( وبــأي حديــث لرســول اللــه  نَْفــٍس أَْو َفَســاٍد يِف اأْلَْرِض َفَكأَن
ــْم  ــل: ) إِنَّ ِدَماَءُك ــو القائ ــي وه ــعب اليمن ــاء الش ــم دم ــعود وحلفائه ــتباح آل س اس
َوأَْمَواَلُكــْم َوأَْعَراَضُكــْم بَيْنَُكــْم َحــَراٌم َكُحْرَمــِة يَْوِمُكــْم َهــذَا، يِف َشــْهِرُكْم َهــذَا، يِف بََلِدُكــْم 
َهــذَا ) والقائــل: ) لهــدم الكعبــة حجــراً حجــراً أهــون عنــد اللــه مــن قتــل مســلم ( ».

ــه  ــاب الل ــم كت ــي بكافــة أطيافــه ورشائحــه إىل تحكي ودعــا القليــي الشــعب اليمن
وتغليــب منطــق الحــوار عــى منطــق االقتتــال ونزيــف الــدم والجلــوس إىل طاولــة 
ــى  ــودة ع ــة وامل ــاء واملحب ــو واإلخ ــح والعف ــامح والتصال ــة التس ــع راي ــوار ورف الح

ــدة الرضر وال رضار. قاع
ــدة  ــه » بل ــا الل ــا أراده ــعبه كم ــن وش ــادة أرض اليم ــى إع ــل ع ــد رضورة العم وأك
طيبــة ورب غفــور »، وحــث عــى وحــدة الصــف وتالحــم الجبهــة الداخليــة لتفويــت 

الفرصــة عــى أولئــك املراهنــن عــى شــق الصــف وتفتيــت الجبهــة الداخليــة.
ــن  ــعبية والصابري ــان الش ــش واللج ــوات الجي ــاد ق ــاف واإلرش ــر األوق ــا وزي وحي
ــه  ــن وكرامت ــن الوط ــن ع ــدوان واملدافع ــن للع ــات وكل املقارع ــن يف الجبه والثابت
وعزتــه وســيادته، مشــيداً بتضحياتهــم وانتصاراتهــم التــي لقنــت األعــداء دروســاً يف 

ــده. ــه وتأيي ــر الل ــة بن ــة والثق ــجاعة والبطول ــات والش الثب
ــِه كلِّ  ــات يف وج ــوِد والثب ــِة الصم ــة مواصل ــن الفعالي ــادر ع ــان الص ــد البي ــا أك فيم
ــوى  ــا ق ــي تفرُضه ــة الت ــية واالقتصادي ــكريِة والسياس ــاِر العس ــات واألخط التحدي
العــدواِن عــى الشــعب اليمني..كمــا أكــد االســتمرار يف دعــِم مختلــف جبهــات البطولة 
ــم  ــود والتالح ــوِة والصم ــِل الق ــِز عوام ــالح و تعزي ــال والس ــاِل وامل ــَل الرج بقواف
وواحديــِة املوقــِف والتحــرك الفاعــِل يف مواجهــة العــدوان باعتبــاره أولويــة قصــوى 
ــدوان  ــرات الع ــدي ملؤام ــة، ورضورُة التص ــُة املعرك ــة وطبيع ــُة املرحل ــا أهمي تفرُضه

ــن. ــن اليمني ــة ب ــدِة الوطني ــدف إىل رضِب الوح ــي ته الت
وثّمــن البيــان عاليــاً التضحيــات الجبــارِة والباهضــِة التــي يقدُمهــا الشــعِب اليمنــي 
ــة والفــداء، معــراً  الصامــد يف معركــة الكرامــة والدفــاع املقــدس يف جبهــات البطول
ــن  ــِش واألم ــاُل الجي ــا أبط ــي اجرحه ــارات الت ــكلَّ االنتص ــزاز ب ــر واالعت ــن الفخ ع
واللجــاِن الشــعبية يف جبهــات الداخــل ومــا وراء الحــدود والتــي كلفــت العــدواَن ثمنــا 
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باهضــا وألحقــت بــه خســائر فادحــة.
وقــال البيــان »االســتمراِر يف رفــِد الجبهــات بالرجــال واملــال والســالح هــو الجــواُب 
ــوِة  ــاُل الق ــه رج ــا حقق ــه، وإن م ــى جراِئم ــاِر ع ــدوان واالنتص ــة الع ــُل لهزيم األمث
الصاروخيــة والتصنيــِع العســكري خــالَل عامــِن مــن إنجــازاٍت يف مجــايل التصنيــِع 
ــلحة  ــن األس ــا م ــرِة وغرِه ــراِت املس ــة والطائ ــات الصاروخي ــر للمنظوم والتطوي
ــة التــي عــززت قــدراِت الجيــش اليمنــي مــا كانــت لتتحقــَق لــوال الظــروُف  النوعي
واإلرادُة اليمنيــُة العالية«..واســتنكر البيــان الجرائــَم التــي يرتكبُهــا العــدواُن الغاشــم، 
ــدويل  ــَع ال ــن واملجتم ــَس األم ــالً مجل ــات، محّم ــِف املحافظ ــن يف مختل ــق املدني بح
ــاني  ــي واإلنس ــب األخالق ــالَع بالواج ــه باالضط ــك وطالب ــن ذل ــت ع ــؤوليَة الصم مس
ــة  ــُق الدولي ــاُت واملواثي ــُة واالتفاقي ــُن اإلنســانيُة الدولي ــه القوان ــُص علي وفــَق مــا تن

ــاة. ــه مــن حقــه يف الحي ــي وتمكيِن املعتمــدة إلنصــاف الشــعب اليمن
ــانياً  ــاً إنس ــون وضع ــن ـ يواجه ــدى عام ــى م ــن ـ وع ــان أن اليمني ــح البي وأوض
كارثيــاً وحربــاً عدوانيــًة غــرَ مــررة وحصــاراً غاشــماً ظاملــاً وســَط تواطــٍؤ عاملــيٍّ 
ــَط  ــِم إىل الضغ ــراَر العال ــالمية وأح ــِة واإلس ــن العربي ــرَ األمت ــاً جماه ــي، داعي وأمم
ــِس األمــن مــن أجــل إيقــاِف العــدوان ورفــِع الحصــار  عــى املجتمــِع الــدويل ومجل

ــن. ــذ اليم ــاراِت ومناف ــئَ ومط ــن موان ــار ع ــع الحص ــٍة لرف ــٍة دولي ــيَق لحمل والتنس
ــراداً الرافضــَة للعــدوان  ــَف األحــراِر شــعوباً وأف ــر ملواق ــان عــن التقدي وأعــرب البي
ــات  ــود الجالي ــاً جه ــي، مثمن ــعب اليمن ــع الش ــَة م ــي واملتضامن ــعودي األمريك الس
اليمنيــِة يف مختلــف بلــدان العالــم التــي تعمــُل عــى كشــف وتعريــة جرائم العــدوان..

ــال  ــة بالرج ــرِف والبطول ــات ال ــِد جبه ــعب إىل رف ــاء الش ــة أبن ــان كاف ــا البي ودع
ــق  ــى تحقي ــكري حت ــد العس ــب والتجني ــكراِت التدري ــو معس ــِه نح ــال، والتوج وامل
ــوم ملحمــًة  ــم تســجلون بحضوركــم واحتشــادكم الي النــر، وأضــاف قائــالً: » أنت
ــدوان  ــِة الع ــوُد يف مواجه ــدي والصم ــم والتح ــدُة والتالح ــا الوح ــًة عنوانُه تاريخي
األمريكــي الســعودي، تحتشــدون إلبــالغ رســالِة شــعٍب أخــذ عــى نفســه بــأال يســاوَم 
عــى حريتــه وكرامِتــه واســتقالِله ووحدتــه، وأن لــه إرادًة عــى هــذا الطريــق ال تنكُر 

ــه ». ــازل عن ــاً ال تن ــل، وهدف ــتغفل، ووحــدًة ال تُف ــاً ال يُس وال تهــزم، ووعي
ــدوان،  ــة الع ــات يف مواجه ــود والثب ــن الصم ــان م ــي عام ــوم ينق ــتطرد: »الي واس
ــذا  ــا ه ــا، وم ــدَّ بأس ــاً، وأش ــاً وتالحم ــَر عزم ــن أكث ــث ونح ــاَم الثال ــُل الع وندخ
االحتشــاُد الجماهــري إال تأكيــٌد عــى مواقــِف الثبــاِت والصمــود، وتعبــرٌ مطلــٌق عــن 
ــدت  ــدواِن وتزاي ــُن الع ــال زم ــا ط ــالَم مهم ــوَع واالستس ــُل الرك ــعبية ال تقب إرادٍة ش

ــه«. جرائُم
تخلل الفعالية قصيدة شعرية للشاعر معاذ الجنيد.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر حفل تدشني محلة الوفاء 
لألسرى

]02/أبريل/2017[ صنعاء - سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء حفــل 
تدشــن حملــة الوفــاء لــأرسى التــي تنظمهــا اللجنــة الوطنيــة لشــؤون األرسى تحــت 
شــعار )لــن ننــى أرسانــا( بمشــاركة رســمية ومجتمعيــة يف محافظــات الجمهوريــة.

كمــا حــرض فعاليــات التدشــن نائــب رئيــس الــوزراء الدكتــور حســن مقبــويل وعــدد 
مــن وزراء حكومــة االنقــاذ الوطنــي ومحافظــو املحافظــات وقيــادات الدولــة مدنيــة 
ــب  ــي ومكت ــع املدن ــات املجتم ــة ومنظم ــات الجماهري ــو املنظم ــكرية وممثل وعس

ــات. ــة وذوي االرسى واملنظم ــة الجمهوري رئاس
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف كلمتــه عــى ســعادته بحضــور مثــل هــذه 
الفعاليــة الجهاديــة واالجتماعيــة املعــرة عــن روح الشــعب اليمنــي العظيــم الــذي ال 
يمكــن أن ينــى الــدور الوطنــي والرائــد والجهــادي الــذي قــام بــه األرسى ومراعــاة 
أرسهــم وذويهــم وأقاربهــم.. متوجهــاً بالشــكر الجزيــل للقائمــن عــى ملــف األرسى 
ومــا يبذلونــه مــن جهــود دائمــة يف متابعــة قضايــا األرسى وتحريرهــم وهــم النمــوذج 
ــة  الحــي ملــن قدمــوا أرواحهــم عــى أكفهــم يف الدفــاع عــن الوطــن ونــرة القضي
التــي تحركــوا مــن أجلهــا مســتمرين يف صناعــة النــر الــذي يتحقــق يف ســبيل عــزة 

وكرامــة هــذا الشــعب العظيــم.
واســتنكر الصمــاد عــى املتورطــن يف العــدوان غــض الطــرف عــن أرساهــم وعــدم 
ــي  ــدوان الت ــن إىل دول الع ــن يمني ــع أرسى ومختطف ــم يف بي ــم وتورطه ــة به املبال
تبــادل بهــم أرسى ســعودين واماراتيــن وهــو مــا حصــل أمــام العالــم يف املبــادالت 
مــع الســعودين بمبادلتهــم لــأرسى بيمنيــن أرسوا يف مــارب وعــدن وأبــن وغرهــا 
وهــي الظاهــرة التــي لــم يعرفهــا ابنــاء اليمــن إال منــذ وجــد حــزب اإلصــالح وتنظيم 
ــان  ــع االنس ــح بي ــالق واصب ــم واالخ ــوا كل القي ــن طمس ــلمن« الذي ــوان املس »االخ
املســلم املؤمــن وأخــاه اليمنــي إىل ذلــك األعرابــي الجاهــل الخليجــي العميــل إلرسائيــل 
ــم  ــم وقادته ــن ضباطه ــم م ــن أرساه ــا م ــا لدين ــم فيم ــه أرساه ــادل ب ــكا ليب وأمري
ــا املتكــررة  ــداء أو اســتجابة ملبادراتن ــاً ن ــم نســمع منهــم يوم وصــف ضباطهــم ول
لالســتعداد ملبادلــة األرسى وفــق مــا حصــل يف املبــادرات املحليــة وعــر الشــخصيات 

الوطنيــة والقبليــة الصادقــة.
ــرط  ــن نف ــا ول ــات اعينن ــم يف حدق ــا وه ــم اخوانن ــى أن االرسى ه ــاد ع ــد الصم وأك
فيهــم مهمــا كلــف االمــر ولــو شــنت يف ســبيلهم الحــروب وهــدم ســجونهم، منوهــاً 
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بوجــود الكثــر مــن أوراق الضغــط والعديــد مــن قيــادات العــدوان يف االرس ولــن يتــم 
التفريــط يف ملــف األرسى حتــى يتــم تحريــر آخــر أســر مــن براثــن مــن ال يملكــون 

قيمــاً وال اخالقــاً وال مــروءة وال تحكمهــم أعــراف أو قوانــن دوليــة أو انســانية.
واســتغرب رئيــس املجلــس صمــت املنظمــات الدوليــة عــن االنتهــاكات التــي يتعــرض 
ــا  ــي تضــج مــن اتفــه القضاي لهــا األرسى يف ســجون العــدوان وهــي املنظمــات الت
ــأ  ــذي يم ــي ال ــالم االخوان ــطول اإلع ــا أس ــف معه ــة وتوظ ــة قب ــن الحب ــل م وجع
العالــم ضجيجــا وتغــض الطــرف عــن إعــدام أرسى بأبشــع الطــرق دون أن تحــرك 
ســاكناً بمــا يؤكــد زيــف الشــعارات التــي ترفــع فقــط مــن أجــل امريــكا وارسائيــل.

ــم  ــن يت ــام ول ــات واالهتم ــة األولوي ــع األرسى يف قم ــس أن جمي ــس املجل ــد رئي وأك
التفريــط بهــم، مؤكــداً ألقــارب الشــهداء أنهــم ســيكونون محــط رعايــة الجميــع.. 
ــادرات  ــن مب ــه م ــا تقدم ــأرسى وم ــاء ل ــة الوف ــع حمل ــل م ــع للتفاع ــاً الجمي داعي
ومحطــات تعزيــز الصمــود الداخــي وتوحيــد الصــف ولشــد املجتمــع وشــحذ الهمــم 

ــال. ــات القت ــد اىل جبه يف التواف
ــل  ــق التكام ــي تحق ــة االدوار الت ــى بأهمي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي واش
والتكافــل االجتماعــي واالهتمــام بــأرس الشــهداء والجرحــى وأرس املفقوديــن واألرسى 
ــات  ــدر التضحي ــة تق ــد وأم ــود راف ــد وج ــة وتأكي ــن طمأنين ــك م ــه ذل ــا يقدم وم

ــة. ــزة والكرام ــات الع ــع إىل جبه ــالق الجمي ــؤدي إىل انط وت
فيمــا أكــد عبــد القــادر املرتــى رئيــس اللجنــة الوطنيــة لشــؤون األرسى يف كلمتــه 
ــن أوىل  ــم م ــة ذويه ــم ورعاي ــة احواله ــا األرسى ومتابع ــى أن قضاي ــبة ع باملناس
االولويــات التــي يعمــل الجميــع مــن أجلهــا، كمــا أن رصــد وتوثيــق كل مــا يتعــرض 
لــه األرسى مــن انتهــاكات ال تتوقــف وأن وضــع األرسى مــن أبطــال اليمــن مطمــن 
كــون الجانــب اليمنــي يمتلــك الكثــر مــن أوراق الضغــط الحقيقيــة وبحوزتــه الكثــر 

مــن األرسى مــن قــادة العــدوان ومرتزقتــه.
ــادرات  ــة ومب ــود منظم ــد اآلن بجه ــت إىل ح ــي تم ــادل الت ــات التب ــا أن عملي موضح
ــالت دول  ــدًدا بتداخ ــادل.. من ــة تب ــر 40 عملي ــررت 1800 ع ــد ح ــة ق مجتمعي
ــات  ــن عملي ــر م ــتكمال كث ــق اس ــي تعي ــارش والت ــكل مب ــتمرة وبش ــدوان املس الع
ــادل.. محمــالً دول العــدوان كامــل املســئولية عــن أوضــاع االرسى واملختطفــن  التب
مــن ابنــاء الشــعب اليمنــي ومــا يتعرضــون لــه مــن اوضــاع ارس وتعذيــب تخالــف 
ــض  ــت بع ــي طال ــات الت ــل والتصفي ــات القت ــراً إىل عملي ــراف.. مش ــم واالع كل القي
االرسى والتــي كان آخرهــا جريمــة قتــل الشــيخ مبخــوت صالــح النعيمــي يف مــأرب.. 
وجرائــم االخفــاء القــري لبعــض األرسى ومنعهــم مــن التواصــل مــع ذويهــم ومنــع 

ــة مــن الوصــول اليهــم. ــة والدولي ــات املحلي املنظم
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كمــا أكــد أن كل هــذه الترفــات االجراميــة لــن تجعلنــا نتعامــل باملثــل مــع أرساهــم 
ــا ومــا ســبق وأن طــرح مــن  ــا واخالقن ــا وقيمن ــا مبادئن ــه علين والتعامــل بمــا تملي
قبــل املنظمــة للتعامــل مــع ملــف األرسى وفضــح كل مــن يمــارس التعذيــب بحــق 
ــة املتورطــن مــع العــدوان  األرسى او ينتهــك حقوقهــم مــن أي طــرف كان، ومطالب
بالتعامــل مــع ملــف األرسى مــن منطلــق انســاني بعيــداً عــن أي خالفــات.. منوهــا 
إىل كل مــا طــرح خــالل املفاوضــات السياســية مــن مبــادرات إلتمــام صفقــة شــاملة 
يطلــق فيهــا جميــع األرسى دون اســتثناء ألحــد ومــا قوبلــت فيــه مثــل هذه املبــادرات 

مــن رفــض.
وعــرض املرتــى مبــادرة جديــدة إلطــالق جميــع األرسى حتــى وإن كانــت شــاملة 
وكاملــة دون اســتثناء.. ناصحــاً املتورطــن مــع العــدوان بعــدم ربــط مصــر أرساهم 
ــات  ــات واملناكف ــعودين وال بالخالف ــن والس ــرات االماراتي ــاط املخاب ــح ضب بنصائ

ــاً إياهــم أن يكونــوا أحــرارا ولــو يف هــذا امللــف االنســاني عــى االقــل. داعي
ــتوى  ــى املس ــو ع ــل ول ــئول والفاع ــاد واملس ــرك الج ــات للتح ــى املنظم ــا املرت ودع
االعالمــي لكشــف وضــع األرسى اليمنيــن لــدى دول العــدوان ومــا يتعرضــون لــه وأن 
مــن اهــداف هــذه الحملــة لفــت نظــر الجميــع إىل قضيــة األرسى باعتبارهــا صــورة 
ــا وعــى  مــن صــور املــآيس التــي خلفهــا العــدوان الســعودي االمريكــي عــى وطنن
شــعبنا وأن يستشــعر الجميــع معانــاة األرسى داخــل الســجون ومــا يعانيــه أهلهــم 
وذويهــم مــن ألــم الفــراق ومــا يعرفونــه عــن خســة العــدو ودناءتــه يف التعامــل مــع 

االرسى.
وأشــاد املرتــى بالقيمــة املعنويــة والوطنيــة ألبطــال يف الجبهــات وأرسهــم واألرسى 
وذويهــم ومــا يقدمــوه مــن تضحيــات يف ســبيل الدفــاع عــن اليمــن وشــعبه وعزتــه 
ــة مســتدامة لهــم عــى املســتوى الرســمي  ــاك رعاي ــة أن تكــون هن ــه واهمي وكرامت
ــار  ــذل قص ــؤون األرسى تب ــة ش ــة لرعاي ــة الوطني ــداً أن املنظم ــي.. مؤك واملجتمع
جهدهــا يف متابعــة قضايــا االرسى وأنهــا لــن تألــو جهــدا ولــن تتوقــف ولــن تتهــاون 

مهمــا كانــت التحديــات التــي تواجههــا أو ســتواجهها يف املســتقبل.
وأوضــح خلفيــة املــروع الحــايل للمنظمــة كمبــادرة انســانية مجتمعيــة ومؤسســية 
ــاج تنســيق بــن عــدد مــن الجهــات وهدفهــا رعايــة أرس وذوي  ورســمية أتــت كنت
ــة  ــة موزع ــان ميداني ــذه لج ــادي تنف ــي وم ــم غذائ ــج دع ــالل برنام ــن خ األرسى م
ــات..  ــي املحافظ ــة وارشاف محافظ ــة وبرعاي ــات الجمهوري ــات ومديري يف كل محافظ
منوهــاً بتدشــن الحملــة مــن اليــوم يف أمانــة العاصمــة صنعــاء واســتمرار التدشــن 

عــى مــدى األســبوع يف بقيــة املحافظــات.
وأعــرب املرتــى عــن الشــكر والتقديــر لــكل مــن يســهم يف نجــاح أعمــال املنظمــة 
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ولرئيــس املجلــس الســيايس األعــى واملجلــس وحكومــة االنقــاذ الوطنــي.. مشــرا إىل 
مــا توليــه القيــادة السياســية مــن اهتــام بملــف االرسى ووضعــه يف ســلم اولوياتهــا.

والقــى شــاعر الثــورة معــاذ الجنيــد قصيــدة شــعرية معــرة عــن البطــوالت التــي 
يجرحهــا ابنــاء الجيــش واللجــان الشــعبية وتكامــل االنتصــار بــن ابنــاء الشــعب 
اليمنــي ومــا يحملــه العــدوان الســعودي االمريكــي وادواتــه يف املنطقــة مــن معانــي 

الــر والعــدوان وتجــاوز املحرمــات.
كمــا القيــت قصيــدة للشــاعر أمــن الجــويف عــرت عــن هــّم األرسى وواجــب إنقاذهــم 

والعهــد بمواجهــة الطابــور الخامس.
ــم  ــي ألقيــت عــن األرسى وألقاهــا األســر املحــرر ابراهي فيمــا أوضحــت الكلمــة الت

ــزو. ــالل والغ ــجون دول االحت ــم يف س ــع األرسى ومعاناته ــة بي ــري كيفي املحاق
ــة عــددا مــن الفقــرات والكلمــات املعــرة عــن التكافــل والتكامــل  وشــهدت الفعالي
ــة األرسى وذويهــم واالشــارة إىل مــا تحقــق  الرســمي والشــعبي واملجتمعــي يف رعاي
مــن أعمــال وتكامــل بــن القطاعــات واملنظمــات العاملــة يف رعايــة االرسى والشــهداء 
ــة التــي يتعــرض لهــا األرسى  ــة الترفــات والجرائــم غــر االخالقي وذويهــم، وإدان
ومــا يقــوم بــه مرتزقــة العــدوان مــن كــوادر حــزب االصــالح مــن أعمــال خطــف 

لليمنيــن وبيعهــم وبيــع األرسى لــدول العــدوان.

الرئيس الصماد يقدم واجب العزاء ألسرة وذوي الشهيد عبداهلل 
املؤيد

]10/أبريل/2017[ صنعاء - سبأ:
ــزاء  ــب الع ــوم واج ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــدم األخ صال ق
واملواســاة ألرسة وذوي الشــهيد البطــل عبــد اللــه يحيــى املؤيــد وكيــل وزارة اإلعــالم 
ــة املخــا وهــو يشــارك أبطــال الجيــش  ــذي إستشــهد يف مدين ــة ال لشــؤون الصحاف
واللجــان الشــعبية رشف مقاومــة ودحــر الغــزاة واملحتلــن يف جبهــة الســاحل الغربي 

لليمــن.
ــه لهــم  ــاء زيارت ــه أثن ــد الشــهيد وذوي ــس الســيايس األعــى لوال وعــر رئيــس املجل
بمنزلهــم بصنعــاء، عــن أحــر وأصــد ق التعــازي يف إستشــهاد البطــل الحقيــق بكلمــة 

ووصــف البطولــة الشــهيد عبــد اللــه املؤيــد.
وبــارك لهــم هــذا الــرف العظيــم الــذي حــازوه بمــا حققــه الشــهيد مــن بطــوالت، 
وصــدق ووفــاء يف القــول والعمــل وانطالقــه يف كل أعمالــه مــا أســند إليــه مــن مهــام 
مــن منطلــق املبــادرة واإلخــالص والتفانــي وصــوال اىل جمعــه بــن عملــه الرســمي 
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وواجبــه الجهــادي والنضــايل يف ســبيل حريــة اليمــن وكرامتــه واســتقالله حتــى نــال 
الشــهادة وهــو يف أوج عطائــه وصدقــه مــع خالقــه عــز وجــل وذاتــه وعملــه ووطنــه 

وشــعبه.
فيمــا عــر والــد الشــهيد وأخوتــه وذويــه عــن ســعادتهم بمــا حققــه الشــهيد البطــل 
عبــد اللــه املؤيــد مــن بطولــة ومــا تــوج بــه حياتــه مــن رشف عظيــم باإلستشــهاد يف 

ســبيل الحــق والعــدل والدفــاع عــن الشــعب واألرض والعــرض.
ــز  ــوىل ع ــائلن امل ــه.. س ــه وتعزيت ــى زيارت ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــوا لرئي وثمن
وجــل أن يرحــم الشــهيد ويتقبلــه مــن الشــهداء والصديقــن وأن يوفــق الجميــع إىل 
مــا وفــق إليــه شــهيدهم الذيــن يعتــزون بــكل ســجله العمــي والجهــادي وبشــهادته 

ومــا قــدم حياتــه مــن أجلــه.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة
]10/أبريل/2017[ صنعاء - سبأ: 

ــور  ــه الدكت ــوم ومع ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
ــبة. ــة واملحاس ــزي للرقاب ــاز املرك ــس، الجه ــس املجل ــب رئي ــوزة نائ ــم لب قاس

ــو  ــور أب ــايض الدكت ــاز الق ــس الجه ــه رئي ــس ونائب ــس املجل ــتقبال رئي وكان يف اس
ــيايس  ــس الس ــس املجل ــارة رئي ــوا بزي ــن رحب ــاز الذي ــقاف ووكالء الجه ــر الس بك
األعــى ونائبــه إىل الجهــاز.. مؤكديــن أن الزيــارة تعتــر دافعــا قويــا للجهــاز وعملــه 
ــات  ــات واملعوق ــة كل الصعوب ــل متحدي ــل العم ــي تواص ــوادره الت ــه ولك ــرا ل وتقدي
التــي أراد العــدوان الســعودي األمريكــي وأدواتــه ومرتزقتــه أن يحقــق مــن خاللهــا 

ــا. ــات وأعماله ــال املؤسس ــل وإفش تعطي
وعقــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائبــه إجتماعــا بقيــادة الجهــاز.. تــم خالله 
ــذه مــن برامــج  ــم تنفي ــا يت ــة وم ــاز خــالل الفــرة الحالي ــال الجه اســتعراض أعم
ناجحــة ومنهــا الرقابــة املصاحبــة وأعمــال تقييــم األداء ومراجعــة التقاريــر الســابقة.

ــراء  ــارشة ج ــن أرضار مب ــاز م ــه الجه ــرض ل ــا تع ــاع م ــتعرض االجتم ــا اس كم
العــدوان الســعودي األمريكــي وغــارات الطــران املتواصلــة عــى منطقــة عطــان التــي 

يقــع ضمنهــا مقــر الجهــاز.
ــادة الجهــاز وكــوادره  ــه بتحــدي قي وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائب
ــة  ــة دائم ــود يف منطق ــدي الوج ــا تح ــر ومنه ــات واملخاط ــكل الصعوب ــة ل الوطني
ــى  ــادرة ع ــكة والق ــة واملتماس ــة القوي ــة اليمني ــروح والهوي ــن لل ــتهداف، ممثل اإلس
ــال  ــن الرج ــزا م ــا ممي ــب نوع ــي تتطل ــة والت ــف الصعب ــرق يف املواق ــة الف صناع
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والبطــوالت التــي تجســدت يف الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة وقيادتــه وكــوادره 
ــار  ــن أحج ــر م ــون حج ــم يمثل ــددة وأنه ــة واملتج ــا الناصع ــن صوره ــورا م وص

ــود. ــي املنش ــتقبل اليمن ــاء املس ــة يف بن الزاوي
فيمــا ثمــن رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة وقيــادة الجهــاز عاليــا زيارة 
رئيــس املجلــس ونائبــه.. مؤكديــن أن هــذه الزيــارة ســتعزز مــن األعمــال واملشــاريع 
ــا  ــكل صعوباته ــة ب ــذه املرحل ــا يف ه ــا وتفعيله ــى إنجاحه ــاز ع ــل الجه ــي يعم الت

وتحدياتهــا.
وأكــدوا أن املشــكالت واإلســتهداف الدائــم ملؤسســات الدولــة ومنهــا الجهــاز وكــوادره 
لــن تفــت يف عضدهــم وســتجعلهم أكثــر حرصــا عــى إنجــاح أعمالهــم ومهامهــم، ويف 
املقدمــة الحفــاظ عــى الجهــاز ووظيفتــه وكيانــه وســجله العمــي واملهنــي الراكمــي 

املتميــز وكــوادره الوطنيــة املشــهود لهــا مــن الجميــع.
رافقهما خالل الزيارة مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.

 لقيادات حمافظة حجة
ً
 موسعا

ً
الرئيس الصماد يرأس اجتماعا

]22/أبريل/2017[ حجة – سبأ:
ــة  ــة حج ــى يف محافظ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــراس األخ صال ت
اليــوم اجتماعــا موســعا لقيــادة املحافظــة وأعضــاء مجلــس النــواب والســلطة املحلية 
ــويل  ــن مقب ــور حس ــة الدكت ــئون االقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــور نائ بحض
ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي ووزيــر األشــغال غالــب مطلــق ووزيــر 
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات جليــدان حمــود جليــدان وعــدد مــن مســئويل الدولــة 

ــة يف املحافظــة. ــادات العســكرية واألمني والقي
ــه جــراء  جــرى خــالل اللقــاء اســتعراض األوضــاع العامــة يف املحافظــة ومــا تعاني
ــة  ــه للحال ــار ومفاقمت ــات الحص ــا وتبع ــى بالدن ــي ع ــعودي األمريك ــدوان الس الع

ــانية.  اإلنس
وتطــرق اللقــاء اىل مشــكالت البنيــة التحتيــة التــي دمرهــا قصــف العــدوان بطائــرات 
ــا  ــرض له ــا يتع ــف وم ــدوان والقص ــة الع ــة نتيج ــج التنمي ــر برام الـــ f16 وتعث
املدنيــون واألعيــان املدنيــة مــن اســتهداف دائــم وغــر مســبوق يف تاريــخ اإلنســانية 

مــن قبــل الســعودية وامريــكا وتحالفهمــا ضــد اليمــن.
ــة  ــلطة املحلي ــة والس ــادة املحافظ ــا قي ــل عليه ــي تعم ــات الت ــاء االلي ــش اللق وناق
والقيــادات االجتماعيــة مــن أجــل مواجهــة تداعيــات العــدوان عــى املحافظــة وكافــة 
ــن  ــن االجتماعي ــلم واالم ــى الس ــاظ ع ــات، والحف ــم الجبه ــة ودع ــات اليمني املحافظ
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ــتمر. ــم ومس ــكل دائ ــه بش ــدوان وتحالف ــتهدفه الع ــذي يس ــي ال ــيج االجتماع والنس
ــي  ــة الت ــارة املحافظ ــعادته بزي ــن س ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرب رئي واع
تعتــر رمــزا ودرعــا للوطــن وراس حربــة يف مواجهــة العــدوان.. مشــرا اىل مــا نالهــا 
مــن اذى العــدوان، ومــا تقدمــه مــن اســهام دائــم ومتجــدد يف مواجهــة العــدوان يف 
مختلــف الجبهــات واهميــة الحفــاظ عــى ســلمها وأمنهــا مــن أي اخــراق والحفــاظ 
عــى تجربتهــا املميــزة يف الحفــاظ عــى الســلم واالمــن االجتماعيــن والســكينة العامة.

ــة  ــات خاص ــد جلس ــن عق ــي م ــاذ الوطن ــة اإلنق ــه حكوم ــتقوم ب ــا س ــح م واوض
بمحافظــة حجــة لوضــع املعالجــات املطلوبــة وخاصــة بالجانــب اإلنســاني وتقديــر 
الجهــود التــي تبــذل مــن قبــل الســلطة املحليــة والتــي اعاقــت الكثــر مــن مخططات 

ــع.  ــتهدافه للمجتم ــدوان واس الع
ــا  ــل عليه ــم العم ــي يت ــات الت ــول واملعالج ــة الحل ــس اىل جمل ــس املجل ــار رئي واش
ــا  ــا اىل م ــب.. الفت ــكالية الروات ــة إش ــادي ومعالج ــع االقتص ــات الوض ــواء تداعي الحت

ــتغالل. ــان واس ــن امته ــالل م ــت االحت ــة تح ــات الواقع ــاء املحافظ ــه أبن يعاني
واكــد عــى أهميــة الوفــاء لتضحيــات الشــهداء والجرحــى الذيــن يحمــون اليمــن مــن 
مخطــط كان يســتهدف اليمــن بطريقــة بشــعة تمكــن القاعــدة وداعــش مــن اليمــن 
والشــعب اليمنــي كمــا حصــل يف عــدن وغرهــا.. مشــراً اىل العمليــات االجراميــة التي 

شــهدتها اليمــن قبــل العــدوان يف اســتهداف املســاجد يف صنعــاء وغرهــا.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اىل التوجــه القــوي ملعالجــة ارضار العــدوان 
ومــا دمــره وخاصــة يف مجــال الطــرق والجســور.. مشــرا اىل مــا يجــري العمــل عليه 

ومــا ســيتم تنفيــذه مســتقبال مــن اعمــال وبرامــج ومعالجــات تــم االتفــاق عليهــا.
ــد رحــب يف  ــال املحافــظ هــالل الصــويف ق ــم بأعم ــل اول املحافظــة والقائ وكان وكي
ــس  ــب رئي ــى ونائ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــبة برئي ــا باملناس ــي القاه ــة الت الكلم
ــادات  ــاذ وقي ــة اإلنق ــن وزراء حكوم ــه م ــويل ومرافقي ــن مقب ــور حس ــوزراء الدكت ال
ــه املحافظــة مــن مكانــة  الدولــة.. معتــرا الزيــارة تعبــر رمــزي عميــق عمــا تحمل

ــي. ــاذ الوطن ــة اإلنق ــية وحكوم ــادة السياس ــدى القي ــام ل واهتم
واســتعرض مــا ســبق مــن اجتماعــات ولقــاءات حــول إشــكاليات ومعانــاة املحافظــة 
ــرق  ــا الط ــاة ويف مقدمته ــات الحي ــدوان ملقاوم ــتهداف الع ــراء اس ــا ج ومواطنيه
والجســور.. مؤكــدا عــى ان الجميــع يعمــل بتكامــل وتجانــس وفريــق عمــل قيــادي 

ــاءات. ــف االجتماعــي والســيايس وكل االنتم مشــكل مــن كل الطي
وأشــار الصــويف اىل مــا تميــزت بــه املحافظــة مــن تناغــم يف األداء وحفــظ عــى االمــن 

والســكينة العامــة والنســيج االجتماعــي.
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رئيس اجمللس السياسي حيضر احلفل اجلماهريي واللقاء املوسع 
لقيادات السلطة احمللية مبديريات حجة

]22/أبريل/2017[ حجة - سبأ: 
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بمحافظــة حجــة 
الحفــل الجماهــري واللقــاء املوســع لقيــادات الســلطة املحليــة يف مديريــات املحافظــة 
ــة  ــة املغلق ــة الرياضي ــة يف الصال ــهدته املحافظ ــذي ش ــة، ال ــخصيات اإلجتماعي والش
صالــة الفقيــد دحــان فليتــه بحضــور نائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون اإلقتصاديــة 
ــغال  ــي واألش ــي القي ــن ع ــي ب ــة ع ــويل ووزراء اإلدارة املحلي ــن مقب ــور حس الدكت
ــود  ــدان حم ــات جلي ــة املعلوم ــاالت وتقني ــق واإلتص ــب مطل ــرق غال ــة والط العام

ــدان وعــدد مــن أعضــاء مجلــس النــواب. جلي
ويف الحفــل الــذي بــدء بالســالم الجمهــوري ألقــى األخ صالــح الصمــاد كلمــة أعــرب 
ــا  ــا درعــا حصين ــت تاريخي ــي مثل ــارة محافظــة حجــة الت فيهــا عــن ســعادته بزي
ــة بصمودهــا يف وجــه العــدوان رغــم مــا ينالهــا  لليمــن وتوجــت مواقفهــا التأريخي
مــن أذى وأرضار، مســجلة الحضــور املتميــز يف كل الجبهــات مــن الحــدود إىل جبهــات 
ــة  ــق املحافظ ــن يف مناط ــزاة واملحتل ــة الغ ــان، ومواجه ــن واألم ــى االم ــظ ع الحف

وســواحلها والصمــود يف وجــه املؤامــرات عــى النســيج اإلجتماعــي.
ــر  ــالل والتقدي ــن اإلج ــر ع ــة للتعب ــمي يف املحافظ ــور الرس ــة الحض ــد أهمي وأك
ــهداء  ــل الش ــم قواف ــادرة يف تقدي ــة املب ــع للمحافظ ــه الجمي ــذي يكن ــزاز ال واإلعت
ــوي يف  ــي الق ــود املجتمع ــرة الصم ــى صخ ــدوان ع ــال الع ــم آم ــاء وتحطي والعط

ــة. ــة حج محافظ
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن عامــن مــن الصمــود يف وجــه تحالــف 
العــدوان الســعودي األمريكــي ضــد اليمــن بعــد دخولــه يف مرحلــة حرجــة، أصبــح 
ــة  ــيم املنطق ــي لتقس ــيناريو أمريك ــا وس ــرة دولي ــة رصاع خط ــن مرحل ــئ ع ينب
ــدوان  ــكاب الع ــم إىل إرت ــد دفعه ــط ق ــذا املخط ــل ه ــرا إىل أن فش ــا.. مش وتفتيته

ــارش عــى اليمــن. بشــكل مب
ولفــت إىل مــا يتوهمــه البعــض مــن إعتقــاد بحــرص اإلمــارات والســعودية وأمريــكا 
ــم يف رخــاء واســتقرار وأمــن وأمــان..  ــش األقالي ــا عــى أن تعي ــل وبريطاني وإرسائي
مبينــا أن إرادتهــم كانــت لتمزيــق اليمــن عــى أســس طائفيــة ومناطقيــة ليعيــش يف 

حالــة مــن اإلحــراب والنــزاع.
ــا  ــا وثقله ــة بمواطنيه ــة حج ــى أن محافظ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
اإلجتماعــي وموقعهــا الجغــرايف وقيــم وأخــالق أبنائهــا تعتــر يف مقدمــة املســتهدفن 
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مــن قبــل قــوى العــدوان وهــو مــا يوضحــه حجــم العــدوان الــذي جعلهــا مــن أكثــر 
ــة. ــا التحتي املحافظــات تــرضرا ودمــر بنيته

ــه  ــكلة يف وج ــا مش ــا جعله ــن أبنائه ــل ب ــالق والتكام ــش واألخ ــال » إن التعاي وق
العــدوان وهــو يعمــل اليــوم بــكل جهــد وتصميــم اليــوم عــى زعزعــة األمــن الداخــي 
ــا  ــي أبنائه ــة أن يع ــا إىل أهمي ــة ».. الفت ــة حج ــاع يف محافظ ــراق الدف ــة إخ ومحاول
ــد  ــوا عن ــع ليكون ــف الجمي ــه ورضورة أن يتكات ــدوان ومؤامرات ــورة الع ــة وخط أهمي

مســتوى التحــدي والوعــي بخطــورة املؤامــرة.
ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل اإلشــاعات واألكاذيــب التــي درج عليهــا إعــالم اإلخــوان 
املســلمن وقنــوات التحريــض والطائفيــة يف الخليــج وأهميــة أن يقــف الجميــع أمــام 
طابــور الفتنــة والتحريــض والوقــوف أمــام الظواهــر الســلبية التــي توجــب تفعيــل 

األجهــزة الرســمية يف معالجتهــا وإنصــاف املظلومــن.
ودعــا الســلطة املحليــة وقيادتهــا إىل العمــل والتكامــل مــع األجهــزة األمنيــة والتعامــل 
مــع كل مــن يحــاول أن يعبــث يف أمــن الشــعب وســلمه اإلجتماعــي وإســتمرار غيــاب 
ــن  ــر م ــل كث ــهم يف ح ــي ستس ــة الت ــزة القضائي ــة واألجه ــلطة املحلي ــل الس تفعي

املشــاكل وتهدئــة الوضــع العــام.
وأوضــح رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــا تبذلــه حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي مــن 
جهــود يف ســبيل حــل املشــكالت اإلقتصاديــة ومشــكلة تأخــر رصف الرواتــب والعمــل 
عــى إصــالح الكثــر مــن مــا تعــرض للدمــار والــرضر مــن قبــل العــدوان ومنهــا 
املخصــص الــذي حددتــه وزارة األشــغال لرميــم الطــرق املتــرضرة بكلفــة إجماليــه 
أوليــة نصــف مليــار ريــال وعقــد جلســة خاصــة لحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي للعمــل 
عــى تفعيــل األجهــزة التنفيذيــة للدولــة وكــذا تنفيــذ أعمــال ميدانيــة يف املحافظــة.

ــاس ويف  ــع الن ــارش م ــد املب ــالل التواج ــن خ ــال م ــون كل األعم ــد أن تك ــال » ال ب وق
أوســاطهم وعــدم الســماح بحــدوث أي فــراغ يف أي مؤسســة أو قطــاع مــن قطاعــات 
الدولــة وتخفيــف الظــروف ملعالجــة مــا يمكــن مــن مشــكالت الرواتــب قبــل شــهر 

ــاء عــن املواطنــن«. رمضــان وتخفيــف األعب

الرئيس الصماد يزور املستشفى اجلمهوري حبجة
]22/أبريل/2017[ حجة - سبأ:

ــفى  ــة املستش ــوم هيئ ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
الجمهــوري بمدينــة حجــة يرافقــه الدكتــور حســن مقبــويل نائــب رئيــس حكومــة 
ــغال  ــر االش ــي ووزي ــي القي ــن ع ــي ب ــة ع ــر اإلدارة املحلي ــي ووزي ــاذ الوطن اإلنق
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ــة  ــة حج ــدان ووكالء محافظ ــود جلي ــدان حم ــاالت جلي ــر االتص ــق ووزي ــب مطل غال
ــة. ــية يف املحافظ ــة والسياس ــة والقبلي ــادات االجتماعي والقي

ــة  ــس هيئ ــه رئي ــور وصول ــى ف ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــتقبال رئي وكان يف اس
ــفى  ــادة املستش ــي وقي ــد الصوم ــور محم ــة الدكت ــوري بحج ــفى الجمه املستش

ــه. ــن في والعامل
ــان  ــش واللج ــى الجي ــن جرح ــال م ــى االبط ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وتفق
الشــعبية الذيــن يتلقــون العــالج يف املستشــفى وجرحــى الغــارات وقصــف طــران 

ــاء. ــال والنس ــن األطف ــة م ــا املختلف ــة ومديرياته ــن يف املحافظ ــدوان للمدني الع
ــادة املستشــفى عــى احتياجــات املستشــفى  ــل قي ــس مــن قب ــس املجل وتعــرف رئي
ومــا يتــم توفــره منهــا والضغــط املتفاقــم عــى املستشــفى جــراء عمليــات النــزوح 

ــة. اىل املحافظ
وقــد عــر الجرحــى واملصابــون مــن املواطنــن وابطــال الجيــش واللجــان الشــعبية 
ــزا  ــك حاف ــن ذل ــم معتري ــه له ــس ومرافقي ــس املجل ــارة رئي ــعادتهم بزي ــن س ع
معنويــا مهمــا وحيويــا لهــم جميعــا.. فيمــا عــر بعضهــم بمداخــالت وعهــود عــى 
الصمــود والثبــات وتأكيــد عــى ان جراحهــم ودمائهــم وارواح رفاقهــم مــن الشــهداء 
االبــرار اكــر دافــع لهــم عــى الوفــاء مــن اجــل الوطــن والشــعب ومــروع التحــرر 
ــن  ــى اليم ــوم ع ــف الي ــذي يتحال ــة ال ــة اإلرسائيلي ــة االمريكي ــة والتبعي ــن الهيمن م

ــم. وشــعبه العظي

رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس احتماعا موسعا لقيادة 
السلطة احمللية يف احملويت

]23/أبريل/2017[ املحويت - سبأ:
ــي  ــع الحكوم ــى يف املجم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم رأس األخ صال
ــة يف املحافظــة  ــادة الســلطة املحلي ــوم اجتماعــا موســعا لقي بمحافظــة املحويــت الي
ــويل  ــن مقب ــور حس ــة الدكت ــؤون االقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــور نائ بحض
ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي، ووزيــر األشــغال والطــرق املهنــدس 
ــدان،  ــود جلي ــدان حم ــات جلي ــة املعلوم ــاالت وتقني ــر االتص ــق، ووزي ــب مطل غال
ــي  ــس املح ــام املجل ــن ع ــة، وأم ــن قطين ــيخ حن ــاء الش ــة صنع ــظ محافظ ومحاف
بمحافظــة املحويــت الدكتــور عــي الزيكــم، وأعضــاء مجلــس النــواب ووكالء املحافظة 

ــات. ــدراء املديري ــة وم ــب التنفيذي ــدراء املكات وم
والقــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف االجتمــاع كلمــة اكــد فيهــا عــى أهميــة 
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ــة وقيادتهــا يف هــذا الظــرف  ــاء محافظــة املحوي هــذا االجتمــاع والحضــور مــع أبن
الحســاس واالســتثنائي وان هــذه الزيــارة تأتــي لعــدة أســباب يف مقدمتهــا متابعــة 
ــادة  ــا قي ــي تقدمه ــتثنائية الت ــود االس ــاندة الجه ــرب ومس ــن ق ــة ع ــوال املحافظ أح
املحافظــة واملكاتــب التنفيذيــة وأعضــاء مجلــس النــواب والســلطة املحليــة يف محافظة 
متميــزة يف الحفــاظ عــى النســيج االجتماعــي والتكامــل يف العمــل والشــدة والبطولــة 

يف الجبهــات وشــدة رجالهــا كمــا هــي جبالهــا.
وأوضــح رئيــس املجلــس ابعــاد مخطــط العــدوان الســعودي األمريكــي عــى اليمــن 
ــي  ــق القب ــة ذات العم ــات اليمني ــاد واملحافظ ــتهداف االقتص ــم واس ــعبه العظي وش

ــرف. ــي امل ــخ الوطن ــايل والتاري ــايل والنض والقت
واكــد رئيــس املجلــس عــى مــا تقتضيــة املرحلــة مــن اعمــال وأداء متكامــل ومتماهي 
ــدا  ــة جس ــلطة املحلي ــة والس ــال الدول ــل رج ــم وان يمث ــرب منه ــن والق ــع املواطن م
ــا واملشــكالت مــن الواقــع وان  ــم مــع القضاي ــن والتعامــل الدائ واحــدا مــع املواطن
ــات  ــة تبع ــن ومعالج ــام باملواطن ــاء، واالهتم ــن أي انتم ــدا ع ــع بعي ــرك الجمي يتح

الظــروف التــي خلقهــا العــدوان والحصــار واملؤامــرة عــى رواتــب املوظفــن.
ــى  ــيايس األع ــس الس ــاء املجل ــرة وأعض ــكره وتقدي ــن ش ــس ع ــس املجل ــرب رئي وأع
ملــا تمثلــه املحويــت مــن روح نضاليــه خالقــه لــم تحمــل املركــز مشــكالتها وعملــت 
ــا  ــن أبنائه ــاون ب ــف والتع ــل والتكات ــالل التكام ــن خ ــأول م ــا أوال ب ــى معالجته ع
وقيــادة الســلطة املحليــة.. مؤكــدا عــى رضورة االهتمــام بالنشــئ والشــباب وتوجيــه 

طاقاتهــم فيمــا يخــدم حارضهــم ومســتقبلهم ومســتقبل الوطــن.
ــي يشــنها العــدوان عــى املجتمــع  ــس اىل الحــرب النفســية الت ــس املجل وأشــار رئي
اليمنــي واآللــة اإلعالميــة التــي تختلــق األكاذيــب وتوظــف اتفــه األمــور يف محاولــة 
ــا  ــا بم ــه.. منوه ــدوان وأهداف ــه للع ــوده وتحدي ــي وصم ــع اليمن ــن املجتم ــل م للني
ــاء املحافظــة مــن كــر لإشــاعات والفــراكات التــي اختلقهــا العــدوان  حققــه أبن
ــدة  ــر النج ــن ومدي ــر األم ــتهداف مدي ــراء اس ــذب واف ــادث ك ــة يف ح ــه اإلعالمي وآلت

ــا. ــة مواجهته ــال واهمي ــل هــذه االعم وأبعــاد مث
واكــد رئيــس املجلــس عــى مــا ســيعمل الجميــع مــن أجلــه خــالل املرحلــة املقبلــة 
ومــا اســتمع اليــه واملرافقــون لــه مــن همــوم ومشــاكل املحافظــة واالعمــال القائمــة 

ومــا تتطلبــه مــن تكامــل جهــود الجميــع.
ــد رحــب يف  ــور عــي الزيكــم ق ــي يف املحافظــة الدكت ــس املح وكان امــن عــام املجل
ــن  ــه وع ــة عن ــه نياب ــى ومرافقي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاء برئي ــتهل اللق مس
ــعادة  ــن الس ــا ع ــة.. معرب ــمية يف املحافظ ــة والرس ــة واالجتماعي ــادات الرملاني القي
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ــى  ــيايس األع ــس الس ــكل املجل ــد تش ــة بع ــارة األوىل للمحافظ ــذه الزي ــرة به الغام
ــي. ــاذ الوطن ــة اإلنق وحكوم

ــف  ــت يف مختل ــة املحوي ــاء محافظ ــال ألبن ــوي والفع ــور الق ــم بالحض ــوه الزيك ون
ــدي كل  ــة وتح ــم الوظيفي ــا لواجباته ــة وكوادره ــادات املحافظ ــات، وأداء قي الجبه
ــة.. ــي يف املحافظ ــيج االجتماع ــة والنس ــدة االجتماعي ــى الوح ــاظ ع ــروف، والحف الظ

ــا  ــيعمل أبنائه ــالم وس ــة الس ــتظل محافظ ــت وس ــت كان ــة املحوي ــدا ان محافظ مؤك
ــة واإلخــالص  ــل يف الوطني عــى ان تظــل املحافظــة النمــوذج التــي يــرضب بهــا املث

ــتدامة. ــة املس ــور والتنمي ــي والتط ــل الرق ــن اج ــي م والتفان
ــادات  ــم والقي ــه الحاك ــد الل ــغال عب ــل وزارة االش ــدس وكي ــاء املهن ــرض اللق  ح

العســكرية واألمنيــة يف املحافظــة.

الرئيس الصماد حيضر احلفل اجلماهريي واللقاء املوسع باحملويت
]23/أبريل/2017[ املحويت - سبأ: 

ــايف  ــز الثق ــى يف املرك ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــرض األخ صال ح
ــور  ــك بحض ــع وذل ــاء املوس ــري واللق ــل الجماه ــوم الحف ــت الي ــة املحوي بمحافظ
نائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون اإلقتصاديــة الدكتــور حســن مقبــويل، ووزراء اإلدارة 
املحليــة عــي بــن عــي القيــي، واألشــغال العامــة والطــرق املهنــدس غالــب مطلــق 

ــدان. ــود جلي ــدان حم ــات جلي ــة املعلوم ــاالت وتقني واإلتص
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس يف الكلمــة التــي ألقاهــا باملناســبة عــن ســعادته بمــا 
ســمعه مــن كلمــات ومواقــف تثلــج الصــدر عــن مــدى الصــر والثبــات يف مواجهــة 
العــدوان وتحدياتــه واإلنســجام والتكامــل اإلجتماعــي الــذي تحافــظ عليــه املحافظــة 

كقيمــة أصيلــة مــن قيمهــا.
ــاء  ــر بأبن ــي تزخ ــات الت ــة يف كل الجبه ــاً بالبطول ــاز أيض ــة تمت ــال »إن املحافظ وق

ــع ». ــر منقط ــم وغ ــاء دائ ــن عط ــات م ــه الجبه ــدون ب ــا يم ــة وم املحافظ
وأوضــح األخ صالــح الصمــاد أن الزيــارة للمحافظــة تأتــي يف توقيــت اســتثنائي مــن 
ــم  ــا وإبائه ــدة رجاله ــزة بش ــة واملمي ــاءة والكريم ــة املعط ــر باملحافظ ــق الفخ منطل
كشــدة تضاريســها وهــو مــا جعلهــا هدفــا للعــدوان الغاشــم عــى اليمــن.. مؤكــدا 
أن املحويــت ســتكون دومــا فــوق الــرؤوس ويف العيــون وال يمكــن ألحــد أن يتجاهــل 

دورهــا وأن معانــاة أبنــاء املحافظــة هــي مــا يعمــل الجميــع عــى إنهائهــا.
ــواب  ــس الن ــاء مجل ــة وأعض ــلطة املحلي ــة والس ــادة املحافظ ــه قي ــا تبذل ــاد بم وأش
ــة مــن  ــا يتجــى يف هــذه املرحل ــة وم ــة وإيجابي ــات مــن أدوار حيوي ومــدراء املديري
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ــا  ــر وم ــتهداف الكب ــة اإلس ــتثنائية ملواجه ــودا اس ــب جه ــي يتطل ــك إجتماع تماس
ــة. ــد للصــف ودعــم الجبهــات والحفــاظ عــى الوحــدة اإلجتماعي يحتمــه مــن توحي

ــود  ــه بصم ــط مروع ــد أحب ــدوان ق ــى أن الع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
ــات والصمــود  ــة وبعــد عامــن مــن الثب ــاء اليمــن خــالل الفــرة املاضي ــات أبن وثب
والصــر جعلتــه يتجــه نحــو مســارات اســتهداف املجتمــع ومحاولــة خنــق الشــعب 
الصامــد واملنتــر بمحارصتــه اقتصاديــا ونقــل البنــك املركــزي ومحاولــة اســتهداف 

الســاحل الغربــي.
ــال  ــا األبط ــجل أبنائه ــي س ــات الت ــا للمحافظ ــدوان حالي ــتهداف الع ــار إىل اس وأش
ــارين،  ــتثماره يف مس ــاع واس ــة والدف ــال والتضحي ــن القت ــة يف ميادي ــف مرف مواق
املســار األول التعويــل عــى الجانــب اإلقتصــادي وخنــق املجتمــع إقتصاديــا واملســار 
ــوات  ــض األص ــتثمار بع ــة إس ــية ومحاول ــرب النفس ــة والح ــة اإلعالمي ــر الزوبع اآلخ

ــل. ــاز يف الداخ النش
وأكــد أن املجلــس الســيايس األعــى والحكومــة همــا املؤسســتان املخــوالت بمعالجــة 
املشــكالت.. الفتــا إىل الحملــة اإلعالميــة التــي عمــل العــدوان والعامــة عــى إشــاعتها 
ــك يف  ــتثمار ذل ــة وإس ــدة يف املحافظ ــد النج ــن وقائ ــر األم ــتهداف مدي ــالن اس بإع
ــم  ــن ووعيه ــاء اليم ــة أبن ــا حكم ــت عليه ــكالت تغلب ــي أو مش ــداث رشخ اجتماع إح

ــدم. املتق
ــا  ــن مكانهم ــم م ــان ونق ــل عط ــتطاع أن ينق ــق إذا اس ــدوان األحم ــاف » إن الع وأض
فسيســتطيع أن يفــت يف عضــد املجتمــع اليمنــي الواعــي والواقــف يف خنــدق 
واحــد«.. مؤكــدا أن الدولــة معنيــة باإلهتمــام باملحافظــة وســائر املحافظــة ومعالجــة 

ــكالتها. مش
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الحكومــة بتوفــر مــا يلــزم إلصــالح الطــرق 
ــا  ــي يحتاجه ــة الت ــر الطاق ــدوان، وتوف ــران الع ــتهدفها ط ــي اس ــور الت والجس

ــاه. ــروع املي م
وبــن املشــاريع الجاريــة ومــا ينبغــي أن يركــز عليــه الجميــع يف التكامــل اإلجتماعــي 
والركيــز عــى مــا يدفعــه املرتزقــة والعمــالء مــن كرامتهــم وحريتهــم وهــم يحتجون 
أمــام البنــك املركــزي يف عــدن ومــأرب لتأخــر أتعابهــم وأجورهــم يف صــورة واضحــة 

ألهــداف العــدوان وبخــس ثمــن مــا بــاع املرتزقــة بــه أنفســهم.
وتابــع » إن الواقــع هنــا يف وجــه الدولــة والتــي ســتعمل عــى الوفــاء بــه لــكل أبنائهــا 
وســتعمل الدولــة عــى تحقيــق الكثــر مــن الرامــج التعويضيــة للمواطنــن ».. معربا 
عــن األمــل الكبــر يف أبنــاء محافظــة املحويــت وكل أبنــاء اليمــن األحــرار يف تشــكيل 
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جبهــة مــن الصمــود يــرضب بهــا املثــل يف كل مــكان.
ويف اللقــاء الــذي حــرضه محافــظ صنعــاء حنــن قطينــة وعــدد مــن أعضــاء مجلــس 
النــواب ووكالء املحافظــة ومــدراء املكاتــب التنفيذية والشــخصيات اإلجتماعيــة وممثلو 
ــاع  ــباب والقط ــاة والش ــية والقض ــزاب السياس ــي واألح ــع املدن ــات املجتم منظم
النســائي باملحافظــة، أكــدت كلمــة الســلطة املحليــة باملحافظــة التــي ألقاهــا أمــن 
ــالم  ــوان للس ــتظل عن ــة س ــم أن املحافظ ــي الزيك ــور ع ــي الدكت ــس املح ــام املجل ع

ــد العــدوان. ــال يف ص ــن واالستبس ــال والصامدي ــة لأبط ــياحة وقبل ــط للس ومح
ــى  ــا ع ــي وحرصه ــا التاريخ ــطوري وتواجده ــا األس ــة بصموده ــال »إن املحافظ وق
التالحــم اإلجتماعــي ســتكون كمــا كانــت دومــا صادقــة وأمينــة يف موقفهــا الوطنــي 
الــرف ومــع القيــادة السياســية وأن كل مــا نالهــا مــن العــدوان لــن يهــز أبنائهــا 

ولــن يؤثــر فيهــم«.
واســتعرض الدكتــور الزيكــم الوضــع اإلقتصــادي يف املحافظــة وانعكاســات العــدوان 
والحصــار وتأخــر رصف الرواتــب التــي يعتمــد عليهــا معظــم الســكان ومــا يتطلبــه 
ــات  ــا يف كل املحافظ ــا كم ــن فيه ــات املواطن ــف معان ــى تخفي ــل ع ــن عم ــك م ذل
اليمنيــة وخصوصيــة املحافظــة إلعتمادهــا عــى الزراعــة املطريــة واألعمــال املدفوعــة 

األجــر والرواتــب.
وأشــار إىل مــا تعرضــت لــه الطــرق مــن دمــار وخــراب جــراء العــدوان الســعودي 
ــاون  ــا بالتع ــيول.. منوه ــار والس ــراء األمط ــن أرضار ج ــا م ــا يلحقه ــي وم األمريك
ــام  ــدار الع ــى م ــم وع ــكل دائ ــرق بش ــالح الط ــل إص ــن أج ــي م ــي واأله املجتمع
والحاجــة لتدخــل الدولــة والحكومــة يف بعــض األماكــن الصعبــة والحاجــة لتعــاون 

ــدوان. ــران الع ــا ط ــي قصفه ــور الت ــة الجس ــن وخاص املواطن
ــة  ــلطة املحلي ــا الس ــل عليه ــي تعم ــة الت ــة الطارئ ــم إىل الخط ــور الزيك ــت الدكت ولف
باإلمكانــات املتاحــة لتخفيــف معانــات أبنــاء املجتمــع وخاصــة يف مجــال ميــاه الرب 
ــر  ــم وأث ــع الدع ــيف وانقط ــة اليونيس ــن منظم ــم م ــى دع ــل ع ــت تحص ــي كان الت

ــاه الصالحــة للــرب عــى صحــة املواطنــن. ــاب املي غي
وألقــى مديــر شــئون القبائــل يف املحافظــة حســن الشــطبي قصيــدة شــعرية عــرت 
ــي يعمــل مــن أجــل  ــة العــدوان وأن اليمن ــي يف مواجه ــات اليمن عــن التحــدي والثب
املســتقبل ويــراه بعينــه.. مذكــرا يف قصيدتــه بالقاعــدة التاريخيــة عــن اليمــن كمقرة 

للغــزاة.
حــرض الفعاليــة وكيــل وزارة األشــغال العامــة لقطــاع الطــرق املهنــدس عبدالوهــاب 
الحاكــم ومديــر أمــن املحافظــة وقائــد األمــن املركــزي ومديــر رشطــة النجــدة وعــدد 

مــن القيــادات األمنيــة والعســكرية باملحافظــة.
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ــت  ــة املحوي ــوا يف مدين ــد تجول ــوه ق ــى ومرافق ــيايس األع ــس الس ــس املجل وكان رئي
ــياحية. ــادي الس ــة الري ــا ومنطق ــياحية فيه ــم الس وزاروا املعال

رئيس اجمللس السياسي األعلى يدشن فعاليات املؤمتر العلمي 
اخلامس للتعليم العايل 

]24/أبريل/2017[ صنعاء – سبأ:
دشــن األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء فعاليــات 
املؤتمــر العلمــي الخامــس للتعليــم العــايل بحضــور عضــو املجلــس الســيايس األعــى 
ــر  ــد الســالم هشــول، ووزي ــواب عب ــس الن ــب رئيــس مجل ســلطان الســامعي، ونائ
ــاء  ــوزراء ورؤس ــن ال ــدد م ــازب، وع ــن ح ــي حس ــث العلم ــايل والبح ــم الع التعلي

الجامعــات واألكاديميــن ورجــال املــال واألعمــال.
ويف التدشــن أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن مــا شــهده وأعضــاء الحكومــة 
والحارضيــن مــن إبداعــات واخراعــات يمنيــة وخاصــة يف ظــل املرحلــة التــي يمــر 
باليمــن والشــعب اليمنــي، يثلــج الصــدور وأن هــذه الــروح الوطنيــة تؤكــد أهميــة 
العــودة إىل الثقافــة والقيــم اليمنيــة األصيلــة التــي تمكننــا مــن بنــاء أنفســنا وتدفعنا 

مــن أجــل ذلــك.
ــا  ــا مأكلن ــال » طامل ــداء.. وق ــود األع ــع لوج ــعار الجمي ــة استش ــى أهمي ــدد ع وش
ومربنــا وملبســنا وصناعتنــا يف يــد أعدائنــا، فقرارنــا ســيظل بأيديهــم وإن حاجتنــا 

ــة«. ــية ومهم ــة أساس ــي حاج ــاء الذات ــكارات واالكتف ــات واالبت ــذه االخراع إىل ه
ــريض  ــي ومع ــر العلم ــاد املؤتم ــى انعق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر رئي واعت
ــعب  ــذا الش ــاء ه ــية لبن ــوادر األساس ــن الب ــية م ــات الهندس ــات واإلبداع االخراع
ومســتقبله.. الفتــا إىل تجــارب الــدول التــي استشــعرت العــدو وعانــت مــن ويــالت 
الحصــار واالســتهداف وتمكنــت يف زمــن قصــر مــن تحقيــق النقلــة النوعيــة يف كل 

ــة. ــار االصطناعي ــاء واألقم ــوال إىل الفض ــاالت وص املج
وأشــار إىل املشــكالت التــي لحقــت بالتعليــم والــروح املبتكــرة جــراء تســييس التعليم 
ــر  ــة والتفك ــارب الناجح ــى التج ــاء ع ــابقة والبن ــل الس ــاوز كل املراح ورضورة تج
والتدبــر واســتخالص الدوافــع مــن الثقافــة والــروح اليمنيــة واإلســالمية وتقليــص 
الفجــوة التــي نتجــت عــن ابتعــاد املجتمــع عــن ثقافتــه وحرمتــه خرهــا وحولتــه إىل 

عالــة عــى اآلخريــن.
ــكارات  ــات واالبت ــة واالخراع ــارب العلمي ــذه التج ــاد أن ه ــح الصم ــد األخ صال وأك
الوطنيــة الخالصــة واإلبداعــات الهندســية ستســهم يف صناعــة مســتقبل اليمــن.. داعيا 
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الجميــع إىل االســتفادة منهــا وعــى الحكومــة االهتمــام بهــذه املشــاريع واالبتــكارات 
التــي تضاهــي مشــاريع وابتــكارات العامليــة.

وحيــا املبدعــن واملبتكريــن واملخرعــن وكل مــن أســهم يف إنجــاح أعمالهــم 
واخراعاتهــم ومــن سيســهم يف تحويلهــا إىل واقــع ملمــوس وحيــوي.

مــن جانبــه أكــد وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي حســن عــي حــازب أهميــة 
ــث  ــات الثال ــرض االخراع ــايل ومع ــم الع ــس للتعلي ــي الخام ــر العلم ــاد املؤتم إنعق
ومعــرض اإلبداعــات األول بالتزامــن مــع االحتفــال باليــوم العاملــي للملكيــة الفكريــة 
الــذي يصــادف 26 مــن أبريــل مــن كل عــام، ويف ظــل اســتمرار العــدوان الوحــي 
الــذي يســتهدف اليمــن أرضــاً وإنســانا وحضــارة يف ظــل تعــاون وصمــت دويل لــم 

يســبق لــه مثيــل يف التاريــخ الحديــث واملعــارص والقديــم.
ــايل  ــم الع ــي التعلي ــن وزارت ــيق ب ــان التنس ــة ولج ــة التحضري ــود اللجن ــن جه وثم
والصناعــة والتجــارة عــى مــا بذلــوه يف اإلعــداد لهــذه الفعاليــة والخطــوة النوعيــة 
ــا  ــة باعتباره ــات الحكومي ــن الجه ــيق ب ــاركة والتنس ــار املش ــد ثم ــد أح ــي تع الت
مســئولية تضامنيــة وواجــب وطنــي ينبغــي عــى القيــادة السياســية وحكومــة اإلنقاذ 

ــة. ــات العلمي ــات واإلبداع ــاريع واملخرع ــذه املش ــة ه ــم ورعاي دع
ــد  ــات بع ــرض االخراع ــي ومع ــر العلم ــاد املؤتم ــازب إىل أن إنعق ــر ح ــار الوزي وأش
مــرور 754 يومــاً مــن العــدوان داللــة عــى إرصار وعزيمــة وصمــود الشــعب عــى 
ــف العــدوان وإنمــا غــرس األمــل  ــه تحال ــا يقــوم ب عــدم االســتكانة واالستســالم مل
واإلبــداع يف ظــل املحنــة وإرادة صلبــة الســتكمال مســرة البنــاء والتنميــة ومواجهــة 

ــه. ــه ومــكان عمل ــف الجبهــات كل حســب مجال العــدوان يف مختل
واعتــر البحــث العلمــي، الســبيل الوحيــد لتطــور اليمــن ورفعتــه وعزتــه واملفتــاح 
ــن  ــة م ــع كوكب ــالل جم ــن خ ــتدامة م ــاملة واملس ــة الش ــة الحقيقي ــي للتنمي الرئي
ــات  ــن القطاع ــة م ــة الوطني ــن رشكاء التنمي ــن وب ــراء والباحث ــن والخ األكاديمي
واملؤسســات العامــة والخاصــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي مــن أجــل رشاكــة حقيقية 

ــا. ــن العلي ــة الوط ــة ملصلح ووطني
ــم  ــات والهم ــد الطاق ــعى إىل حش ــر يس ــايل أن املؤتم ــم الع ــر التعلي ــح وزي وأوض
للعمــل واإلنتــاج عــى أســس علميــة متينــة، ومناقشــة تحديــات البحــث العلمــي يف 
اليمــن وســبل مواجهتهــا وتحديــد األولويــات الوطنيــة وتســخر املــوارد االقتصاديــة 
ــة يف  ــة الوطني ــز الراك ــى تعزي ــل ع ــا والعم ــة نحوه ــات املوجه ــوث والدراس للبح

ــة. ــات التنمي ــط بأولوي ــي املرتب ــث العلم البح
كمــا أكــد أن السياســة أثــرت عــى العمليــة التعليميــة مــن خــالل تقديــم املصالــح 
الحزبيــة عــى املصالــح الوطنيــة.. وقــال » إن السياســة يجــب أن نتعلمهــا كعلــم يف 
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املؤسســات التعليميــة وعــدم ممارســتها يف مجــال العمــل، ألن معظــم مشــاكل اليمــن 
ــل  ــب حق ــاً إىل رضورة تجني ــة ». داعي ــئ للسياس ــتخدام الخاط ــن االس ــة ع ناجم

ــم بــكل فروعــه ممارســة السياســة. التعلي
وناشــد وزيــر التعليــم العــايل، املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ والقــوى 
السياســية بالنــأي بالتعليــم عــن السياســة واملحاصصــة والتقاســم والخالفــات عــى 
ــذه  ــل ه ــة داخ ــة والتعليمي ــطة الربوي ــج أو اإلدارة أو األنش ــواء يف املناه ــم س التعلي

ــاًء بالجامعــة. ــدًء مــن املدرســة وانته املؤسســات ب
ووجــه رســالة للقطاعــات واملؤسســات الحكوميــة واألهليــة بــرضورة الراكــة والدعم 
ــم  ــا معظ ــي تمتلكه ــة الت ــة واملادي ــات البري ــة واإلمكان ــوث العلمي ــجيع للبح وتش
الجامعــات الحكوميــة واألهليــة وتعزيــز الراكــة مــع القطــاع الخــاص لتبنــي هــذه 
ــا  ــور وبم ــا للن ــالزم إلخراجه ــل ال ــاد التموي ــات وإيج ــات واإلبداع ــكار واالخراع األف

يكفــل املســاهمة يف النهــوض بواقــع اليمــن التنمــوي واالقتصــادي.
فيمــا أعلــن وزيــر الصناعــة والتجــارة عبــده محمــد بــر عــن تشــكيل هيئــة وطنيــة 

لرعايــة وتنميــة االخراعــات وتشــجيع املخرعن.
وأشــار إلــی أن مهــام الهيئــة إنشــاء مراكــز تختــص باملســاندة الفنيــة واالســراتيجية 
للمخرعــن مــن خــالل التأهيــل والتدريب وتوفــر العوامــل املســاعدة لتنميــة قدراتهم 
ــة  ــاص والدول ــاع الخ ــتعداد القط ــل واس ــا تفاع ــا عالي ــم.. مثمن ــذ اخراعاته وتنفي
لتنفيــذ ذلــك.. وقــال » بدأنــا باإلعــداد ورصــد مبلــغ أويل مليــار ريــال املتوفــر إىل اآلن 

200 مليــون ريــال«.
وعــر الوزيــر بــر عــن تطلعــه يف أن يحقــق املعــرض والبحــوث والدراســات األهداف 

املرجــوة مــن إقامتهــا مــن أجــل إيجــاد منتــج وطنــي يفتخــر به.
ــق  ــرة لتطبي ــن املثاب ــد م ــة إىل مزي ــاريع العلمي ــاركن يف املش ــباب املش ــا الش ودع
ــايل  ــم الع ــا وزارة التعلي ــا دع ــاب.. كم ــت الصع ــا كان ــع مهم ــى الواق ــاريعهم ع مش
ــالل  ــة خ ــة التعليمي ــم العملي ــة وتقيي ــاء إىل دراس ــة صنع ــي وجامع ــث العلم والبح
ــى كل  ــا ع ــس إيجاب ــات تنعك ــي بتوصي ــر العلم ــرج املؤتم ــة وأن يخ ــود املاضي العق

ــة. ــات التنمي ــع متطلب ــا م ــايل وموائمته ــم الع ــة بالتعلي ــب املرتبط الجوان
وأكــد وزيــر الصناعــة والتجــارة أهميــة استشــعار جميــع رشكاء الوطــن للمســؤولية 
ورضورة توحيــد الجبهــة الداخليــة واالبتعــاد عــن املهاتــرات واملصالــح الضيقــة مــن 
اجــل مواجهــة العــدوان والنهــوض بالوطــن أرضــاً وإنســاناً.. مثمنــا دور وإســهامات 
القطــاع الخــاص يف دعــم الفعاليــات التــي تحتضــن املواهــب واإلبداعــات واســتثمارها 

كمشــاريع تنمويــة تجســد الراكــة بــن الجميــع.
ــة  ــس اللجن ــي رئي ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــر التعلي ــب وزي ــتعرض نائ ــدوره اس ب
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التحضريــة الدكتــور عبداللــه الشــامي أهــداف ومحــاور املؤتمــر الــذي يشــارك فيــه 
نخبــة مــن الباحثــن واملفكريــن ورشكاء التنميــة الوطنيــة يف القطاعــات واملؤسســات 

العامــة والخاصــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي.
ــة يف » البحــث العلمــي يف اليمــن -الواقــع واألداء  وتطــرق إىل محــاور املؤتمــر املتمثل
ــث  ــل البح ــر وتموي ــة تطوي ــور آلي ــع، ومح ــة املجتم ــي يف خدم ــث العلم ودور البح
العلمــي، باإلضافــة إىل تحديــات البحــث العلمــي واملشــاكل االقتصاديــة والسياســية 
ــول واملعالجــات املقرحــة«. ــة وســبل مواجهتهــا مــن خــالل وضــع الحل واالجتماعي

وأشــار الدكتــور الشــامي إىل أن املؤتمــر الــذي يســتمر ثالثــة أيــام يتنــاول تحديــد 
األولويــات الوطنيــة وتســخر املــوارد والطاقــات للبحــوث والدراســات املوجهــة نحوها 
إضافــة إىل تدشــن الراكــة الوطنيــة يف البحــث العلمــي املرتبــط بأولويــات التنميــة 
مــن خــالل تصويــب مخرجــات املؤتمــر يف وعــاء حقيقــي يعيــد صياغــة مخرجاتــه 
ــة،  ــل يف » الزراع ــة تتمث ــاالت حيوي ــة مج ــش خمس ــل تناق ــة عم ــر ورش ــك ع وذل
وامليــاه، والصحــة، والطاقــة، واالقتصــاد« بمشــاركة حقيقيــة مــن القطــاع الخــاص.

ونــوه بجهــود اللجنــة التحضريــة وقطــاع البحــث العلمــي بالــوزارة برئاســة الوكيــل 
ــكار  ــع األف ــى وض ــارة ع ــة والتج ــع وزارة الصناع ــيق م ــي بالتنس ــادق الراج ص
ــات  ــة لالخراع ــارض املصاحب ــد للمع ــداد الجي ــر واإلع ــات للمؤتم ــرؤى واملقرح وال

ــية. ــاريع الهندس ــات واملش واإلبداع
وألقيــت كلمــات مــن قبــل رئيــس جامعــة صنعــاء الدكتــور فــوزي الصغــر وعميــد 
كليــة الهندســة عــن اللجــان التحضريــة للجهــات الثــالث الدكتــور محمــد البخيتــي، 
وكلمــة رئيــس جمعيــة املخرعــن محمــد الغابــري، وكلمــة عــن املشــاريع واإلبداعــات 
ــات  ــات واإلبداع ــاريع االخراع ــة مش ــارت إىل عظم ــور أش ــن املنص ــدس حس للمهن
ــاع  ــل األوض ــن يف ظ ــن اليمني ــالب واملخرع ــا الط ــي قدمه ــة الت ــكارات النوعي واالبت

الراهنــة التــي تمــر بهــا البــالد جــراء العــدوان.
وأكــدت الكلمــات أن العــروض التــي قدمهــا املخرعــون يف ظــل العــدوان خــر دليــل 
ــة وإرادة  ــاف عزيم ــتطيع إيق ــن يس ــذي ل ــدوان ال ــة الع ــود يف مواجه ــى الصم ع

ــم. ــار الظال ــر الحص ــة يف ك ــات الدول ــي ومؤسس ــعب اليمن ــرك الش وتح
ــاد  ــة وإيج ــاريع النوعي ــذه املش ــام به ــة باالهتم ــات املعني ــات الجه ــت الكلم وطالب
التمويــالت الالزمــة لدعــم املشــاريع املتميــزة وإخراجهــا للنــور واالســتفادة منهــا يف 

ــاء ونهضــة اليمــن. ــة وبن التنمي
مــن جهتــه أكــدت كلمــة القطــاع الخــاص التــي ألقاهــا رئيــس مجموعــة الحبــاري 
ــاع  ــوف القط ــاندة ووق ــم ومس ــاري دع ــي الحب ــى ع ــال يحي ــل األعم ــة رج التجاري
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الخــاص إىل جانــب املشــاريع واالخراعــات واملبدعــن التــي ستســهم مخرجاتهــم يف 
نهضــة وبنــاء اليمــن الحديــث.

ــن الحبــاري عــن تــرع املجموعــة بمبلــغ 150 ألــف دوالر الســتكمال وتجهيــز  وأعل
مــروع قســم امليكاترونكــس بكليــة الهندســة بجامعــة صنعــاء الــذي تــم إنشــاءه 
ــة إىل  ــاً الحكوم ــاري.. داعي ــاري التج ــة الحب ــة مجموع ــى نفق ــابقاً ع ــزه س وتجهي
إيجــاد رشاكــة فاعلــة مــع القطــاع الخــاص مــن أجــل دعــم البحــث العلمــي القــادر 
ــة  ــة واالجتماعي ــول واملعالجــات الالزمــة ملشــاكل اليمــن االقتصادي عــى إيجــاد الحل

ــية. والسياس
ــل  ــت الجلســة األوىل برئاســة وكي ــات املؤتمــر، حيــث تناول ــك بــدأت فعالي عقــب ذل
وزارة التعليــم العــايل لقطــاع التخطيــط والسياســات الدكتــور عبــد العزيز الشــعيبي، 
املحــور األول بعنــوان »البحــث العلمــي يف اليمــن، الواقــع والطمــوح دراســة حالــة، 
مقــدم مــن الباحثــن يف جامعــة صنعــاء الدكتــور عبــد الســالم الخليــدي، الدكتــور 

عبــد الغنــي الحــاوري، والدكتــور منــر الصبــاري«.
ــي  ــث العلم ــاكل البح ــي مش ــي والتحلي ــج الوصف ــر املنه ــون ع ــتعرض الباحث اس
ــة  ــاع االقتصادي ــور األوض ــة وتده ــاع الراهن ــى األوض ــك ع ــكاس ذل ــن وانع يف اليم
والصحيــة والثقافيــة واألمــن واالســتقرار والحلــول واملعالجــات املقرحــة املؤديــة إلــی 

ــد. ــر ورفــع مســتوى الدخــل القومــي للبل ــكار والتطوي ــاج واالبت ــادة اإلنت زي
ــث  ــوان » البح ــي بعن ــث الثان ــري البح ــل املقط ــور خلي ــث الدكت ــاول الباح ــا تن فيم
ــع  ــول لوض ــدف الوص ــتقبل، به ــاق املس ــات وآف ــع واملعوق ــن: الواق ــي يف اليم العلم
حلــول إجرائيــة وتنفيذيــة ملعالجــة مشــاكل تدهــور وضــع البحــث العلمــي يف اليمــن 
وآليــة تفعيــل مبــدأ الراكــة بــن مؤسســات القطاعن العــام والخــاص لدعــم البحث 

ــة. ــة املحلي العلمــي واإلســهام يف خدمــة التنمي
ــع  ــوان »واق ــه بعن ــماوي يف بحث ــب الس ــد الرقي ــور عب ــث الدكت ــخص الباح وش
البحــث العلمــي ومعوقاتــه يف محافظــة تعــز، واقــع البحــث العلمــي بتعــز بأبعــاده 
ــة  ــول املمكن ــة، والحل ــة واالجتماعي ــية والثقافي ــة والسياس ــة واالجتماعي االقتصادي

ــات. ــور املجتمع ــو وتط ــي ودوره يف نم ــث العلم ــوض بالبح للنه
ــة  ــة مقرح ــول آلي ــي ح ــه العلم ــماوي بحث ــور الس ــث الدكت ــتعرض الباح ــا اس كم
ــارب  ــتعراض تج ــالل اس ــن خ ــز، م ــة تع ــي بجامع ــث العلم ــودة البح ــان ج لضم

ــودة. ــان الج ــة يف ضم ــا الناجح ــن خراته ــتفادة م ــدول واالس ــض ال بع
ــی  ــر، إل ــد املطه ــد محم ــور محم ــد والدكت ــد حمي ــور محم ــان الدكت وتطــرق الباحث
ــا  ــم وأهدافه ــوء اإلدارة بالقي ــة يف ض ــات اليمني ــي للجامع ــر األداء البحث ــة تطوي آلي
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ودورهــا يف تطويــر األداء البحثــي للجامعــات اليمنيــة ومعرفــة الواقــع الراهــن لــأداء 
ــة. ــي يف الجامعــات اليمني البحث

الرئيس الصماد يفتتح املعرض الثالث لإلخرتاعات واملعرض 
اهلندسي األول للمشاريع بكلية اهلندسة 

]24/أبريل/2017[ صنعاء - سبأ: 
افتتــح األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بكليــة الهندســة 
ــديس األول  ــرض الهن ــات، واملع ــث لالخراع ــي الثال ــرض اليمن ــاء املع ــة صنع بجامع
ــي  ــر العلم ــع املؤتم ــة م ــي متزامن ــي تأت ــية والت ــات الهندس ــاريع واإلبداع للمش

ــايل. ــم الع ــس للتعلي الخام
ــى  ــيايس األع ــس الس ــو املجل ــه عض ــى ومع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــص رئي وق
ــد الســالم هشــول، الريــط  ــواب عب ســلطان الســامعي ونائــب رئيــس مجلــس الن

ــرض. ــاح املع ــاً بإفتت إيذان
ــتمعاً  ــة.. مس ــرض املختلف ــة املع ــوه بأجنح ــاد ومرافق ــح الصم ــاف األخ صال وط
مــن املبدعــن واملخرعــن اليمنيــن مــن طــالب وطالبــات جامعــة صنعــاء وغرهــا 
ــة والقطــاع الخــاص، إىل رشوح عــن االخراعــات  ــة والتعليمي مــن املؤسســات العلمي
ــا. ــتخدمة فيه ــة املس ــة الخالص ــالت املحلي ــات واملدخ ــا واإلمكان ــا وفوائده وطبيعته

واســتمع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــن رئيــس اللجنــة التحضريــة للمعــرض 
الثالــث وكيــل وزارة الصناعــة والتجــارة لقطــاع خدمــات األعمــال عبــد اإللــه شــيبان 
إىل رشح عــن أفــكار املعــرض ومــا يحتويــه مــن مشــاريع هندســية وطبيــة وكهربائية 

ــة وغرهــا مــن املجاالت. والكروني
ــرض  ــن ع ــن م ــن املخرع ــرض يف تمك ــداف املع ــن أه ــتمع إىل رشح ع ــا اس كم
أفكارهــم واخراعاتهــم وتقييمهــا وكــذا التشــجيع عــى نــر ثقافــة االخــراع وتحفيز 
الــركات واملؤسســات إلســتثمار اإلخراعــات كونهــا مــن أهــم عوامــل الصناعــات.

واطلــع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى محتويــات املعــرض ومــا تضمنــه مــن 
أجنحــه شــملت املعــرض الهنــديس األول لطالب كليــة الهندســة واملخرعــن الحاصلن 
ــن  ــن الفني ــاح املخرع ــذا جن ــجيل وك ــات تس ــوا بطلب ــراع أو تقدم ــراءة اخ ــى ب ع

واألكاديميــن طــالب الجامعــات واملــدارس.
ــاريع  ــن مش ــاهده م ــا ش ــه بم ــن إعجاب ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر رئي وع
وتصاميــم هندســية إبداعيــه.. معتــرا مــا قــام بــه املشــاركن ثــورة علميــة جــاءت 
ــالم  ــدم اإلستس ــد ع ــا يؤك ــالد، م ــا الب ــر به ــي تم ــتثنائية الت ــروف االس ــة الظ نتيج

ــدوان. ــا الع ــي فرضه ــق الت للعوائ
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وحــث أصحــاب اإلخراعــات واإلبداعــات عــى مزيــد مــن التألــق يف مياديــن العمــل 
املبــدع والخــالق.. معــرا عــن ســعادته بإبداعــات واخراعــات املشــاركن ومــا قــرأه 
يف عيــون أبنــاء اليمــن اليــوم بعــد عامــن مــن أعتــى عــدوان وحصــار وحــي عــى 
شــعب مــن شــعوب العالــم ودولــة ذات ســيادة يف محاولــة يائســة بائســة لتفتيــت 

الوطــن واســتعباد أبنائــه وتحطيــم معنوياتهــم ونفســياتهم وقدراتهــم.
وقــال » إن اليمنيــن كــروا بهــذه الــروح املبدعــة كل القواعــد واملألــوف والســائد يف 
مثــل هــذه األوضــاع التــي أراد العــدوان مفاقمتهــا بــكل الوســائل وكان الجــواب دوماً 

مــن الشــعب العزيــز الحــر األبــي ».
وقــد أعــرب املخرعــون واملبدعــون عــن ســعادتهم بإفتتــاح رئيــس املجلــس الســيايس 
ــا يف  ــي قدم ــم بامل ــا له ــا حقيقي ــد دافع ــا يع ــو م ــرض وه ــوه للمع ــى ومرافق األع
ــة يف رأس  ــة والتعليمي ــاة العليم ــت الحي ــا كان ــويقها طامل ــم وتس ــر اخراعاته تطوي

ــد وخاصــة يف الوقــت الراهــن وتحدياتــه. ــادة السياســية للبل اولويــات القي
وعــروا عــن اعتزازهــم الكبــر يمــا يحققــه الوطــن مــن صمــود وتحــدي للعــدوان 
الســعودي االمريكــي عــى اليمــن وشــعبه، مؤكديــن انهــم ينطلقــون يف هــذه املرحلــة 
مــن روح التحــدي والثبــات والصــر التــي يعيشــها الوطــن ومــن همومــه واحتياجاته 

ومتطلبــات املواجهــة يف كافــة املياديــن االقتصاديــة واملعيشــية والعســكرية.
ــات  ــداء الكلي ــاء وعم ــة صنع ــس جامع ــوزراء ورئي ــن ال ــدد م ــاح ع ــرض اإلفتت ح
ــن. ــال واألكاديمي ــال األعم ــة ورج ــة والخاص ــات األهلي ــن الجامع ــدد م ــاء ع ورؤس

رئيس اجمللس السياسي األعلى يؤدي صاة اجلمعة يف اجلامع الكبري
]28/أبريل/2017[ صنعاء – سبأ:

أدى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى صالتــي الجمعــة 
واالستســقاء يف الجامــع الكبــر بصنعــاء اليــوم، وألقــى خطبتــي الجمعــة يف جمــوع 
املصلــن والتــي نقلتهــا وســائل االعــالم واإلذاعــات اىل عمــوم املواطنــن يف محافظــات 

ــة. الجمهوري
وأشــار رئيــس املجلــس يف مقدمــة خطبتــي الجمعــة اىل توديــع اليمنيــن لشــهر رجب 
بمــا يحملــه مــن فضائــل عــى اليمــن واليمنيــن ومــا يحملــه مــن دالالت تاريخيــة 
إســالمية عــن ســمات الشــعب اليمنــي وإقبالــه عــى الحــق واإلســالم بســلم وســالم، 
ــا  ــاع األرض.. منوه ــالم يف أصق ــر اإلس ــم لن ــة وتطوعه ــالم طواعي ــم اإلس ودخوله
ــد ان  ــذي يري ــت االن اىل العــدوان ال اىل املؤامــرة املســتمرة عــى اليمنيــن التــي وصل
يثنيهــم عــن مروعهــم اإللهــي والنهــج املحمــدي األصيــل، وان يفــرض علينــا الــوالء 
ألمريــكا وارسائيــل والقبــول بواليتهــا كمــا قبــل بهــا العديــد مــن األنظمــة العربيــة 
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مــن حــكام الخليــج.
ــى  ــة ع ــذه الهجم ــي له ــر الج ــح التفس ــة تتي ــة القرآني ــوع اىل الثقاف ــد ان الرج وأك
ــِه  ــوَر اللَّ ــوا نُ ــُدوَن أَن يُْطِفئُ ــاىل »يُِري ــه تع ــا لقول ــن مصداق ــى اليم ــالم وع االس
ِبأَْفَواِهِهــْم َويَأْبـَـى اللَّــُه إاِلَّ أَن يُِتــمَّ نـُـوَرُه َوَلــْو َكــِرَه اْلَكاِفــُروَن )32( ُهــَو الَّــِذي أَْرَســَل 
ُكــوَن )33(.  يــِن ُكلِّــِه َوَلــْو َكــِرَه اْلُمْرِ َرُســوَلُه ِباْلُهــَدٰى َوِديــِن اْلَحــقِّ ِليُْظِهــَرُه َعــَى الدِّ
وان هــذا التكالــب عــى اليمــن الــذي لــم يشــهد لــه التاريــخ مثيــال وهــو يــدل ايضــا 
عــى املــروع العظيــم الــذي يحملــه ابنــاء الشــعب اليمنــي ليجتمــع عليــه الباطــل 
بأجمعــة وهــو مــا ســيوصل اىل النتيجــة الحتميــة التــي يقــول اللــه ســبحانه وتعــايل 

ــْل نَْقــِذُف ِباْلَحــقِّ َعــَى اْلبَاِطــِل َفيَْدَمُغــُه َفــِإذَا ُهــَو َزاِهــٌق«. فيهــا »بَ
ــم  ــال تقي ــا أصي ــا قرآني ــعب وعي ــل الش ــة ان يحم ــس إىل أهمي ــس املجل ــار رئي وأش
ــراع  ــه يف ادارة ال ــنة الل ــون س ــف تك ــع وكي ــرف املواق ــداث وتع ــه األح ــن خالل م
بــن الحــق والباطــل ومعرفــة منهجيــة اهــل الباطــل، ومنهجيــة اهــل الحــق ومنطــق 
اهــل الحــق، ومنطــق اهــل الباطــل كمــا قــال اإلمــام عــي عليــه الســالم » إن الحــق 
ال يعــرف بالرجــال بــل الرجــال يعرفــون بالحــق« وان العناويــن املزيفــة قــد كثــرت 
مــن الذيــن يحســبون عــى اإلســالم اال اســمه وال يعرفــون مــن االســالم اال رســمه وكل 

ترفاتهــم وحياتهــم يف خدمــة الباطــل والشــيطان.
ولفــت اىل رضورة ان يكــون الجميــع امــام هــذه االحــداث عــى بصــرة عاليــة ويقــن 
راســخ بأحقيــة موقفنــا وبعدالــة القضيــة حتــى يســهل تحمــل املعانــاة التــي تتحمل 
ــزة  ــق الع ــب طري ــئولياتها او تجن ــن مس ــل ع ــا تتنص ــا عندم ــات اضعافه املجتمع
والكرامــة.. وان القــرآن يقــدم منهجــا واضحــا ألهــل الحــق، ومنهجيــة اهــل الباطــل 
وطريقهــم وتمييــز الحــق مــن الباطــل وكيــف تكــون النتيجــة، وهــي ســنن الهيــة 
ال تتغــر ويصــل النــاس بهــا اذا مشــوا عليهــا »ُســنََّة اللَّــِه يِف الَِّذيــَن َخَلــْوا ِمــن َقبـْـُلۖ  

َوَلــن تَِجــَد ِلُســنَِّة اللَّــِه تَبِْديــاًل«.
ــتطيع  ــذي يس ــج ال ــل واملنه ــق والباط ــن الح ــات ب ــا والراع ــتعرض القضاي واس
ــة  ــا اىل الهزيم ــر دوم ــذي يص ــل ال ــى الباط ــار ع ــه لالنتص ــر علي ــاس الس الن
ــَل  ــُل إِنَّ اْلبَاِط ــَق اْلبَاِط ــقُّ َوَزَه ــاَء اْلَح ــْل َج ــاىل »َوُق ــه تع ــا لقول ــاء، مصداق واالنته
ــُم  ــٌق َوَلُك ــَو َزاِه ــِإذَا ُه ــُه َف ــِل َفيَْدَمُغ ــَى اْلبَاِط ــقِّ َع ــِذُف ِباْلَح ــْل نَْق ــا«.، بَ َكاَن َزُهوًق
ــا تَِصُفــوَن«. وبمــا يؤكــد ان يحمــل الحــق بصفائــه ونقائــه فــإن الباطــل  اْلَويْــُل ِممَّ
ــة، رغــم ان الحــق يكــون  ــة وغــر املتزن ــات العبثي ــق بالترف ــه وينطل ــد توازن يفق
بإمكانيــات بســيطة ويف بيئــة يكــون الباطــل فيهــا مســيطرا وقــد بلــغ ذروتــه مــن 
االمكانيــات اال انــه ال يســتطيع ان يمحــو الحــق او يقــف يف وجهــه فينطلــق بالتظليــل 
والكــذب مــع فــارق االمكانيــات ومنهــا اإلعالميــة وال يســتطيع ان يقــف يف وجــه الحق 
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فينحــاز الباطــل للتهديــد واالرجــاف والتخويــف لعــى وعــى ان يفــت يف عضــد اهــل 
الحــق، حتــى يصــل اهــل الباطــل اىل القتــل والســحق.. ورغــم كل ذلــك يبقــى الحــق 
ــوس  ــان والنف ــاف االيم ــاول ضع ــه ويح ــل ذروت ــل الباط ــى يص ــارزا حت ــا ب واضح
ــل  ــذه املراح ــال يف ه ــال الرج ــرز رج ــل.. في ــروت الباط ــا ج ــق ام ــكات الح اس

ــن للحــق. ــة منتري الصعب
وأوضــح ان هــذه املراحــل بــن الحــق والباطــل مراحــل ثابتــة ال تتغــر وال يخلــو منها 
ــة انطــالق الباطــل  زمــان ومــكان ألنهــا ســنة الهيــة ال تتبــدل او تتغــر مــن مرحل
ــة القتــل والســحق.. ــد ثــم مرحل ــة التهديــد والوعي بالتضليــل والتشــكيك ثــم مرحل

فيــرز الرجــال املنتريــن للحــق وهــي املراحل التــي تناولهــا القــرآن الكريــم يف كثر 
مــن آياتــه بمــا هــو مــن الحــق وراســما طريقــه كمــا رضب مثــال بأصحــاب القريــة 
التــي جاءهــا املرســلون ومواجهــة الباطــل للحــق وتشــويهه ومراحــل الــراع بــن 
الحــق والباطــل وصــوال اىل ظهــور الرجــال املنتريــن للحــق واملســتحقن لوصــف 
الرجولــة والثبــات كمــا يف الســياق القرآنــي املتغلبــن عــى ســطوة الباطــل ومغريــات 
ــه  ــاه اىل ان الــراع بــن الحــق والباطــل ليــس في ــة االنتب ــاة. مشــرا اىل اهمي الحي
موقــف وســط فإمــا الوقــوف مــع الحــق او االستســالم للباطــل الــذي يســوق النــاس 

ســيقا ليواجــه الحــق يف نفــس الوقــت.
وأشــار الرئيــس الصمــاد يف الخطبــة اىل انخفــاض الكلفــة يف حــال املبــادرة يف مواجهة 
ــدق  ــة بالص ــي املربوط ــه وه ــن مواجهت ــس ع ــال التقاع ــا يف ح ــل وارتفاعه الباط
ــة  ــة او جماع ــة او طائف ــا بفئ ــدم ارتباطه ــه وع ــة بالل ــالك الثق ــالص وامت واإلخ
ــا َقــْوِم  مستشــهدا بقولــه تعــاىل » َوَجــاَء ِمــْن أَْقــَى اْلَمِدينَــِة َرُجــٌل يَْســَعى َقــاَل يَ
اتَِّبُعــوا اْلُمْرَســِلَن )20( اتَِّبُعــوا َمــْن ال يَْســأَلُُكْم أَْجــراً َوُهــْم ُمْهتَــُدوَن )21( َوَمــا يِل ال 

ــوَن )22(. ــِه تُْرَجُع ــي َوإَِليْ ــِذي َفَطَرِن ــُد الَّ أَْعبُ
وذكــر باملتواطئــن واملتورطــن مــع الباطــل يف العــدوان عــى اليمــن وحالهــم الــذي ال 
يخفــى عــى احــد ومــا يعرضهــم لــه العــدوان مــن االهانــة واملهانــة، وحــال الشــعب 
املقــاوم للباطــل يف مواجهــة فرعــون العر امريــكا وارسائيــل وعمالئهــا ويف مقدمتهم 
النظــام الســعودي املعتديــن عــى اليمــن الذيــن يريــدون قتــل روح اليمــن وتاريخهــا 
الحامــل للرايــة االســالمية، وعــدم وجــود عــذر الحــد امــام اللــه لينخــدع بشــعاراتهم 

. تظليلهم و
وأكــد الرئيــس الصمــاد ان تكريــم اللــه لإنســان يف قولــه تعــاىل »َوَلَقــْد َكرَّْمنـَـا بَِنــي 
ــْن  ْلنَاُهــْم َعــَى َكِثــر ِممَّ آَدم َوَحَمْلنَاُهــْم يِف اْلــَرّ َواْلبَْحــر َوَرَزْقنَاُهــْم ِمــْن الطَّيِّبـَـات َوَفضَّ
ــه يف االرض وتكــون  ــه ليكــون االنســان خليفت ــاًل« يأتــي مــن ارادة الل ــا تَْفِضي َخَلْقنَ
ــه  ــدى الل ــق وه ــا الح ــرز فيه ــة ي ــة والرحم ــدل واملحب ــا الع ــان ملئه ــاة االنس حي
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ســبحانه وتعــاىل الــذي يوجههــم ملــا فيــه خرهــم وصالحهــم كمــا هــو واضــح يف 
ســور القــرآن الكريــم بمواضيعهــا املختلفــة التــي تبــدأ بســم اللــه الرحمــن الرحيــم 
التــي تذكــر اإلنســان دومــا بأهميــة العــودة اىل اللــه ســبحانه وتعــاىل والرجــوع اليــه 
والســر عــى الطريــق التــي رســمها لهــم للحصــول عــى العــزة والكرامــة والنجــاة 
مــن غضــب اللــه ورضباتــه للمخالفــن حتــى االمــم التــي تخالــف اللــه فيفتــح عليها 
ــا  ــوا َم ــا نَُس ــال تعــاىل »َفَلمَّ ــا ق ــه تعــاىل كم ــة الل ــى تأتيهــم نقم ــرزق حت ســبل ال
ٍء َحتَّــى إِذَا َفِرُحــوا ِبَمــا أُوتـُـوا أََخذْنَاُهــْم بَْغتـَـًة  ذُكِّــُروا ِبــِه َفتَْحنـَـا َعَليِْهــْم أَبـْـَواَب ُكلِّ يَشْ

َفــِإذَا ُهــْم ُمبِْلُســوَن«.
ــكان  ــان االمري ــت يف احض ــي ارتم ــة الت ــدول الخليجي ــع ال ــاد اىل واق ــار الصم وأش
وتدعــي خدمــة بيــت اللــه فيمــا تجــاوزت حــدود اللــه وفتكــت باملســتضعفن وهــم 
ــه فيصــر  ــاد الل ــم عب ــال يف ظل ــة يســتخدمون امل ــرة اقتصادي ــا وطف يعيشــون ترف
هــذا الــرف بدايــة تنكيــل اللــه بهــم وســتكون رضبــة اللــه عليهــم شــديدة.. وهــم 
يتعرضــون لالســتعباد االمريكــي واملهانــة التــي تأتــي يف اطــار الــراع االزيل بــن 

الخــر والــر والحــق والباطــل.
ونــوه اىل املخطــط االمريكــي الصهيونــي لتفتيــت االمــة ورشذمتهــا كاســتعالء فرعــون 
عــى شــعبه يف قمــة طغيانــه ومحاولــة اعــادة تشــكيل العالــم والواقــع كمــا يريــد 
امــام ســنة اللــه يف اذالل املســتكرين وزوالهــم عــى يــد املســتضعفن مصداقــا لقولــه 
ــًة َونَْجَعَلُهــُم  تعــاىل »َونُِريــُد أَن نَُّمــنَّ َعــَى الَِّذيــَن اْســتُْضِعُفوا يِف اأْلَْرِض َونَْجَعَلُهــْم أَِئمَّ

اْلَواِرِثــَن«.
وقــال الرئيــس الصمــاد: لقــد ســقط املــروع االمريكــي العاملــي امــا الشــعب اليمني 
ــه اعــراب النفــاق نظــرة احتقــار ويصفونهــم  ــم ويف مقدمت ــه العال ــذي ينظــر الي ال
بالفقــر والتخلــف، لقــد ارادت امريــكا واللــه اراد ان يســقط هيمنتهــا هنــا يف العالــم 
عــى يــد مســتضعفن ليســوا كاملســتضعفن الكثــر يف العالــم الذيــن يحصلــون دعما، 
وليــس كاليمــن الــذي تأمــر عليــه الجميــع العــدو والصديــق ولــم يســمع صــوت الحد 
معــه مــن امــم متحــدة او جامعــة عربيــة وال مجتمــع دويل ومنظمــات، ليكونــوا صفــا 
مــع العــدوان او صامتــن ولــم يصطــف مــع العــدوان وهــو مــا يشــكروا عليــه، وهنا 
ــوا  ــه مــا كان ــأن هــذا الشــعب ســيذلهم ويــرون من ــا ب يتحقــق الوعــد اإللهــي بأنن
ــي ستســقط  ــا عــى عروشــهم الت ــي خوف ــوا اىل الشــعب اليمن ــد اتجه يحــذرون، لق
عــى ايديــه ومــن ارتــدادات العــدوان عليــه وبمــا يواجههــم بــه الشــعب مــن ســالح 
بســيط كمــا جعــل اللــه مــن عــى مــوىس ســالحا دك اعتــى طغيــان وســحر يظلــل 

النــاس ويهيمــن عليهــم بــه.
وأشــار اىل ســقوط الحقــوق والحريــات والقوانــن والعناويــن الزائفــة التــي ســيطرة 
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ــر ســقطت امــام  ــة التعب ــة وحري ــم امــام العــدوان عــى اليمــن، فالحري عــى العال
ــاة  ــام معان ــقطت ام ــات س ــة للمنظم ــن الزائف ــون، والعناوي ــه اليمني ــعار رفع ش
اليمنين..كمــا ســقطت اســلحة الفتــك ودبابــات االبرامــز وطائــرات االباتــي امــام 

ــي. ــل اليمن والعــة املقات
وأكــد ان املرحلــة حساســة وفارقــة يف تاريــخ االمــة االســالمية وليــس يف تأريــخ اليمن 
فحســب وان التضحيــات التــي يقدمهــا اليمنيــون اليــوم ســتصنع الفــرق مــع اهميــة 
الوعــي القرآنــي باألعــداء ومواجهتــه وهــو عــدو مهمــا قدمــت لــه مــن التنــازالت ال 
يقبــل بأقــل مــن محونــا مــن الوجــود بإدمانهــم عــى القتــل والبطــش كمــا يف قصــة 
ــا يف  ــال اخوانن ــازالت وح ــم التن ــوا له ــن قدم ــع الذي ــل م ــو حاص ــا ه ــي ادم وم ابن

عــدن وشــوارعها.
وجــدد الصمــاد الحــث يف خطبتــه عــى الوعــي الكامــل واملســتنر بحقيقــة العــدوان 
ــة رشاء  ــر، ومحاول ــود والص ــن الصم ــث م ــه الثال ــل عام ــعب يدخ ــه والش وأهداف
ــعب  ــر الش ــن يك ــذي ل ــادي ال ــتهداف االقتص ــرات واالس ــدد املؤام ــوالءات وتع ال
اليمنــي مــن منطلــق الثقــة باللــه والعمــل مــع تهيئــة اللــه ســبحانه وتعــاىل ألمــور 
كثــرة مســاندة وداعمــة مــن منطلــق ايمــان الشــعب وثقتــه باللــه عــز وجــل ووعــده 

ــن. ــن املؤمن ــن الصابري ــاده الصالح لعب

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور حمافظة رمية
]01/مايو/2017[ صنعاء – سبأ:

ــس  ــب رئي ــه نائ ــى ومع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة الدكتــور حســن مقبــويل ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي 
بــن عــي القيــي ووزيــر األشــغال العامــة والطــرق املهنــدس غالــب مطلــق ووزيــر 

ــوم محافظــة ريمــة. ــدان الي ــدان حمــود جلي ــة املعلومــات جلي االتصــاالت وتقني
ــة حســن  ــة محافــظ ريم ــوه بمعي ــس الســيايس األعــى ومرافق ــس املجل ــد رئي وتفق
عبــد اللــه العمــري وقيــادة املحافظــة وعــدد مــن أعضــاء مجلــس النــواب وقيــادات 
ــق يف  ــن املناط ــدد م ــة ع ــة باملحافظ ــب التنفيذي ــدراء املكات ــة وم ــس املحلي املجال

ــة. املحافظ
واطلعــوا عــى األرضار التــي ألحقهــا العــدوان الســعودي األمريكــي بأبنــاء املحافظــة 
والبنيــة التحتيــة ومصالحهــم ومنهــا املجمــع الحكومــي الذي شــنت عليه طائــرات ألـ 
F16 األمريكيــة مــا يزيــد عــن 17 غــارة دمرتــه بالكامــل وأرضت بمصالــح املواطنــن 
واملدنيــن ورفعــت كلفــة الحيــاة عليهــم، كمــا أســتهدف العــدوان االقتصــاد الوطنــي 
ولقمــة عيــش املواطنــن وأبنــاء املحافظــات يف محاولــة يائســة لجرهــم لالستســالم أو 
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ــتقبلهم. ــازل عن مس التن
وتجــول رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومرافقــوه يف الطريــق الواصلــة إىل عاصمــة 
ــرق يف  ــار بالط ــيول األمط ــا س ــي ألحقه ــة الت ــن األرضار اإلضافي ــة متفقدي املحافظ
ــاهقة  ــا الش ــرة ومرتفعاته ــة الوع ــها الجبلي ــا وتضاريس ــة ببيئته ــة املعروف املحافظ
ــكل  ــا بش ــرق وصيانته ــالمة الط ــة س ــا وأهمي ــكانية فيه ــات الس ــدد التجمع وتع
ــاء  دائــم ومتكامــل يوفــر عــى املواطنــن الكثــر مــن املشــاق ويخفــف عنهــم األعب
التــي يتكبدونهــا جــراء صعوبــة وصــول متطلبــات الحيــاة إىل مديريــات املحافظــة 

ــة. ــا املختلف ومناطقه
وكان رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومرافقــوه قــد عقــدوا لقــاءا موســعا بقيــادات 
ــو  ــة وممثل ــة والشــخصيات االجتماعي املحافظــة ووكالئهــا ومــدراء املكاتــب التنفيذي

منظمــات املجتمــع املدنــي يف كليــة الربيــة والعلــوم التطبيقيــة باملحافظــة.
وأعــرب رئيــس املجلــس يف الكلمــة التــي ألقهــا باملناســبة عــن عميــق ســعادته بزيارة 
ــودون  ــي يج ــم الت ــا وطاقاته ــل أبنائه ــع بفض ــعر الجمي ــي يش ــة الت ــة ريم محافظ

بهــا يف كل مــكان حًلــو بــه طلبــا للعمــل والــرزق ويف مختلــف دول العالــم.
ــة والعطــاء والدفــاع  ــاء والتنمي ــاء ريمــة هــم رشكاء حقيقيــون يف البن وقــال »إن أبن
عــن الوطــن دون أن يخلــو يومــا بــأي طاقــة يف كل املراحــل ونيابــة عنــي وعــن نائــب 
رئيــس املجلــس وأعضائــه أتقــدم إليكــم جميعــا بالتحيــة والشــكر والتقديــر، ومــن 
الــوزراء املعنيــن بكثــر مــن أولويــات املحافظــة التــي تعتــر الســند الفعــي ملحافظة 
الحديــدة يف وجــه االســتهداف املمنهــج والحملــة اإلعالميــة عــى وعــي النــاس والتــي 

تســتهدف فــت عضدهــم وتماســكهم ».
ــح محافظــة  ــل أن تصب ــا كانــت قب ــي كم ــت تعان وأضــاف » محافظــة ريمــة ال زال
مــن نقــص الخدمــات واإلمكانيــات واملشــاريع، وإنــه ملــن الطبيعــي أن تســتمر تلــك 
ــة  ــت كاف ــار وجعل ــدوان والحص ــببها الع ــي س ــة الت ــروف الحالي ــع الظ ــاة م املعان
ــاء الشــعب يعانــون وهــي املعانــاة التــي انســحبت عــى املنطقــة بأكملهــا كمــا  أبن
يف العــراق وســوريا وغرهــا نتيجــة غطرســة مــا نســميهم بعبيــد عبيــد األمريــكان 
واإلرسائيليــون مــن دول الخليــج وإجرامهــا وحقدهــا وصلــف وحقــد الســعودية ومن 
يقــف ورائهــا إال أان الشــعب اليمنــي جعلهــا املعانــاة والصيــاح والعويــل مــن دول 

العــدوان منــه عكــس مــا حصــل يف املنطقــة ».
ومــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالقــول » لقــد تجلــت الكثــر مــن الحقائــق 
وســقطت الكثــر مــن األقنعــة التــي كان يتخفــى خلفهــا العــدوان للتغريــر ببعــض 
أبنــاء الشــعب وهــا هــي الرعية تكشــف عــن رشعيــة وحيــدة للســعودية واإلمــارات، 
ــات التــي تحصــل  ــة واملرحي ــون مــا يســمون بقــادة ألويــة الرعي ونراهــم يعتقل
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ــداف  ــر أله ــل األخ ــل قب ــون إال الفص ــن تك ــي ل ــا الت ــدن وغره ــوت وع يف حرضم
ــتنزاف  ــد اس ــا بع ــداء وعقوله ــا األش ــن أبنائه ــة م ــق اليمني ــراغ املناط ــدوان بإف الع
إخواننــا الجنوبيــون يف قتــال مــا خلــف الحــدود يف عســر ونجــران وإفــراغ الجنــوب 
لرعيــة الســعودية واإلمــارات وتقــوم القاعــدة باســتكمال مــا ينقــص مــن أهــداف 
حقيقيــة ألمريــكا التــي انتزعــت رشعيــة وجودهــا يف كثــر مــن مناطــق العالــم باســم 
مكافحــة القاعــدة وداعــش وباســتخدام الخونــة وأدواتهــا ومــن يقبلــون أن يكونــوا 

نعــاال لهــا وملشــاريعها ».
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن طالئــع املجتمــع اليمنــي الحــر يف الجبهــات 
تؤكــد أن هــذا املجتمــع لــن يكــون إال بحــر يرفــد الجبهــات وهــو رس الصمــود الــذي 

تجــاوز 25 شــهرا مــن الصمــود والتحــدي والثبــات.
وجــدد دعوتــه للقيــادات الوســطية يف حــزب اإلصــالح ومــن ال زال يف قلبــه يش مــن 
وطنيــة وكان ينتظــر أن تتقــدم مــا يســمى بالرعيــة التــي لــم تشــفع لقياداتهــا يف 
ــارات  ــعودية واإلم ــجون الس ــم يف س ــزج به ــدان وي ــون يف املي ــن يقاتل ــاض وم الري
ــة  ــادات الضعيف ــن القي ــال ع ــا،إىل االنفص ــق أجنداته ــل وف ــى العم ــم ع وتجره
والعميلــة وإنقــاذ القواعــد التــي لــم تتجــى لهــم الحقيقــة التــي أصبحــت واضحــة 
ــع  ــحق الجمي ــا س ــم وهدفه ــم وال لغره ــرام ال له ــن اح ــالل ال تك ــوى االحت وأن ق

ــر. ــون يف األخ ــم يمني ألنه
كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى حساســية املرحلــة وأهميــة أن يقــف 
الجميــع ويبذلــوا أقــى الطاقــات وتتكامــل الجهــود والعمــل عــى مســتوى التحــدي 
ومواجهــة العــدوان يف املناطــق التــي يحتلهــا والنمــوذج التدمــري فيهــا وتحويلهــا إىل 

ســاحة دمــار وقتــل وذبــح وخــراب.
ــات  ــم يف جبه ــوالت أبنائه ــم وبط ــم وصره ــة صموده ــة ريم ــاء محافظ ــارك ألبن وب
ــاذ  ــة اإلنق ــتقدمه حكوم ــا س ــرا إىل م ــه.. مش ــه وحريت ــن وكرامت ــن الوط ــاع ع الدف
وفــق األولويــات واإلمكانــات املتاحــة وتعجيــل صيانــة الطــرق وترميمهــا ومــا أعتمــد 
ــال والعمــل عــى رسعــة معالجــة  ــون ري ــغ أويل يقــدر بـــ200 ملي ــك مــن مبل لذال

ــاه الــرب وشــبكات االتصــاالت. مشــاكل مي
ــة  ــة الحصــار ومحاول ــح الصمــاد أهــداف العــدوان مــن عملي واســتعرض األخ صال
تجويــع الشــعب اليمنــي واالســتثمار فيهــا بالتخويــف ورشاء الذمــم وهــو مــا كــره 
ــب أن  ــا يتوج ــانية وبم ــخ اإلنس ــبوق يف تاري ــر املس ــي غ ــات الوطن ــود والثب الصم
يعمــل الجميــع عــى تعزيزه..منوهــا بمــا ســتقوم بــه األجهــزة املختلفــة مــن أعمــال 

تعــزز مــن قــدرات املحافظــة واســتكمالها.
وأعــرب عــن الشــكر والتقديــر لــكل أبنــاء محافظــة ريمــة عــى حفــاوة االســتقبال 
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والتفانــي يف التكامــل والتعــاون يف ســبيل حــل ومعالجــة مشــاكل املحافظــة والحفــاظ 
عــى نســيجها االجتماعــي.

ــس  ــا برئي ــب فيه ــبة رح ــة باملناس ــى كلم ــري ألق ــن العم ــة حس ــظ ريم وكان محاف
املجلــس الســيايس األعــى ومرافقيــه.. مؤكــدا عــى صمــود أبنــاء املحافظة وشــموخهم 

واعتدادهــم باملعركــة الوطنيــة ومعركــة الســاحل التــي هــي معركــة كل يمنــي.
واســتعرض املشــكالت واألرضار التــي تســبب بهــا لريمــة وأبنائهــا العــدوان الدائــم 
عــى الوطــن مــن العــدو الــذي أعلــن عدوانــه بشــكل مبــارش عــي اليمــن منــذ أكثــر 

مــن عامــن.
ــاء ريمــة صــف واحــد مــع الوطــن ومــع محافظــة  وأكــد املحافــظ العمــري أن أبن
ــبيل  ــات يف س ــن التضحي ــر م ــر والكث ــن الكث ــي.. مقدم ــاحل اليمن ــدة والس الحدي
ــى  ــار ع ــود واالنتص ــة الصم ــهيد يف معرك ــي ش ــن مائت ــر م ــجيلها أكث ــن وتس الوط

ــم. ــي والظال ــدوان الباغ الع
ــات  ــة واألولوي ــا املحافظ ــي منه ــي تعان ــة الت ــكالت التنموي ــة املش ــار إىل جمل وأش
الرئيســية املتمثلــة يف ميــاه الــرب والطــرق والحــد مــن أرضار العــدوان واســتكمال 

ــة. ــي يف املحافظ ــاج الصح ــة االحتي ــة ومعالج ــة للمحافظ ــة اإلداري البني
ــتمر يف  ــي وسيس ــدوه الحقيق ــي ع ــة يع ــع يف ريم ــة أن املجتم ــظ ريم ــد محاف وأك
مواجهــة التحديــات والصعوبــات ويف مقدمتهــا العــدوان وأدواتــه وأغراضــه املكشــوفة 

ــع. للجمي

الرئيس الصماد حيضر اللقاء اجلماهريي املوسع مبحافظة إب
]03/مايو/2017[ إب - سبأ:

حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــالل زيارتــه اليــوم 
ــالح  ــد ص ــد الواح ــظ عب ــور املحاف ــع بحض ــري املوس ــاء الجماه ــة إب اللق ملحافظ
ــاء  ــة ورؤس ــخصيات اإلجتماعي ــان والش ــائخ واألعي ــة واملش ــلطة املحلي ــادة الس وقي
ــادات  ــورى والقي ــواب والش ــي الن ــاء مجل ــية وأعض ــات السياس ــزاب والتنظيم األح

ــة. ــكرية واألمني العس
ــور  ــة الدكت ــئون االقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــرضه نائ ــذي ح ــاء ال ويف اللق
ــة  ــغال العام ــي واألش ــي القي ــن ع ــي ب ــة ع ــويل ووزراء اإلدارة املحلي ــن مقب حس
والطــرق املهنــدس غالــب مطلــق، وامليــاه والبيئــة املهنــدس نبيــل الوزيــر واإلتصــاالت 
وتقنيــة املعلومــات جليــدان حمــود جليــدان، ألقــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى 
كلمــة عــر فيهــا عــن ســعادته بزيــارة محافظــة إب ومــا تمثلــه مــن قيمــة وطنيــة 
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وتاريخيــة والتــرف باإللتقــاء بقياداتهــا وأبنائهــا الذيــن صنعــوا حضــورا مرفــا 
يــدل عــى مــا يحملونــه مــن الوعــي واإليمــان العميــق الــذي ترســخ يف قلــوب أبنائها.

ــس  ــس املجل ــب رئي ــات نائ ــة تحي ــاء املحافظ ــاد إىل أبن ــح الصم ــل األخ صال ونق
الســيايس وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي التــي أوفــدت كوكبــة مــن الــوزراء إىل املحافظــة 

ــة. ــلطة املحلي ــاء بالس ــا واإللتق ــس إحتياجاته لتلم
وقــال » إن وعــي أبنــاء إب ومــا ترســخ لديهــم مــن تجــارب خــالل حــروب املناطــق 
ــا  ــار م ــروب وآث ــكالت والح ــالت املش ــة وي ــب املحافظ ــى تجني ــل ع ــطى عم الوس
يرتــب عليهــا وهــو مــا يجعلنــا نشــيد بالــدور الــذي تحملتــه قيــادة الســلطة املحلية 
ــادات السياســية  ــواب والقي ــس الن ــة وأعضــاء مجل ــاء وأعضــاء املجالــس املحلي وأمن
ــذي  ــش ال ــدأ التعاي ــيخ مب ــة لرس ــاء املحافظ ــع كل أبن ــة م ــخصيات اإلجتماعي والش
ــة  ــا لبقي ــه نموذج ــه ويجعل ــر ب ــذي يفاخ ــم ال ــش والتالح ــذا التعاي ــج كل ه أنت

ــة«. ــات الجمهوري محافظ
وأضــاف »إن هــذا اللقــاء يمثــل واحــدة مــن صــور إســقاط مؤامــرات العــدوان وثمرة 
مــن ثمــار هــذا الجهــد الــذي أســقط كل مــا كان يراهــن عليــه العــدوان مــن الطائفية 
واملناطقيــة النتنــة ».. منوهــا بالــدور البــارز لعلمــاء املحافظــة الذيــن بذلــوا جهدهــم 
وعلمهــم لرســيخ دعائــم التعــاون والتعايــش يف إب والــذي يعــد نموذجــا يفاخــر بــه 

يف كل مــكان ويقــدم النمــوذج اليمنــي الراقــي يف أبهــى صــوره.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا يمــر بــه اليمــن اليــوم بعد 25 شــهرا 
مــن العــدوان الســعودي األمريكــي ومــا خلفــه مــن قتــل للمدنيــن ودمــار يف البنيــة 
ــة  ــتخدام كاف ــي واس ــيج اإلجتماع ــق النس ــن وتمزي ــيم اليم ــة تقس ــة ومحاول التحتي
األســاليب لركيــع الشــعب اليمنــي بالرغيــب والرهيــب وصــوال إىل الضغــط بالورقــة 
ــف  ــن تحال ــال » لك ــي.. وق ــعب اليمن ــات الش ــن معان ــي زادت م ــة الت اإلقتصادي
العــدوان لــم يفلــح يف اســتغالل هــذه املعانــاة لتجنيــد أبنــاء الشــعب لخدمــة أجندتــه 
وأغراضــه وآثــر الشــعب العزيــز تحمــل تبعــات نقــل البنــك املركــزي وإعاقــة تســليم 

الرواتــب ألشــهر كثــرة ».
كمــا أكــد أن اليمــن والشــعب اليمنــي رغــم كل ذلــك يــزداد صالبــة وتماســكا فيمــا 
ــم األوضــاع يف املناطــق  ــار.. مشــرا إىل تفاق ــي العــدوان مــن الضغــوط واإلنهي يعان
املحتلــة مــن قبــل العــدوان، ومــا تنــذر بــه مــن كــوارث ومــا تكشــفه مــن حقائــق 
لهمجيــة العــدوان وحقيقتــه التــي لــم تــراع حتــى مــن عملــوا معــه وخانــوا وطنهــم 
وشــعبهم للرعيــة اإلماراتيــة والســعودية التــي تجــرم كل مــن ال يطــوف يف فلكهــا 
ــا  ــالت كم ــجون واملعتق ــم الس ــة ويودعونه ــمى الرعي ــا يس ــادة م ــن ق ــة م وخاص
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يحصــل يف مــأرب وعــدن.
وأوضــح أن حالــة األمــن واألمــان التــي ينعــم بهــا اليمــن يف كل املناطــق التــي لــم 
ــة  ــات وطني ــي وتضحي ــل إجتماع ــاج تكام ــو نت ــزو ه ــالل والغ ــدام اإلحت ــا أق تطأه
مخلصــة كــون اليقظــة األمنيــة والعســكرية ال يمكــن أن تحقــق يشء إذا لــم يتوافــر 
الحاضــن اإلجتماعــي والتكامــل املعــزز لــدور مؤسســات الدولــة التــي نؤكــد مــن هنا 
أهميــة تعزيــز دورهــا وأن تتعــزز لديهــا أولويــات املرحلــة اإلســتثنائية، وأن يكــون 
جهــد كل القــوى السياســية املؤتمــر، أنصــار اللــه، وكل القــوى الفاعلــة العمــل عــى 
تعزيــز وجــود دولــة املؤسســات والقيــام بدورهــا، عــى أن تكــون أولويــات الجميــع 
مواجهــة العــدوان ورفــد الجبهــات وتقديــم الخدمــات للمجتمــع وتعزيــز الســكينة 

العامــة يف املجتمــع اليمنــي الواحــد املتماســك.
وشــدد األخ صالــح الصمــاد عــى أهميــة الحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة التــي يريــد 
العــدوان القضــاء عليهــا يف منهجيتــه للقضــاء عــى الشــعب اليمنــي وكل مقوماتــه، 
ــجام  ــى اإلنس ــي ع ــات وأن نبن ــق األولوي ــع وف ــرك الجمي ــب أن يتح ــا يتوج ــو م وه
ــون  ــم يمثل ــرف أو ذاك كونه ــذا الط ــن ه ــن م ــتماع للمتقفزي ــدم اإلس ــل وع والتكام
العــدوان ويشــجعونه ويقفــون إىل صفــه الــذي يتمــادى يف عدوانــه ويتوهــم أنــه قــد 

حقــق اخــراق هنــا أو هنــاك.
كمــا أكــد أهميــة الوفــاء للشــعب اليمنــي الــذي ضحــى بالكثــر والكثــر مــن أبنائــه 
ــا  ــود ووحدتن ــزة والصم ــوى الع ــا س ــا جميع ــق لن ــم يب ــه ول ــه وممتلكات ومصالح
ــة أن  ــر عــى الجبهــات.. مشــددا عــى أهمي ــك مــن أث ــا وإنســجامنا ومــا لذل ووعين
تبقــى الجبهــة الداخليــة محصنــة والحفــاظ عــى قوتهــا التــي يفتقــد إليهــا العــدوان 
يف جبهتــه الداخليــة ومــا يشــعر فيــه مــن إنهيــار وإرتــدادت عــى جبهتــه الداخليــة 

التــي ســتقود إىل انهيــاره.
ــادة  ــتوى قي ــى مس ــرك ع ــرضورة التح ــى ب ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاب رئي وأه
ــدل  ــى ووزارة الع ــاء األع ــس القض ــا مجل ــات.. موجه ــم املؤسس ــة يف دع املحافظ
بالنــزول إىل املحافظــة وتعزيــز دور املؤسســات القضائيــة كــون محافظــة إب 
نموذجيــة يف التعايــش واإلســتقرار، باإلضافــة إىل تقديــم الخدمــات املتاحــة مــن قبــل 

ــي. ــاذ الوطن ــة اإلنق حكوم
كمــا وجــه الســلطة املحليــة والشــخصيات اإلجتماعيــة بتلمــس همــوم وإحتياجــات 
املجتمعــات املحليــة ومواجهــة عمليــات االســتقطاب التــي يحــاول العــد مــن خاللهــا 

تجييــش أبنــاء الوطــن يف صفــه والقتــال نيابــة عنــه والعمــل وفــق أجندتــه.
وجــدد األخ صالــح الصمــاد التأكيــد عــى أهميــة أن تعمــل الســلطة املحليــة كمظلــة 
ــزب  ــن ح ــة م ــادات الوطني ــة القي ــن ويف املقدم ــوال املواطن ــم بأح ــع وأن تهت للجمي
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اإلصــالح التــي آثــرت الوطــن عــى اإلرتمــاء يف أحضــان األعــداء رغــم إرتهــان كثــر 
مــن قياداتــه مــع العــدوان والتفريــق بينهــم وبــن مــن يف الريــاض وأن يقــدر الــدور 
الوطنــي للقواعــد التــي آثــرت مصلحــة الوطــن عــى اإلنتمــاء الحزبــي والتنظيمــي 
والطائفــي واملناطقــي املقيــت وأن يتعــزز اإلنســجام يف محافظــة إب ليــرضب بــه املثل 

بمــا مثلــوه مــن ســمات شــخصية عزيــزة يفاخــر بهــا الجميــع.
ــي يف  ــاذ الوطن ــس وحكومــة اإلنق ــع يف املجل ــا الجمي ــي يبذله وأشــار إىل الجهــود الت
تخفيــف األرضار والتبعــات عــى املواطنــن جــراء العــدوان.. الفتــا إىل حجــم الكلفــة 

البالغــة والخطــرة يف حــال لــم يجــد العــدوان مــن يواجهــه ويقاومــه.
وذًكــر بمــا ســبق وأن حصدتــه األعمــال اإلجراميــة بتفجــر املســاجد والجوامــع قبــل 
ــة مــن  ــا عــر الجماعــات اإلرهابي ــك مــن ضحاي ــج عــن ذل ــام ومــا نت العــدوان بأي

القاعــدة وداعــش التــي تــم تمكينهــا يف أبــن وبعــض املناطــق الجنوبيــة.
ــة إب  ــى أن محافظ ــد ع ــه بالتأكي ــى كلمت ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــم رئي واختت
ســتكون يف أولويــة حكومــة اإلنقــاذ.. معتــذرا عــن أي تقصــر مــع املحافظــة أو أي 
محافظــة أخــرى جــراء مــا أفــرزه العــدوان مــن مشــكالت وظــروف مؤقتــة وزائلــة.

فيمــا رحــب محافــظ إب عبــد الواحــد صــالح بإســم جميــع أبنــاء املحافظــة برئيــس 
املجلــس الســيايس األعــى ومرافقيــه والتــي تعــد األوىل منــذ تشــكيل املجلــس.. مؤكــدا 
أن تشــكيل املجلــس الســيايس األعــى شــكل توجهــا مهمــا للحفــاظ عــى مؤسســات 
الدولــة وتعزيــز التماســك الرســمي والشــعبي وخاصــة يف ظــل الظــروف اإلســتثنائية 
والحرجــة التــي يمــر بهــا الشــعب اليمنــي جــراء العــدوان الســافر والحصــار الجائر.

ــاء  ــود واإلب ــة والصم ــة يف التضحي ــوا أروع األمثل ــن رضب ــاء الوط ــار إىل أن أبن وأش
وأســقطوا كل الرهانــات التــي حــاول أعــداء الوطــن ومرتزقتــه يف الداخــل والخــارج 
ــاق  ــا يف أعم ــة جذوره ــة ضارب ــارة عريق ــك حض ــم يمتل ــعب عظي ــى ش ــا ع فرضه

ــارات. ــع الحض ــرب ومنب ــل الع ــه أص ــل جعلت ــم ومث ــك قي ــخ ويمتل التأري
ولفــت املحافــظ صــالح إىل أن محافظــة إب ســتظل محافظــة الســالم ومــأوى لــكل 
النازحــن مــن مختلــف ربــوع الوطــن وســتظل شــامخة وفخــورة بأبنائهــا الرفــاء 
ــن  ــن الوط ــاع ع ــوف للدف ــة الصف ــوا يف مقدم ــرة وكان ــودا كب ــوا جه ــن بذل الذي
ــعب  ــة الش ــزة وكرام ــل ع ــن أج ــن م ــاء الوط ــي أبن ــال كباق ــرة الرج ــوا بخ وضح

ــن. ــزاة واملعتدي ــر الغ ــي ودح اليمن
وقــال« إن أبنــاء إب األوفيــاء بذلــوا معنــا ومــع كل الخريــن جهــودا كبــرة ألن تكــون 
إب محافظــة الســالم ومتنفــس للمترضريــن مــن ســعر الحــرب التــي فرضــت عــى 
وطننــا وســتظل تقــدم دورهــا الوطنــي واألخالقــي نحــو الوطــن وأبنــاءه يف تماســك 

الجبهــة الداخليــة ».
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ــة  ــن بالعمال ــض املرتبط ــرق لبع ــم ي ــتقر ل ــة املس ــع املحافظ ــاف » إن وض وأض
والخيانــة والذيــن يســعون ليــال ونهــار للــزج باملحافظــة يف دوامــة الراعــات، ولكن 
أنــى لهــم ذلــك بجهــود ويقظــة أبنــاء املحافظــة ورجــال الجيــش واألمــن واللجــان 

الشــعبية الذيــن يشــكلون صمــام أمــان املحافظــة ».
ــاري  ــاط تج ــة ونش ــة معماري ــا نهض ــهد حالي ــة تش ــظ إب أن املحافظ ــن محاف وب
وإفتتــاح منشــآت صحيــة وتعليميــة وســياحية وغــر ذلــك ممــا يبــر بخــر وتطــور 

هــذه املحافظــة.
وأكــد حاجــة املحافظــة لدعــم املجلــس الســيايس األعــى إلســتكمال بعــض املتطلبــات 
ــا إىل  ــياحية.. الفت ــة الس ــدوق التنمي ــاء صن ــتكمال إنش ــا إس ــة ويف مقدمته الرضوري
رضورة إســتكمال مــروع الخــط الدائــري لتخفيــف اإلزدحــام املــروري يف عاصمــة 

املحافظــة وكــذا إعتمــاد ســفلتت شــوارع مدينــة إب.
ــاء  ــة العلم ــدي يف كلم ــد امله ــة محم ــيخ العالم ــة الش ــتعرض فضيل ــه إس ــن جانب م
ــالمية.. ــات اإلس ــالمية والفتوح ــوة اإلس ــر الدع ــم يف ن ــن ودوره ــل اليم ــل أه فضائ
مبينــا أن أهــل اليمــن كمــا جــاء يف الحديــث الريــف هــم » أهــل اإليمــان والحكمــة«.

ــال  ــس وامل ــن والنف ــى الدي ــاظ ع ــاءت للحف ــالمية ج ــة اإلس ــح أن الريع وأوض
ــذ  ــات ونب ــاوز الخالف ــدع وتج ــة ورأب الص ــة األم ــع كلم ــا إىل جم ــرض.. داعي والع

ــا. ــة القضاي ــة كاف ــل ملعالج ــبيل األمث ــك الس ــار ذل ــة بإعتب الفرق
ــاء محافظــة إب إىل الحفــاظ عــى األمــن واإلســتقرار  كمــا دعــا العالمــة املهــدي أبن

والســلم املجتمعــي الــذي تنعــم بــه املحافظــة.
وألقيت خالل اللقاء قصيدة للشاعر عبد القادر البناء بعنوان »هنا إب«.

ــام  ــن ع ــدي وأم ــه الحمي ــده عبدالل ــة عب ــة العالم ــي املحافظ ــاء مفت ــرض اللق ح
ــة  ــام املؤسس ــر ع ــة ومدي ــورايف ووكالء املحافظ ــن ال ــة أم ــي باملحافظ ــس املح املجل
العامــة لالتصــاالت املهنــدس صــادق مصلــح ورئيــس مجلــس إدارة رشكــة تيليمــن 
ــدس  ــرق املهن ــاع الط ــغال لقط ــل وزارة األش ــاري ووكي ــي نص ــي ناج ــور ع الدكت
عبدالوهــاب الحاكــم ومــدراء املديريــات وممثلــو منظمــات املجتمــع املنــي والقطــاع 

ــة. ــة باملحافظ ــة التجاري ــائي والغرف النس
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور مستشفى جبلة اجلامعي 
مبحافظة إب

]03/مايو/2017[ إب - سبأ:
تفقــد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــالل زيارتــه ملحافظــة 
إب اليــوم مستشــفى جبلــة الجامعــي يرافقــه محافــظ إب عبــد الواحــد صــالح وعــدد 

مــن قيــادات املحافظــة.
ــة  ــد كلي ــفى عمي ــام املستش ــر ع ــفى مدي ــه املستش ــور وصول ــتقباله ف وكان يف اس
الطــب الدكتــور عبــد اللــه املطــري والطاقــم اإلداري والطبــي، حيــث طــاف رئيــس 
املجلــس بأقســام املستشــفى املختلفــة مســتمعا إىل رشح عــن طبيعــة عمــل وخدمــات 
ــة  ــة والجراحي ــات العالجي ــب الخدم ــوط يف طل ــن ضغ ــه م ــا يواجه ــفى وم املستش
ــة  ــات الجنوبي ــض املحافظ ــز وبع ــن تع ــة م ــزوح إىل املحافظ ــراء الن ــعافية ج واالس
ــال  ــرا كام ــة تدم ــا التحتي ــر بنيته ــتمر ودم ــكل مس ــدوان بش ــتهدفها الع ــي يس الت

ــكانها. ــى س ــة ع ــة املعيش ــع كلف ورف
ــس  ــب رئي ــره ونائ ــكره وتقدي ــن ش ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرب رئي وأع
ــي  ــفى الطب ــم املستش ــه طاق ــا يبذل ــى م ــس ع ــاء املجل ــيايس وأعض ــس الس املجل
واإلداري والفنــي مــن جهــود يف ســبيل إبقــاء هــذه الجبهــة املهمــة املتمثلــة يف الخدمــة 
ــفى  ــذا املستش ــالل ه ــن خ ــدس م ــا املق ــؤدي واجبه ــة وت ــع قائم ــة للمجتم الطبي
الجامعــي الــذي يخطــو بثقــة نحــو التميــز والتطــور يف واحــدة مــن أحلــك الظــروف 

التــي تمــر بهــا اليمــن وشــعبها.
ــد  ــد الواح ــظ إب عب ــة ملحاف ــات الواضح ــدور والبصم ــاد بال ــس الصم ــاد الرئي وأش
صــالح يف املحافظــة و مستشــفى جبلــة الجامعــي ومــا يشــهده مــن تطــور وتقــدم، 

ــة. مؤكــداً مــؤازرة املجلــس وحكومــة االنقــاذ الوطنــي للمحافظــة ومستشــفى جبل
ــالء املستشــفى االهتمــام  ــوزارة الصحــة بإي ــي صــدرت ل وأشــار إىل التوجيهــات الت
الــذي يســتحقه واالســتفادة مــن تجربتــه املهنيــة واإلداريــة والعمليــة وإدارة 
االمكانيــات يف الظــروف الحرجــة واألزمــات كجــزء مــن تجربــة اليمــن يف إدارة أزمــة 
العــدوان والحفــاظ عــى املؤسســات الخدميــة ويف مقدمتهــا الطبيــة بكــوادر يمنيــة 

ــتحيل. ــرت املس ــرق وك ــت الف صنع
وكان األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وضــع حجــر األســاس 
إلنشــاء مبنــى املجمــع الطبــي اإلداري الخــاص بمستشــفى جبلــة الجامعــي املمــول 

مــن رشكــه أملانيــة. 
رافق رئيس املجلس السيايس يف زيارته اللواء عبد الله الحاكم.
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الرئيس الصماد حيضر حفل تكريم أوائل اجلمهورية يف املرحلة 
الثانوية

]10/مايو/2017[ صنعاء - سبأ:
ــل  ــات الحف ــى فعالي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــرض األخ صال  ح
ــة  ــة الثانوي ــات املرحل ــالب وطالب ــن ط ــة م ــل الجمهوري ــنوي ألوائ ــي الس التكريم

ــاء. ــة صنع ــب بجامع ــة الط ــوم يف كلي ــايض، الي ــدرايس امل ــام ال للع
ــامعي،  ــلطان الس ــى س ــيايس األع ــس الس ــو املجل ــرضه عض ــذي ح ــل ال ويف الحف
ــايل  ــم الع ــر التعلي ــي، ووزي ــن الحوث ــدر الدي ــى ب ــم يحي ــة والتعلي ــر الربي ووزي
والبحــث العلمــي حســن حــازب.. أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن املجلــس 
ــى  ــل ع ــات األوائ ــالب والطالب ــول الط ــل حص ــن أج ــيعمالن م ــاذ س ــة اإلنق وحكوم
ــي  ــي تلب ــم والت ــبة له ــات املناس ــتحقونها ويف التخصص ــي يس ــية الت ــح الدراس املن

ــتقبله. ــن ومس ــدم اليم ــم وتخ طموحاته
ــل  ــات أوائ ــالب والطالب ــه الط ــع أبنائ ــة م ــور الفعالي ــعادته بحض ــن س ــرب ع وأع
الجمهوريــة يف الثانويــة العامــة للعــام الــدرايس املــايض واإلحتفــاء بهــذه الكوكبــة من 
الطــالب املتميزيــن يف ظــل العــدوان والحصــار عــى اليمــن الــذي تشــنه قــوى الــر.. 
ــة  ــق املعرف ــاح وطري ــة النج ــق ومواصل ــل التوفي ــات األوائ ــالب والطالب ــا للط متمني

ــاء الوطــن ومســتقبله. ــة يف بن واملشــاركة الفاعل
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل التحــدي والصمــود الــذي حققــه األوائــل 
وزمالئهــم يف هــذه املرحلــة الصعبــة جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار والضغــوط 
ــة  ــى العملي ــن ع ــعب والقائم ــاوزه الش ــذي تج ــادي ال ــع اإلقتص ــية والوض النفس
التعليميــة والــذي كان يتوقــع أن يفــت يف العزائــم وكان التغلــب عــى الجهــل حافــزا 

لإبــداع والتميــز.
وأشــار إىل أن إســتمرار التعليــم كجبهــة متقدمــة كان لهــا أثرهــا يف صمــود الشــعب 
ــد  ــدوان بحص ــدول الع ــدم ل ــي تق ــالة الت ــي الرس ــد وه ــتقبله الواع ــع مس وصن
ــدس  ــم املهن ــيكون منه ــا س ــي وقريب ــل العلم ــتويات يف التحصي ــى املس ــالب ألع الط
ــا دول  ــاالت، فيم ــة املج ــون يف كاف ــم املبدع ــون منه ــم ويك ــار واملعل ــب والطي والطبي
النفــط وعمــالء أمريــكا لــم يــرى لهــم العالــم أي أثــر وال ألموالهــم عــى شــعوبهم.

ونــوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا حققــه الشــعب اليمنــي بعــد عامــن مــن 
الصمــود والتحــدي مــن اإلبــداع والتصنيــع والتطويــر واإلنتــاج وال زال يخــًرج الدفعــة 
ــو األخــرى مــن الطــالب والطالبــات الذيــن ســيكون لهــم الــدور البــارز يف بنــاء  تل

مســتقبل اليمــن.
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ــا  ــم مل ــن بلدانه ــي م ــحب األجنب ــو انس ــج ل ــل يف الخلي ــاة اإلب ــؤالء رع ــال » ه وق
ــل يف  ــن يعم ــي وم ــارات أجنب ــات املط ــياء، فخدم ــط األش ــوا أبس ــتطاعوا أن يعمل إس
ــة  ــن يف بداي ــداع، ونح ــى اإلب ــدرة ع ــع الق ــلب املجتم ــك وُس ــر ذل ــي وغ ــن أجنب األم
املشــوار والصمــود الــذي نشــكر القائمــن عــى العمليــة التعليميــة الذيــن تجــاوزوا 
الظــروف والصعــاب واملحــن وكانــوا جبهــة متقدمــة يف مواجهــة العــدوان والشــكر 
أيضــا للطــالب والطالبــات الذيــن خرجــوا مــن بــن الــركام فأبدعــوا وحققــوا أعــى 
ــة والضغــوط النفســية  ــة الصعب ــم تؤثــر عليهــم الظــروف اإلقتصادي املســتويات ول

ــدوان ». ــا الع ــي صنعاه الت
وأضــاف » اطمئنــوا فأنتــم دفعــة اســتثنائية، دفعــة الصمــود والدولــة معنيــة بتوفــر 
منحكــم التعليميــة وال تحملــوا أي قلــق، فــإذا كان البلــد قــد اســتطاع أن يواجــه أعتى 
ــن  ــه املتميزي ــتقبل أبنائ ــن مس ــتطيع أن يضم ــه سيس ــر فإن ــدوان ودول ال دول الع
الذيــن ســيكونون محــط رعايــة الدولــة والحكومــة والــوزارات املعنيــة، ولــن يــرى 

املتفوقــون إال كل الدعــم حتــى ينهــوا مشــوارهم التعليمــي«.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الشــكر والتقديــر لــكل مــن رعى وســاهم 
ــتقبل  ــل املس ــتحقه جي ــرا يس ــازا كب ــر إنج ــذي يعت ــي ال ــل التكريم ــاز الحف يف إنج
املعــول عليهــم بنــاء املســتقبل.. مشــرا إىل التقديــر الكبــر لهــم ولذويهــم مــن اآلبــاء 
واألمهــات الذيــن تحملــوا يف ســبيل تفــوق أبنائهــم يف هــذه الظــروف الكثــر والكثــر.

ــذا  ــى ه ــم ع ــة وذويه ــل الجمهوري ــم أوائ ــة والتعلي ــر الربي ــأ وزي ــل هن ويف الحف
ــة  ــتثنائية الصعب ــروف االس ــم الظ ــدرايس رغ ــم ال ــاركا تفوقه ــر.. مب ــاز الكب اإلنج
ــاره  ــم وحص ــعودي الغاش ــدوان الس ــتمرار الع ــراء إس ــن ج ــا الوط ــر به ــي يم الت

ــاة. ــي الحي ــة وكل مناح ــة التعليمي ــر العملي ــى س ــك ع ــات ذل ــر وانعكاس الجائ
ــة  ــه الصعب ــاز مرحلت ــن ليجت ــن واملتميزي ــة للمتفوق ــن املاس ــة الوط ــد حاج وأك
ــا إىل  ــاالت.. الفت ــف املج ــي يف مختل ــور والرق ــار والتط ــو اإلزده ــاً نح ــي قدم ويم
أســباب تفــوق الطــالب املتمثلــة يف عزيمتهــم ودعــم أوليــاء األمــور واهتمــام املعلمــن.

ــذل  ــم وب ــز والتســلح بالعل ــة مســرة التمي ــة الطــالب إىل مواصل ــر الربي ودعــا وزي
ــم  ــن دع ــود كل م ــا بجه ــه.. منوه ــوض ب ــن والنه ــة الوط ــس لخدم ــايل والنفي الغ

ــة. ــذه االحتفالي ــاح ه ــهم يف إنج وأس
ــدي  ــه الحام ــور عبدالل ــم الدكت ــة والتعلي ــواب وزارات الربي ــي ون ــة الت ويف اإلحتفالي
ــي  ــم الفن ــامي والتعلي ــه الش ــور عبدالل ــي الدكت ــث العلم ــايل والبح ــم الع والتعلي
ــا  ــي ألقاه ــن الت ــة الداعم ــدت كلم ــوايل.. أك ــد الح ــور خال ــي الدكت ــب املهن والتدري
املديــر التنفيــذي ملجموعــة الجيــل الجديــد محمــد اآلنــي أهميــة إســهام الجميــع يف 
دعــم العمليــة التعليميــة خاصــة الطــالب املتفوقــن.. منوهــا بجهــود وزارة الربيــة 
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والتعليــم والــكادر الربــوي يف مواصلــة العمليــة التعليميــة رغــم إســتمرار العــدوان.
كلمــة املكرمــن التــي ألقاهــا األول عــى مســتوى الجمهوريــة يف القســم العلمــي غالب 
ــكل مــن أســهم يف إنجــاح هــذا التكريــم  ــر ل الوصابــي عــرت عــن الشــكر والتقدي

وألوليــاء األمــور واملعلمــن الذيــن كان لهــم اإلســهام الفاعــل يف هــذا التفــوق.
ــل  ــية ألوائ ــح دراس ــر من ــة إىل توف ــات املعني ــايل والجه ــم الع ــا وزارة التعلي ودع
ــي  ــل العلم ــرة يف التحصي ــة املثاب ــن بمواصل ــه املتفوق ــا زمالئ ــة.. مطالب الجمهوري

ــوق. والتف
تخلــل الحفــل لوحــة فنيــة بعنــوان » مــن أجــل عــز البلــد البــد نتعلــم » وقصيــدة 

ــم يــا فخــر البــالد ». للشــاعر عبدالقــادر البنــاء وأوبريــت بعنــوان » يانجــوم العل
ــاء  ــم وأولي ــة والتعلي ــن وكالء وزارة الربي ــدد م ــرضه ع ــذي ح ــل ال ــام الحف ويف خت
ــس  ــو املجل ــى وعض ــس األع ــس املجل ــرم رئي ــات، ك ــالب والطالب ــل الط ــور أوائ أم
ــم العــايل والبحــث العلمــي،  ــم، والتعلي ــة والتعلي ســلطان الســامعي ووزيــري الربي
ــة  ــدروع والشــهادات التقديري ــل بال ــات األوائ ــة الطــالب والطالب ــادات التعليمي والقي
ــة. ــة التعليمي ــركاء يف العملي ــاة، وال ــن الرع ــة م ــة املقدم ــة والنقدي ــا العيني والهداي

رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر اللقاء املوسع لقيادة حمافظة 
ذمار

]11/مايو/2017[ ذمار - سبأ: 
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم اللقــاء املوســع 
ــائخ  ــة واملش ــب التنفيذي ــدراء املكات ــة وم ــس املحلي ــار واملجال ــة ذم ــادة محافظ لقي
واألعيــان وممثــي منظمــات املجتمــع املدنــي والقطــاع النســائي والشــباب باملحافظــة.

ويف اللقــاء الــذي حــرضه نائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة الدكتور حســن 
مقبــويل ووزيــرا اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي والزراعــة والــري غــازي أحمــد 
عــي محســن ومحافــظ ذمــار حمــود عبــاد.. حيــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى 
أبنــاء املحافظــة الشــامخة واألبيــة.. منوهــاً بصــر أبنائهــا وتضحياتهــم وبطوالتهــم 

يف الجبهــات ومــا جــادوا بــه يف ســبيل قهــر أعــداء الوطــن.
وأشــاد بوعــي أبنــاء ذمــار الذيــن أثبتــوا دومــاً أنهــم يف مقدمــة الصفــوف ويتصدرون 
ــه واســتقالله والحفــاظ عــى تماســك الجبهــة  معركــة الدفــاع عــن الوطــن وكرامت

الداخليــة والنســيج االجتماعــي.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن املجتمــع هــو القــوة الحقيقيــة التــي تســند 
ــعب  ــاء الش ــاذل أبن ــى تخ ــه ع ــدوان يف رهان ــر الع ــك خ ــة لذل ــادة أو حكوم أي قي
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اليمنــي، الذيــن ازدادوا صمــوداً وثباتــاً وتعمقــت بينهــم وبــن القيــادة أوارص التالحم 
والصمــود.

وأشــار إىل مــا تقــوم بــه قيــادة العــدوان مــن التنقيــب عــن العمــالء واملرتزقــة بعــد 
ــر والســودانين  ــالك ووت ــم مــن الب ــة العال ــوش ومرتزق أن اســتنفذت اســتئجار جي

وغرهــم وســقطت كل أوراقهــم.
ــن  ــد م ــي تري ــج الت ــب دول الخلي ــكا تحل ــاد إىل أن أمري ــح الصم ــت األخ صال ولف
خــالل االستســالم لهــا أن توصــل رســالة بــأن أمريــكا الزالــت معهــا وتقــف خلــف 
ــا  ــا وال مــوىل لكــم والنــر حليفن ــه موالن ظهورهــا.. وقــال » نحــن نقــول لهــم الل

ــه ». بــإذن الل
ــم  ــاء العال ــدوان يف أرج ــدول الع ــة ل ــارات املكوكي ــد أن الزي ــا نعتق ــاف » إنن وأض
والتــي يريــدون مــن خاللهــا إيصــال رســالة للشــعب اليمنــي أنــه الزال يف أيديهــم 
الكثــر مــن األوراق يف محاولــة يائســة لهزيمــة اليمنيــن نفســياً بعــد أن اســتنفذوا كل 
أســلحة العالــم التــي جربوهــا يف اليمــن وحولــوا اليمــن إىل حقــل تجــارب ملختلــف 
األســلحة األمريكيــة والريطانيــة واإلرسائيليــة وإننــا عــى ثقــة أنــه لــم يعــد بأيديهــم 

مــا يخيفــون بــه هــذا الشــعب العظيــم«.
وأكــد أن دول العــدوان تبحــث اليــوم عــن مخــرج لهــا بعــد أن خــرت وخابــت يف 
عدوانهــا عــى اليمــن ومــا ألحقتــه مــن أرضار بهــذا الشــعب وبنيتــه التحتيــة وهــي 

جرائــم ســتظل لعنــًة تالحقهــا جيــالً بعــد جيــل.
ــاس  ــتثنائي الحس ــرف االس ــذا الظ ــى« يف ه ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــع رئي وتاب
نلتقــي بإخواننــا وأخواتنــا يف مختلــف املحافظــات للتعبــر عــن صــوت هــذا الشــعب 
ــكل أوراقهــم  ــذي أذهــل قــوى العــدوان بعــد اســتنفاذهم ل والتماســك والتالحــم ال
ــري  ــادي وال ــار االقتص ــوالً إىل الحص ــا وص ــي يمتلكونه ــك الت ــش والفت ــة البط وآل
والبحــري والجــوي واســتهداف البنــك املركــزي والعملــة الوطنيــة واملســاس بقــوت 
كل مواطــن يمنــي وانقطــاع الرواتــب ألشــهر عــدة يف محاولــة للوصــول إىل التجويــع 
الــكي للشــعب اليمنــي وتركيعــه وهــي املحاولــة اليائســة للحصــول عــى أي انتصــار 

لــم يحققــوه عســكرياً ».
وأشــار إىل أن أذى العــدوان وصــل إىل كل بيــت يف اليمــن كمــا أن كل بيــت لــه نصيب يف 
مواجهــة العــدوان فهنــاك مــن ضحــى بمالــه وتجارتــه ومصالحــه ومــن بــذل خــرة 
مــا يملــك، ومــا مــن بيــت إال وضحــى وهــو مــا يتوجــب عــى الجميــع تقديــر هــذه 
التضحيــات، ومعانــاة موظفــي الدولــة الذيــن قضــوا أكثــر مــن ســبعة أشــهر وهــم 
ثابتــون يف جبهاتهــم باســتمرارهم يف أعمالهــم رغــم حجــم املعانــاة التــي تحملوهــا 
نتيجــة توقــف الراتــب الــذي لــم يكــن يكفــي قبــل أن يتوقــف يف الظــروف العاديــة. 
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كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن حكومــة اإلنقــاذ ســتعمل عــى تعويض 
املوظفــن وتوفــر القــدر املتــاح مــن الراتــب قبــل شــهر رمضــان مــع مجموعــة مــن 
الحلــول األخــرى وتنفيــذ عــدة خيــارات وبدائــل يف محاولــة ملكافــأة الرجــال والنســاء 

الصابــرون يف ســبيل أنفــة وشــموخ وعــزة الوطــن.
ــة  ــتخدام الورق ــا يف اس ــل حالي ــكرياً ويفش ــل عس ــذي فش ــدوان ال ــح أن الع وأوض
ــي  ــة الت ــي الورق ــة وه ــة والحزبي ــرات املناطقي ــارة النع ــه إىل إث ــة اتج االقتصادي

ــم. ــعب العظي ــذا الش ــي ه ــام وع ــقط أم ستس
وأضــاف » نقــول لــكل مــن يعمــل عــى هــذه الورقــة ســواء شــعر أم لــم يشــعر أن 
يتــق اللــه ويعــي تضحيــات هــذا الشــعب بالغــايل والنفيــس يف ســبيل عزتــه وكرامتــه 
ــه  ــدوان وأهداف ــدم الع ــة ليخ ــوء ني ــن أو س ــرك بحس ــن يتح ــي م ــل أن يأت وال يعق
وأغراضــه وأن يعمــل عــى أن يحقــق للعــدوان مــا لــم يحققــه يف املياديــن السياســية 

واالقتصاديــة والعســكرية«.
ــعارات  ــت ش ــة وتح ــن الزائف ــا بالعناوي ــاول أن يبتزن ــض يح ــال » البع ــع قائ وتاب
حريــة الــرأي والــرأي اآلخــر وحريــة التعبــر للنيــل مــن الجبهــة الداخليــة وهــو مــا 
ــى  ــم ع ــد عدوانه ــالً ض ــعودية مث ــوت يف الس ــم إىل أن أي ص ــت أنظاره ــا نلف يجعلن
ــا مــن يأتــي ليخــوف ويفــرق  ــا هن اليمــن يســحق ويــداس ويقطعــوا رأســه ولدين

ــأ املجتمــع لالستســالم وهــو عنــر هــدام ». ويحــاول أن يهي
ــة  ــي مواجه ــات اآلن ه ــى إىل أن أوىل األولوي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــت رئي ولف
ــعب  ــام الش ــه أم ــدم نفس ــي كٌل ليق ــات فليأت ــي االنتخاب ــا تأت ــدوان وعندم الع
ــواًء  ــد س ــذا البل ــية يف ه ــوة سياس ــى أي ق ــه وع ــبة ل ــا مناس ــي يراه ــة الت بالطريق
ــذا  ــر ه ــن تجي ــه ال يمك ــي أن ــزب أن يع ــه أو أي ح ــار الل ــر أو أنص ــت املؤتم كان
ــوع  ــدوان، وأن الجم ــة الع ــاب مواجه ــى حس ــن أو ع ــرف مع ــزب أو ط ــعب لح الش
اليمنيــة التــي احتشــدت يف مواجهــة العــدوان ال يمكــن أن يحشــدها طــرف ضــد آخــر 
يف قضيــة داخليــة.. وقــال »ال يمكــن أن يســمح الشــعب بضيــاع جهــوده وتضحياتــه 
ولــم يعــد لدينــا غــر هــذا الــيء لنحافــظ عليــه بعــد أن خرنــا بنيتنــا التحتيــة 
وبقيــت الوحــدة االجتماعيــة التــي هــي رس صمودنــا وعزتنــا وكرامتنــا وعبورنــا إىل 

ــتقبل«. املس
ــى  ــاظ ع ــو الحف ــى ه ــيايس األع ــس الس ــه املجل ــح في ــا نج ــرز م ــار إىل أن أب وأش
ــد واملؤسســات  ــاظ عــى البل ــة والحف ــة الداخلي ــة وتماســك الجبه الوحــدة االجتماعي

ــاز. ــذا االنج ــود وه ــذا الصم ــتمر ه ــد إال أن يس ــرف أح ــار وال ي ــن االنهي م
ونــوه األخ صالــح الصمــاد بالــدور البــارز والكبــر ألبنــاء محافظــة ذمــار 
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وإســتمرارهم يف كل الجبهــات يف الوقــت الــذي ياُلحــظ الوهــن والضعــف الــذي وصــل 
إليــه العــدوان وتحالفــه ألن جبهــة الصمــود اليمنــي ورائهــا هــذا الشــعب املعطــاء 

ــار. ــاء ذم ــات أبن ــا تضحي ــدوان ومنه ــة الع ــر يف مواجه ــى بالكث ــذي ضح ال
ــت  ــدوان لكان ــة الع ــي يف مواجه ــعب اليمن ــاء الش ــات أبن ــوال تضحي ــاف » ل وأض
ــزة  ــدان للع ــى وفق ــهداء والجرح ــن الش ــرات اآلالف م ــة وع ــا مضاعف تضحياتن
والكرامــة ألن العــدوان ال يملــك ســوى مــروع الفــوىض والدمــار واإلنفــالت األمنــي 
والجميــع يعــرف أن غايتهــم ليســت الســيطرة عــى الحكــم بــل اإلتيــان بداعــش كمــا 
ــذي ال يمكــن أن ينســجم مــع مــا  ــوا يف عــدن وأبــن وغرهــا وهــو املــروع ال فعل
ــار وحيــد للصمــود  ــه هــذا الشــعب مــن عــزة وكرامــة لذلــك نحــن أمــام خي يحمل

ــع عــى مشــارف اإلنتصــار«. ــات وهــو مــا جعــل الجمي والثب
ــع  ــى الجمي ــم ع ــوم يحت ــع الي ــى أن الواق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي ــا أك كم
ــة أرس الشــهداء والفقــراء  ــة والتكافــل والراحــم ورعاي اإلهتمــام بالوحــدة اإلجتماعي
ــال  ــة وإفش ــة الداخلي ــن الجبه ــة وتحص ــوز والحاج ــم الع ــن أصابه ــن وم واملعري

ــا. ــة اخراقه محاول
وجــدد التأكيــد عــى أن الجميــع أمــام مســؤولية تاريخيــة لتحقيــق اإلنتصــار وقطــع 
األمــل عــى العــدوان يف أن ينفــذ مــن بوابــة اخــراق املجتمــع اليمنــي بإثــارة املشــاكل 
ــي  ــوال الت ــيل األم ــام س ــت أم ــر وثب ــع ص ــرا إىل أن املجتم ــوالءات.. مش ورشاء ال
بددهــا العــدوان بالطائــرات واملظــالت، بــل داســها تحــت أقدامــه ألنــه يعــرف أنهــا 
قيمــة عزتــه وكرامتــه ودنيــاه وأخــراه لكنــه صــر مــن أجــل أن يصــل إىل الحريــة 

واإلســتقالل التــي يســتحقها.
ــا  ــي عندم ــا تأت ــدة دائم ــم املتح ــام لأم ــن الع ــوث األم ــركات مبع ــح أن تح وأوض
يتصاعــد الســخط والنقــد العاملــي عــى قضيــة اليمــن لــذر الرمــاد يف العيــون ومــن 
أجــل أن يكتــب تقاريــره الدوريــة وإحاطاتــه إىل مجلــس األمــن ال أكثــر مــع عجــزه 
املعــروف عــن حــل أي إشــكال إنســاني كإعــادة طائــرة الجرحــى أو الحصــار الجوي 

أو فتــح مطــار.
وقــال » نحــن نؤكــد أننــا دومــاً مــع الســالم ولــن نفــوت فرصــة مــن أجــل الحصــول 
عــى الســالم الــذي يســتحقه الشــعب اليمنــي، الســالم الــذي ال يمــس حريــة وكرامــة 
هــذا الشــعب وإدراكا ملعاناتــه التــي تجعلنــا ال نفــوت أي فرصــة حقيقيــة مــن أجــل 

الســالم ورائهــا نوايــا جــادة وســنقدم يف ســبيلها منتهــى التفاهمــات ».
وأضــاف« ليفهــم الجميــع والعالــم كلــه أننــا أصحــاب الســالم ونريــد الســالم و مــع 
الســالم وأن إدراكنــا بالعــدو الــذي ال يريــد إال ســحقنا بعــد أن قًدمنــا كل التفاهمــات 
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ــدي  ــار التح ــام خي ــا أم ــت، فإنن ــف إىل الكوي ــن جني ــابقة م ــالم الس ــل الس يف مراح
والصمــود حتــى يكتــب اللــه لنــا النــر ولشــعبنا العــزة يف مواجهــة هــؤالء الطغــاة 

.«
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل مــا ملســه وشــاهده مــن نهضــة عمرانيــة يف املحافظة.. 
موجهــاً الحكومــة بالتنســيق مــع الســلطات املحليــة لرعايــة وســالمة تخطيــط هــذه 
ــاه  ــي واملي ــرف الصح ــا ال ــية ويف مقدمته ــات األساس ــا بالخدم ــة ودعمه النهض
ــه  ــدوان أن ــف الع ــذي كش ــي ال ــاط الزراع ــام بالنش ــع اإلهتم ــة م ــات العام والخدم
التحــدي الرئيــي لليمــن حــارضاً ومســتقبالً وأن الحاجــة للغــذاء واالكتفــاء الذاتــي 
ــذي أراد أن  ــر مــن الحاجــة للســالح ومواجهــة تحديــات العــدوان ال ــوم أكث هــو الي

ــي ويجوعــه. يركــع الشــعب اليمن
ــلطة  ــة والس ــادة املحافظ ــكر لقي ــن الش ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر رئي وع
ــة ومتجــددة يف  ــه دومــاً مــن نمــاذج حي ــل عــى مــا يقدمون ــة ورجــال القبائ املحلي

ــتقالله. ــه واس ــن ونهوض ــن الوط ــاع ع الدف
ــتهلها  ــب يف مس ــة رح ــى كلم ــد ألق ــاد ق ــد عب ــود محم ــار حم ــظ ذم وكان محاف
برئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومرافقيــه.. معربــا عــن ســعادته بهــذه الزيــارة 

ــاذ. ــة اإلنق ــس وحكوم ــكل املجل ــد تش ــة بع األوىل للمحافظ
ونــوه املحافــظ عبــاد بمواقــف أبنــاء املحافظــة وصمودهــم واستبســالهم وتضحياتهم 
يف الدفــاع عــن الوطــن وكرامتــه واســتقالله.. مشــرا إىل محافظــة ذمــار قدمــت أكثــر 
ــذي  ــم ال ــدوان الغاش ــوى الع ــة ق ــة يف مواجه ــة الكرام ــهيد يف معرك ــي ش ــن ألف م

يســتهدف كل أبنــاء الشــعب اليمنــي وبنيتــه التحتيــة للعــام الثالــث عــى التــوايل.  
وأكــد أن أبنــاء ذمــار ســيظلون يف مقدمــة الصفــوف للدفــاع عــن الوطــن وكرامتــه 
ــة وتعزيــز الصمــود يف  واســتقالله والحفــاظ عــى وحــدة وتماســك الجبهــة الداخلي
مواجهــة العــدوان الظالــم.. الفتــا إىل أن أبنــاء ذمــار ال يهابــون الطائــرات واألســلحة 
املحرمــة التــي يســتخدمها العــدوان يف تدمــر املنشــآت وقتــل األبريــاء.. مرحمــا عــى 

أرواح الشــهداء الذيــن قدمــوا أرواحهــم فــداء للوطــن وعــزة الشــعب.
وكان األخ صالــح الصمــاد أزاح الســتار عــن تدشــن ووضــع حجــر األســاس لعــدد 
49 مــروع بتكلفــة إجماليــة 979 مليــون و952 ألــف ريــال و14 مليــون و314 ألف 
دوالر موزعــة عــى القطاعــات الربيــة والتعليــم والصحــة والســكان واألشــغال العامة 
والطــرق واإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات والــرف الصحــي وميــاه الريــف والتدريب 

والتأهيــل والدعــم املؤســي.
كمــا أزاح الســتار إيذانــا بتدشــن وإفتتــاح عــدد 88 مروعــا بتكلفــة إجماليــة اثنــن 
مليــار و75 ألــف و209 آالف ريــال ومليــون و 45 ألــف دوالر موزعــة عــى القطاعــات 
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التعليــم والصحــة العامــة والســكان واألشــغال العامــة والطــرق واإلتصــاالت والزراعة 
وميــاه الريــف وقطــاع الشــباب وجامعــة ذمار.

ــه  ــى ومرافقي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــح األخ صال ــث افتت حي
خــالل زيارتــه لكليــة طــب األســنان بجامعــة ذمــار، التوســعة الثانيــة يف العيــادات 
ــريس  ــة 19 ك ــملت إضاف ــي ش ــة والت ــي بالكلي ــفى التعليم ــة يف املستش التخصصي

ــة. ــة الجامع ــة ورئاس ــن الكلي ــل م ــدة بتموي ــنان جدي أس
واســتمع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــن عميــد كليــة طــب األســنان الدكتــور 
ــي  ــات الت ــة والخدم ــة يف الكلي ــة التعليمي ــر العملي ــن س ــي إىل رشح ع ــار العن مخت

يقدمهــا املستشــفى التعليمــي.
وأشــاد األخ صالــح الصمــاد بإســتمرار العمليــة التعليميــة يف كليــات جامعــة ذمــار، 
وإلتــزام الطــالب وحرصهــم عــى متابعــة دراســتهم رغــم الظــروف اإلســتثنائية التي 

تمــر البــالد ومــا تعانيــه جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار.
كمــا اطلــع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى ســر العمــل يف مــروع صيانــة 
ــذي تنفــذه املؤسســة العامــة  ــة ذمــار خــط ذمــار- رداع، وال ــم مدخــل مدين وترمي
للطــرق والجســور بتكلفــة 249 مليــون و841 ألــف ريــال بتمويــل صنــدوق صيانــة 

الطــرق.
ــدس  ــار املهن ــور بذم ــرق والجس ــة للط ــة العام ــرع املؤسس ــر ف ــن مدي ــتمع م واس
إبراهيــم الغذيفــي إىل رشح حــول املــروع وأهميتــه يف تســهيل حركــة املــرور، وكــذا 
ونســبة اإلنجــاز فيــه والتــي بلغــت 52 باملائــة، باإلضافــة إىل اإلحتياجــات الرضوريــة 
مــن مشــاريع الطــرق والصعوبــات التــي تواجــه عمــل املؤسســة وســبل معالجتهــا.

ــة  ــاريع الصحي ــن املش ــدد م ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــح رئي ــك، افتت إىل ذل
ــيل  ــز الغس ــعة مرك ــروع توس ــح م ــث افتت ــام.. حي ــار الع ــفى ذم ــة مستش يف هيئ
الكلــوي بســعة رسيريــة 35 رسيــرا والتــي ســتخدم 450 حالــة حتــى العــام 2025م 

ــة. ــا للخطــة اإلســراتيجية للهيئ وفق
وتبلــغ تكلفــة مبنــى املركــز 50 مليــون ريــال بتمويــل مــن مؤسســة داديــة التجارية، 
فيمــا بلغــت تكلفــة التجهيــزات واملعــدات الطبيــة واألثــاث واملحطــة الخاصــة باملركز 

500 ألــف دوالر بتمويــل مــن هيئــة مستشــفى ذمــار العام.
ــدة  ــة ووح ــوء التغذي ــدة س ــى وح ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــح رئي ــا افتت كم
اإلســهاالت املائيــة )الكولــرا( بتمويــل مــن منظمــة الصحــة العامليــة بتكلفــة تقــدر 
بـــ 18 مليــون ريــال، ودشــن تجهيــزات وحــدة الحاضنــات بتمويــل البنــك األملانــي 
ــة  ــة وبتكلف ــن الهيئ ــل م ــال بتموي ــل قســم األطف ــز وتأهي ــروع تجهي ــار وم لأعم

ــال. ــن ري ــتة مالي ــة س إجمالي
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ــور  ــة مستشــفى ذمــار العــام الدكت ــح الصمــاد مــن رئيــس هيئ واســتمع األخ صال
ــة مستشــفى ذمــار  ــا تقدمــه هيئ ــامي، إىل رشح حــول ســر العمــل وم ــال الش جم
العــام مــن خدمــات طبيــة للمواطنــن بمحافظــة ذمــار واملحافظــات األخــرى، وكــذا 

اإلحتياجــات ومــا تواجهــه مــن صعوبــات.
وأكــد الدكتــور الشــامي أن قســم الغســيل الكلــوي رضورة ملحــة يف ظــل الضغــط 
ــل  ــن بالفش ــن املصاب ــداد النازح ــد أع ــة تزاي ــة نتيج ــه الهيئ ــذي تواجه ــديد ال الش
الكلــوي املســتفيدين مــن خدمــات هيئــة مستشــفى ذمــار ســواء مــن املحافظــة أو 
ــة  ــة بهيئ ــة والخدمي ــاريع الصحي ــرا املش ــرى.. معت ــات أخ ــن محافظ ــن م القادم
ــي يف  ــعب اليمن ــاء الش ــطره أبن ــذي يس ــود ال ــوان للصم ــام عن ــار الع ــفى ذم مستش
ــم  ــة والطواق ــآت الصحي ــتهدافه للمنش ــى اس ــر رد ع ــم وخ ــدوان الغاش ــه الع وج

ــفيات. ــعافية واملستش اإلس
كمــا تفقــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى صالــح الصمــاد ســر العمــل يف الركــة 
العامــة إلنتــاج بــذور البطاطــس ومســتوى نشــاطها يف توفــر إحتياجــات املزارعــن 
مــن البــذور املحســنة عاليــة اإلنتاجيــة والجهــود املبذولــة لتحســن أدائهــا وتعزيــز 

مســاهمتها يف التنميــة الزراعيــة.
ــي.. ــاع الزراع ــة القط ــة يف خدم ــه الرك ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــة ال ــد أهمي وأك

مشــددا عــى رضورة تضافــر الجهــود لتطويــر العمــل يف الركــة وتوفــر إحتياجــات 
املزارعــن مــن البــذور املحســنة للمحاصيــل الزراعيــة وبمــا يســهم يف توســيع الرقعة 
الزراعيــة وتعزيــز األمــن الغذائــي، وخاصــة يف ظــل الظــروف التــي يمــر بهــا اليمــن 

ومــا يعانيــه جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار.

الرئيس الصماد يقوم بزيارة تفقدية ألمانة العاصمة
]13/مايو/2017[ صنعاء - سبأ: 

ــة  قــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بزيــارة تفقدي
ملقــر أمانــة العاصمــة، حيــث كان يف إســتقباله عــدد مــن قيــادة األمانــة وموظفيهــا 
ــدوان  ــراء الع ــن ج ــا الوط ــر به ــتثنائية يم ــروف إس ــل ظ ــون يف ظ ــن يعمل الذي
والحصــار، ومــا يتطلــب ذلــك مــن جهــد إســتثنائي ومبــادرة وإخــالص يف العمــل.

ــة  ــات أمان ــل يف قطاع ــر العم ــى س ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــع رئي واطل
ــره  ــكره وتقدي ــن ش ــا ع ــي.. معرب ــاط الوظيف ــتوى األداء واإلنضب ــة ومس العاصم
للمرابطــن يف واحــدة مــن أهــم الجبهــات التــي أراد العــدوان كرهــا وهــي جبهــة 
ــات  ــة بالخدم ــك املرتبط ــة تل ــة وخاص ــة الحيوي ــات الدول ــة ومؤسس ــة العام الوظيف
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ــن. ــة املواطن ــية لعام ــارشة واألساس املب
وعقــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إجتماعــا بقيــادة أمانــة العاصمــة بحضــور 
أمــن عــام املجلــس املحــي بأمانــة العاصمــة أمــن جمعــان وعــدد مــن وكالء األمانــة 
وكوادرهــا اإلداريــة، كــرس ملناقشــة مــا تــم إتخــاذه مــن خطــوات وتدابــر ملواجهــة 
ــود  ــد الجه ــه وحش ــة علي ــار املرتب ــة اآلث ــه ومعالج ــد من ــرا والح ــار الكول انتش

والطاقــات للســيطرة عليــه.
ــتباه  ــرا أو اإلش ــة بالكول ــة لإصاب ــة األولي ــر املتابع ــاع تقاري ــتعرض اإلجتم واس
ــة  ــاء بأمان ــذا الوب ــن ه ــة ع ــاة الناتج ــاالت الوف ــدة وح ــاالت املؤك ــة والح باإلصاب
العاصمــة ومــا تــم تخصيصــه مــن مستشــفيات ومراكــز صحيــة إلســتقبال الحــاالت 
واإلجــراءات الوقائيــة املصاحبــة لتفــادي أي انتشــار للوبــاء يف أمانــة العاصمــة التــي 
تضاعــف عــدد ســكانها نتيجــة النــزوح إليهــا مــن عــدد مــن املحافظــات التــي جــراء 

العــدوان.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن ســعادته بهــذه الزيــارة واللقــاء بكــوادر 
أمانــة العاصمــة وتلمــس أوضاعهــم والتعــرف عــن قــرب عــى مســتوى اإلنضبــاط 
باألمانــة التــي تعتــر واجهــة اليمــن، والعمــل التكامــي ملواجهــة أي تداعيــات عليهــا 

وانعكاســاتها الشــاملة.
وأكــد أن الزيــارات ستشــمل مختلــف املرافــق وخاصــة أمانــة العاصمــة والعمــل مــن 
ــا اســتثنائيا..  ــاج عمــال وانضباطــا وظيفي ــي تحت ــق األوضــاع اإلســتثنائية الت منطل
ــب،  ــف الجوان ــتثنائية يف مختل ــات اإلس ــر اإلحتياج ــم لتوف ــتعداد الدائ ــا إىل اإلس الفت

ــة الجميــع بمخاطــره. ومضاعفــة الجهــود ملواجهــة الكولــرا ورضورة توعي
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل اإلحتياجــات امللحــة للشــعب اليمنــي وخاصــة خــالل 
شــهر رمضــان ومــا يجــب أن يلمســه مــن توفــر للخدمــات وأعمــال النظافــة ومواكبة 
التحديــات وأن تكــون الفــرة الحاليــة مــن معالجــة اإلشــكاليات، كمشــكلة النظافــة 
نمــوذج إبتعــد فيــه الجميــع عــن أي أغــراض أو حســابات ســوى املصلحــة الوطنيــة.

ــهيل  ــة بتس ــود الكفيل ــة الجه ــذل كاف ــى ب ــيايس األع ــس الس ــتعداد املجل ــد إس وأك
أعمــال وواجبــات أمانــة العاصمــة والتنســيق للقــاءات موســعة مــع كــوادر األمانــة.. 
معربــا عــن شــكره وامتنانــه لكافــة كــوادر أمانــة العاصمــة عــى جهودهــم وروحهم 

الوطنيــة املخلصــة.
فيمــا رحــب أمــن عــام املجلــس املحــي ألمانــة العاصمــة برئيــس املجلــس الســيايس 

األعــى وزيارتــه لأمانــة ومــا تمثلــه مــن دافــع حيــوي ملنتســبيها.
وقــدم جمعــان عرضــا لإمكانــات املتاحــة واملشــكالت التــي تواجــه أمانــة العاصمــة 
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ــة  ــن األمان ــركة ب ــة واألدوار املش ــة اإلضافي ــات الصحي ــرا واملتطلب ــة الكول ملواجه
ورئاســة الــوزراء والــوزارات املعنيــة واملنظمــات الدوليــة وخاصــة يف القطــاع الصحي 

ومتطلباتــه فيمــا يخــص مكافحــة األوبئــة واألمــراض.
ــة  ــات املادي ــة اإلحتياج ــة ملواجه ــات العاجل ــة واملعالج ــات املتاح ــار إىل اإلمكان وأش
ــتمرار  ــرا وإس ــن الكول ــد م ــة للح ــات املطلوب ــل الطاق ــغيلية لتفعي ــات التش واملوازن

ــة. ــة العام ــال النظاف اعم
ــا  ــي تواجهه ــية الت ــات الرئيس ــة التحدي ــة العاصم ــتعرض وكالء أمان ــم اس بدوره
ــات  ــة يف التحدي ــتثنائي واملتمثل ــكل إس ــات بش ــن معالج ــه م ــوم ب ــا تق ــة وم األمان
ــب  ــي والجوان ــرف الصح ــاه وال ــة، واملي ــة بالنظاف ــب املتعلق ــة والجوان الصحي

ــة. التمويني

رئيس اجمللس السياسي األعلى يتفقد املرضى مبستشفى السبعني 
ويطلع على سري العمل بوزارة الصحة

]13/مايو/2017[ صنعاء - سبأ:
تفقــد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم مركــز اســتقبال 
ــة  ــبعن بأمان ــفى الس ــرا يف مستش ــا بالكول ــتبه إصابته ــة، واملش ــاالت اإلصاب ح

ــة. العاصم
ــد  ــور محم ــة الدكت ــرا الصح ــه وزي ــى ومع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــع رئي واطل
ســالم بــن حفيــظ وامليــاه والبيئــة املهنــدس نبيــل الوزيــر وعــدد مــن قيــادات وزارة 
ــز  ــن يف املرك ــة للمواطن ــات املقدم ــتوى الخدم ــى مس ــة، ع ــة العاصم ــة وأمان الصح
ــات  ــع القطاع ــور م ــب القص ــد جوان ــات لس ــن معالج ــذ م ــا أتخ ــات وم والصعوب

ــي. ــب الصح ــة بالجان ــة املختص ــة واملحلي ــات الدولي ــمية واملنظم الرس
وتبــادل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األحاديــث والنقــاش مــع الكــوادر الطبيــة 
ــراض  ــن بأع ــرىض واملصاب ــى امل ــرف ع ــات وت ــدم الخدم ــي تق ــاعدة الت واملس
ــن  ــدة م ــم يف واح ــه وثباته ــون ب ــذي يقوم ــي ال ــدور الوطن ــيدا بال ــرا.. مش الكول
أصعــب الجبهــات ويف ظــرف مــن أحلــك الظــروف التــي مــر بهــا اليمــن يف تاريخــه، 
وحالــة النقــاء التاريخيــة التــي جســدها أبنــاء الوطــن املعطــاء يف مختلــف الجبهــات 

ــاالت. ــال واملج ــات واألعم والتخصص
كمــا اطلــع األخ صالــح الصمــاد عــى أحــوال عــدد مــن النســاء واألطفــال املصابــن 
بأعــراض الكولــرا.. واســتمع منهــم إىل إيضــاح عــن حاالتهــم واحتياجاتهــم.. مطمئنا 
إياهــم بالحصــول عــى الرعايــة الصحيــة املطلوبــة والعمــل املتكامــل والــدؤوب بــن 
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ــي  ــاع الصح ــة والقط ــلطات املحلي ــة والس ــمية والخدمي ــات الرس ــع يف القطاع الجمي
ــى  ــة حت ــة املطلوب ــة الصحي ــر الرعاي ــاء وتوف ــة الوب ــة ملكافح ــاه والبيئ ــاع املي وقط

يتماثلــوا للشــفاء.
ــكان  ــة والس ــة العام ــد زار وزارة الصح ــى ق ــيايس األع ــس الس ــس املجل وكان رئي
واطلــع عــى ســر العمــل يف عــدد مــن مرافقهــا وإدارتهــا ومســتوى األداء واإلنضبــاط 
ومســار تقديــم الخدمــات الصحيــة ومتطلبــات املشــايف واملراكــز الصحيــة، والرصــد 
ــه مــن إتصــاالت وأعمــال  ــوزارة مــن جهــود ومــا تقــوم ب الوبائــي ومــا تقدمــه ال

للحــد مــن انتشــار الكولــرا.
وتفقــد األخ صالــح الصمــاد مخــازن الــوزارة واســتمع مــن القائمــن إىل رشح عــن 
محتوياتهــا ومــا تقدمــه املنظمــات الداعمــة مــن مســاعدات يف األدويــة واللقاحــات، 
وجوانــب القصــور التــي تواجــه الــوزارة وإحتياجاتهــا واألعمــال الجاريــة لتوفرهــا 

جــراء الضغــوط التــي أفرزهــا العــدوان والحصــار منــذ أكثــر مــن عامــن.
ــد  ــول الرص ــر ح ــة إىل تقري ــات وزارة الصح ــة عملي ــادة غرف ــن قي ــتمع م ــا اس كم
ــز  ــا للمراك ــم توفره ــي يت ــات الت ــات واإلحتياج ــوم املحافظ ــرا يف عم ــاء الكول لوب

ــن. ــة املصاب ــرا ومعالج ــة الكول ــة بمكافح الخاص
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا تقدمــه كــوادر وزارة الصحــة وعملياتها 
مــن معلومــات تمثــل عمــاد العمــل الصحــي املنظــم والواعــي والقــادر عــى تحقيــق 
ــة  ــة ومواجهــة الكــوارث واملشــكالت واألوبئ أعــى نســب النجــاح يف الخدمــات الطبي

ومحارصتهــا.
ــة  ــة العام ــادة وزارة الصح ــاع بقي ــى إجتم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وعق
والســكان بحضــور وزيــر الصحــة الدكتــور محمــد ســالم بــن حفيــظ ووزيــر امليــاه 

ــوم. ــدراء العم ــوزارة وم ــر ووكالء ال ــل الوزي ــدس نبي ــة املهن والبيئ
ــرا  ــة الكول ــة ملواجه ــات املختلف ــن القطاع ــود ب ــة الجه ــاع ملناقش ــرس اإلجتم ك
ــا  ــتبه إصابته ــاالت املش ــن والح ــة للمصاب ــات والرعاي ــم الخدم ــه وتقدي ومكافحت
وتفعيــل الطاقــات والجهــود املطلوبــة لتحســن الخدمــات الصحيــة والرعايــة األوليــة 
والوعــي العــام يف القطــاع الوظيفــي واملهنــي والخدمــي بأهميــة املرحلــة وحساســيتها 

ــتثنائيتها. وإس
ــي يف  ــة تأت ــوزارة الصح ــارة ل ــاد إىل أن الزي ــح الصم ــار األخ صال ــاع أش ويف اإلجتم
ــة ويف  ــروف الراهن ــل الظ ــات يف ظ ــف املؤسس ــن مختل ــل ب ــام والتكام ــار اإلهتم إط

ــرا. ــور الكول ــن ظه ــج ع ــي النات ــرف اآلن ــة الظ املقدم
وأكــد أهميــة اإلطــالع عــى الجهــود التــي تبذلهــا الــوزارة وكوادرهــا والثنــاء عليهــم 
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ملــا يقدمــوه منــذ بدايــة العــدوان وإســتمرارهم يف تقديــم الخدمــات والرعايــة وتوفــر 
املســتلزمات وأعمــال التنســيق واإلتصــاالت مــن منطلــق العمــل والوضــع اإلســتثنائي 
والصعــب الــذي فرضــه العــدوان، ومــا تســبب فيــه مــن مشــكالت وأســاليب تدمــر 
متعــددة، لــه فيهــا كثــر مــن األيــادي الخفيــة وخاصــة إســتهداف القطــاع الصحــي 

بعــد أن فاقــم الوضــع اإلقتصــادي واملعيــي لعمــوم املواطنــن.
ــكل  ــل بش ــئولية والعم ــعار املس ــى أن استش ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــا رئي كم
ــن بهــذه  ــاة املصاب ــف معان ــاد لتخفي ــة مــن أعظــم الجه إســتثنائي يف هــذه املرحل
ــبيها  ــرة بكــوادر وزارة الصحــة ومنتس ــه الكب ــة.. معــرا عــن ثقت األمــراض واألوبئ

ــرا. ــارصة الكول ــى مح ع
وأكــد أن التوجيهــات واضحــة لحكومــة اإلنقــاذ لحشــد الطاقــات وتوفــر اإلمكانــات 
ملواجهــة هــذا الوبــاء ودعــم الجهــات املعنيــة يف هــذا الجانــب.. معربــا عــن ســعادته 
ــروف  ــم الظ ــوزارة رغ ــوادر ال ــدى ك ــل ل ــي يف العم ــاط وتفان ــن انضب ــه م ــا ملس بم

الصعبــة.
وأشــار إىل أهميــة إســتمرار العمــل املتكامــل والتواصــل الدائــم بن مؤسســة الرئاســة 

والــوزارات املعنيــة للتغلــب عــى الوبــاء ومحارصته.
فيمــا عــر وزيــر الصحــة عــن الشــكر والتقديــر لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى 
عــى زيارتــه للــوزارة ومــا يعكســه ذلــك مــن إهتمــام القيــادة السياســية بالــوزارة 
ــس  ــن تلم ــارة م ــه الزي ــا تمثل ــرا إىل م ــة.. مش ــا النوعي ــا وخراته ــا وكادره وعمله
ألوضــاع وإحتياجــات الــوزارة ومــا تواجهــه املستشــفيات بأمانــة العاصمــة وعمــوم 

ــات. املحافظ
بــدوره أشــار وزيــر امليــاه والبيئــة إىل مــا تقــوم بــه وزارة امليــاه والبيئــة مــن جهــود 
يف تعقيــم امليــاه وفحصهــا وتتبــع أي أعــراض تلــوث قــد تطــرأ عليهــا كونهــا مــن 

املصــادر الرئيســية لنقــل الكولــرا.

الرئيس الصماد يتفقد الشركة اليمنية لصناعة وجتارة األدوية
]24/مايو/2017[ صنعاء - سبأ:

تفقــد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم الركــة اليمنيــة 
لصناعــة وتجــارة األدويــة »يدكــو« بصنعــاء.

ــة  ــس إدارة الرك ــس مجل ــى رئي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــتقبال رئي كان يف إس
ــه الحمــزي ونائــب رئيــس مجلــس االدارة الدكتــور عبــد الوهــاب  الدكتــور عبــد الل
ــة  ــام املؤسس ــر ع ــر و مدي ــد األم ــور أحم ــة الدكت ــام الرك ــر ع ــارشي ومدي الن
اإلقتصاديــة اليمنيــة حســن املرانــي وأعضــاء مجلــس إدارة الركــة ووكيــل أول وزارة 
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ــمي. ــد الهاش ــة محم الصناع
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن ســعادته بزيــارة الركــة التــي تعتــر 
ــن  ــر وم ــة والتطوي ــب التنمي ــة يف جان ــة األهمي ــة بالغ ــوي قيم ــا الحي ومروعه

ــراتجية. ــاريع اإلس املش
وثمــن األدوار التــي يقــوم بهــا كادر الركــة وصرهــم وصمودهــم يف وجــه التحديات 

والصعوبــات التــي تعرضــت لهــا الركــة واإلســتهداف املنظــم إليقافها.
ــا  ــل طاقاته ــادة تفعي ــة وإع ــى الرك ــاظ ع ــاد أن الحف ــح الصم ــد األخ صال وأك
ــع  ــئولية الجمي ــة، مس ــرة طويل ــك خ ــذي يمتل ــل ال ــا املؤه ــا وطاقمه وقدراته
وســتتكامل الجهــود يف ســبيل ذلــك بمــا يعــزز دور الركــة يف إيجــاد األمــن الدوائــي 
الــذي ظهــرت الحاجــة املاســة إليــه يف مثــل هــذه الظــروف التــي تمــر بهــا اليمــن.

ولفــت إىل رضورة معالجــة اإلشــكاليات التــي تواجــه كادر الركــة والعاملــن فيهــا 
والــذي يعانــون جــراء توقــف عمــل الركــة وقطاعاتهــا املختلفــة وأن تعمــل قيــادة 
الركــة ووزارة الصناعــة واملؤسســة اإلقتصاديــة عــى توفــر مــا يمكــن مــن خدمــات 
ــتعيد  ــى تس ــبيها حت ــة ومنتس ــال الرك ــند عم ــور تس ــات وأج ــات ومرتب وإمكاني

نشــاطها.
وكان رئيــس مجلــس ادارة رشكــة يدكــو للصناعــات الدوائيــة رحــب برئيــس املجلــس 
الســيايس األعــى ومرافقيــه.. معتــرا زيارتــه للركــة مــؤرش عــى اإلهتمــام بالركــة 

ومشــكالتها ودافــع للجميــع إلعــادة نشــاط الركــة وخطوطهــا االنتاجيــة.
واســتعرض الدكتــور الحمــزي املشــكالت التــي تعرضــت لهــا الركــة، ومــا حققتــه 
ــا، ومــا مثلتــه مــن قيمــة وطنيــة  ــا وإقليميــا ودولي مــن إنجــازات ونجاحــات محلي

ــي. ــر يف اليمــن والوصــول إىل األمــن الدوائ ــة والتطوي ــة يف التنمي ــة نوعي وإضاف
ــة  ــة الراهن ــالل األزم ــة خ ــا الرك ــن خالله ــت م ــي عمل ــات الت ــرق إىل اآللي وتط
والســابقة ومواجهــة التحديــات واإلهتمــام بكادرهــا ومكتســباتها الوطنيــة ومدخــالت 
اإلنتــاج األساســية.. مشــرا إىل الظــروف القاهــرة التــي يمــر بهــا منتســبي الركــة 
جــراء إســتهدافها واملنافســة والضغــوط اإلضافيــة التــي فرضهــا العــدوان الســعودي 

األمريكــي.
ــذا  ــة وك ــاط الرك ــل نش ــادة تفعي ــل إع ــن أج ــل م ــتمرار العم ــزي إس ــد الحم وأك
ــة ودون  ــات املتاح ــق اإلمكاني ــوى وف ــدود القص ــا يف الح ــم خدماته ــتمرار تقدي إس

ــة. ــا الرك ــزت به ــي تمي ــة الت ــودة الدوائي ــر الج ــن معاي ــق م ــا تحق ــالل بم إخ
مــن جانبــه أكــد مديــر عــام املؤسســة اإلقتصاديــة اليمنيــة أهميــة الــدور الحيــوي 
للركــة يف رفــد ســوق الــدواء ومــا تميــزت بــه طــوال الفــرة املاضيــة ومــا حققتــه 
قيادتهــا وكوادرهــا اإلداريــة مــن صمــود يف وجــه تحديــات قاهــرة وتجــاوز الركــة 
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لكثــر مــن املخاطــر التــي كادت أن تعصــف بهــا.
ــات  ــى الصعوب ــب ع ــعي للتغل ــات والس ــة التحدي ــة مواجه ــالح إىل أهمي ــار ص وأش
بالراكــة والتكامــل ووضــع خطــط عمــل ومعالجــة قضايــا التســويق والحفــاظ عــى 

وكاالت الركــة وإمتيازاتهــا.
واســتعرض وكيــل أول وزارة الصناعــة العــروض التــي قدمــت مــن القطــاع الخــاص 
ــاء عــى  ــل املخاطــر واالبق ــة دراســة وتحلي ــر الركــة وأهمي ــل وتطوي إلعــادة تفعي
املشــاريع الحيويــة للدولــة والتــي تضمــن اســتقرار الســوق لتوفــر إحتياجاتــه مــن 
األدويــة االساســية.. الفتــا إىل مديونيــة الركــة والتحديــات التــي واجهتهــا وال زالــت 

واملقرحــات املطروحــة مــن أجــل حلهــا.
ــة  ــام الرك ــوا بأقس ــد طاف ــوه ق ــى ومرافق ــيايس األع ــس الس ــس املجل وكان رئي
ــل يف  ــات العم ــاج وآلي ــل اإلنت ــى مراح ــن ع ــا.. مطلع ــة ومرافقه ــا املختلف وقطاعاته

ــة. ــا الرك ــن خالله ــل م ــي تعم ــودة والت ــر الج ــة ومعاي الرك
ــاج  ــات اإلنت ــن عملي ــا ع ــر رشح ــد األم ــور أحم ــة الدكت ــام الرك ــر ع ــدم مدي وق
والقطاعــات املتوقفــة عــن اإلنتــاج ومشــكالتها واإلجــراءات الكفيلــة بعودتهــا للعمــل، 
ومــا حققتــه املنتجــات مــن منافســة وحضــور قــوي يف الســوق املحــي.. مشــرا إىل 
مــا يمكــن تحقيقــه مــن خــالل تفعيــل إتفاقيــات إقليميــة تخــص توفــر الــدواء عــى 
مســتوى املنطقــة واإلقليم..كمــا اطلــع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى خطــط 
ــة نوعيــة للركــة لــوال الصعوبــات التــي  التطويــر التــي كان يمكــن أن تحقــق نقل

ــة. واجهتهــا خــالل الســنوات املاضي

رئيس اجمللس السياسي األعلى يقدم واجب العزاء يف وفاة فقيد 
الوطن الشيخ حممد الغويل

]06/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ:
ــزاء  ــب الع ــوم واج ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــدم األخ صال ق
يف وفــاة فقيــد الوطــن الشــيخ محمــد يحيــى محســن الغــويل شــيخ مشــائخ غولــة 

ــب. عجي
وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــالل زيارتــه ملنــزل الفقيــد عــن حزنــه 
ــذة  ــة الف ــف الوطني ــرا املواق ــويل.. متذك ــد الغ ــيخ محم ــن للش ــدان الوط ــه لفق وأمل
ــايل  ــجله النض ــد يف س ــازه الفقي ــذي ح ــل ال ــخي الكام ــي والش ــي اإلجتماع والوع
مــن أجــل الحــق والعدالــة واملســاواة والنهــوض بالوطــن ومقارعــة املؤامــرات عــى 

ــي. ــي ودوره التاريخ ــعب اليمن الش
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وأكــد أن تاريــخ الفقيــد النضــايل واملــرف يف كل املراحــل التاريخيــة لليمــن املعــارص 
والتــي كان آخرهــا موقفــه مــن العــدوان الســعودي األمريكــي الغاشــم عــى اليمــن 

وشــعبه ســتظل نراســا ينهــل منــه األجيــال.
فيمــا عــر أوالد وأرسة الفقيــد الراحــل الشــيخ محمــد يحيــى الغــويل عــن شــكرهم 
وإمتناهــم لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى مشــاعره اإلنســانية النبيلــة تجــاه 
والدهــم الفقيــد.. مؤكديــن أنهــم ســيظلون عــى منهجــه يف الحيــاة ويف املواقــف التــي 

تقــدم العــام عــى الخــاص وتتفانــى مــن أجــل خدمــة النــاس والحــق.

الرئيس الصماد يتقدم مشيعي فقيد الوطن الشيخ حممد الغويل
]07/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ:

شــيع اليــوم بصنعــاء يف موكــب جنائــزي مهيــب تقدمــه األخ صالــح الصمــاد رئيــس 
ــن  ــى محس ــد يحي ــيخ محم ــن الش ــد الوط ــان فقي ــى جثم ــيايس األع ــس الس املجل

الغــويل الــذي وافــاه األجــل بعــد عمــر حافــل بالعمــل الوطنــي.
وخــالل مراســم التشــييع أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى باملواقــف املرفــة 
للفقيــد يف العمــل الوطنــي املخلــص والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات، منطلقــا يف كل 
حياتــه ومواقفــه مــن القيــم واملبــادئ األصيلــة لإنســان اليمنــي ودوافــع الشــخصية 

النقيــة.
ــخصيات  ــة والش ــادات الدول ــن قي ــدد م ــى وع ــيايس األع ــس الس ــس املجل وكان رئي
االجتماعيــة والحزبيــة والقيــادات العســكرية واألمنيــة، قــد أدوا صــالة الجنــازة عــى 
جثمــان الفقيــد الغــويل يف الجامــع الكبــر بالروضــة بصنعــاء مــع أرستــه ومحبيــه 

وجمــوع غفــرة مــن املواطنــن.
ــران،  ــة عم ــب محافظ ــة عجي ــه بغول ــقط رأس ــرى يف مس ــل الث ــان الراح ووري جثم
ــه  ــه وذوي ــم أهل ــه وأله ــيح جنات ــكنه فس ــه وأس ــع رحمت ــد بواس ــه الفقي ــد الل تغم

ــون ». ــه راجع ــا إلي ــه وإن ــا لل ــلوان. » إن ــر والس ــه الص ومحبي

تدشني املشروع الوطني إلعداد خرباء إعادة اإلعمار
]17/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ:

دشــن بصنعــاء اليــوم املــروع الوطنــي إلعــداد خــراء إعــادة اإلعمــار، ينفــذه املركز 
العربــي إلعــداد املحكمــن والخــراء الدوليــن، بحضــور رســمي ومهنــي وأكاديمي.

ويف التدشــن أكــد مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد يف كلمــة ألقاهــا 
ــروع  ــاد، أن امل ــح الصم ــى األخ صال ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــن رئي ــة ع نياب
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الوطنــي إلعــداد خــراء إعــادة اإلعمــار رســالة مهمــة للجميــع بــأن الشــعب اليمنــي 
قــادر عــى بنــاء وطنــه وتطويــره.

ــي  ــز املتبن ــى املرك ــن ع ــى، القائم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــة رئي ــت كلم وحث
للمــروع توســيع نشــاطاته ليشــمل إعــداد خــراء يف عــدة مجــاالت لتلبيــة الحاجــة 

ــة. الوطني
وأشــارت إىل أن التفكــر واإلنطــالق نحــو البنــاء والتنميــة يف ظــل ظــروف العــدوان 
والحصــار هــو مــا يجعلنــا نــرى مســتقبل أجيالنــا غايــة يف اإلزدهــار وأن املســتقبل 

أكثــر إرشاقــا وأمــال.
وذكــرت أن املشــاريع والكــوادر الوطنيــة يف برامــج إعــادة اإلعمــار تحمــي تضحيــات 

الشــعوب ومشــاريع التغيــر مــن إعــادة الهيمنــة واإلخــراق.
ــي  ــار ه ــادة اإلعم ــاريع إع ــى أن مش ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــة رئي ــدت كلم وأك
مشــاريع رســم املســتقبل والتحــرر مــن تبعــات املــايض ومشــاكله، كمــا أن مشــاريع 
إعــادة اإلعمــار القائمــة عــى خــرات وطنيــة وجــودة عاليــة تحمــي الهويــة الوطنيــة 
ــر  ــكل بتواف ــة وتش ــة واإلبداعي ــة واملعماري ــاالت البري ــف املج ــا يف مختل وتطوره

ــاد. ــن الفس ــال م ــتقبل خ ــوة األوىل يف مس ــة الخط ــة املؤهل ــرات الوطني الخ
وأوضحــت أن الحكومــة ســتعمل عــى تذليــل الصعــاب وتوفــر كل اإلمكانيــات املتاحــة 
أمــام مثــل هــذه املشــاريع الكفيلــة بتحقيــق اإلنتصــار يف جانــب إعــادة اإلعمــار وبناء 
الوطــن واســتكمال إنتصــارات أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف كل الجبهــات.. 
الفتــة إىل مــا يمثلــه هــذا املــروع مــن رفــع الــروح املعنويــة العاليــة لــدى الشــعب 
اليمنــي والقيــادات املجتمعيــة بإنتصــار الشــعب اليمنــي إنطالقــا مــن موقــف الحــق 

وطغيــان العــدوان وأدواتــه.
ــار  ــر بانتص ــتقبل يب ــى أن املس ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــة رئي ــدت كلم ــا أك كم
ــر يف  ــم اكث ــيذهل العال ــم وس ــل العال ــذي أذه ــود ال ــف الصم ــن وموق ــم اليم بحج

ــاف. ــة املط نهاي
وقالــت« إن إعــادة اإلعمــار ســتتحقق مــع الحفــاظ عــى إنســانية املواطــن اليمنــي 
وقيمــه الخــرة وإرادتــه القويــة وعــودة القــرار الســيايس الــذي يريــد أعــداء اليمــن 

ســلبه«.
وشــدد مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة أن ســلب القــرار اليمنــي لــن يكــون بعــد 
كل هــذه التضحيــات والدمــار الــذي لحــق باليمــن والــذي أحدثــه العــدوان الغاشــم 
واملتغطــرس ومــا يريــد تحقيقــه عــر الخــراء اإلرسائيليــن والريطانيــن واألمريكين 
مــن كــر لــإرادة اليمنيــة بالحصــار االقتصــادي الــذي سيفشــل كمــا فشــل العدوان 

العســكري ألنــه يواجــه شــعب لــه حضــارة عريقــة وروح متجــدده عــر التاريــخ.
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ولفــت الجنيــد إىل مــا يحققــه أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية مــن إعــادة للــروح 
اليمنيــة الخالقــة.. داعيــا املــوىل أن يمــن عــى الجرحــى واملصابــن بالشــفاء ولأرسى 

الحريــة والســالمة وألبنــاء الشــعب اليمنــي االنتصــار والســالم.
فيمــا أشــار نائــب وزيــر التخطيــط والتعــاون الــدويل الدكتــور مطهــر العبــايس إىل 
ــاح يف  ــق والنج ــروع التوفي ــن يف امل ــا للعامل ــاريع.. متمني ــذه املش ــل ه ــة مث أهمي

ــة اســتثنائية. مهمــة وطني
وتنــاول الدكتــور العبــايس مــا تــم مــن جهــود ســابقه يف أعمــال التقييــم والتقديــر 
لــأرضار التــي الحقهــا العــدوان الســعودي األمريكــي عــى بالدنــا ومــا خلفــه مــن 

دمــار.. موضحــا جوانــب القصــور التــي شــابت تلــك التقديــرات.
ولفــت إىل مــا قــام بــه البنــك الــدويل مــن عمــل يف هــذا املضمــار واعتمــاد البنــك عــى 
مســح الســاتاليت يف اربــع محافظــات والكلفــة التــي خــرج بهــا البنــك ومــا تــم مــن 
ــة املعلومــات الدقيقــة واملســح  تواصــالت معــه يف هــذا الجانــب.. مؤكــدا عــى أهمي

مــن أرض الواقــع للوصــول إىل كلــف وقيــم حقيقيــة إلعــادة اإلعمــار.
ــا وزارة  ــل عليه ــي تعم ــا الت ــن القضاي ــة م ــايس جمل ــور العب ــتعرض الدكت واس
ــل  ــن اج ــود م ــل الجه ــة تكام ــال وأهمي ــذا املج ــدويل يف ه ــاون ال ــط والتع التخطي

ــتقبل. املس
ــال  ــرأس امل ــتعداد ال ــال، اس ــال األعم ــة رج ــاري يف كلم ــى الحب ــد يحي ــدوره أك ب

ــار. ــادة اإلعم ــاريع إع ــة يف مش ــاركة بفعالي ــال للمش ــال األعم ــي ورج الوطن
وأشــاد بالكــوادر الوطنيــة املتميــزة القــادرة عــى بنــاء الوطــن واالســتثمار الصحيــح 
يف املســتقبل.. منوهــا بالقائمــن عــى املــروع الوطنــي إلعــداد خــراء إعــادة اإلعمار، 
ــض  ــأنها أن تنه ــن ش ــي م ــاريع الت ــادرات واملش ــم كل املب ــى دع ــد ع ــددا التأكي مج

باليمــن.
وكان مديــر املــروع إســماعيل الوجيــه قــد اســتعرض أهــداف املــروع ومرراتــه 
ــتقبل يف  ــام املس ــي أم ــي حقيق ــدي وطن ــود تح ــا ووج ــق منه ــي انطل ــة الت والخلفي
مــروع إعــادة اإلعمــار إمــا بكــوادر وطنيــة يمنيــة مؤهلــة أو بتبنــي دول ومنظمــات 

خارجيــة لكافــة األدوار يف هــذا الجانــب.
ــات  ــة القطاع ــن كاف ــية ب ــة واملؤسس ــة الوطني ــة الراك ــى أهمي ــه ع ــد الوجي واك
والصناديــق ورجــال األعمــال يف مــروع إعــداد الــكادر الوطني..متعهــدا أن يخــرج 

ــة. ــر الدولي ــق املعاي ــب ووف ــة التدري ــة عالي ــوادر وطني ــروع بك امل
ــفاء  ــهداء والش ــى أرواح الش ــة ع ــراءة الفاتح ــة لق ــوا دقيق ــد وقف ــور ق وكان الحض

ــى. للجرح
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الرئيس الصماد حيضر حفل خترج دفعة الوفاء للشهداء باملنطقة 
العسكرية الرابعة

]18/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ:
ــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومعــه نائــب رئيــس  حــرض األخ صال
املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة ورئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا محمــد عــي الحوثــي 
اليــوم حفــل تخــرج دفعــة الوفــاء للشــهداء مــن أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية 
ــواء  ــد اللطيــف املهــدي، والل ــواء عب يف املنطقــة الرابعــة، بحضــور قائــد املنطقــة الل

عبــد اللــه الحاكــم وعــدد مــن قــادة وكــوادر وزارة الدفــاع.
ــة  ــة احرافي ــارات قتالي ــى مه ــة، ع ــة ومكثف ــب خاص ــرة تدري ــة ف ــت الدفع وتلق
ــال املختلفــة بحســب احتياجــات كل جبهــة ووفــق  ومتخصصــة لرفــد جبهــات القت
ــة  ــة يف مواجه ــن املعادل ــتغر م ــي س ــاع الت ــوزارة الدف ــة ل ــراتيجية الحديث االس

ــزاة. ــن والغ املعتدي
ــة  ــة التكتيكي ــاورة القتالي ــوه املن ــى ومرافق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاهد رئي وش
ــن  ــاذج م ــن نم ــة، مقدم ــرة الحي ــة بالذخ ــدات املتخرج ــال الوح ــا أبط ــي نفذه الت

ــة. ــدورة التدريبي ــالل ال ــا خ ــي تلقوه ــة الت ــال التكتيكي ــة واألعم ــارات القتالي امله
واعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن ســعادته بحضــور تخــرج هــذه الدفعة 
ــالح  ــال الس ــن رج ــال اليم ــرة رج ــزاز بخ ــر واالعت ــي الفخ ــن دواع ــه م ــا تمثل بم
والجهــاد والدفــاع وكــر تحالــف العــدوان الــذي شــن عدوانــا عــى اليمــن وفــرض 
ــة  ــة والكرام ــن الحري ــاع ع ــه للدف ــال والتوج ــن األعم ــر م ــرك الكث ــع ت ــى الجمي ع

وكــر مؤامــرة جعــل اليمــن وشــعبه لقمــة ســائغة للقاعــدة وداعــش.
وقــال« إن هــذا النمــوذج مــن رجــال الوطــن يف هــذه الدفعــة ويف هــذا املوقــع وغــره 
ــام  ــدوان للع ــتعن الع ــا يس ــال فيم ــات بالرج ــدة للجبه ــع الراف ــرات املواق ــن ع م
الثالــث باملرتزقــة مــن الجنجويــد والســودانين وبــالك ووتــر وورائهــم أمريــكا بــكل 
مــا تملــك ودعمهــا املفتــوح بــكل أنــواع األســلحة اال أن الفــرق أن هــذه املخرجــات 
ــه  ــدوان مخرج ــات وع ــك تحالف ــاع وتل ــع الدف ــق ويف موق ــع الح ــات م ــي مخرج ه
تحالــف الشــيطان واســتهداف الحيــاة وانفــاق األمــوال يف الصــد عــن ســبيل اللــه«.

وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل أن العمــل باألســباب جعــل املعتــدي بــكل مــا معــه 
ــئ أرواح الخريجــن  ــدان املعركــة ويف ذات الوقــت تمتل ــر مــن مي ــزات يف مــن تجهي

ــات. واملجاهديــن باأليمــان والصــر والثب
ولفــت إىل مــا يمثلــه الخريجــون مــن قيمــة ومــا يطالعــه الجميــع يف وجوههــم كفيــل 
بالتأكيــد عــى أن معادلــة املعركــة ســتتغر وأن املعركــة ســتنتقل إىل مرحلــة الهجــوم 
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والتنكيــل بالعــدو مــع اســتعداد املجتمــع بالصــر والثبــات.
ــال  ــات األبط ــاج تضحي ــو نت ــان ه ــن وأم ــن ام ــع م ــه املجتم ــم ب ــا ينع ــد أن م وأك
الذيــن يفرشــون األرض ويلتحفــون الســماء يف جبهــات القتــال دفاعــا عــن الوطــن 
مقدمــن التضحيــات الكبــرة وغرضهــم وأملهــم نيــل األجــر من اللــه دون مــن أو أذى 
وهــو مــا يوجــب عــى الجميــع ويف املقدمــة املجلــس الســيايس األعــى والحكومــة أن 

يضعوهــم يف حدقــات األعــن وأن تكــون لهــم األوليــة يف كل األعمــال والفــرص.
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رســالة شــكر واعتــزاز لــكل رجــال الرجــال 
ــدا عــن أهلهــم ومصالحهــم يف  ــال الباذلــن أرواحهــم بعي املرابطــن يف جبهــات القت
رمضــان والعيــد وغرهــا مــن األوقــات لهــدف ســامي ونبيــل وحيــد وهــو االنتصــار 
ملــا امنــوا بــه وجعلونــا نســتمده منهــم ومنكــم يف مياديــن التدريــب والجهــاد وهــو 

الصــر والثبــات والتضحيــة.
ــن  ــم الحاصل ــة ه ــزة والكرام ــعب والع ــن والش ــن الوط ــن ع ــاف« إن املدافع وأض
عــى أعــى وســام مــن األوســمة التــي منحهــا اللــه للقــوم الذيــن يحبهــم ويحبونــه 
النهــم يقاتلــون يف ســبيله ويف ســبيل املســتضعفن وانتصــارا للحــق وانهــم يمثلــون 

ــن«. ــة املنافق ــذل هيمن ــتكر وت ــة وس ــة والكرام ــن والعدال ــار لليم االنتص
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا ملســه مــن إتقــان وتميــز يف التدريــب 
والتنفيــذ والتكتيــك وروح معنويــة عاليــة للخريجــن.. معربــا عــن شــكره وتقديــره 

لجهــود قيــادة املنطقــة ووزارة الدفــاع والــكادر التدريبــي والتأهيــي.
فيمــا أكــد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة أن أبنــاء 
الوطــن األحــرار وهــم يف طالئــع املجــد والخلــود والنضــال يف ســبيل الوطــن وحريتــه 
ووحدتــه وكرامتــه يحققــون ببطوالتهــم األمــان لحــارض ومســتقبل الوطــن.. وقــال 
ــا  ــال وم ــؤالء األبط ــماء ه ــا إىل الس ــا وارتفاع ــا ثبات ــة يزيده ــات العالي » إن املعنوي
ينفذونــه مــن أعمــال ومــا يقدمــه زمالئهــم مــن تضحيــات وبطــوالت يف املياديــن«.

ــبعة  ــداع واألرواح املش ــز واألب ــاط والتمي ــتوى االنضب ــعادته بمس ــن س ــرب ع واع
ــوالت  ــن البط ــاهد م ــة مش ــاورات القتالي ــذ يف املن ــي تنف ــار وه ــة واالنتص بالبطول
التــي ســبق وان حققهــا زمالئهــم يف مياديــن الكفــاح والدفــاع عــن الوطــن والشــعب 
والعــزة والكرامــة.. معربــا عــن الشــكر والتقديــر للقيــادات التعليميــة وقيــادات وزارة 

الدفــاع.
وأكــد لبــوزة أن اليقــن بالنــر يتحقــق مــع إطاللــة كل وجــه مــن وجــوه املتخرجن 
األوفيــاء الرفــاء مــن أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية.. وقــال« نحــن عــى ثقــة أن 
كل املهــارات التــي تلقوهــا يف الــدورات واملســتوى الــذي وصلــوا اليــه ســيكون محــل 
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تطبيــق وتنفيــذ مبــدع ومتميــز وانهــم ســيكونون يف عنايــة ورعايــة الجميــع ».
مــن جانبــه أشــاد رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا محمــد عــي الحوثــي بمــا حققــه 
ــه دول العــدوان  ــي من ــا إىل مــا أصبحــت تعان الخريجــن مــن إنجــاز يف األداء.. الفت
مــن انكســار جعــل الســعودية رأس العــدوان تشــكوا إىل األمــم املتحــدة مــن هجمــات 
ــن  ــى اليم ــدون ع ــن يعت ــم م ــا وه ــب بإيقافه ــعبية وتطال ــان الش ــش واللج الجي

ــه. ــون نســائه وأطفال ويقتل
وأكــد أن النــر ســيكتب عــى أيــدي هــؤالء األبطــال كمــا تحققــت االنتصــارات عــى 
ــرا  ــيكونون فخ ــعبية وس ــان الش ــش واللج ــال الجي ــن أبط ــبقوهم م ــن س ــدي م أي

ــن رايــات النــر يف أرجــاء الوطــن. للشــعب اليمنــي وحامل
هــذا وكان حفــل التخــرج قــد شــهد عرضــا عســكريا رمزيــا للقــوى املتخرجــة، وأكــد 
الخريجــن أنهــم ســيكونوا عنــد حســن الظــن بهــم وســينطلقون مــن روح إيمانيــة 
ــن  ــراض م ــن واألع ــة الوط ــتضعفن وحماي ــن املس ــاع ع ــار يف الدف ــة لالنتص صادق

املعتديــن وقتلــة األطفــال والنســاء.

أمسية رمضانية مبناسبة يوم القدس العاملي وتكريم 400 جريح 
ومعاق

]22/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ: 
ــويل  ــدور البط ــى بال ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــاد األخ صال أش
والتضحيــات الجســام التــي يقدمهــا كافــة األبطــال يف مياديــن العــزة والــرف للذود 
والدفــاع عــن الوطــن ومــا يقدمونــه مــن صــور مرفــة يف الشــجاعة واإلستبســال يف 

التصــدي للعــدوان الغاشــم.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف كلمتــه التــي ألقاهــا بالنيابــة عنــه عضــو 
املجلــس الســيايس محمــد النعيمــي، يف األمســية الرمضانيــة التــي أقامتهــا املؤسســة 
ــح  ــم 400 جري ــي وتكري ــدس العامل ــوم الق ــبة ي ــة بمناس ــة والتنمي ــة للرعاي الصحي
ومعــاق مســاء أمــس بصنعــاء تحــت شــعار) رغــم جراحنــا القــدس قضيتنــا األوىل 
(.. أشــار إىل األهميــة التــي تكتســبها هــذه األمســية كونهــا تقــرن بعظمــة تضحيــات 
األبطــال مــن الجرحــى واملعاقــن وبالتزامــن مــع يــوم القــدس العاملــي الستشــعار 

املســؤولية نحــو قضيــة األمــة األوىل املتمثلــة بفلســطن.
وقــال » لقــد تحديتــم العالــم بصمودكــم أمــام أحــدث املعــدات والتكنولوجيــا الحربية 

وستســطر األجيــال القادمــة تضحياتكــم بأحــرف مــن نور«.
ولفــت إىل أن تحريــر فلســطن مــن اإلحتــالل الصهيونــي الغاصــب يتطلب صــورة من 
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هــذا اإلستبســال والشــجاعة واإلقــدام التــي يقدمهــا أبطــال اليمــن والذيــن ســيكونون 
يف مقدمــة الصفــوف لتحريرهــا.

وأضــاف« بالرغــم مــن أن دول العــدوان ويف مقدمتهــا الســعودية ماضــون يف عمالتهــم 
مــع العــدو الصهيونــي إال أن الشــعب اليمنــي أثبــت قدرتــه عــى الصمــود يف وجــه 
ــه  ــدي رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الل ــذي ســينكر عــى أي ــان والحصــار ال الطغي

عليــه«.
وحيــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، الجرحــى واملعاقــن قائــال« تنحنــي جباهنــا 
ــذود  ــم لل ــوا أرواحه ــن قدم ــن الذي ــاء اليم ــن عظم ــة م ــم لكوكب ــذا التكري ــام ه أم
والدفــاع عــن بلدهــم يف مواجهــة العــدوان.. مؤكــدا بــأن الدولــة ســتقدم لهــم كافــة 

أشــكال الدعــم والرعايــة.
بــدوره عــر خالــد عــوض أبــو شــلفى يف كلمــة الجرحــى واملعاقــن الشــكر واالمتنان 
ــة وعــى الحضــور الكبــر الــذي يعــر عــن املكانــة واالهتمــام  إلقامــة هــذه الفعالي

الــذي يحظــى بــه الجرحــى واملعاقــن.
واســتنكر أبــو شــلفى املحــاوالت الكاذبــة والزائفــة التــي يــروج لهــا بعــض املرتزقة.. 
ــي  ــن الت ــوات املنافق ــأ كل أص ــم ولتخس ــى صحته ــفون ع ــن يأس ــنا مم ــال »لس وق

تحــاول التشــكيك بمــدى اإلهتمــام والرعايــة للجرحــى واملعاقــن«.
ــه  ــا توجيهــات الل ــم نتحــرك أول خطــوة إال بعــد أن عرفن وأضــاف »نحــن رجــال ل
وأوامــره وقبــل أن ننطلــق مددنــا أيدينــا اليــه وبايعنــاه بقلــوب خاشــعة وخاضعــة، 
ــوكة  ــروا ش ــوت وك ــروا الطاغ ــن قه ــال الذي ــرك الرج ــرك تح ــد أن نتح ــه الب وأن

ــان ». الطغي
ــم  ــران » بالرغ ــم الحم ــى قاس ــة الجرح ــس مؤسس ــال رئي ــة ق ــه الرحيبي ويف كلمت
مــن أن الرحيــب يف املقــام األول موجــه لإخــوة العظمــاء الجرحــى واملعاقــن، إال أن 
ــة يف  ــم الزكي ــم ودمائه ــام تضحياته ــالن يشء أم ــم ال يمث ــب والتكري ــات الرحي كلم
مياديــن البطولــة والصمــود وهــم يقدمــون أرواحهــم رخيصــة دفاعــا عــن الوطــن 

ــة«. ــة واملهان ــاة الذل ــاة الكرمــاء ال حي ــاء الشــعب حي ــى أبن ليحي
وعــر عــن شــكره لــكل الجهــود الراميــة إىل تقديــم كافــة أوجــه الدعــم للمؤسســة 

بمــا يمكنهــا مــن تقديــم خدماتهــا لهــذه الكوكبــة بالشــكل املطلــوب.
ــاذ  ــعريتان ملع ــان ش ــذا قصيدت ــن وك ــم ال تل ــوان عزائ ــرض بعن ــية ع ــل األمس تخل

ــه. ــار الل ــة أنص ــا فرق ــودة قدمته ــة إىل أنش ــويف، باإلضاف ــن الج ــد وأم الجني
ــى  ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــة لرئي ــى درع املؤسس ــة الجرح ــت مؤسس ــد منح وق

ــن. ــى واملعاق ــه للجرح ــوده ورعايت ــرا لجه تقدي
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ويف ختــام األمســية تــم قــراءة قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم 22 لســنة 
2017م بشــأن منــح وســام جرحــى الحــرب والــذي تــم بموجبــه تكريــم 400 جريح 

. ق ومعا
ــس إدارة  ــس مجل ــاء ورئي ــؤولن والعلم ــوزراء واملس ــن ال ــدد م ــية ع ــرض األمس ح

ــامي. ــه الش ــف الل ــبأ( ضي ــة )س ــاء اليمني ــة األنب وكال

رئيس اجمللس السياسي األعلى: فلسطني ستبقى القضية األوىل 
للشعب اليمني

]24/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ: 
ــرة  ــوم املس ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــرض األخ صال ح
ــهد  ــي وش ــدس العامل ــوم الق ــاًء لي ــاء إحي ــة صنع ــرى بالعاصم ــة الك الجماهري

ــبة. ــن املناس ــة ع ــيد تعبري ــة وأناش ــا رمزي ــة وعروض ــات خطابي فعالي
ــوت  ــف بامل ــنحييك نهت ــدس س ــوم الق ــا ي ــات »ي ــرة هتاف ــاركون يف املس وردد املش
ألمريــكا »، والقــدس قضيتنــا األوىل نأتيهــا وعــدا مفعــوال، وإرسائيــل هــي الرطــان 
ــوم  ــا، ويف ي ــدس أتين ــوم الق ــا يف ي ــدوان علين ــم الع ــيطان، ورغ ــي الش ــكا ه أمري

ــنحميك ». ــى س ــا أق ــا ي ــدس أتين الق
ــات »رغــم العــدوان والحصــار تبقــى فلســطن  ورفــع املشــاركون يف املســرة الالفت
قضيتنــا والقــدس بوصلــة تحركنــا وجهادنــا، والخطــر الصهيونــي األمريكــي خطــر 
يســتهدف األمــة بأكملهــا ويــوم القــدس العاملــي لتبقــى فلســطن القضيــة حيــة يف 

وعــي املســلمن وتحركاتهــم ».
وألقــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة أكــد فيهــا أن قضيــة فلســطن وهــي 
ــة  ــدا القضي ــتبقى أب ــعبي س ــمي والش ــب الرس ــن الجان ــد ب ــف متوح ــوم يف موق الي

األوىل للشــعب اليمنــي املؤمــن بحــق شــعب فلســطن.
ــنوات  ــالث س ــذ ث ــار من ــن والحص ــى اليم ــن ع ــن يش ــدوان الذي ــار إىل أن الع وأش
وتتزعمــه الســعودية يهــدف إىل كتــم األصــوات املقاومــة واملؤمنــة بالقضيــة 
ــع  ــة الســاعية للتطبي ــة العميل ــاء أي حــرج أمــام األنظم ــة إلنه الفلســطينية ومحاول

ــعودي. ــام الس ــا النظ ــي ويف مقدمته ــان الصهيون ــع الكي ــام م الت
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن شــكره للحضــور الكبــر املــرف الــذي 
ــه  ــا أمت ــاه قضاي ــئوليته تج ــعر مس ــم يستش ــي العظي ــعب اليمن ــى أن الش ــدل ع ي
ومــا يحملــه مــن الثــورة والعنفــوان ضــد دول االســتكبار والصهيونيــة واملخططــات 

األمريكيــة مــا ال يحملــه شــعب آخــر.
وأشــار إىل داللــة هــذا االحتفــال بيــوم القــدس العاملــي وهــو يأتــي عــى اليمــن وهــو 
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يتعــرض للعــام الثالــث لعــدوان وحصــار جائــر.. وقــال » إال أن الشــعب اليمنــي خرج 
ليقــول كلمتــه ويتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني والقضيــة الفلســطينية ويقــف يف 
وجــه محــاوالت إبعادهــا عــن أولويــات األمــة يف مرحلــة خطــرة وحساســة تصــدر 
ــن  ــة م ــذه القضي ــو ه ــة ملح ــكان والصهاين ــة األمري ــعودي خدم ــام الس ــا النظ فيه

أولويــات االمــة.
ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل األدوار التاريخيــة للنظــام الســعودي يف خدمــة 
ــذ مؤامــرة تمكــن اليهــود مــن  ــة الفلســطينية من ــة والتآمــر ضــد القضي الصهيوني
ــا  ــم لنره ــن دع ــة م ــه الصهيوني ــا لقيت ــن وم ــع الريطاني ــيق م ــطن بالتنس فلس
ــن  ــغالها ع ــة وإش ــاء األم ــري إلله ــي التكف ــب الوهاب ــر املذه ــة ون ــد األم يف جس
ــام  ــل النظ ــن قب ــة م ــع الصهاين ــي م ــع العلن ــوال إىل التطبي ــرى وص ــا الك قضاياه

ــاء. ــة والخف ــل الري ــع مراح ــذا التطبي ــاوز ه ــعودي وتج الس
وأكــد أن وجــود شــعب كالشــعب اليمنــي بمــا يحملــه مــن العــداء للصهاينــة والــوالء 
لقضيــة فلســطن والقــدس يســبب حرجــا كبــرا للنظــام الســعودي مؤخــرا ارتمائــه 
ــدوان  ــعب بالع ــذا الش ــحق ه ــط لس ــه يخط ــا جعل ــة مم ــان الصهيوني يف األحض

والحصــار واتهــام الشــعب اليمنــي بالتهــم والذرائــع التــي تــرر العــدوان عليــه.
ــع  ــت للجمي ــع ثب ــات والذرائ ــم والتريري ــذه الته ــاد أن ه ــح الصم ــن األخ صال وب
كذبهــا وزيفهــا وبطالنهــا واســتهدافها لــدول املقاومــة واملمانعــة مــن إيــران وحــزب 
ــه أو حركــة حمــاس أو الشــعب اليمنــي ملوقفهــا التحــرري واالســتقاليل يف زمــن  الل

ــار. ــة والخنــوع واالنهي الذل
وأشــار إىل االندفــاع القــوي للنظــام الســعودي نحــو التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي 
والتــي توضحهــا الرتيبــات التــي صاحبــت نظــام الحكــم يف الســعودية مــا هــو إال 
تهيئــة للتطبيــع العلنــي الــذي ترافــق مــع تلــك الرتيبــات ليلــة تنصيــب محمــد بــن 
ــة  ــد الجوي ــد القواع ــة يف اح ــرة F15 صهيوني ــوط 12 طائ ــد بهب ــا للعه ــلمان ولي س

الســعودية.
ــر  ــر يف تري ــم لقط ــا اتهاماته ــة ومنه ــة يف املنطق ــات الحاصل ــاف »إن التباين وأض
ــك التهــم  ــا يف الحضــن األمريكــي إال أن مــن ضمــن تل حصارهــا رغــم أنهــم جميع
والتريــرات دعــم حركــة املقاومــة الفلســطينية وحركــة حمــاس وهــو ومــا يجعلنــا 
اليــوم أمــام محــك ومســئولية كرى أمــام جميــع األنظمــة املرتهنــة للنظام الســعودي 
العميــل الذيــن باعــوا القضيــة الفلســطينية ويجــب أن نرفــع أصواتنــا أن فلســطن 

ــات شــعبنا مهمــا كان حجــم العــدوان والحصــار«. ــا وأولي حــارضة يف أولوياتن
كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن فلســطن ســتبقى حــارضة وان األنظمة 
وهــي تمتلــك الكثــر مــن اإلمكانيــات الكفيلــة بإزالــة هــذه الغــدة الرطانيــة مــن 
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جســد األمــة تتنصــل وتراجــع فقــد أحالــت املســئولية عــى عاتــق الشــعوب التــي 
نناديهــا يف العالــم العربــي واإلســالمي بــأن املســئولية امللقــاة عــى عاتقهــم عظيمــة 
ــعوب أن  ــى الش ــه ع ــل الل ــن فض ــت م ــئوليتها جعل ــن مس ــة ع ــة املتخلي واألنظم

ــرة. يمنحهــا رشف هــذه املواقــف املؤث
ــذي ال  ــي ال ــعب اليمن ــف الش ــا وموق ــي مبادئن ــذه ه ــا وه ــو موقفن ــذا ه ــال » ه وق
يقبــل املزايــدة هــو موقــف مبدئــي وواضــح وســيثبت عليــه مهمــا كان حجــم التآمــر 
وحجــم العــدوان عــى فلســطن قضيــة األمــة األوىل والبوصلــة التــي تــدل عــى صحــة 

األنظمــة مــن عدمهــا هــي مواقفهــم تجــاه القضيــة الفلســطينية«.
ــان  ــم يكــن العــداء موجهــا نحــو الكي ــس الســيايس« فــإذا ل وأضــاف رئيــس املجل
الصهيونــي الــذي اغتصــب خــرة أرضنــا وزرع يف جســد امتنــا فــإن هــذه األنظمــة ال 
خــر فيهــا وهــي أنظمــة عميلــة، ونســتطيع أن نعــرف صحــة أي نظــام عربــي مــن 

خــالل موقفــه مــن القضيــة الفلســطينية ».
ــة  ــع قضي ــعبي م ــمي والش ــا الرس ــجم موقفن ــم أن ينس ــن النع ــال« م ــع قائ وتاب
ــعودي  ــام الس ــا وأن النظ ــا وأولويتن ــتكون يف اهتمامن ــي س ــدس والت ــطن والق فلس
ــن  ــتح م ــر مس ــوفا غ ــا مكش ــا واضح ــا علني ــة تطبيع ــام القادم ــهد يف األي سيش

ــي«. ــان الصهيون ــع الكي ــالمية م ــة واإلس ــة العربي األنظم
وأضــاف » سنشــهد ذلــك يف العلــن ومــا كان خافيــا لعقــود ســيظهر للجميــع اتجــاه 
ــة وأن مــا شــنه  ــي مــع الصهاين ــع العلن ــه للتطبي ــكل إمكانيات النظــام الســعودي ب
مــن عــدوان عــى الشــعب اليمنــي هــو ملوقفنــا املبدئــي والواضــح مــن املخططــات 
ــارصة  ــة يف خ ــكا والصهيوني ــد أمري ــوت ض ــاء ص ــون بق ــة ك ــة والصهيوني األمريكي
النظــام الســعودي يســبب حرجــا للنظــام الســعودي أمــام شــعبه وشــعوب العالــم«.

ــة  ــعبها أن القضي ــطن وش ــد لفلس ــى العه ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــدد رئي وج
ــم  ــاة وحج ــم املعان ــا كان حج ــي األوىل مهم ــعب اليمن ــة الش ــي قضي ــطينية ه الفلس
ــيدافع  ــه األوىل وس ــطن قضيت ــر فلس ــي يعت ــعب اليمن ــون الش ــر ك ــراح والتآم الج

عنهــا بــكل مــا أوتــي مــن قــوة.
ــري إىل أن  ــد الزب ــا محم ــي ألقاه ــرك الت ــاء املش ــزاب اللق ــة أح ــارت كلم ــا أش فيم
ــكاز رصاع  ــور إرت ــة ومح ــاالت والهداي ــد الرس ــات ومه ــز الديان ــي مرك ــدس ه الق
ــرب  ــة الع ــم وعاصم ــول الكري ــرى الرس ــلمن األوىل وم ــة املس ــارات وقبل الحض
واملســلمن، وال نحتفــي لنحفــر ذكراهــا يف عقــول الشــعب اليمنــي واألجيــال، فهــي 

ــارضة. ح
ــراع  ــكاس ل ــو إنع ــالمي ه ــي واإلس ــن العرب ــوم يف العامل ــدث الي ــا يح ــال »إنم وق
تأريخــي حضــاري محــور إرتــكازه القــدس وفلســطن تتكــرر فيــه صــور الــراع 
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ــدوان  ــا للع ــا وأمراءه ــليم ملوكه ــا وتس ــا وتفتته ــة وتمزقه ــف األم ــد ضع ــا عن تباع
مكنــت محــور الــر مــن الســعي لبعثــرت هــذه األمــة وتكريــس الطائفيــة واملذهبيــة 

يف محاولــة لتفتيــت املفتــت واالنتصــار ملروعهــا الصهيونــي االمريكــي ».
ــض  ــة املناه ــروع املقاوم ــت م ــد قدم ــده ق ــوز املجي ــارات تم ــاف » إن انتص وأض
لإســتعمار الجديــد واســتطاعت إســقاط نظريــة التفــوق الصهيونــي وإعــادة الــروح 
املعنويــة ألبنــاء األمــة يف مواجهــة هــذا املــروع ورســمه معادلــة جديــدة للنضــال 
ــي  ــروع العرب ــم امل ــة وتقدي ــة األم ــدس إىل حاضن ــطن والق ــودة فلس ــا ع قاعدته

ــعوب«. ــذه الش ــلمي له ــاري الس ــالمي الحض اإلس
ــن  ــلمن وال يمك ــرب واملس ــطن والع ــة فلس ــي عاصم ــدس ه ــري أن الق ــد الزب وأك
ــي قدمتهــا دول  ــة الت ــول السياســية اإلستســالمية اإلنهزامي التفريــط فيهــا وأن الحل

ــا. ــا ال تعنين ــات وغره ــة أو منظم عربي
وأشــار إىل أهميــة إســتعادة الحقــوق العربيــة املغتصبــة يف فلســطن وغرهــا والدعــوة 
ــروع  ــالن امل ــان واإلرساع يف إع ــة يف دول اإلرته ــة العميل ــة الرجعي ــقاط األنظم إلس

العربــي اإلســالمي النهضــوي املقــاوم وتشــكيل إطــار معلــن يضــم دول املقاومــة.
ــرأة بهــذه املناســبة، أن  ــة امل ــه يف كلم ــة عبدالل ــة رضي ــرة الدول بدورهــا أكــدت وزي
ــي للقــدس  ــالل العــدو اإلرسائي ــوم القــدس العاملــي، حــدث ســنوي يناهــض احت ي
ــرات  ــات واملظاه ــة الفعالي ــد وإقام ــم حش ــه يت ــة وفي ــف واألرايض العربي الري

ــة. ــة للصهيوني املناهض
ــم  ــلمن والعال ــر املس ــد وتذك ــي يف توحي ــدس العامل ــوم الق ــدف ي ــارت إىل ه وأش
بقضيــة فلســطن وأن القــدس قضيــة املســلمن جميعــا.. مبينــة أن مشــاركة الشــعب 
ــى  ــا ع ــا وتأثره ــا ومكانته ــا طابعه ــي له ــدس العامل ــوم الق ــرة ي ــي يف مس اليمن
مســتوى العالــم كونهــا تأتــي واليمــن يمــر بعــدوان ظالــم دخــل عامــه الثالــث مــن 

ــة. ــا العربي ــل وأدواته ــكا وإرسائي ــة أمري ــة العاملي ــتكبار الصهيوني ــوى اإلس ق
ــا  ــق بم ــل الصدي ــدو قب ــل الع ــات أذه ــود وثب ــة صم ــرأة اليمني ــت امل ــت » مثل وقال
قدمتــه مــن دعــم للجبهــات بالرجــال واملــال وتؤكــد اليــوم عظمــة دورهــا يف وقوفهــا 
مــع قضايــا أمتهــا اإلســالمية والعربيــة ».. معتــرة القــدس أم القضايــا ومرتكزهــا 
ومعيارهــا لحقيقــة اإليمــان الصــادق يف مســاندتها والدفــاع عنهــا ودعــم كل القــوى 

الفلســطينية التــي تدافــع مــن أجــل إســتعادة األرض والحــق الفلســطيني.
ــل  ــي اإلرسائي ــع العرب ــكال التطبي ــه كل أش ــة عبدالل ــة رضي ــرة الدول ــت وزي وأدان
ــان  ــم الكي ــطيني ويدع ــعب الفلس ــوق الش ــع حق ــذي يضي ــن ال ــر املعل ــن وغ املعل
الصهيونــي.. الفتــة إىل أن املــرأة اليمنيــة داعمــة لنضــاالت املــرأة يف فلســطن والعــراق 
ــة  ــض الصهيوني ــي تناه ــاع األرض الت ــن بق ــة م ــان وكل بقع ــا ولبن ــوريا وليبي وس
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ــة. ــة والدولي ــه اإلقليمي ــكل أدوات ــا ب وتقاومه
مــن جهتــه أشــار العالمــة محمــد مفتــاح يف كلمــة تكتــل األحــزاب املناهضــة للعدوان 
ــان  إىل أن إحتشــاد أحــرار اليمــن وحرائــره يف يــوم القــدس العاملــي رســالة إىل الكي
الغاصــب لفلســطن ومــن يقــف ورائــه وكل أدوات العمالــة مــن أنظمــة اإلرتهــان أن 

األمــة صحــت واســتيقظت وصنعــاء كــرت.
وقــال » الفــرج والنــر قــادم وهزيمــة املغتصبــن قادمــة ال محالــة والذيــن راهنــوا 
ــِه ِبأَْفَواِهِهــْم َويَأْبَــى  عــى أنهــم ســيخذلوننا بإعالمهــم يُِريــُدوَن أَن يُْطِفــُؤواْ نـُـوَر الّل
الّلــُه إاِلَّ أَن يُِتــمَّ نـُـوَرُه َوَلــْو َكــِرَه اْلَكاِفــُروَن، ولــو كــره الكذابــون واملتاجــرون بالدماء 
ــح  ــة تذب ــات إجرامي ــات وعصاب ــأؤا جماع ــات وأنش ــة يف رصاع ــوا األم أرادوا ان يغرق
وتســلخ وتســحل وتفعــل كل جريمة«..وأضــاف » جــاء أبنــا اليمــن وجــاء الحــق مــن 
هنــا مــن اليمــن مــن صنعــاء وزهــق الباطــل وهــا هــو ينهــار يف العــراق، داعــش 
ــار  ــا لإنهي ــة يف طريقه ــرات الصهيوني ــة املخاب ــش صنيع ــار داع ــة تنه الصهيوني

وصــوت ورايــة الحــق ودمــاء وجنــد الحــق قادمــون«.
ــوم  ــن يف ي ــاء اليم ــروج أبن ــد إىل خ ــن خال ــا زي ــي ألقاه ــن الت ــبال اليم ــة أش كلم
القــدس العاملــي نــرة لإســالم والحــق وكــذا نــرة للمظلومــن واألقــى الــرف، 
هــو يــوم املســؤولية والكرامــة وهــو اليــوم الــذي تقــول فيــه األمــة كلمتهــا وتجــدد 
ــب  ــئول إىل جان ــادق واملس ــف الص ــا املوق ــد وقوفه ــرى وتؤك ــا الك ــا لقضيته بيعته

ــوم. ــطيني املظل ــعب الفلس الش
وأشــار إىل أن الشــعب اليمنــي يحيــي هــذه املناســبة رغــم الظــروف التــي يمــر بهــا 
جــراء إســتمرار العــدوان الــذي تشــنه قــوى الــر واإلجــرام.. مؤكــدا أن مظلوميــة 
الشــعب اليمنــي تذكرنــا بمظلوميــة الشــعب الفلســطيني، وأن يــوم القــدس العاملــي 
ــة يف  ــة حي ــذه القضي ــى ه ــا األوىل، ولتبق ــاه قضيته ــعوب تج ــتنهاض الش ــا إلس يوم

روح األمــة.
ــا إىل نــرة الشــعب الفلســطيني  ــدة دعــا فيه ــد قصي وألقــى الشــاعر معــاذ الجني

ــف. ــى الري ــر األق وتحري

الرئيس الصماد يؤدي صاة عيد الفطر مع مجوع املصلني باجلامع 
الكبري بصنعاء

]25/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ:
أدى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى والدكتــور قاســم لبــوزة 
ــوع  ــع جم ــى م ــيايس األع ــس الس ــاء املجل ــن أعض ــدد م ــس وع ــس املجل ــب رئي نائ
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ــر  ــد الفط ــالة عي ــوم ص ــاح الي ــكرين صب ــن وعس ــة مدني ــادات الدول ــن وقي املصل
ــاء. ــر بصنع ــع الكب ــارك يف الجام املب

ــة  ــه تعــاىل عــى نعم ــد الفطــر حامــدا الل ــي عي ــاد خطبت ــح الصم وألقــى األخ صال
ــام. ــة الصي ــلمن نعم ــوع املس ــاركا لجم ــة ومب الهداي

وأشــار إىل قيمــة عيــد الفطــر املبــارك وأبعــاد الصيــام وقيمتــه يف التــزود بالتقــوى 
عامــا بعــد عــام وشــهرا بعــد شــهر.. موضحــا معنــى التقــوى الكامنــة يف اليقظــة 
ــن  ــه الذي ــيطان وأوليائ ــل والش ــق الباط ــر يف طري ــن الس ــاد ع ــة باإلبتع الدائم

ــان. ــوى واإليم ــن التق ــلمن ع ــاد املس ــى إبع ــون ع يحرص
ــرآن  ــا ورد يف الق ــوى كم ــى التق ــى إىل معن ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــار رئي وأش
الكريــم مــن عمــل الخــر واملســابقة إليــه والوفــاء بالعهــد والصــدق.. حاثــا املؤمنــن 

عــى إســتلهام أعمالهــم مــن محكــم آيــات القــرآن الكريــم.
ولفــت إىل حقيقــة العــدوان والحصــار عــى اليمــن والشــعب اليمنــي منــذ ثالثــة أعوام 
تحــت القصــف والقتــل والحصار مــن قبــل أدوات أمريــكا وعمالئهــا.. منوهــا بإيضاح 
الرســول عليــه الصــالة والســالم للفتــن التــي تبتــى بهــا األمــة كقطــع الليــل املظلــم 

وســبل النجــاة منهــا بالتمســك بكتــاب اللــه.
وأوضــح مــا يحويــه القــرآن مــن تفســر لهــذا التآمــر والقتــل والبطــش وحقيقتــه 
وقيمتــه املاثلــة يف إرصار الذيــن كفــروا عــى إضــالل املؤمنــن.. مســتعرضا حــال األمة 

اليــوم وواقــع الحســاب يــوم القيامــة القائــم عــى املســئولية الفرديــة والجماعيــة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة ربــط ذلــك بحــال األمــة اليــوم ومــوت 
عــرات اآلالف جوعــا فيمــا ثــروات األمــة تنهــب مــن قبــل األمريــكان والصهاينــة، 
وهــو بُعــد خطــر للخــزي يف الدنيــا ومــؤرش عــى العــذاب يف اآلخــرة نتيجــة اإلعــراض 

عــن ذكــر اللــه واإللتفــات إىل الضيــاع واإلبتعــاد عــن كتــاب اللــه.
ــن وخاصــة بعــد  ــه املت ــل الل ــا أكــد الحاجــة يف هــذه الظــروف لإعتصــام بحب كم
ــرة  ــا لن ــاىل معه ــه تع ــيقف الل ــي س ــدة الت ــة للوح ــات والحاج ــذه التباين كل ه
ــام  ــداء وقي ــام األع ــرة أم ــب الخط ــب العواق ــه وتجن ــاب الل ــودة إىل كت ــا بالع أبنائه
ــة إىل الخــر واإلبتعــاد عــن اإلختــالف والقــادرة عــى مواجهــة األعــداء  األمــة الداعي
يف الطريــق التــي رســمها اللــه لها..وذًكــر باآليــات القرآنيــة التــي تكفــل للمؤمنــن 
ــت  ــذي تكالب ــرف ال ــذا الظ ــا يف ه ــة إليه ــة املاس ــة والحاج ــف املرف ــة واملواق الرفع

ــر. ــي الع ــاق ومجرم ــذاذ اآلف ــة ش ــى األم ع
وشــدد األخ صالــح الصمــاد عــى أهميــة الوعــي باملرحلــة والتوحــد واإلهتمــام بالوضع 
الداخــي لأمــة كأمــة وشــعب مســتهدف والبنــاء عــى مــا تحقــق مــن تكامــل وتراحم 
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وتكافــل خــالل شــهر رمضــان وأعمــال الخــر واملواســاة والتكافــل اإلجتماعــي بــن 
ــا العــدوان والحصــار والنابعــة  ــر عليه ــي أث ــف الرائــح واألرس املحتاجــة الت مختل
مــن عظمــة هــذا الشــعب الــذي أُوقفــت رواتبــه وحــورص وإســتهدفت كل مصالحــه 

وأصبــح القصــف يطــال كل مــكان.
وقــال« إن الشــعب اليمنــي لــم يشــهد موجــات نــزوح كالتــي شــهدتها دول أخــرى 
وحصــول أفــواج مــن النازحــن مــن بلــد إىل بلــد قاطعــن مئــات الكيلــو مــرات هربا 

مــن الجــوع والخــوف مــن األذى ».
ــل  ــت التكاف ــي جعل ــعب اليمن ــا الش ــي يحمله ــة الت ــم والروحي ــت إىل أن القي ولف
اإلجتماعــي نــرا يــوازي اإلنتصــار يف الجبهــات يف تجســيد للــروح القرآنيــة الرابطــة 

ــات. ــف الجبه ــذات إىل مختل ــروح وال ــع بال ــاع والدف ــاق بالدف لإنف
ــي  ــعب اليمن ــة للش ــة العظيم ــى إىل املكان ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــار رئي وأش
ــة  ــه يف مواجه ــص ألجل ــل مخل ــن عم ــتحقه م ــا يس ــه وم ــه وثبات ــره وتكافل يف ص
ــة يف  ــم يف كل جبه ــم ودمائه ــن أرواحه ــن الباذل ــؤازرة املجاهدي ــاء مل ــدوان والدع الع

ــتضعفية. ــوم ومس ــعب املظل ــرة الش ــبيل ن س
وترحــم عــى الشــهداء األبــرار وطلــب الشــفاء العاجــل للجرحــى وأن يفــك اللــه قيــد 
األرسى.. مذكــرا املواطنــن املحتفــن يف بيوتهــم بعيــد الفطــر بوجــود عــرات اآلالف 
مــن املجاهديــن املرابطــن يف الجبهــات ومــا يجــب عليهــم تجاههــم مــن الدعــاء لهــم 

ومواســاة أرسهــم وذويهــم.
ــس  ــاء املجل ــه وأعض ــى ونائب ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــى رئي ــك تلق ــب ذل عق
تهانــي عيــد الفطــر املبــارك بالجامــع الكبــر بصنعــاء.. مســتمعن مــن املواطنــن 
ــة  ــة البطول ــعببية يف معرك ــان الش ــش واللج ــار الجي ــم بإنتص ــم ودعواته إىل أمنياته
ــف  ــتكرين وتحال ــة املس ــتضعفن ومواجه ــن واملس ــن الوط ــاع ع ــة والدف والكرام

ــن. ــى اليم ــة ع ــة األمريكي الصهيوني

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور أبطال اجليش واللجان الشعبية 
يف جبهات احلدود

]27/يونيو/2017[ صعدة – سبأ:
ــش  ــال الجي ــوم أبط ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
واللجــان الشــعبية املرابطــن يف جبهــات الحــدود، حيــث كان يف اســتقباله قائــد حرس 
ــري  ــن الحم ــد ام ــدة العمي ــور صع ــد مح ــان وقائ ــارص صبح ــد ن ــدود العمي الح

ــد الرمــام. ــد املجي ــد عب ورئيــس أركان محــور صعــدة العقي
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ــد  ــعبية بعي ــان الش ــش واللج ــال الجي ــى أبط ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــأ رئي وهن
الفطــر.. مشــيدا بصمودهــم األســطوري يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي 

ــة للدفــاع عــن الوطــن. ومــا يســطروه مــن مالحــم بطولي
وقــال خــالل لقائــه املرابطــن يف أحــد املواقــع املطلــة عــى جيــزان » كان لنــا الــرف 
ــم  ــم وليعل ــن صمودك ــس م ــدود لنقتب ــة الح ــم يف جبه ــي لزيارتك ــر أن نأت والفخ
أبنــاء شــعبنا أن هــؤالء الرجــال املرابطــون يف الجبهــات ســواء يف جبهــات الداخــل أو 

الحــدود هــم مــن يــذودون عــن رشف وكرامــة هــذه األمــة ».
وأضــاف« نحــن آثرنــا يف عيــد الفطــر املبــارك أن نكــون حارضيــن بــن أوســاطكم 
ــذه  ــن ه ــم كل يشء، وم ــن بك ــر أن اليم ــات ونعت ــال يف الجبه ــال الرج ــارة رج وزي
ــا ســنجره عــى إيقــاف  الجبهــات ســنخضع العــدو الســعودي األمريكــي ومــن هن

ــدوان«. الع
ــل  ــات الداخ ــع يف جبه ــدو يدف ــى أن الع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــح رئي وأوض
باملرتزقــة ويدفــع لهــم األمــوال واملغريــات لكــي يقاتــل بــن أبنــاء اليمــن.. وقــال« 
ــه  ــر كريائ ــه لك ــعودي نفس ــدو الس ــى الع ــا ع ــدود خطورته ــة الح ــن جبه لك
وطغيانه«..وأشــار إىل أن هــذه الزيــارة لأبطــال املرابطــن يف الحــدود تؤكــد حــرص 

ــم. ــام بأحواله ــن واالهتم ــاركة املرابط ــى مش ــية ع ــادة السياس القي
ودعــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أبنــاء الشــعب اليمنــي وقيــادات ومنتســبي 
الجيــش إىل تعزيــز الجبهــات باعتبارهــا الجبهــات الحاســمة.. مؤكــدا أنــه ال يــرف 
ــي أو  ــه الراخ ــعبه ووطن ــاء ش ــق أبن ــب بح ــازر ترتك ــرى املج ــو ي ــان وه أي إنس
التقصــر وأن الــرف هــو بالعــودة إىل الشــعب حاملــن رايــة النــر أو محمولــن 

عــى أكتــاف الرجــال شــهداء.
وعــر هــن الشــكر والعرفــان لأبطــال املرابطــن يف كل الجبهــات وهــم يمثلــون أمــل 
ــس  ــاطهم وتلم ــن أوس ــن ب ــوا حارضي ــع أن يكون ــر للجمي ــال » الفخ ــعب.. وق الش
ــدود  ــات الح ــة يف جبه ــزة والكرام ــع الع ــن يف مواق ــات واملرابط ــات الجبه احتياج

ــرى«. ــات األخ والجبه
وأكــد األخ صالــح الصمــاد اهتمــام الدولــة بــأن تكــون الزيــارات مركــزة عــى جبهات 
ــا إىل  ــي.. الفت ــعودي األمريك ــدوان الس ــة الع ــة يف مواجه ــا رأس الحرب ــدود كونه الح
مــا كانــت عليــه الحــدود قبــل العــدوان مــن اســتقرار وأنهــا لــم تشــهد أي اعمــال 
عدائيــة مــن قبــل اليمــن حتــى تحــول اســتهدافها إىل رضورة للدفــاع عــن الشــعب 

اليمنــي وكرامتــه وعزتــه بعــد عــدوان ظالــم وباغــي.
ــق  ــدود التوفي ــات الح ــن يف جبه ــى للمرابط ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــى رئي وتمن
والســداد.. داعيــا املــوىل عــز وجــل أن يمــن عليهــم بالنــر ويشــد مــن أزرهــم وأن 
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يكتــب عــى أيديهــم النــر والعــزة والتمكــن للشــعب اليمنــي الحــر األبــي.
فيمــا رحــب قائــد حــرس الحــدود برئيــس املجلــس الســيايس األعــى.. معربــا عــن 
ــعبية يف  ــان الش ــش واللج ــال الجي ــن أبط ــدود م ــة الح ــن يف جبه ــعادته واملرابط س

ــارة. ــزان بهــذه الزي جي
وجــدد العهــد لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى والشــعب اليمنــي اســتمرار الصمــود 
ــدو  ــن الع ــي وتلق ــعب اليمن ــة الش ــار ملظلومي ــدو واالنتص ــة الع ــات يف مواجه والثب
ــاء  ــال والنس ــق األطف ــا بح ــي يرتكبه ــه الت ــى جرائم ــه ع ــية وردع ــدروس القاس ال

ــيوخ. والش
بــدوره قــال قائــد محــور صعــدة« إنــه لــرف عظيــم للجميــع أن يكونــوا يف مواقــع 

البطولــة والشــموخ واآلبــاء مــع أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية«.
وأضــاف« لقــد رشفــت بكــم هــذه األرض وســتمرغون أنــوف أعــداء اليمن واإلنســانية 
ــدوان  ــن الع ــث م ــام الثال ــول الع ــدو وأن حل ــهم للع ــوا أنفس ــن باع ــة والذي والكرام
والحصــار جعلــت الشــعب اليمنــي وأبطالــه قادريــن عــى الصــر والصمــود جيــال 
ــي  ــدو الصهيون ــع للع ــع أو يخض ــي أن يرك ــر أب ــعب ح ــن لش ــل وال يمك ــد جي بع

ــعودي«. الس
ــون  ــديد قادم ــأس الش ــو الب ــرف أن أول ــدو يع ــدة أن الع ــور صع ــد مح ــد قائ وأك
بفضــل صمــود أبنــاء اليمــن وتضحياتهــم وصمــود الجيــش واللجــان الشــعبية يف كل 

املواقــع.
ــا  ــعبية بم ــان الش ــش واللج ــال الجي ــرار بأبط ــادة األح ــره وكل الق ــن فخ ــر ع وع
ــاء واالنتصــار. ــة واإلب ــوان للعــزة والكرامــة والحري ــه مــن فخــر لليمــن وعن يمثلون

وكان رئيــس املجلــس الســيايس األعــى قــد تبــادل التهانــي مــع األبطــال املرابطــن يف 
املواقــع التــي زارهــا يف جبهــة جيــزان، وقــدم لــه قــادة املواقــع رشحــا عــن طبيعــة 
ــع رئيــس املجلــس الســيايس  التمركــزات اإلســراتيجية للجبهــات عــى الحدود..واطل
ــى  ــزان، ع ــدود جي ــدات يف ح ــادة الوح ــور وق ــادات املح ــن قي ــوه م ــى ومرافق األع
ــان  ــش واللج ــال الجي ــتهدفها أبط ــي يس ــعودية الت ــدود الس ــات الح ــق ورقاب املناط

الشــعبية عــى طــول الحــدود مــع جيــزان يف هــذا املحــور.
وأســتمع إىل رشح عــن طبيعــة العمليــات القتاليــة والتكتيــكات التــي ينفذهــا أبطــال 
ــارات  ــق االنتص ــتنزافه وتحقي ــدو واس ــتهداف الع ــعبية يف اس ــان الش ــش واللج الجي
النوعيــة خــالل الفــرة املاضيــة، ومــا تــم إعــداده مــن مفاجــآت ســتعجل بالنــر 
ــزان وكامــل الحــدود مــع  ــات يف حــدود جي ــات املنشــودة مــن العملي وتحقــق الغاي

العــدو.
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الرئيس الصماد يعود إىل صنعاء بعد زيارات للمرابطني يف اجلبهات
]27/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ:

عــاد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مســاء اليــوم إىل العاصمــة 
ــذا  ــة وك ــات الداخلي ــال يف الجبه ــن لأبط ــدة يوم ــدة مل ــارات معاي ــد زي ــاء بع صنع

معايــدة األبطــال يف جبهــة الحــدود عــى مشــارف جيــزان.
وتفقــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــالل زيارتــه املرابطــن يف الطــرق واملواقــع 
الرئيســية يف عــدد مــن املناطــق يف خــط زيارتــه والتقــى بأبطــال الجيــش واللجــان 
ــور  ــادة مح ــدود وقي ــرس الح ــادة ح ــزان وقي ــدود بجي ــات الح ــعبية يف جبه الش

صعــدة.
ــزم  ــات والع ــتلهام الثب ــئول إلس ــى كل مس ــب ع ــارة رشف وواج ــذه الزي ــد أن ه وأك
خــالل هــذه املرحلــة مــن األبطــال األحــرار الذيــن يســطرون أروع املالحــم البطولــة 

ويحققــون اإلنتصــارات عــى أعتــى عــدوان عرفتــه اإلنســانية والبريــة.
ــة )ســبأ(  ــاء اليمني ــة األنب وقــال رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف تريــح لوكال
أن هــذه الزيــارة تأتــي إنطالقــا مــن اإلستشــعار باملســئولية تجــاه األبطــال الذيــن 

ــه واســتقالله وســيادته ». يدافعــون عــن اليمــن وحريت
وأكــد أنــه بفضــل دمــاء وتضحيــات املرابطــن وبطوالتهــم يتحقــق اإلنتصــار والعــزة 
ــا أن نــزور املرابطــن يف الجبهــات لكــي نســتمد منهــم روح  لليمــن.. مضيفــا »آثرن

الصمــود والثبــات والتضحيــة واإليثــار بــكل معانيــه وقيــم العطــاء وفضائلــه«.
وحــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى أهميــة رفــد الجبهــات ملواجهــة قــوى 

الغــزو واإلنتصــار ملظلوميــة الشــعب اليمنــي والدفــاع عــن األرض والعــرض.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزيري الصحة العامة واملياه 
والبيئة

]02/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري 
بصنعــاء اليــوم بوزيــري امليــاه والبيئــة املهنــدس نبيــل الوزيــر والصحــة والســكان 
ــام  ــورة الع ــفى الث ــة مستش ــام هيئ ــر ع ــظ ومدي ــن حفي ــالم ب ــد س ــور محم الدكت

الدكتــور عبداللطيــف أبــو طالــب.
ــرا  ــاء الكول ــة وب ــذة ملواجه ــراءات املتخ ــات واإلج ــة العملي ــاء ملناقش ــرس اللق وك
واســتعراض موجــز لتقاريــر وزارتــي امليــاه والصحــة وجهودهمــا يف مواجهــة الوبــاء 

والحــد مــن انتشــاره.
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ــوارئ  ــة الط ــوزراء للجن ــس ال ــرأس رئي ــاء ب ــالل اللق ــس خ ــس املجل ــه رئي ووج
املشــركة املتعلقــة بمواجهــة الوبــاء والحــد مــن انتشــاره وتوحيــد الجهــود وأعمــال 

ــيق. التنس
ــاه  ــار املي ــة آب ــاص بمعالج ــاز الخ ــر اإلنج ــة تقري ــاه والبيئ ــر املي ــتعرض وزي واس
ــاء  ــة الوب ــود مواجه ــة وجه ــات املنزلي ــل والخزان ــات التحوي ــا وخزان وحوافظه

ــه. ــرضرة من ــق املت واملناط
بــدوره اســتعرض وزيــر الصحــة والســكان خارطــة العمــل والتنســيق واإلجــراءات 
ــاء ومــا تحقــق مــن نجاحــات، وجوانــب القصــور والتحــدي  املتخــذة ملواجهــة الوب
ــة  ــات املحلي ــود املنظم ــراً إىل جه ــاء, مش ــة الوب ــوزارة يف مواجه ــه ال ــذي تواجه ال

ــة. ــة الحــاالت املصاب ــاء ومعالج ــار الوب ــن انتش ــد م ــة يف الح والدولي
ــة  ــة العام ــرا الصح ــه وزي ــى ومع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــع رئي ــك اطل إىل ذل
والســكان وامليــاه والبيئــة عــى مســتوى الخدمــات الصحيــة والرعايــة الطبيــة املقدمة 
ــفى  ــة يف مستش ــهاالت املائي ــة اإلس ــز معالج ــه ملرك ــالل زيارت ــاء خ ــن بالوب للمصاب

ــة العاصمــة. الســبعن بأمان
ــداد إىل رشح  ــور حســن الح ــفى الدكت ــر املستش ــس مــن مدي ــس املجل واســتمع رئي
عــن الخدمــات الطبيــة التــي يقدمهــا املركــز للمصابــن باإلســهاالت املائيــة ومنهــا 
ــل وإســهام املنظمــات  ــة واملحالي ــرا, مشــراً إىل احتياجــات املركــز مــن األدوي الكول

الدوليــة يف توفــر جــزء مــن هــذه االحتياجــات.
ــي  ــي والصح ــكادر الطب ــود ودور ال ــى بجه ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي وأش
ــة  ــدا أهمي ــن, مؤك ــا اليم ــر به ــي تم ــتثنائية الت ــروف االس ــة يف الظ ــوزارة خاص بال
ــاء والحــد مــن  ــة ملواجهــة الوب ــة الجهــود والتواصــل مــع املنظمــات الدولي مضاعف

ــاره. انتش
ــاء وتوفــر  ــة يف مواجهــة الوب ــاه والبيئ ــس بإســهامات وزارة املي ــوه رئيــس املجل ون
ــاه الــرب النقيــة ومعالجــة الكثــر مــن املشــكالت املتعلقــة بهــا, مشــددا عــى  مي
رضورة مواصلــة الجهــود ومضاعفتهــا ملواجهــة موجــة انتشــار الوبــاء يف محافظتــي 

حجــة والحديــدة.

الرئيس الصماد يشهد حفل خترج عدد من الكليات العسكري 
]12/يوليو/2017[ الحديدة - سبأ:

شــهد األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقوات 
املســلحة ومعــه نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء للشــؤون اإلقتصاديــة الدكتــور حســن 
مقبــويل ووزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي وعــددا مــن الــوزراء 
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ورئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن محمــد عبدالكريــم الغمــاري ومحافــظ 
الحديــدة حســن الهيــج اليــوم فعاليــة تخــرج عــدد مــن الكليــات العســكرية.

وألقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، كلمــة يف حفــل تخــرج 
الدفعــة الـــ 50 كليــة حربيــة و25 كليــة بحريــة و 32 كليــة الطــران والدفــاع الجوي 

بمحافظــة الحديــدة فيمــا يــي نصهــا:
الحمد لله رب العاملن وصى الله وسلم عى سيدنا محمد وعى آله الطاهرين

أيها األخوة:
السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته...

ــل  ــذا الحف ــن يف ه ــون حارضي ــزاز أن نك ــر واالعت ــرور والفخ ــي ال ــن دواع ــه م إن
لتخــرج دفــع عســكرية مــن مختلــف الكليــات يف هذه الظــروف الصعبــة واالســتثنائية 
والتــي إن دلــت عــى يشء دلــت عــى أن إرادة هــذا الشــعب هــي إرادة قويــة حتميــة 

لهــا أن تنتــر ضــد هــذا العــدوان الغاشــم.
ــوزراء يف حكومــة  ــة مــن األخــوة ال ــا مــع كوكب ــادة السياســية جئن ــة عــن القي نياب
اإلنقــاذ والقيــادات العســكرية لنحــرض هــذا الحفــل الــذي يمثــل حفــال اســتثنائياً يف 

هــذا الظــرف الحســاس ويف هــذه الظــروف املعقــدة.
أن نــرى أمامنــا كوكبــة مــن األشــاوس مــن األبطــال الذيــن تخرجــوا مــن الكليــات 
العســكرية بمختلــف أنواعهــا الــذي نعتــر أنهــم ســيضيفون نقلــة نوعيــة وإضافــة 
عمليــًة ألداء القــوات املســلحة يف هــذا الظرف االســتثنائي والحســاس أنتم ســتتخرجون 
إىل امليــدان تختلفــون عــن غركــم ممــن كانــوا فقــط يتخرجــون إىل مياديــن نظريــة 
ــم  ــوا قدراتك ــتطيعون أن تنم ــدان تس ــارب مي ــن التج ــدان م ــم مي ــم فلديك ــا انت أم
ومواهبكــم لتكونــوا أكثــر إبداعــا وأكثــر تألقــا فهــذا الشــعب املســتضعف املظلــوم 
الــذي فتــك بــه شــذاذ األفــاق مــن طغــاة هــذا العالــم ويف مقدمتهــم أمريــكا والنظــام 

الســعودي.
هــذه الــدورات التــي درســتموها خــالل األعــوام املاضيــة أتــت يف ظــروف اســتثنائية 
ــم  ــن لديك ــكرية لك ــات العس ــن املؤسس ــر م ــة للكث ــة التحتي ــا البني ــتهدفت فيه اس
ميــدان للتجربــة لديكــم ميــدان الختبــار مواهبكــم النظريــة التــي اكتســبتموها فأنتــم 
ــم  ــم ل ــاك وه ــوا إىل هن ــم ذهب ــر منه ــة، الكث ــدان املواجه ــبقوكم إىل مي ــن س إىل م
يكونــوا يكتســبوا الكثــر مــن الخــرات العســكرية والقتاليــة ولكــن امليــدان علمهــم 
االســتهداف املعركــة، املواجهــة.. أمــا هــذه الدفــع فهــي تخرجــت مــن ميدانهــا الــذي 

يخــرج مثــل هــؤالء الرجــال األشــاوس.
نحــن لســنا عشــاق حــروب وال نعشــق املشــاكل لكنــا عشــاق حرية عشــاق اســتقالل 
ــن  ــك م ــات لذل ــرات والتحدي ــروف املؤام ــايل ب ــن نب ــبيلها ل ــة ويف س ــاق كرام عش
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املهــم جميعــاً أن نرســل رســائل ألعدائنــا أننــا ال زلنــا مصممون عــى مواصلة مشــوار 
الصمــود مشــوار الكرامــة مشــوار االســتقالل ولكــن ليــس بطــراً وال أرشاً وال نفتــح 
مجــاالً إطالقــا ملــن يريــد إثــارة املشــاكل والحــروب لكــن مــع ذلــك لــن نــرىض بــأن 

تــداس كرامتنــا ويقتــل شــعبنا.
وهــذا نــداء ربنــا يقــول لنــا }َوَمــا َلُكــْم اَل تَُقاِتلـُـوَن يِف َســِبيِل اللَّــِه َواْلُمْســتَْضَعِفَن ِمَن 
ــِذِه اْلَقْريَــِة الظَّاِلــِم  الرَِّجــاِل َوالنَِّســاِء َواْلِوْلــَداِن الَِّذيــَن يَُقولُــوَن َربَّنـَـا أَْخِرْجنـَـا ِمــْن َهٰ

أَْهلَُهــا َواْجَعــل لَّنـَـا ِمــن لَُّدنــَك َوِليًّــا َواْجَعــل لَّنـَـا ِمــن لَُّدنــَك نَِصرًا{]النســاء: 75[
ليــس مــن بــاب املصادفــة أن تتخــرج هــذه الدفــع يف هــذا اليــوم الــذي يعــزم مجلس 

األمــن أن ينعقــد ملناقشــة موضــوع اليمــن وبالــذات موضــوع الحديدة.
ــد  ــع مــع رســالة يرســلها ول ــة أن تتصــادف تخــرج هــذه الدف ــس مــن املصادف لي
ــدول  ــدة ل ــليم الحدي ــول تس ــاوض ح ــروج للتف ــي للخ ــد الوطن ــيخ إىل الوف الش

ــف. التحال
نحــن نقــول لهــم هــؤالء هــم املفاوضــون عــن الحديــدة هــؤالء هــم مــن ســيفاوضون 

نيابــة عــن الشــعب اليمنــي عــن الحديــدة وعــى كل شــر يف أرض الوطــن.
نحــن لســنا ضــد الســالم نحــن مــع الحــوار نحــن مــع الســالم نحــن نرحــب بــأي 
جهــود دوليــة إقليميــة محليــة يمكــن أن تفــي إىل وقــف العــدوان نحــن نمــد أيدينــا 
ــل  ــم داخ ــرر به ــا املغ ــع إخوتن ــدون أو م ــؤالء املعت ــا ه ــع جرانن ــواء م ــالم س للس

اليمــن.
ــدوان ويف  ــف الع ــوا يف ص ــال لتقف ــم الح ــاء بك ــن س ــا م ــن ي ــاء اليم ــا أبن ــوا ي تعال
خنــدق العــدوان تعالــوا لنفــوت الفرصــة ونســقط أوراق العــدوان تعالــوا لنتحــاور 
مــاذا تريــدون. ؟؟ لكــم مالنــا وعليكــم مــا علينــا ال تبقــوا مطيــة للعــدوان ولأعــداء 

لينفــذوا مــن خاللكــم مؤامراتهــم.
كمــا نقــول ملجلــس األمــن الــذي قــد ينعقــد يف الســاعات القادمــة ملناقشــة مقــرح 
ولــد الشــيخ لتســليم مدينــة الحديــدة كمــا يزعمــون، نقــول لهــم نحــن مــع الحــوار 
مــع الســالم، لكــن ســالم بعــد إيقــاف العــدوان بعــد رفــع الحصــار بعــد إعــادة 

األمــور إىل مجاريهــا وفتــح املنافــذ الريــة والبحريــة والجويــة لهــذا الشــعب.
ــن  ــاة ل ــج الحي ــراء الخلي ــق أم ــا يعش ــوت كم ــقون امل ــال يعش ــا رج ــدة قومه الحدي

ــاً. ــاوموا اطالق ــن يس ــن ول ــن أرض اليم ــر م ــوا يف ش يفرط
ــذي قطعتمــوه عــى أنفســكم جســدتموه وقبلكــم  ــذي ســمعناه وال وهــذا القســم ال
ــن  ــوا م ــن جعل ــهداء والذي ــن الش ــاك اآلالف م ــة فهن ــدان املواجه ــم يف مي إخوانك
أنفســهم للمتقــن إمامــاَ كمــا قــال اللــه ســبحانه وتعــاىل )َواْجَعْلنـَـا ِلْلُمتَِّقــَن إَماًمــا( 
يســقط الشــهيد ويندفــع بعــده مئــات املقاتلــن مئــات املجاهديــن مئــات املرابطــن.
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ــبحانه  ــه س ــع الل ــم م ــو قس ــه وه ــدق مع ــب أن نص ــس غري ــم لي ــذا القس ــك ه لذل
ــِذي  ــُه الَّ ــْم َوِميثَاَق ــِه َعَليُْك ــَة اللَّ ــُروا ِنْعَم ــوا بالعهود)َواذُْك ــول أوف ــه يق ــاىل والل وتع
ــُدوِر(  ــَه َعِليــٌم ِبــذَاِت الصُّ ــَه ۚ إِنَّ اللَّ ــِه إِذْ ُقْلتُــْم َســِمْعنَا َوأََطْعنَــا ۖ َواتَُّقــوا اللَّ َواثََقُكــم ِب

ــة 7. ــدة -اآلي املائ
ــم  ــى صرك ــم ع ــى صمودك ــال ع ــا الرج ــم أيه ــرام لك ــالل واالح ــكر واإلج كل الش
ــم  فدفعكــم هــذه جــاءت خــالل ثــالث ســنوات مــن العــدوان مــن الحصــار ُحرمت
فيهــا يف كثــر مــن االمتيــازات التــي منحــت ملــن كانــوا قبلكــم وملــن ســبقوكم ولكــن 
ــه  ــإذن الل ــا فاتكــم ب ــا وســتعوضون فيم ــا ويف أولوياتن ســتكونون يف حدقــات أعيين

تعــاىل فالعــدوان هــي غمامــة وســحابة وســتنجي.
لكــم كل الشــكر عــى صركــم، أمتكــم شــعبكم ينتظركــم ينتظــر مهاراتكــم ينتظــر 
خراتكــم، كل الشــكر والتقديــر للقائمــن عــى هــذه الكليــات العســكرية الذيــن بذلــوا 
ــادة الدفــاع، هــذه الدفــع ســتتخرج  ــة وكذلــك لقي الجهــد يف هــذه الظــروف الصعب

لتتيــح املجــال لتدخــل دفعــا أخــرى ليبــدأ بــاب التســجيل مــن جديــد.
ــم  ــاً ل ــت جيش ــي صنع ــال الت ــت الرج ــي صنع ــات الت ــذه الكلي ــاة إىل ه ــود الحي تع
يقهــره شــذاذ األفــاق وأفتــك أســلحة الدنيــا فهــم جعلــوا مــن اليمــن حقــال للتجــارب 
ــقطت  ــم وس ــلت رهاناته ــك فش ــع ذل ــة وم ــة واإلرسائيلي ــلحة األمريكي ــارب األس لتج

بجهــود الرجــال الصابريــن الصادقــن يف مياديــن املواجهــة.
هــذه الدفعــة وبتخرجهــا ســتلقي نقلــة يف امليــدان وســتتيح املجــال لدخــول رجــال 

وشــباب آخريــن إىل هــذه الكليــات لتعلــم الفنــون العســكرية.
ــدان  ــن أن تســتفيدوا مــن خراتكــم يف املي لكــم كل الشــكر واإلعظــام واالحــرام آمل
العمــي ونســأل اللــه لكــم التوفيــق، ولشــهدائنا الرحمــة ولجرحانــا الشــفاء، وألرسانــا 

الفــك مــن األرس إنــه ســميع مجيــب. والســالم عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.
فيمــا أكــدت كلمــة الخريجــن جهوزيتهــم القتاليــة العاليــة واســتعدادهم للدفــاع عــن 
الوطــن وعزتــه وكرامتــه.. معاهديــن اللــه والشــعب اليمنــي والقيــادة السياســية أنهم 
ســيكونون دومــا الصخــرة الصلبــة التــي تتحطــم عليهــا كافــة دســائس ومؤامــرات 

العدوان.
وأعربــوا عــن الشــكر والتقديــر لقيــادات الكليــات وهيئــات التدريــس وكل مــن أســهم 

وقــدم جهــدا يف ســبيل إعــداد وتأهيــل هــذه الكوكبــة مــن الخريجــن.
تخلــل الحفــل عــرض عســكري مهيــب جســد مــا يتمتــع بــه الخريجــن من مهــارات 
تدريبيــة ومعنويــات عاليــة، كمــا تــم إســتالم وتســليم القيــادة بــن الدفــع املتخرجــة 
ــن إىل  ــة للخريج ــرارات الرقي ــراءة ق ــة وق ــج العام ــالن النتائ ــة وإع ــع املتقدم والدف

رتبــة مــالزم ثانــي يف القــوات املســلحة وأداء القســم العســكري.
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وقــام رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومعــه وزيــر الدفــاع ورئيــس هيئــة األركان 
ــد  ــن وتقلي ــل الخريج ــى أوائ ــة ع ــهادات التقديري ــز والش ــع الجوائ ــة بتوزي العام

ــران. ــاح الط ــن جن الطياري
ــايل  ــتوى القت ــت املس ــة.. عكس ــرة الحي ــاورة بالذخ ــون من ــذ الخريج ــك نف إىل ذل
واالحــرايف والخــرات املكتســبة خــالل عمليــة التأهيــل والتدريــب النوعــي املتطــور.

وأظهــر الخريجــون خــالل املنــاورة مــدى إملامهــم القتــايل بإجتيــاز الحواجــز وزرع 
الكمائــن وعمليــة اإلغــارة عــى األهــداف وإقتحــام التحصينــات واملواقــع اإلفراضيــة 
للعــدو برعــة هجوميــة فائقــة.. كمــا قــدم قســم القناصــة مهــارات القنــص عــى 
أهــداف معاديــة، فيمــا قــدم قســم تدريــب القــوات الخاصــة مهــارات رمــي ألهــداف 

متحركــة.
ــود  ــي حم ــن ع ــواء الرك ــة الل ــة االركان العام ــس هيئ ــب رئي ــال نائ ــرض اإلحتف ح
ــدات  ــاور والوح ــر واملح ــق والدوائ ــوى واملناط ــادة الق ــن ق ــدد م ــكي وع املوش

العســكرية.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور جزيرة كمران
]14/يوليو/2017[ الحديدة - سبأ:

ــوات  ــى للق ــد األع ــى القائ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار االخ صال
ــواء  ــاع الل ــر الدف ــه وزي ــدة يرافق ــة الحدي ــران بمحافظ ــرة كم ــوم جزي ــلحة الي املس
الركــن محمــد نــارص العاطفــي ورئيــس هيئــة االركان العامــة اللــواء الركــن محمــد 

ــاري. ــم الغم ــد الكري عب
وتفقــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى احــوال املواطنــن يف الجزيــرة مطلعــا عــى 
احوالهــم ومســتمعا منهــم ملعاناتهــم جــراء اســتهداف العــدوان الســعودي االمريكــي 
بشــكل دائــم للجزيــرة وبنيتهــا التحتيــة ومرافقهــا الحيويــة ومنتجعاتهــا الســياحية 
ومــا الحقــه ذلــك مــن رضر بالحالــة املعيشــية للســكان ومفاقمــة االزمــة االنســانية 

عليهــم.
ــن  ــن ع ــى معري ــيايس االع ــس الس ــس املجل ــول رئي ــون ح ــع املواطن ــد تجم وق
ــرف  ــتثنائي يف ظ ــل اس ــن رج ــتثنائية م ــارة االس ــذه الزي ــعادتهم به ــم وس فرحته
اســتثنائي كان اخــر مــا يتوقعــوه هــو زيــارة مســئول رفيــع اىل الجزيــرة الواقعــة 
ــي تحــاول ان تدمــر كل يشء يف  ــارش مــن قــوات العــدوان الت تحــت االســتهداف املب

ــاة. ــات الحي ــرة وكل مقوم الجزي
وطــاف رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بأرجــاء الجزيــرة ومواقعهــا مطلعــا عــى ما 
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يخلفــه العــدوان الســعودي االمريكــي فيهــا مــن خــراب ودمــار بقصــف الطائــرات 
االمريكيــة وبالذخائــر االمريكيــة والريطانيــة.

ــث  ــادال األحادي ــرة متب ــوق الجزي ــى يف س ــيايس االع ــس الس ــس املجل ــف رئي وتوق
مــع املواطنــن ومعــرا لهــم عــن الشــكر واالمتنــان عــى حفــاوة االســتقبال وكــرم 
ــموخ  ــدي وش ــات وتح ــر وثب ــن ص ــم م ــم وارواحه ــده يف عيونه ــا وج ــة وم الضياف

ــار. ــكل انتص ــر ب يب
محييــاً اياهــم عــى صمودهــم وصرهــم ومــا يقدمــوه مــن تضحيــات كبــرة تعــر 
عــن وعيهــم ووطنيتهــم النابعــة مــن ايمــان عميــق بنــر اللــه لعبــادة الصالحــن 
ــزة  ــم وع ــم وعزته ــم وكرامته ــكهم بحريته ــم وتمس ــم ووطنه ــم بارضه والتصاقه

ــي. ــتحقه كل يمن ــتقبل يس ــم اىل مس ــعبهم وتطلعه ــم وش وطنه
ــذه  ــرة ان ه ــاء الجزي ــن ابن ــن م ــى للمواطن ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي واك
ــزور  ــيزورهم وي ــا س ــرى كم ــارات اخ ــتتبعها زي ــرة وس ــون االخ ــن تك ــارة ل الزي
الجزيــرة الــوزراء املعنيــون يف حكومــة االنقــاذ الوطنــي بمواجهــة احتياجات الســكان 
والحــد مــن االرضار التــي يلحقهــا العــدوان بأبنــاء الجزيــرة ومصــادر عيشــهم وبيئة 

الجزيــرة، وان املجلــس يتابــع ذلــك بشــكل دائــم.
ــع  ــة مواق ــة االركان العام ــس هيئ ــاع ورئي ــر الدف ــس ووزي ــس املجل ــد رئي ــا تفق كم
ابطــال الجيــش واللجــان الشــعبية املرابطــن يف الجزيــرة مطلعــا منهــم ومــن القيادة 
امليدانيــة عــى التكتيــكات العســكرية املســتحدثة يف الدفــاع عــن الجزيــرة والشــاطئ 
ــار  ــائل واالنتص ــرق والوس ــكل الط ــن ب ــزاة واملحتل ــد الغ ــتعداد لص ــي واالس اليمن

ــة. ــة اليمــن العادل لقضي
واشــاد رئيــس املجلــس باألبطــال املرابطــن يف الجزيــرة وقــال: انتــم الفخــر وعنــوان 
العــزة والكرامــة ومــن نســتمد منهــم قيــم الصــر والثبــات واالنتصــار واملعنويــات 

ونســتمد مــن تضحياتهــم العــزم والثبــات وقيــم الخــر والفــالح واالنتصــار.
وقــد اصطــف املواطنــون عــى شــاطئ الجزيــرة يف وداع االخ صالــح الصمــاد رئيــس 

املجلــس الســيايس األعــى ومرافقــوه.
ــد تفقــد  ــرة كمــران ق ــه اىل جزي ــل زيارت ــس الســيايس األعــى قب وكان رئيــس املجل
مديريــة التحيتــا بمحافظــة الحديــدة يرافقــه الدكتــور حســن مقبــويل نائــب رئيــس 
الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة، ووزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد العاطفــي وقائــد 
املنطقــة الخامســة اللــواء يوســف املدانــي ووزيــر االعــالم احمــد حامــد ومديــر دائرة 

التوجيــه املعنــوي العميــد يحيــى املهــدي، والعميــد صالــح الشــاعر.
ــوال  ــد أح ــة متفق ــور يف املدين ــواق التم ــوه يف اس ــس ومرافق ــس املجل ــول رئي وتج
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املوطنــن ومســتمعا اىل همومهــم وشــكواهم حــول توقــف مصنــع التمــور يف املديريــة 
منــذ مــا يقــارب خمــس ســنوات.. وقــد توجــه رئيــس املجلــس بعدهــا لتفقــد مصنــع 
التمــور موجهــا املؤسســة االقتصاديــة العســكرية بإعــادة تجهيــز املصنــع وتشــغيله 

مطلعــا ومرافقــوه عــى اجــزاء املصنــع ومكوناتــه واســباب توقفــه.
ــد  ــة زبي ــارة ملدين ــوه بزي ــى ومرافق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــا رئي ــام بعده ق
التاريخيــة وزار مكتبتهــا التاريخيــة ووجــه دائــرة التوجيــه املعنــوي بطباعــة عــدد 

ــة. ــة الدول ــى نفق ــة ع ــة يف املكتب ــات الهام ــن املخطوط م
واطلــع رئيــس املجلــس عــى محتويــات املكتبــة ومــا تحويــه مــن نفائــس ونــوادر 
ــة  ــة والنظري ــوم التطبيقي ــة والعل ــوم املختلف ــة يف العل ــات املصنف ــب واملخطوط الكت

ــة. والتاريخي
وافتتــح رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــالل جولتــه امليدانيــة يــوم امــس يف عــدد 
ــد  ــدة، وتفق ــة الحدي ــران يف مدين ــفى كم ــدة مستش ــة الحدي ــات محافظ ــن مديري م
ــرا  ــاء الكول ــة جــراء اصابتهــم بوب ــة الصحي احــوال املــرىض الذيــن يتلقــون الرعاي
واســتمع مــن القائمــن عــى املشــفى وعمليــات مكافحــة وبــاء الكولــرا عــن نســب 
االصابــة ومــا يتــم تقديمــه مــن رعايــة للمــرىض واملصابــن وحــاالت االشــتباه مــن 

رعايــة وحمــالت التوعيــة بالوقايــة مــن املــرض يف مختلــف مديريــات املحافظــة.
وزار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومرافقــوه جامعــة العلــوم الرعيــة التــي كان 

يف اســتقبالهم فيهــا رئيــس الجامعــة الشــيخ محمــد عــي مرعــي.
واطلــع رئيــس املجلــس عــى ســر عمــل الجامعــة ومــا تقدمــه لطلبــة العلــم الرعي 
مــن خدمــات تعليميــة ورعايــة واســتضافة وتيســر اعمــال ومهــام طلــب العلــم عــى 

. يه مريد
ــه مــن نمــوذج خــالق  واشــاد رئيــس املجلــس بــدور الجامعــة ورئيســها ومــا تمثل
ــرق  ــه بالط ــالم وخدمت ــم االس ــي وتقدي ــم الرع ــة العل ــادرة لخدم ــي يف املب وإيمان
الصحيحــة ووفــق منهجيــة االعتــدال والوســطية ووفــق روح االســالم الحاملة للســالم 

واملحبــة.

الرئيس الصماد حيضر وقفة قبلية لرفد اجلبهات بسنحان
]22/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:

ــاء  ــة صنع ــى بمحافظ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــرض األخ صال ح
اليــوم الوقفــة القبليــة لرفــد الجبهــات باملقاتلــن مــن أبنــاء ســنحان بحضــور رئيس 
الجمهوريــة األســبق رئيــس املؤتمــر الشــعبي العــام عــي عبــد اللــه صالــح ونائــب 
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مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة الدكتــور عبــد اللــه أبــو حوريــة، والعميــد الركــن 
طــارق محمــد عبــد اللــه صالــح.

وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن أملــه يف أن يكــون هــذا الحشــد بدايــة 
لتصعيــد جديــد يف مواجهــة العــدوان وتصعيــده.. وقــال » إننــا أمــام عــدو ال ينفــع 
ــادرات  ــازالت واملب ــل بالتن ــدو ال يقب ــو ع ــز فه ــة العج ــل إىل مرحل ــه إال أن يص مع
تلــو املبــادرات كــون هدفــه الرئيــي هــو ســحق اليمنيــن مــن عــى الوجــود وهــو 
ــدة وأن ال  ــدا واح ــع ي ــون الجمي ــدي وأن يك ــه بتح ــب مواجهت ــذي يوج ــدي ال التح
ــة«. ــدة الداخلي ــوا الوح ــون أن يزعزع ــن يحاول ــن والذي ــن واملرجف ــمع للمغرض نس

وأضــاف األخ صالــح الصمــاد »إن الشــعب اليمنــي قــد أســلم أمنــه وكرامتــه وعزتــه 
إىل رجالــه املقاتلــن أولــو البــأس الشــديد أمثالكــم، وأن الجميــع ينتظــر ماذا ســنقدم 
ــد يف  ــده يف التصعي ــى أش ــدوان اآلن ع ــون أن الع ــم تعرف ــات وأنت ــول للجبه ــن حل م
رصواح ونهــم وتعــز واملخــا ويف ميــدي، وكل الجبهــات وهــو التصعيــد الــذي يجــب 

أن يقابــل بتصعيــد مــن قبــل اليمنيــن ».
وأشــار إىل مــا يحــوزه رجــال اليمــن مــن القــدرات القتاليــة والتدريــب عــى أغلــب 
ــث  ــة تحدي ــو عملي ــداء ه ــل األش ــال القبائ ــه رج ــا يحتاج ــلحة وأن م ــواع األس أن
للتطــورات األخــرة يف التســليح والتكتيــك القتــايل لــدى قــوات العــدوان التــي فشــلت 

ــأس الشــديد. ــو الب ــات أول ــق يشء أمــام صمــود وثب يف تحقي
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن هــذه الوجــوه وأمثالهــا هــي مــن ينتظرهــا 
ــوا  ــد بذل ــال ق ــن الرج ــم وأن اآلالف م ــى أيديه ــرج ع ــون الف ــي ليك ــعب اليمن الش
ــه  ــن وعزت ــن الوط ــاع ع ــبيل الدف ــم يف س ــم وأمواله ــات وجهده ــم يف الجبه أرواحه
وكرامته..كمــا أكــد أن انصــار اللــه واملؤتمــر الشــعبي العــام قــد التحمــوا يف املجلــس 
الســيايس األعــى وقياداتهــم حريصــة عــى أن يكونــوا يف خنــدق واحــد وقــد اختلطــت 

دمائهــم يف املتــارس متجاوزيــن كل تباينــات الــرأي لحجــم العــدوان ومخططــه.
ــم  ــدو يتأل ــل الع ــب أن نجع ــال » يج ــا.. وق ــة وخطورته ــية املرحل ــت إىل حساس ولف
ــي  ــات الت ــا يف املحافظ ــه إخوانن ــي من ــا يعان ــه، كم ــن عدوان ــي م ــي ال نعان ــا ك من
ــا  ــدوان فيه ــن الع ــي مك ــا والت ــوت وغره ــدن وحرضم ــالل بع ــن اإلحت ــي م تعان
القاعــدة وداعــش، وهــو مــا يســتوجب الحضــور الفاعــل يف الجبهــات لتغيــر املعادلة 

ــا ». ــم تحــت نــران وفوهــات بنادقن وجعلهــم هــم مــن يتأل
وأوضــح رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن العــدوان دخــل عامــه الثالــث يف ظــل 
ــرك إىل  ــرف يف التح ــور امل ــذا الحض ــل ه ــتمرار مث ــي وإس ــع اليمن ــود املجتم صم
الجبهــات.. موجهــا وزارة الدفــاع ورئاســة األركان بالتنســيق مــع القــادة امليدانيــن 
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ــدو  ــكات الع ــى تكتي ــرف ع ــرة للتع ــة املصغ ــدورات التحديثي ــد ال ــام بعق لإهتم
ــليحه. وتس

ــا  ــم كغره ــتلقى الدع ــع س ــذه املجامي ــال وأن ه ــون للقت ــن مؤهل ــد أن اليمني وأك
ــاع  ــات ودور وزارة الدف ــايل يف الجبه ــع القت ــة الوض ــا إىل طبيع ــات.. الفت يف الجبه
واملبــادرات والتضحيــات الفرديــة والجماعيــة التــي خرجــت بســالحها الشــخي يف 

ــة. ــزة والكرام ــن الع ــن وع ــن الوط ــاع ع الدف
ــر  ــس املؤتم ــره لرئي ــكره وتقدي ــن ش ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر رئي وع
الشــعبي العــام الزعيــم عــي عبــد اللــه صالــح عــى هــذه املبــادرة وللمشــاركن يف 
الوقفــة القبليــة مــن أبنــاء ســنحان عــى مبادراتهــم الدائمــة ومــا يمثلــه املحتشــدون 

ــوم مــن رافــد للجبهــات وفــق تحــرك مســئول يواجــه تحــرك العــدوان. الي
وأكــد األخ صالــح الصمــاد أن هــذا التحــرك والحشــد اليــوم ســيقابل بتحــرك مــن 
ــون  ــب أن يك ــا يوج ــو م ــاب وه ــف حس ــدوان أل ــه الع ــب ل ــدوان وسيحس ــل الع قب

ــئوال. ــا ومس ــركا جدي تح
وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الشــكر والثنــاء عــى مــن قــام بإعــداد هــذه 

املجاميــع وتجهيزهــا وتأهيلهــا للتوجــه إىل الجبهــات.
ــه  مــن جانبــه حيــا رئيــس املؤتمــر الشــعبي العــام الرئيــس األســبق عــي عبــد الل
ــن  ــن أم ــاع ع ــبيل الدف ــن يف س ــن واملجاهدي ــن املقاتل ــبابي م ــع الش ــح التجم صال

ــه. ــن مع ــدوان واملتحالف ــة الع ــن يف مواجه ــتقرار الوط وإس
وأشــار إىل أهميــة اللقــاء بهــذا الحشــد بمعيــة األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس 
الســيايس األعــى الــذي يقــود العمليــة السياســية وينتظــر مــن املقاتلــن التوجــه إىل 
الجبهــات ودعمهــم بــكل مــا يلزمهــم وتطويــر قدراتهــم، وأنــه عــى ثقــة بجاهزيتهــم 

لتقديــم التضحيــات مــن أجــل الوطــن وأن الثقــة بالشــباب كبــرة.
ونــوه بتوجيهــات رئيــس املجلــس الســيايس االعــى لــوزارة الدفــاع بتوفر املســتلزمات 
ــم  ــا له ــدين ومتمني ــا املحتش ــات.. محيي ــن إىل الجبه ــن املتوجه ــة للمقاتل املطلوب

التوفيــق والنجــاح.

رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر إجتماع للمكاتب التنفيذية 
والسلطة احمللية بصعدة

]12/أغسطس/2017[ صعدة - سبأ:
ــدة  ــة صع ــى بمحافظ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــرض األخ صال ح
ــس  ــب رئي ــور ونائ ــن حبت ــز ب ــد العزي ــور عب ــوزراء الدكت ــس ال ــه رئي ــوم ومع الي
الــوزراء للشــئون اإلقتصاديــة الدكتــور حســن مقبــويل والنائــب العــام عبــد العزيــز 
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البغــدادي اإلجتمــاع املوســع للمكاتــب التنفيذيــة والســلطة املحليــة بمحافظــة صعدة.
ويف اإلجتمــاع الــذي ضــم محافــظ صعــدة محمــد جابــر عــوض ووكالء املحافظــة.. 
أشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل حجــم التضحيــة التــي قدمتهــا املحافظــة 

يف مواجهــة العــدوان إىل جانــب أبنــاء الشــعب اليمنــي يف مختلــف املحافظــات.
ــم  ــابقة ل ــدوان يف س ــل الع ــن قب ــكرية م ــة عس ــة منطق ــالن املحافظ ــتنكر إع واس
يشــهد لهــا التاريــخ مثيــل، إال أن أبنائهــا كانــوا يف مقدمــة الصفــوف، كمــا تخــرج 

ــات. ــتتوجه إىل الجبه ــع س ــوم مجامي ــم الي منه
وقــال » إن املــروع األمريكــي قائــم عــى تمزيــق املنطقــة وال يرجــى أو يركــن عــى 
حــل إال بوصــول العــدو إىل مرحلــة العجــز وطورنــا قدراتنــا ».. مستشــهدا بالوضــع 
يف ســوريا الــذي يحســم فيــه الجيــش الســوري املشــهد وتتجــى السياســة األمريكيــة 

القائمــة عــى املشــاكل.
ــدي  ــع يف التح ــتمرار الجمي ــة إس ــى أهمي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
والصمــود بعــد أن وصــل اليمــن إىل وضــع لــم يعــد فيــه مــا نخــاف عليــه ووضــوح 
رغبــة العــدو يف تدمــر كل يشء والــذي وصــل يف بعــض املناطــق إىل إحتــالل اإلمــارات 
والقــوات الســودانية ملنابــع النفــط يف شــبوة واســتقدام املارينــز األمريكــي يف شــبوة 

وهــي الرعيــة التــي تريدهــا الريــاض وأمريــكا.
وأشــار إىل الصــورة البشــعة التــي يمكــن أن تــؤول بــأي مجتمــع يحصــل لــه إخراق 
ــن  ــع األرسى م ــل م ــورة التعام ــه ص ــا تقدم ــراض وم ــاك األع ــازر وانته ــن املج م
تلخيــص ملــدى الحقــد والعدوانيــة لــدى العــدو ومــا يجــب عــى املجتمــع القيــام بــه.

وأوضــح رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن الزيــارة ملحافظــة صعــدة نابعــة مــن 
الثقــة بالوعــي الــذي تزخــر بــه املحافظــة ورجالهــا وحاجتهــم إىل الوقــوف معهــم.. 
ــات  ــع إحتياج ــل م ــاذ للتعام ــة اإلنق ــع حكوم ــه م ــاق علي ــم اإلتف ــا ت ــا بم منوه
املحافظــة وفــق املتــاح والتعــاون والتكامــل بــن الجميــع والوعــي بحقيقــة العــدوان 

ومــا تعانــي منــه املحافظــة ومــا تحتــاج إليــه.
ولفــت إىل مــا قدمتــه محافظــات أخــرى تقــارب محافظــة صعــدة يف عــدد الشــهداء 
ــن  ــعب الذي ــاء الش ــع أبن ــن جمي ــدوان م ــة الع ــابقة يف مواجه ــس املس ــا يعك وبم

ــات. ــدون إىل الجبه ــة ويتواف ــدورات التدريبي ــن ال ــون م يتخرج
كمــا أكــد األخ صالــح الصمــاد أن جامعــة صعــدة ســتكون مــن أولويــات الحكومــة 
ــا يف  ــوا منه ــي حرم ــم الت ــى فرصه ــة ع ــاء املحافظ ــل أبن ــى أن يحص ــل ع والعم
التعليــم الجامعــي واملنــح الدراســية داخليــا والتعويــض عــن نتائــج الحروب الســابقة 
واإلهتمــام بالجانــب الزراعــي والعمــل عــى إيجــاد أســواق ملنتجــات املحافظــة مــن 
ــن  ــر م ــويقها إىل كث ــاد تس ــي يع ــان الت ــه كالرم ــن الفواك ــمية م ــل املوس املحاصي
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ــم. مناطــق العال
وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن شــكره لقيــادة املحافظــة ووجهائهــا 
ــم  ــم وثباته ــى صموده ــة ع ــلطة املحلي ــة والس ــب التنفيذي ــئوليها يف املكات ومس

ــن. ــار اليم ــبيل إنتص ــم يف س ونضاله
ــلة يف  ــدة الباس ــة صع ــاء محافظ ــود أبن ــوزراء بصم ــس ال ــس مجل ــاد رئي ــا أش فيم
وجــه العــدوان.. الفتــا إىل أهميــة هــذه الزيــارة اإلســتثنائية ملحافظــة إســتثنائية بــكل 

املعايــر.
وأشــار إىل الــدور التاريخــي للمحافظــة وأبنائهــا وتأثرهــا الواســع يف التاريــخ وأبعاد 
ــا  ــة وإقصائه ــتهدف املحافظ ــن اس ــة ع ــكاليات الناتج ــا إىل اإلش ــتهدافها.. الفت إس
ــتوى  ــى مس ــة ع ــرة واملبدع ــول املفك ــاج العق ــى إنت ــا ع ــية وقدرته ــروف سياس لظ

اليمــن.
وأكــد رئيــس الــوزراء أن العمــل جــاري عــى عقــد إجتمــاع طــارئ يخــص صعــدة 
ــبة  ــل املناس ــج التدخ ــع برام ــة ووض ــارة املحافظ ــوزراء بزي ــن ال ــدد م ــه ع وتوجي
وخاصــة يف الجوانــب الخدميــة والصحيــة والتعليميــة واإلتصــاالت والطــرق والوقــوف 
الصــادق مــع املحافظــة الصامــدة ورجالهــا ومواطنيهــا.. مشــيدا بالتضحيــات الكبرة 

التــي يقدمهــا أبنــاء املحافظــة.
وعــر الدكتــور بــن حبتــور عــن ســعادته بزيــارة املحافظــة وبعدهــا عــن الصــورة 
النمطيــة التــي كانــت تســوق عنهــا والصــورة الحقيقيــة ملجتمــع مدنــي مقبــل عــى 
ــاة وحريــص عــى اإلســتقرار والوعــي بمعنــى حمــل الســالح وتوظيفــه وهــو  الحي
مــا تجــى يف مواجهــة العــدوان وتقديــم صعــدة خــرة رجالهــا يف الدفــاع عــن اليمــن.

ــوف  ــى وضي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــدة برئي ــظ صع ــب محاف ــدوره رح ب
املحافظــة.. معربــا عــن الســعادة بهــذه الزيــارة ومــا ستعكســه عــى أبنــاء املحافظــة 

ــة. ــن روح إيجابي م
ــط  ــق الراب ــة الطري ــة وخاص ــرق يف املحافظ ــع الط ــدة إىل واق ــظ صع ــار محاف وأش
لصعــدة بالعاصمــة صنعــاء وأهميــة اســتكماله باإلضافــة إىل األرضار التــي يلحقهــا 
ــارات  ــور والعب ــرق والجس ــه للط ــي بقصف ــعودي األمريك ــدوان الس ــران الع ط

ــة. ــان املدني ــن واألعي ــتهداف املواطن واس
ولفــت إىل وضــع القطــاع الصحــي ومــا يشــهده مــن ضغــوط وانخفــاض النفقــات 
ــة مــن القضايــا واملشــكالت التــي  التشــغيلية وأهميــة معالجــة ذلــك.. متنــاوال جمل
تعانــي منهــا املحافظــة ومــا يجــري العمــل عليــه مــع حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي ومــا 

ســيتم بعــد هــذه الزيــارة.
وكان رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومعــه رئيــس الــوزراء ونائــب رئيــس الــوزراء 
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ــة  ــكرية واألمني ــادات العس ــن القي ــدد م ــدة وع ــظ صع ــة ومحاف ــؤون اإلقتصادي للش
ــعبية يف  ــان الش ــش واللج ــى الجي ــن جرح ــدد م ــة زاروا ع ــخصيات اإلجتماعي والش

املستشــفى الجمهــوري بصعــدة.
ــم  ــا له ــى.. متمني ــوال الجرح ــى أح ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــأن رئي واطم

ــل. ــفاء العاج الش

الرئيس الصماد حيضر احلفل الرمزي لتخرج عدد من الدورات 
التخصصية بصعدة

]12/أغسطس/2017[ صعدة - سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومعــه رئيــس مجلــس 
الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور ونائــب رئيــس الــوزراء للشــئون اإلقتصادية 
ــل  ــوم الحف ــوض الي ــر ع ــد جاب ــدة محم ــظ صع ــويل ومحاف ــن مقب ــور حس الدكت
ــدود يف  ــات الح ــه إىل جبه ــة املتوج ــدورات التخصصي ــن ال ــدد م ــرج ع ــزي لتخ الرم

القنــص واإلســناد اللوجســتي وفــرق متخصصــة يف األســلحة املضــادة.
ــد  ــدود العمي ــرس الح ــد ح ــور قائ ــى بحض ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاهد رئي وش
ــام  ــد الرم ــد املجي ــد عب ــدة العقي ــور صع ــس أركان مح ــب رئي ــبحان ونائ ــارص س ن
ــي  ــة الت ــلحة التكتيكي ــتعراض األس ــبة وإس ــم باملناس ــذي أقي ــزي ال ــرض الرم الع

ــعبية. ــان الش ــش واللج ــن الجي ــة م ــرق القتالي ــا الف ــت عليه تدرب
واســتمع إىل رشح تفصيــي عــن خصائصهــا وإمكانياتهــا واإلســتخدام التكيتيكي الذي 
ــه  أتقــن الجيــش واللجــان الشــعبية توظيفهــا وكــر الســالح األمريكــي ويف مقدمت

دبابــات اإلبرامز،وعربــات الــراديل.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف الكلمــة التــي ألقاهــا باملناســبة عن شــعوره 
بالفخــر لوجــوده بــن األبطــال الذيــن أنهــوا فــرة التدريــب الخاصــة ومتوجهــن إىل 
الجبهــات بعــد تلقيهــم تدريباتهــم تحــت رصــد الطائــرات وبطــش العدو وغطرســته 
يف محافظــة صعــدة التــي ضمــدت جراحهــا وانطلــق أبنائهــا للدفــاع عــن اليمــن مــع 
بقيــة اليمنيــن األحــرار.. منوهــا بمــا يحققــه املرابطــن مــن كــر للعــدوان الــذي 

يواجهــه اليمنيــون جميعــا والــذي يريــد أن يســحق األمــة بإســتباحته لــكل يشء.
ــم  ــس جهده ــن ينعك ــن الذي ــب واملعلم ــل والتدري ــادة التأهي ــود قي ــاد بجه وأش
ــدرات  ــر ق ــة وتطوي ــارات القتالي ــن للمه ــادة الخريج ــم يف إج ــم وصره وجهاده

ــلحة. ــف األس ــع مختل ــل م التعام
وقــال » نتعــرض لعــدوان لــم يســبق لــه مثيــل يف تاريــخ اليمــن ويواجــه بصمــود 
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لــم يســبق لــه مثيــل عــى اإلطــالق، تمثلونــه أنتــم وبكــم ســيتحرر اليمــن وينكــر 
العــدوان الــذي تجــاوز كل الحــدود وانتهــك الحرمــات ويريــد ســحق مــا تبقــى يف 

هــذا الشــعب«.
وأضــاف »لــم يبــق أمامنــا إال الصمــود واملثابــرة ونحــن عــى مشــارف النــر بقليــل 
مــن العــزم واإلرادة فيمــا يظــن العــدو أنــه قــد أوصــل الشــعب اليمنــي إىل مرحلــة 

مــن اإلنهــاك والضعــف ليأتــي األمريكــي ليتدخــل ».
ومــى بالقــول » هــا نحــن يف عنفــوان صمودنــا وبأســنا وقوتنــا وصرنــا وتحدينــا 
ــد  ــع تصعي ــرة م ــة وخط ــة حساس ــدا أن املرحل ــدي ».. مؤك ــه التح ــه ب ــذي نواج ال
العــدوان يف كل الجبهــات وهــو مــا يقتــي أن تكــون هــذه الدفــع مواكبــة للمرحلــة 

وأن تعطــي دفعــة قويــة للميــدان.
ــع  ــذه الدف ــأن ه ــة ب ــس الثق ــه يعك ــوزراء ونائب ــس ال ــوره ورئي ــار إىل أن حض وأش
ســتكون عنــد مســتوى الظــن وأن كثــر مــن الصــر والعزيمــة مــن أجــل الحصــول 

عــى الفــالح.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن أهــم أهــداف هــذه الزيــارة وحضــور 
حفــل التخــرج هــو إســتلهام الثبــات مــن الصادقــن مــع اللــه والوطــن وأنفســهم 
ــي  ــعب اليمن ــة الش ــار ملظلومي ــعب واإلنتص ــدي الش ــى أي ــم وع ــى أيديه ــد ع والش

ــتضعفن. واملس
كمــا أكــد أن قــادم األيــام سيشــهد مواقــف لهــا تأثرهــا عــى مســار املعركــة وخاصة 
يف الحــدود التــي ســتمثل هــذه الدفــع قوامــا للوصــول إىل العمــق الســعودي وتحقيــق 
ــة  ــارات مــن املرتزق ــذي يوظــف محــدودي الخي الضغــط عــى العــدو الســعودي ال
والعمــالء ليقتلــوا وهــو يتفــرج ويجعــل اليمــن حقــال لتجــارب الســالح الذي اشــراه 

مــن دول اإلســتكبار ويف مقدمتهــا أمريــكا.
وحيــا األخ صالــح الصمــاد األبطــال املتخرجــن مــن الدفــع العســكرية التخصصيــة 
ــون أول  ــر إال أن تك ــذي آث ــور ال ــن حبت ــز ب ــد العزي ــور عب ــوزراء الدكت ــس ال ورئي
زيــارة لــه ملحافظــة صعــدة كنــوع مــن تعبــر اليمنيــن عــن إعتزازهــم وفخرهــم 
بهــذه املحافظــة التــي كانــت وال تــزال مــن املحافظــات التــي تمثــل الحصــن املنيــع 

والســياج األمــن لهــذا الشــعب.
فيمــا عــر رئيــس مجلــس الــوزراء عــن ســعادته بهــذه الزيــارة ملحافظــة صعــدة.. 
مشــرا إىل أن أهــم مــا يف الزيــارة، تفقــد األبطــال الذيــن ســطروا ويســطرون مالحــم 

بطوليــة يف مختلــف الجبهــات.
وقــال« أنتــم إىل جانــب أبنــاء الشــعب اليمنــي تقاتلــون عــن عــزة وكرامــة الوطــن 
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كل الوطــن والعــدو ال يميــز بــن محافظــة وأخــرى وفصيــل ويريــد أن يرًكــع شــعبنا 
ــا  ــبة لن ــارة بالنس ــي زي ــه، وه ــه إىل غرب ــن رشق ــه وم ــماله إىل جنوب ــن ش ــه م برمت
ــة  ــم بطولي ــطرون مالح ــن يس ــادة الذي ــال والق ــؤالء األبط ــاء به ــدا وااللتق ــة ج هام

كبــرة«.
وهنــأ الدكتــور بــن حبتــور القائمــن عــى العمليــة التأهيليــة والتدريبيــة االســتثنائية 
التــي يؤلــم أبطالهــا العــدو كمــا إملنــا ويوجعــوه كمــا أوجــع الشــعب اليمنــي وحتــى 
يعــرف العدالــة اإللهية..وأكــد رئيــس الــوزراء أن هــذه الوجــوه يف املقدمــة وستســند 
وتدعــم عــر حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي حتــى يحقــق الشــعب كل مــا يصــون كرامتــه 
ــم  ــداد بنره ــطرها األج ــبق وأن س ــي س ــوالت الت ــذه البط ــه به ــن عزت ــاع ع والدف

اإلســالم ووصولهــم إىل الــرق والغــرب«.
بــدوره عــر محافــظ صعــدة عــن ســعادته وأبنــاء املحافظــة بزيــارة رئيــس املجلــس 
ــن  ــه م ــا تمثل ــة وم ــئون اإلقتصادي ــه للش ــوزراء ونائب ــس ال ــى، ورئي ــيايس األع الس

دفعــة معنويــة للمحافظــة وأبنائهــا.
ــب  ــدان التدري ــم يف مي ــزء منه ــرض ج ــذي يح ــال ال ــة األبط ــاء املحافظ ــد أن أبن وأك
يمثلــون الثــروة الحقيقيــة للوطــن التــي يراهــن الجميــع عليهــا يف مواجهــة األعــداء.. 
ــي وكل  ــكري وامليدان ــب العس ــة يف الجان ــة التأهيلي ــى العملي ــن ع ــيدا بالقائم مش
الجهــود املبذولــة يف إســتثمار الخــرات واملهــارات يف تخريــج رجــال الرجــال الذيــن 

ــراب. يمرغــون أنــوف األعــداء يف ال

رئيس اجمللس السياسي يضع حجر األساس ملبىن هيئة املستشفى 
اجلمهوري بصعدة

]12/أغسطس/2017[ صعدة - سبأ:
وضــع األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف مدينــة صعــدة اليــوم 

حجــر األســاس ملــروع مبنــى هيئــة املستشــفى الجمهــوري العــام باملحافظــة.
واســتمع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومعــه رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور 
ــور  ــة الدكت ــئون اإلقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــور ونائ ــن حبت ــز ب ــد العزي عب
حســن مقبــويل ومحافــظ صعــدة محمــد جابــر عــوض وعــدد مــن القيــادات اإلدارية 
والعســكرية باملحافظــة، إىل إيضــاح حــول مــا تــم إنجــازه خــالل املرحلــة املاضيــة 

مــن الدراســات للمــروع باإلعتمــاد عــى الكــوادر والخــرات املحليــة.
كمــا اســتمعوا إىل رشح عــن إعــداد دراســات الجــدوى للمــروع ومصــادر التمويــل 
ــح أول  ــعة ليصب ــه للتوس ــي وقابليت ــروع الطب ــذا امل ــق ه ــة بتحقي ــة والكفيل املحلي
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ــة  ــوادر الوطني ــات والك ــزات واإلمكان ــدث التجهي ــق أح ــة وف ــة متكامل ــة طبي مدين
ــة. املؤهل

الرئيس الصماد يزور مسجد ومدرسة دماج بصعدة
]12/أغسطس/2017[ صعدة - سبأ:

زار األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ورئيــس الــوزراء الدكتــور 
ــور  ــة الدكت ــؤون اإلقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــور ونائ ــن حبت ــز ب عبدالعزي
حســن مقبــويل اليــوم يف إطــار زيارتــه للمحافظــة مســجد ومدرســة دمــاج الســلفية.

ــس الســيايس األعــى مــع القائمــن عــى املدرســة واملســجد..  وتحــدث رئيــس املجل
ــن يف  ــوال املواطن ــى أح ــالع ع ــياق اإلط ــي يف س ــاج تأت ــارة إىل دم ــدا أن الزي مؤك
ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــم يف مواجه ــم ومؤازرته ــس همومه ــدة وتلم ــة صع محافظ
األمريكــي والتعبــر عــن الفخــر واإلعتــزاز بصمــود اليمنيــن وتماســكهم وترابطهــم 

ــع. ــاء الجمي ــاء وأبن ــوة وآب ــع أخ وأن الجمي
ــر  ــكاالت وتوف ــة اإلش ــمية يف معالج ــزة الرس ــع األجه ــل م ــة التكام ــار إىل أهمي وأش
الخدمــات.. الفتــا إىل أن وزراء حكومــة اإلنقــاذ املعنيــة وزاراتهــم بالخدمات األساســية 
ســيزورون املحافظــة واملنطقــة واالطــالع عــى اإلحتياجــات األوليــة وامللحــة والعمــل 

عــى معالجتهــا وتخفيــف املعانــاة عــن أبنــاء املجتمــع.
ــجدها  ــاج ومس ــارة دم ــعادته بزي ــن س ــوزراء ع ــس ال ــس مجل ــر رئي ــا ع فيم
ــرا  ــن.. مش ــوال املواطن ــد أح ــدة وتفق ــة صع ــارة محافظ ــار زي ــتها يف إط ومدرس
إىل مســئولية الحكومــة يف متابعــة املشــكالت وحلهــا وتوفــر الخدمــات بأقــى مــا 

ــة. ــروف الراهن ــر الظ ــت تأث ــن تح يمك
ــى  ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــارة رئي ــاج بزي ــجد دم ــام مس ــب إم ــه رح ــن جانب م
ورئيــس الــوزراء ومرافقيهمــا.. ســائال املــوىل عــز وجــل أن يحمــي اليمــن ويجنبهــا 

ــروه. ــعبها كل رش ومك وش
وأكــد أهميــة تعــاون الجميــع يف الحفــاظ عــى اليمــن كل مــن موقعــه ومســئوليته يف 

التعــاون عــى الــر والتقــوى وعــدم التعــاون عــى اإلثــم والعــدوان.
وتفقــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومرافقــوه جامــع اإلمــام الهــادي بمدينــة 
ــر  ــن أرضار وتدم ــي م ــعودي األمريك ــف الس ــدوان والقص ــه الع ــا لحق ــدة وم صع
طــال املحيــط الســكني للجامــع التاريخــي.. واســتمعوا مــن القائمــن عــى الجامــع 
ــارة  ــه مــن من ــي يقدمهــا الجامــع ومــا يمثل ــة الت إىل رشح حــول األنشــطة التعليمي
تعليميــة وتاريخيــة يف التاريــخ اليمنــي وأبعــاد اســتهدافه لرمزيتــه وتأثــره وقيمتــه 

ــة. ــة واإلجتماعي التاريخي



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

184

وكان رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومعــه رئيــس الــوزراء ونائــب رئيــس الــوزراء 
ــد  ــواء عب ــي الل ــن القوم ــاز األم ــس جه ــال رئي ــم بأعم ــة والقائ ــؤون االقتصادي للش
ــي  ــعب بن ــهداء يف ش ــاض الش ــم زاروا ري ــه الحاك ــد الل ــواء عب ــان، والل ــرب جرف ال

ــة ونشــور وال الصيفــي. معــاذ والجعمل
ــاذ،  ــي مع ــة بن ــان يف روض ــم جدب ــد الكري ــور عب ــهيد الدكت ــح الش ــا زاروا رضي كم
ــه  ــواء ط ــهيد الل ــح الش ــى رضي ــرار وع ــهداء األب ــى أرواح الش ــة ع ــرأوا الفاتح وق
املدانــي.. معريــن عــن القيمــة العظيمــة التــي يركهــا الشــهداء األبــرار بتضحياتهــم 
ــي وصــد  ــد يف الدفــاع عــن األمــة واإلنتصــار لليمــن والشــعب اليمن وســجلهم الخال
العــدوان والدفــاع عــن العــزة والكرامــة واســتنهاض الهمــة التــي ال تعــرف النكــوص 

أو االستســالم وتعــرف مــا يجــب أن تكــون عليــه األمــة ومســتقبل اليمــن.
ــهداء  ــع ذوي الش ــث م ــوه األحادي ــى ومرافق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــادل رئي وتب
الذيــن عــروا عــن إعتزازهــم بمــا قدمــه الشــهداء مــن تضحيــة واستبســال يف ســبيل 
ــم  ــة ورد الظل ــة والتبعي ــا األمــة والتحــرر مــن الهيمن الحــق ونــرة اليمــن وقضاي

والبغــي.. مؤكديــن أنهــم عــى دربهــم ســائرون.
ــذي  ــة ال ــرايف يف محض ــت الظ ــوه بي ــى ومرافق ــيايس األع ــس الس ــس املجل وزار رئي
ــاء  ــن النس ــا م ــة بأكمله ــهدت عائل ــي واستش ــعودي األمريك ــران الس ــتهدفه الط اس
ــي ال يمكــن تريرهــا  ــم الحــرب ضــد اإلنســانية الت ــة مــن جرائ ــال يف جريم واألطف
ــعب  ــق الش ــا بح ــي يرتكبه ــازر الت ــم واملج ــع كل الجرائ ــيها م ــقوطها أو تناس أو س

ــات. ــة يف كل املحافظ ــان املدني ــي واألعي اليمن
ــرم  ــن ج ــم م ــق به ــا لح ــى م ــرايف ع ــازي آلل الظ ــاد التع ــس الصم ــدم الرئي وق
وإجــرام.. مطلعــا عــى حجــم الــرضر ونوعيــة الســالح املســتخدم يف إســتهداف منزل 

ــاكنيه. ــى رؤوس س ــره ع ــيط وتدم بس
كمــا قــام األخ صالــح الصمــاد بزيــارة ســد آل الحماطــي بمديريــة مجــز.. موجهــا 
برعــة إســتكمال األعمــال التكميليــة للســد التــي توقفــت جــراء العــدوان الســعودي 

األمريكــي.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن العــدوان يهــدف إىل تعطيــل كل مناحــي 
الحيــاة ومصــادر العيــش للشــعب اليمنــي، وحرمــان املديريــات والســكان يف عمــوم 
اليمــن مــن كل فــرص التطويــر واإلســتفادة مــن الخــرات الطبيعيــة ومصــادر امليــاه 
ــف  ــتكمال املتوق ــا وإس ــادة تأهيله ــى إع ــل ع ــد العم ــي يع ــدود الت ــز والس والحواج
ــار  ــر الحص ــدوان وك ــد الع ــات ص ــن جبه ــة م ــة وجبه ــن املقاوم ــزء م ــا ج منه

الجائــر.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر حفل خترج دفعة البأس الشديد
]13/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:

حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، القائــد األعــى للقــوات 
ــة يف  ــكرية التخصصي ــديد العس ــأس الش ــة الب ــرج دفع ــل تخ ــوم حف ــلحة الي املس
املنطقــة العســكرية الرابعــة، بحضــور نائــب رئيــس الــوزراء لشــئون الدفــاع واألمــن 
اللــواء الركــن جــالل الرويشــان ووزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفي 
ووزيــر الداخليــة اللــواء الركــن محمــد عبــد اللــه القــويس ورئيــس اللجنــة الثوريــة 

العليــا محمــد عــي الحوثــي.
ــد  ــدم قائ ــي، تق ــيد الوطن ــم والنش ــر الحكي ــن الذك ــأي م ــدأ ب ــذي ب ــل ال ويف الحف
ــوات  ــى للق ــد األع ــى القائ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــن رئي ــذ اإلذن م ــرض ألخ الع
املســلحة، لبــدء العــرض العســكري املهيــب واملنــاورة التكتيكيــة الرمزيــة بالذخــرة 
الحيــة التــي أجريــت باملناســبة، إلســتعراض مهــارات وقــدرات الخريجــن العســكرية 
عــى األســلحة الخفيفــة واملتوســطة والثقيلــة باإلضافــة إىل عــرض عســكري رمــزي 

ــا القــوة املتخرجــة. ــي تعمــل عليه ــزات الت ــات العســكرية والتجهي للمعــدات واآللي
ــة  ــس هيئ ــرضه رئي ــذي ح ــل ال ــى يف الحف ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــى رئي وألق
ــواء  ــة األركان الل ــس هيئ ــب رئي ــاري ونائ ــم الغم ــد الكري ــد عب ــواء محم األركان الل
عــي املوشــكي ومحافــظ تعــز عبــده الجنــدي ومحافــظ ذمــار حمــود عبــاد، وقائــد 
ــدود  ــرس الح ــد ح ــدي وقائ ــف امله ــد اللطي ــواء عب ــة الل ــكرية الرابع ــة العس املنطق
ــوه  ــا حقق ــى م ــن ع ــا الخريج ــأ فيه ــبة هن ــة باملناس ــبحان، كلم ــارص س ــد ن العمي

ــم. ــم وصره ومثابرته
وثمــن األخ صالــح الصمــاد عاليــا اإلضافــة النوعيــة التــي يمثلونهــا يف قــوام القــوات 
املســلحة واللجــان الشــعبية يف هــذا املرحلــة االســتثنائية مــن تاريــخ اليمــن ومواجهته 
تحالــف مــن أقــوى وأغنــى دول منــذ ثــالث ســنوات، كــرت فيهــا بطــوالت املقاتــل 

اليمنــي كل معــادالت الحــروب مــن التكتيــكات الحربيــة والعســكرية.
ــي  ــل اليمن ــطوري للمقات ــود األس ــى بالصم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي وأش
ــب  ــكرات التدري ــن يف معس ــان املنخرط ــش واللج ــن إىل الجي ــدان واملنضوي يف املي
ــف  ــة والقص ــار االصطناعي ــب واألقم ــد والتعق ــرات الرص ــن طائ ــل، متحدي والتأهي

ــدوان. ــران الع ــل لط املتواص
وقــال« إنــه ملــن دواعــي الــرور والفخــر أن نحــرض هــذا الحفــل قاطعــا زيارتــي 
ملحافظــة صعــدة ألكــون حــارضا معكــم وهــي فرصــة ألعتــذر لأخــوة يف صعــدة عن 
ــي ســتزهق  ــع القــوة الت ــون مــع الجمي ــم تمثل اســتعجايل لكــي أكــون بينكــم وأنت
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باطــل آل ســعود والدفــاع عــن الوطــن ودحــر قــوى البغــي والعــدوان.
وأضــاف »إن هــذه الدفعــة ستســهم يف تعزيــز الجبهــات وأنتــم تعرفــون مــا عمــل 
ــة مــن فتــح جبهــات ومســارات عــدة يف تعــز  ــه العــدوان خــالل الفــرة املاضي علي
ــتغرقت  ــارات اس ــي مس ــاحل وه ــط الس ــدي والري ــع ومي ــأرب والبق ــع وم والضال
مواجهتهــا الكثــر مــن الجهــد املــادي واملعنــوي حتــى تــم تحصــن كامــل الثغــور 
واألن ســنبدأ بهــؤالء وغرهــم يف ســاحات التدريــب لالنتقــال مــن وضــع الدفــاع إىل 

ــز مســاراتنا يف املعركــة«. وضــع الهجــوم وتعزي
ــذ عــام ونصــف مــن انقطــاع  وقــال« إن اباؤكــم وأبنائكــم وإخوانكــم صابريــن من
ــم  ــل يف األم ــا أن ال أم ــرف جميع ــن نع ــف ونح ــار والقص ــت الحص ــب وتح الروات
املتحــدة وال الجامعــة العربيــة وال مبعــوث األمــن العــام، إنمــا األمــل يف اللــه ســبحانه 
وتعــاىل ويف األبطــال مــن أمثالكــم للدفــاع عــن الوطــن واالنتصــار عــى قــوى الكفــر 

والنفــاق التــي تكالبــت عــى الشــعب اليمنــي«.
ــد األعــى للقــوات املســلحة، أن العــدو  ــس الســيايس األعــى القائ وأكــد رئيــس املجل
ــاألرسى يف  ــدو ب ــه الع ــا صنع ــدد بم ــذا الص ــرا به ــا.. مذك ــا وال أخالق ــك قيم ال يمتل
املنطقــة الرابعــة مــن دفــن بعضهــم أحيــاء والتمثيــل بالجثــث كان أخرهــم الشــهيد 
عبــد القــوي الجــري.. الفتــا إىل أن هــذا العــدوان يقــف خلفــه الصهيونيــة وأمريــكا 

ومنافقــي العــرب وعــى رأســهم النظــام الســعودي.
ــات  ــا كنتون ــا وجعله ــى تفتيته ــم ع ــة قائ ــكا يف املنطق ــروع أمري ــار إىل أن م وأش
ــا ســبق وذكــرت أمــس يف حفــل تخــرج الدفــع العســكرية يف  ــال« كم صغــرة.. وق
صعــدة أن موقــف أمريــكا يف ســوريا وتســرها وراء الــراع وعــدم الرغبــة يف حلــه أو 
التهدئــة وأن العالــم صامــت ومنافــق ومداهــن إزاء مــا يجــري يف اليمــن وهو مــا يؤكد 

أن تحركنــا مــن خــالل الثقــة باللــه وســواعدنا وبنادقنــا كفيــل بتحقيــق النــر.
ــة  ــلحة إىل الثق ــوات املس ــى للق ــد األع ــى القائ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــت رئي ولف
ــن  ــن اليم ــاع ع ــة يف الدف ــع املتخرج ــذه الدف ــع له ــا الجمي ــي يوليه ــرة الت الكب

ــه. ــدو وهزيمت ــى الع ــط ع ــة والضغ ــه العادل ــار لقضيت واالنتص
وأعــرب األخ صالــح الصمــاد عــن الشــكر لقيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان 

العامــة عــى جهودهــا يف إنجــاز هــذا العمــل النوعــي يف زمــن اســتثنائي.
ــة، معــرا عــن الشــكر  ــار قــد ألقــى كلمــة ترحيبي ــد الوهــاب املخت وكان املقــدم عب
ــى  ــلحة ع ــوات املس ــى للق ــد األع ــى القائ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر لرئي والتقدي
مشــاركته لهــم هــذه املناســبة وللقيــادة السياســية والعســكرية, مقدمــا موجــزا عــن 

طبيعــة الدفعــة املتخرجــة ومهامهــا وقوامهــا.
فيمــا ألقــى املقــدم صالــح احمــد مرشــد كلمــة عــن الخريجــن عــرت عــن الفخــر 
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واالعتــزاز بالــدور املنــاط بهــذه الدفعــة ويف هــذا التوقيــت مــن تاريــخ اليمــن الــذي 
ــن  ــه والوط ــبيل الل ــا يف س ــى مراتبه ــا إىل أع ــة ومعناه ــة الجندي ــه قيم ــمو في تس

ــعب. والش
ــد مســتوى املســئولية  ــوا عن ــادة عــى أن يكون ــه وللقي وأكــد معاهــدة الخريجــن لل
واألمانــة امللقــاة عــى عاتقهــم يف الدفــاع عــن الوطــن واإلنتصــار ملظلوميــة الشــعب 

ــره. ــه وص ــي وتضحيات اليمن
ــح  ــواء صال ــتية الل ــؤون اللوجس ــاع للش ــر الدف ــاعد وزي ــرج مس ــل التخ ــرض حف ح
ــد الركــن  ــى املهــدي والعمي ــد يحي ــوي العمي ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ الشــاعر، ومدي

ــن. ــادة العســكرين واألمني ــح وعــدد مــن الق ــه صال ــد الل ــد عب طــارق محم

الرئيس الصماد يتفقد عدد من النقاط األمنية وميدان السبعني 
ويعرب عن تعازيه لضحايا جمازر العدوان

]23/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:
ــادات  تفقــد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم ومعــه قي
ــعودي  ــدوان الس ــران الع ــتهدفها ط ــي اس ــة الت ــاط األمني ــن النق ــدد م ــة ع أمني

ــوم. ــر الي ــي فج األمريك
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن تعازيــه واملجلــس الســيايس ألرس الضحايا 
يف أرحــب وســنحان، وشــهداء األمــن الذيــن استشــهدوا يف اســتهداف النقــاط األمنيــة 

عــى مداخــل العاصمــة فجــر اليــوم، وكل ضحايــا العــدوان الغــادر يف اليمــن.
وأكــد أن العــدوان لــن يفلــت مــن العقــاب، وأن هــذه الجرائــم ال تســقط بالتقــادم.. 
ــر  ــت تأث ــرس تح ــى والخ ــوم بالعم ــب الي ــدويل أصي ــع ال ــال« إذا كان املجتم وق
الضغــط األمريكــي والريــال الســعودي، فــإن هــذه املؤثــرات املؤقتــة لــن يطــول بهــا 
الحــال حتــى تنقشــع املســئولية والعــار عــى الجــرم الــذي يرتكــب يف اليمــن وبحــق 

الشــعب اليمنــي منــذ أكثــر مــن عامــن«.
ــاحات  ــارة س ــوه لزي ــك ومرافق ــد ذل ــى بع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــه رئي وتوج

ــا. ــات فيه ــى الرتيب ــا ع ــام.. مطلع االعتص
وأشــاد بالتفاعــل الشــعبي ملواجهــة التصعيــد ودعــم الجبهــات، مــن اجــل مســتقبل 
اليمــن والوفــاء لتضحيــات الشــهداء وصــر وثبــات الشــعب اليمنــي عــى العــدوان 

واملجــازر والحصــار االقتصــادي الظالــم وغــر املــرر.
ــى  ــا ع ــبعن.. مطلع ــدان الس ــوه مي ــى ومرافق ــيايس األع ــس الس ــس املجل وزار رئي
ــه  ــرى تأسيس ــال بذك ــام لالحتف ــعبي الع ــر الش ــا املؤتم ــي يجريه ــتعدادات الت االس
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الخامســة والثالثــن يــوم غــد الخميــس، معربــا عــن التهانــي والتريــكات للمؤتمــر 
الشــعبي العــام بهــذه املناســبة.

ــن  ــث املرابط ــة.. ح ــاط األمني ــى للنق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي ــالل تفق وخ
فيهــا عــى مزيــد مــن اليقظــة والصــر والتحمــل يف هــذه املهمــة الوطنيــة الكبــرة 
ــا املبيتــة الســتهداف األمــن واالســتقرار  التــي يؤكــد اســتهداف العــدوان لهــا النواي
ــود  ــة جه ــة، نتيج ــرة املاضي ــوال الف ــه ط ــز عن ــراق عج ــداث اخ ــي وإح االجتماع

ــم. ــي معه ــعبي واالجتماع ــل الش ــن والتكام ــال األم ــات رج وتضحي
ــة  ــة األمني ــه للمؤسس ــذ بدايات ــدوان من ــتهداف الع ــاد باس ــح الصم ــر األخ صال وذّك
والجرائــم التــي ارتكبهــا بحــق األبطــال يف األمــن املركــزي ورشطــة النجــدة واألمــن 
العــام وتدمــر وزارة الداخليــة والبنيــة التحتيــة للمؤسســة األمنية يف عمــوم محافظات 
ــي  ــه الت ــة العــدوان وأهداف ــة، يف ســجل إجرامــي ووحــي يكشــف حقيق الجمهوري
اســتهدفت األمــن ومؤسســاته التــي يعــد اســتهدافها جريمــة متكاملــة كــون األمــن 
ــالك  ــن واألم ــن املواطن ــن ام ــئول ع ــو مس ــكرية وه ــة العس ــا يف املواجه ــس طرف لي

العامــة والخاصــة.
وقــال« هــذا األمــن الــذي يريــد العــدوان الســعودي األمريكــي تدمــره وجعــل الوطــن 
مرحــا للقاعــدة وداعــش التــي يدعــون مكافحتهــا ودعــم املؤسســات األمنيــة ألجــل 
ذلــك ثــم يدمرونهــا عندمــا يريــدون أن تكــون القاعــدة ودعــش هــي صاحبــة الكلمــة 

الفصــل يف حيــاة املجتمــع كمــا حصــل يف العــراق وســوريا وليبيــا«.
ــا الجهــود التــي  ــه عالي وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن شــكره وتثمين
ــات  ــال مخطط ــن وإفش ــن الوط ــبيل تأم ــا يف س ــة وكوادره ــة األمني ــا املؤسس تبذله

ــاء. ــة صنع ــوىض يف العاصم ــارة الف ــة إلث ــم الحالي ــداء ومخططاته األع

رئيس اجمللس السياسي األعلى يتفقد حي فج عطان السكني الذي 
استهدفه طريان العدوان

]26/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:
تفقــد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم حــي فــج عطــان 
بالعاصمــة صنعــاء والســكان واملنــازل التــي تعرضــت لغــارات طائــرات الـــ f16 من 
قبــل العــدوان الســعودي األمريكــي مخلفــة ضحايــا مــن األطفــال والنســاء واملدنيــن 

يف الحــي فجــر أمــس الجمعــة.
وقــدم رئيــس املجلــس الســيايس األعــى التعــازي لــذوي الضحايــا.. معــرا عــن األلــم 
الشــديد والحــزن العميــق عــى مــا يلحــق بالشــعب اليمنــي واألطفــال والنســاء مــن 
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جرائــم ومجــازر يف مختلــف محافظــات الجمهوريــة.
وأكــد أن هــذه الجرائــم لــن تمــر دون عقــاب ولــن تســقط بالتقــادم كونهــا جرائــم 
ــوف  ــش واللجــان الشــعبية ســيمرغون أن ــا إىل أن الجي حــرب ضــد اإلنســانية.. الفت
ــذي  ــوم ال ــن املظل ــف اليم ــر حلي ــة وأن الن ــرف والبطول ــع ال ــن يف مواق املعتدي
يتعــرض لعــدوان مــن تحالــف أكثــر مــن 17 دولــة يف مخطــط أمريكــي إرسائيــي 
تتقدمهــا الســعودية واإلمــارات بهــدف اســتمرار إخضــاع الشــعب اليمنــي والســيطرة 

عــى مقدراتــه االقتصاديــة.
ــتهجنة  ــة واملس ــم املدان ــذه الجرائ ــى » إن ه ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــال رئي وق
والتــي تجــاوزت كل الحــدود تغــض عنهــا املنظمــات الحقوقيــة التــي تدعــي العمــل 
اإلنســانية ومنــارصة حقــوق اإلنســان الطــرف وتتحــاىش إدانتهــا أو الوقــوف إزائهــا 
ــي  ــط األمريك ــر الضغ ــت تأث ــا تح ــن أجله ــت م ــي قام ــئوليتها الت ــل مس وتحم

ــح«. ــات املصال ــعودي ولوبي والس
ــا  ــي إال صمــودا وصــرا وثبات ــد الشــعب اليمن ــن تزي ــم ل ــا أكــد أن هــذه الجرائ كم
وتعــزز إيمانــه بعدالــة قضيتــه وهــو يواجــه هــذه املجــازر واالنتهــاكات والحصــار 
ــف  ــن ونص ــذ عام ــة من ــة والجوب ــة والبحري ــذ الري ــالق املناف ــادي وإغ االقتص
وبتواطــؤ األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن الــذي يمنــح دول العــدوان املهــل الزمنيــة 
ــه معنويــا تحــت تأثــر  يف حســابات تبنــى عــى استســالم الشــعب اليمنــي وهزيمت
املجــازر وهــو الشــعب العزيــز الــذي لــن يركــع أو يــذل أو يقبــل الهــوان بعــد أن 
ــة. ــزة والكرام ــات الع ــهداء يف جبه ــذل آالف الش ــائه وب ــه ونس ــاء أطفال ــالت دم س

ــدوه  ــدركا لع ــا وم ــاض متحدي ــت األنق ــن تح ــرج م ــذي يخ ــعب ال ــاف » إن ش وأض
الحقيقــي الــذي يريــد أن يســتمر الــذل والهــوان ويدفــن شــهدائه ويدفــن معهــم أملــه 
وحزنــه ويــودع أرواحهــم لــن يكــون إال يف موقــع االنتصــار قــرب الوقــت أو طــال ».

ــي يحمــل مــن الوعــي مــا  ــاد أن هــذا الشــعب الحــر األب ــح الصم وأشــار األخ صال
خيــب كل املراهنــن عــى مــا رهنــوا بــه عــى شــعوب أخــرى ومــا بنــوا عليــه مــن 
ــر  ــعب الح ــذا الش ــون له ــن ال يمت ــه الذي ــل وعمالئ ــة الداخ ــن مرتزق ــات م معطي

ــة. ــز بصل العزي
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بعــالج الجرحــى عــى نفقــة الدولــة وتوفــر 
مســاكن بديلــة للمترضريــن وتقييــم األرضار التــي لحقــت باملحيــط الســكني وجرها.

ــتهدف  ــزل املس ــك املن ــارة ومال ــل الح ــى عاق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــق رئي  راف
ــار. ــد معص ــارش محم ــكل مب بش
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الرئيس الصماد ونائبه يقدمان واجب العزاء ألسر شهداء األمن 
وخالد الرضي

]29/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:
ــب  ــه نائ ــوم ومع ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــدم األخ صال ق
رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة ورئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا محمــد عــي 
ــدي  ــهيد جن ــة الش ــة األمني ــهداء املؤسس ــاة ألرس ش ــزاء واملواس ــب الع ــي واج الحوث
يوســف أحمــد محمــد البــداي والشــهيد جنــدي مصطفــى محمــد محمــد املرتــى 
والشــهيد جنــدي إبراهيــم عــي عبــد امللــك أبــو طالــب وألرسة الشــهيد العقيــد خالــد 

أحمــد زيــد الــريض.
ــر  ــن أح ــم ع ــهداء وذويه ــارب الش ــه ألرس وأق ــس ونائب ــس املجل ــر رئي ــد ع وق
التعــازي وعميــق األلــم عــى ســقوط الشــهداء األبــرار الذيــن كانــوا يف مهمــة وطنيــة 
واحــدة وهــي الحفــاظ عــى الوطــن والدفــاع عنــه وحمايــة الشــعب اليمنــي والجبهــة 

ــة مــن أي عبــث أو إخــراق. الداخلي
وأكــدا أن العــدو املربــص بالشــعب اليمنــي وصــل إىل منتهــاه يف املؤامــرات والعبــث 
الــذي صــار مكشــوفا للعالــم بإســتهداف املدنيــن واألعيــان املدنيــة يف كل مــكان ويف 
ــدوان ويف  ــتمرار دول الع ــن إس ــي م ــرج العامل ــح الح ــب، وأصب ــي ترتك ــازر الت املج

مقدمتهــا الســعودي خــارج قائمــة العــار العاملــي يف إســتهداف االطفــال والنســاء.
وأكــد الرئيــس ونائبــه أن الدولــة متكفلــة بجــر رضر الجميــع والحفــاظ عــى األهداف 
ــذه  ــاء له ــم ووف ــة وأرواحه ــم الغالي ــهداء دمائه ــبيلها الش ــذل يف س ــي ب ــة الت النبيل
ــت  ــة التــي يتحــى بهــا الشــعب اليمنــي والتــي تجل ــم والــروح املعنــوي العالي القي
يف موقــف أرس الشــهداء الحريصــن عــى وحــدة الصــف وســالمة الجبهــة الداخليــة 
والوفــاء لــكل التضحيــات يف مختلــف الجبهــات وجبهــة الصمــود والصــر والثبــات 
ــد  ــي يري ــة الت ــة الخانق ــر واألزمــة االقتصادي ــة الحصــار الجائ املجتمعــي يف مواجه
مــن خاللهــا العــدوان الســعودي تركيــع الشــعب اليمنــي وإذاللــه وهــو مــا يســتحيل 
بوجــود هــذه الــروح اإليمانيــة الحقيقيــة التــي يتحــى بهــا الشــعب اليمنــي.. ســائلن 
ــه ويلهــم أهلهــم  ــه ويســكنهم فســيح جنات ــه أن يتغمــد الشــهداء بواســع رحمت الل

وذويهــم الصــر والســلوان.
ــيايس  ــس الس ــس املجل ــارة رئي ــم بزي ــن إعتزازه ــهداء ع ــاء وذوي الش ــر آب ــا ع فيم
األعــى ونائــب رئيــس املجلــس ورئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا.. مؤكديــن أن إنتصــار 
ــة  ــو الغاي ــه ه ــن مع ــي واملتحالف ــعودي االمريك ــدوان الس ــة الع ــن يف مواجه اليم

املنشــودة لــكل يمنــي حــر.
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كمــا أكــدوا أن كل التضحيــات تهــون يف ســبيل الحفــاظ عــى كرامــة اليمــن وحريتــه 
ــة  ــاف ومحاول ــا اإلرج ــر فيه ــن يؤث ــي ل ــة الت ــه الداخلي ــالمة جبهت ــتقالله وس واس
الطابــور الخامــس إخراقهــا، وتحقيــق مــا عجــزت عنــه مجــازر الطائــرات ودمارهــا 
والحصــار الجائــر واألزمــة اإلقتصاديــة بإفتعــال االزمــات أو دفــع اليمنيــن اىل الفتنة 

أيــا كانــت األســباب.
ــة  ــه املؤسس ــا تقدم ــر بم ــداد الكب ــا واإلعت ــة وأجهزته ــم بالدول ــن ثقته ــروا ع وع
ــات وجهــود دائمــة يف ســبيل امــن واســتقرار اليمــن والحفــاظ  ــة مــن تضحي االمني
عــى أمــن العاصمــة واســتقرارها وحمايتهــا مــن العبــث والعابثــن وســيناريوهات 
ــة ويف  ــق العربي ــم واملناط ــن العواص ــر م ــررت يف كث ــي تك ــدة الت ــش والقاع داع
املناطــق املحتلــة مــن قبــل تحالــف العــدوان الســعودي األمريكــي يف جنــوب اليمــن.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يؤدي صاة عيد األضحى يف اجلامع 
الكبري بصنعاء

]01/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
ــس  ــس الســيايس األعــى ونائــب رئيــس املجل ــح الصمــاد رئيــس املجل أدى األخ صال
الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس ونائــب رئيــس الــوزراء للشــئون اإلقتصادية 
الدكتــور حســن مقبــويل وعــدد مــن الــوزراء والقيــادات العســكرية واألمنية واملشــائخ 
والحكمــاء، شــعائر صــالة عيــد األضحــى املبــارك يف الجامــع الكبــر بصنعــاء مــع 

جمــوع املصلــن.
ــي  ــدي يف خطبت ــد العبي ــم محم ــيخ إبراهي ــد الش ــالة العي ــب ص ــتعرض خطي واس
العيــد فضائــل هــذه املناســبة واملشــاعر املقدســة يف عيــد األضحــى الدالــة عــى وحــدة 
األمــة اإلســالمية، وقيمــة الفــداء األلهــي الناتــج عــن التســليم للــه عــز وجــل يف هــذا 
ــه  ــات لل ــه القرب ــذي تقــدم في ــوم ال ــا عــى استشــعار عظمــة هــذا الي ــوم.. حاث الي
ــه  ــاد الل ــه يف األيــام العــر وفضائلهــا ومــا قضــاه لكثــر مــن عب تعــاىل وذكــر الل

فيهــا مــن الذكــر وعمــل الخــر والصــالة والتســبيح والتكبــر والتهليــل.
 شــارحا فضــل اللــه عــى عبــاده يف هــذه الشــعرة لتكــون مؤتمــراً لأمــة اإلســالمية 
ــت  ــد مبي ــال بع ــن أعم ــوم م ــيتقرر الي ــا س ــا وم ــئونها وأحواله ــق بش ــا يتعل فيم
الحجــاج يف مزدلفــة لرجــم الشــيطان يف نفوســهم وواقعهــم وهــو مــا ينبغــي عــى 
األمــة اإلســالمية تجــاه الشــياطن يف واقعنــا اليــوم مــن االســتكبار العاملــي أمريــكا 
وإرسائيــل واملتســلطن الذيــن تســلطوا عــى رقــاب النــاس وعاثــوا يف األرض فســادا.

وتنــاول الشــيخ العبيــدي الوضــع الــذي أوصــل إليــه الشــياطن املســتكرين الشــعب 
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اليمنــي مــن املجــازر والجرائــم والحصــار والتجــر الــذي ال يؤثــر يف الشــعب اليمنــي 
ألنــه شــعب مؤمــن يعمــل مــن منطلــق الوعــي االيمانــي القائــم عــى االعتصــام باللــه 
وهــو مــا يوجــب أن يكــون اليمنيــون األحــرار جســدا واحــدا ضــد العــدوان ومواجهــة 
كل تصعيــد بتصعيــد وأن يواجهــوا كل اجتمــاع لأعــداء بإجتمــاع يف الداخــل مفوتــن 
ــوم يف اجتمــاع  عــى العــدو فرصــة االيقــاع بــن اليمنيــن املقتديــن بغايــة هــذا الي
ــدا  ــدة وجس ــا واح ــد قلوب ــوم العي ــون ي ــم يصل ــر وه ــج األك ــوم الح ــلمن يف ي املس

واحــدا.
ــل  ــم والتكاف ــم الراح ــزام قي ــدي بالت ــم العبي ــيخ إبراهي ــد الش ــب العي وأوىص خطي
وصلــة الرحــم مــع االهتمــام بالجرحــى وأرس املرابطــن يف الجبهــات وأرس املفقوديــن 
ــازة  ــو حي ــالم وه ــاء يف اإلس ــذل والعط ــة الب ــا لغاي ــاء تحقيق واألرسى وكل األصدق

ــوى. التق
ونــوه الشــيخ العبيــدي ببقيــة الشــعائر يف أيــام العيــد وأهميتهــا وفضلهــا عــى نفوس 
ــبحانه  ــه س ــاء إىل الل ــال بالدع ــاء.. مبته ــان والعط ــم اإليم ــا لقي ــن وتعزيزه املؤمن
وتعــاىل أن يشــد مــن أزر الجيــش واللجــان الشــعبية يف مواجهــة العــدو واملعتديــن، 
وأن يمــن عــى الجرحــى بالشــفاء وعــى األرسى بالفــرج وأن يزكــي أعمــال اليمنيــن 

جميعــا ويوحــد كلمتهــم ويحافــظ عــى وحــدة وطنهــم.
ــس  ــس املجل ــى رئي ــا تلق ــى وخطبتيه ــد األضح ــالة عي ــعائر ص ــاء ش ــد انته وبع
ــن  ــد م ــي العي ــالم وتهان ــر الس ــع الكب ــاء الجام ــه يف فن ــى ونائب ــيايس األع الس
ــه  ــن وثبات ــود اليم ــم بصم ــن اعتزازه ــروا ع ــن ع ــن الذي ــوم املواطن ــن وعم املصل
أمــام التحديــات التــي فرضهــا العــدوان الســعودي األمريكــي مــن مجــازر وجرائــم 
ضــد اإلنســانية وحرمــان اليمنيــن مــن حــج بيــت اللــه الحــرام للعــام الثالــث عــى 

ــوايل. الت
وباركــوا للمجلــس الســيايس رئيســاً ونائبــاً وأعضــاء مــا يقومــون بــه مــن جهــود 
يف ســبيل إدارة شــئون البــالد ومــا تقدمــه حكومــة اإلنقــاذ مــن معالجــات لتعزيــز 
ــر  ــرج كب ــا إىل ف ــن أنه ــة.. مؤكدي ــذه املحن ــى ه ــعبه ع ــر ش ــن وص ــود اليم صم
وأن آخرهــا هــو النــر املبــن لليمــن وشــعبه العزيــز الــذي حــاز قيــادة سياســية 
ــود  ــط كل الجه ــل أن يحي ــز وج ــوىل ع ــائلن امل ــتثنائي، س ــن اس ــتثنائية يف زم اس

ــداد. ــق والس ــة والتوفي بالرعاي
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور الطفلة بثينة الرميي
]01/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

ــة  ــاء الطفل ــوم بصنع ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
بثينــة محمــد منصــور الريمــي الناجيــة الوحيــدة مــن أرستهــا املكونــة مــن ثمانيــة 
أفــراد يف املجــزرة التــي أرتكبهــا طــران العــدوان الســعودي األمريكــي فجــر يــوم 
الجمعــة املاضيــة يف فــج عطــان بطائــرات الـــF16 وبذخائــر أمريكيــة وبريطانيــة 
موجهــة مــا أدى إىل استشــهاد 17 مواطنــا مــن النســاء واألطفــال وعــرات الجرحــى.

ــتوى  ــة ومس ــة بثين ــة الطفل ــى صح ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــأن رئي وأطم
الرعايــة الطبيــة التــي تقــدم لهــا ملعالجــة الكســور والجــراح التــي لحقــت بهــا ومــا 

ســتتلقاه مــن رعايــة نفســية وإجتماعيــة الحقــة جــراء هــذه املجــزرة املروعــة.
وأكــد أن الجرائــم التــي يرتكبهــا العــدوان الســعودي األمريكــي بحــق الشــعب اليمني 
لــن تســقط بالتقــادم وســتواجه بالــرد املناســب مــن أبطــال اليمــن يف مياديــن العــزة 
والكرامــة.. مشــرا إىل أن العــدو ال يجــد مــا يواجــه بــه خيباتــه وخرانــه إال بإرتكاب 
املجــازر بحــق املدنيــن واألطفــال والنســاء وتدمــر األعيــان املدنيــة يف ظــل تواطــؤ 

وصمــت عاملــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور حمافظة اجلوف ويتفقد املرابطني 
يف اجلبهات

]01/سبتمرب/2017[ الجوف - سبأ:
زار األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم محافظــة الجــوف، 

وتفقــد أحــوال املرابطــن يف جبهــات الــرف والبطولــة.
ــي  ــام املالح ــوف س ــظ الج ــه محاف ــى ومع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــع رئي واطل
وقائــد محــور ســفيان قائــد اللــواء 29 العميــد جميــل يحيــى زرعــة، عــى أوضــاع 

ــم. ــم وإحتياجاته ــس همومه ــن وتلم ــال الصامدي ــا األبط ــة وأبنائه املحافظ
ــد  ــة وتفق ــارة املحافظ ــعادته بزي ــن س ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر رئي وع
ــذه  ــه يف ه ــد ومفهوم ــة للعي ــة الحقيقي ــون القيم ــن يمثل ــات الذي ــال يف الجبه األبط
ــعب  ــذا الش ــوا له ــا وهب ــن، بم ــن أرض الوط ــتهدف م ــع مس ــروف يف كل موق الظ
والوطــن مــن تضحيــات ومبــادرات بأرواحهــم ودمائهــم يف كل وقــت وحــن، جاعلــن 

ــا. ــا وقيمته ــات ومعانيه ــي الجبه ــرار ه ــاد كل األح ــم وأعي أعياده
وأشــار إىل مــا أصبــح عليــه الشــعب اليمنــي بأكملــه مــن جبهــة واحــدة إن لــم تكــن 
يف املواجهــة املبــارشة، فهــي يف املواجهــة بالصمــود والصــر عــى املجــازر والجرائــم 
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والضائقــة اإلقتصاديــة والحصــار الــري والبحــري والجــوي والتــي أراد العــدوان من 
خاللهــا تركيــع الشــعب الحــر بتجويعــه وممارســة صنــوف الضغــط التــي ال يلقــى 
ــه واســتقالله  ــه وحريت ــاال عندمــا يكــون الثمــن هــو كرامت ــز ب ــا الشــعب العزي له

وتماســكه.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف أحاديثــه مــع األبطــال املرابطــن يف املواقــع 
التــي زارهــا أن الــرف الكبــر للجميــع أن يكونــوا يف ضيافــة وحضــور هــذه القامات 
ــه  ــن وكرامت ــك الوط ــى تماس ــاظ ع ــي يف الحف ــل الحقيق ــاب الفض ــامقة وأصح الس
وعزتــه واســتقالله ووحدتــه يف مواجهــة واحــدة مــن أرشس املعــارك والهجمــات التــي 

تعــرض لهــا اليمــن، وتعــرض لهــا شــعب ووطــن يف تاريــخ اإلنســانية.
وقــال » إن مــا حققــه الجيــش واللجــان الشــعبية مــن أســطورة يف مواجهــة هــي يف 
حســابات كل املــدارس العســكرية غــر متكافئــة ومســتحيلة، إال أن هــذه اإلســتحالة 
التــي قهــرت اإلبرامــز بالكالشــينكوف وأحرقــت الــراديل بالوالعــة واقتحمــت املواقــع 
ــل  ــت املقات ــاد جعل ــدد والعت ــل الع ــا وبأق ــة فضائي ــوا واملراقب ــا وج ــة أرض املحصن
اليمنــي رقمــا صعبــا ومعادلــة مــن معــادالت الحــروب الجديــدة وعنوانــا لــكل رشف 
ــى  ــم ع ــي وظال ــدوان باغ ــد ع ــة وص ــة عادل ــار يف معرك ــه باإلنتص ــر، وأحقيت وفخ
وطــن وشــعب مســالم كل جريمتــه أنــه يريــد أن يتحــرر قــراره ويســتثمر قدراتــه يف 

إدارة مســتقبله ومســتقبل أبنائــه ».
ــوف  ــة الج ــن يف محافظ ــال املرابط ــى األبط ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــأ رئي وهن
وقيــادة املحافظــة ومشــائخها وأعيانهــا وحكمائهــا بمناســبة عيــد األضحــى املبــارك 
والتهانــي باإلنتصــارات التــي يحققهــا الجيــش واللجــان الشــعبية والشــعب اليمنــي 

العزيــز الصابــر والثابــت والصامــد.
ووجــه وزارة األشــغال العامــة ووزارة الصحــة برفــع طاقاتهــا العمليــة يف املحافظــة 
ــق  ــة ووف ــات املتاح ــب اإلمكان ــة بحس ــات الصحي ــر الخدم ــرق وتوف ــة الط وصيان

ــة. ــادة املحافظ ــة وقي ــلطة املحلي ــع الس ــة م ــط ورشاك تخطي
ودعــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى قيــادة املحافظــة إىل عقــد لقــاء موســع مــع 
الســلطة املحليــة ومشــائخ املحافظــة وأعيانهــا وحكمائهــا للتشــاور ووضــع خطــة 
ــاذ  ــة اإلنق ــع حكوم ــيق م ــة والتنس ــات املحافظ ــة إحتياج ــركة ملواجه ــل مش عم

ــي. الوطن
رافقه خالل الزيارة عضو املجلس السيايس ألنصار الله عبدامللك العجري.
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الرئيس الصماد يعود إىل صنعاء بعد زيارة حملافظة اجلوف
]02/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

ــاء  ــة صنع ــى إىل العاصم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــاد األخ صال ع
اليــوم بعــد زيــارة ملحافظــة الجــوف تفقــد خاللهــا األوضــاع االجتماعيــة والخدميــة 
ــة،  ــوط األمامي ــوف يف الخط ــة الج ــن يف جبه ــد املرابط ــة، وعاي ــة باملحافظ والصحي

ــارك. ــد األضحــى املب وهنأهــم بمناســبة عي
ــظ  ــا محاف ــه فيه ــي رافق ــى الت ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــارة رئي ــملت زي وش
الجــوف ســام املالحــي وقائــد محــور ســفيان العميــد جميــل زرعــة وعضــو املجلــس 
الســيايس ألنصــار اللــه عبــد امللــك العجــري، عــدد مــن املديريــات ومواقــع املواجهــة 

ــة. يف املحافظ
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــال الجي ــن وأبط ــع املواطن ــاد م ــح الصم ــادل األخ صال وتب
التهانــي بمناســبة عيــد األضحــى املبــارك.. مشــيدا باملالحــم البطوليــة التي يســطرها 

املرابطــون يف الجبهــات وصمودهــم الــذي تحطمــت عليــه كل مكائــد األعــداء.
وأكــد أن صمــود األبطــال يف الجبهــات صــار أمنيــة الجميــع مشــاركتهم هــذا الــرف 
العظيــم يف الجهــاد يف ســبيل اللــه والدفــاع عــن الوطــن يف مواجهــة العــدوان.. مشــرا 
ــة للوطــن والشــعب  ــه بطــوالت الجيــش واللجــان الشــعبية مــن حماي إىل مــا حققت
ــي  ــة الت ــات الجنوبي ــه املحافظ ــا تعاني ــن م ــى كل اليم ــا لعان ــي لواله ــي والت اليمن

وقعــت مؤقتــا تحــت نــر االحتــالل
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن االعتــزاز بصمــود وتضحيــات املرابطــن 
ــة  ــة للدول ــية واإلداري ــادة السياس ــعب والقي ــم الش ــتمد منه ــن يس ــات الذي يف الجبه

الــزاد يف الصــر والثبــات واخــذ العــرة والقــدوة.
وأشــار إىل مــا يحظــى بــه املرابطــن يف الجبهــات مــن احــرام وتقديــر بالغــن لــدى 
الجميــع ومــا يســطرونه مــن بطــوالت يف محافظــة الجــوف وغرهــا مــن املحافظــات 
ــداث  ــدوان إح ــاوالت الع ــلت مح ــن وأفش ــت رؤوس اليمني ــي رفع ــات الت والجبه
اخــراق للجبهــة الداخليــة بعــد فشــله يف الجبهــة العســكرية التــي حولهــا األبطــال 

إىل أســطورة مــن أســاطر القتــال والحــرب وصــد املعتديــن.
ــا  ــا جبهاتن ــون أعيادن ــى أن تك ــة ملعن ــة البالغ ــاد، القيم ــح الصم ــح األخ صال وأوض
ــى وآالم  ــهداء والجرح ــات الش ــاء لتضحي ــة الوف ــام وأهمي ــعبي والع ــي الش يف الوع
ــذ بدايــة العــدوان  ــه البالغــة بالصــر من األرسى وطمــوح الشــعب اليمنــي وتضحيت
ومؤامراتــه والوعــي بكلفــة الصمــود والثبــات التــي هــي اقــل مــن كلفــة اإلستســالم 
أو االنكســار الــذي رفضــه الشــعب اليمنــي وصــار فخــرا لــكل يمنــي أن يكــون مــع 
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ــد. ــد أو غــر عي املرابطــن يف الجبهــات أو يف زيارتهــم يف عي
ــون  ــت إال أن تك ــي أب ــا والت ــائخها وأبنائه ــوف ومش ــة الج ــف محافظ ــاد بمواق وأش
مــن املحافظــات الســباقة يف الدفــاع عــن اليمــن يف واحــدة مــن صــور التكامــل بــن 
ــان وكافــة القــوى  الجيــش واللجــان الشــعبية والقبائــل واملشــائخ والحكمــاء واألعي

ــة. ــة والثقافي االجتماعي
فيمــا عــر أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية املرابطــن يف الجبهــات عــن ســعادتهم 
بزيــارة رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومرافقيــه.. مؤكديــن ثباتهــم ثبــات الجبــال 
ــعب  ــة الش ــار ملظلومي ــتقراره واالنتص ــه واس ــن وأمن ــن الوط ــاع ع ــروايس يف الدف ال
ــدى لهــا جبــن اإلنســانية مــن  ــذي يتعــرض لعــدوان وجرائــم حــرب ين ــي ال اليمن
ــاء  ــق النس ــازر بح ــكاب املج ــه يف ارت ــي وإمعان ــدوان اإلجرام ــف الع ــل تحال قب

ــن. ــش املواطن ــادر عي ــح ومص ــة ومصال ــة التحتي ــر البني ــال، وتدم واألطف
وعــروا عــن تهانيهــم لقائــد الثــورة الســيد عبــد امللــك بــدر الديــن الحوثــي بمناســبة 
ــزو  ــوى الغ ــة ق ــم يف مواجه ــم يف مواقعه ــن ثباته ــى املبارك..مؤكدي ــد األضح عي
واملعتديــن، داعيــن منتســبي الجيــش الذيــن لــم يعــودوا إىل وحداتهــم إىل اإلنخــراط يف 
الجبهــات ملواجهــة االحتــالل الســعودي اإلماراتــي الــذي يأتــي بالوكالــة للصهيونيــة 

وأمريــكا وكل أعــداء اليمــن.
وجــدد املرابطــون التأكيــد عــى أن صحــراء الجــوف ســتضل كمــا هــي تبــدد أحــالم 
وطموحــات وأطمــاع املعتديــن وأن أوديــة الجــوف وســهولها التــي جعلهــا العــدوان 
ــد أن  ــب بع ــروة ال تنض ــزارع وث ــتتحول إىل م ــرداء س ــت ج ــود خل ــن لعق ــر املعل غ
ســقتها دمــاء أبنــاء الشــعب اليمنــي وأن اليمــن ســينتر ولــن ينالــه أي انكســار أو 

هــوان.
ــس  ــس املجل ــارة رئي ــات بزي ــن يف الجبه ــوف واملرابط ــة الج ــاء محافظ ــاد أبن وأش
الســيايس األعــى إىل جبهــات املواجهــة.. مؤكديــن أن أبنــاء الجــوف أصبحــوا يحملــون 
ــوف  ــة الج ــل محافظ ــر كام ــتعدادهم تطه ــابقة واس ــود س ــه لعق ــوا من ــا حرم وعي
ودحــر املحتلــن والغــزاة واملرتزقــة الــذي ال مــكان لهــم يف كامــل اليمــن وهــو أمــر 

لــم يعــد محــل جــدال أو اخــذ ورد.
وكان رئيــس املجلــس الســيايس األعــى قــد ناقش مــع قيــادة املحافظــة خــالل الزيارة 
ــي يجــب العمــل عليهــا بــن  ــة الت ــة واإلداري ــات الخدمي أوضــاع املحافظــة واألولوي
الســلطة املحليــة وحكومــة األنقــاذ الوطنــي ويف مقدمتهــا املجــال الصحــي والتعليمــي 

وقطــاع الطــرق.
ووجــه الرئيــس الصمــاد بعقــد اجتمــاع بــن الســلطة املحليــة والجهــات ذات العالقــة 
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ورفــع مصفوفــة عمــل تتكامــل مــع جهــود حكومــة اإلنقــاذ يف هــذه املرحلة مســتفيدة 
مــن مواقــف ووعــي أبنــاء املحافظــة الصامــدة واملســتهدفة منــذ عقــود والتــي حرمت 
ــارة  ــك وإث ــال والتفكي ــار واإلهم ــت اإلفق ــات وعان ــن كل الخدم ــد م ــد وعم ــن قص ع
ــة يف  ــة املتمثل النزاعــات وتشــتيت جهــود أبنائهــا وقواهــا الواعــدة وثروتهــا الطبيعي
الجانــب التاريخــي والزراعــي والبيئــي وهــو مــا جعــل املحافظــة وأبنائهــا يصلــون 
ــداء  ــخ األع ــوع يف ف ــدم الوق ــر وع ــرضورة التغي ــي ب ــن الوع ــة م ــذه املرحل إىل ه

واملتآمريــن وعمالئهــم.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور العامة محود املؤيد
]03/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

زار األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم العالمــة حمــود بــن 
عبــاس املؤيــد واطمــأن عــى صحتــه، مهنئــا إيــاه بمناســبة عيــد األضحــى.

ــث،  ــد األحادي ــود املؤي ــة حم ــع العالم ــى م ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــادل رئي وتب
وطلــب منــه ومــن كل العلمــاء املخلصــن واملجتهديــن النصــح والدعــاء ملــا يمثلونــه 

ــم وقــدوة ومعرفــة وحكمــة يهتــدي بهــا الجميــع. ــه مــن إيمــان وعل ويحملون
وتمنــى للعالمــة املؤيــد طــول العمــر والصحــة والســالمة والعافيــة وأن يحفظــه اللــه 

لليمــن ملــا يمثلــه العالمــة املؤيــد مــن مصــدر وعــي وعلــم ومعرفــة وإجتهــاد.
فيمــا عــر العالمــة حمــود بــن عبــاس املؤيــد عــن شــكره وإمتنانــه لزيــارة رئيــس 
ــادة  ــس والقي ــه يف املجل ــه ولرفاق ــاىل ل ــه تع ــا الل ــى.. داعي ــيايس األع ــس الس املجل

ــن. ــه املعتدي ــات يف وج ــداد والثب ــق والس ــية التوفي السياس

الرئيس الصماد يزور عدد من رياض الشهداء بصنعاء
]03/سبتمرب/2017[ صنعاء – سبأ:

زار األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء عــدد مــن 
ريــاض شــهداء الدفــاع عــن اليمــن وحريتــه واســتقالله وصــد العــدوان الســعودي 
ــم  ــش الكري ــه يف العي ــادرة حق ــن ومص ــى اليم ــة ع ــرة الهيمن ــي ومؤام األمريك

ــة. ــرض والكرام ــن األرض والع ــاع ع ــرار والدف ــتقالل الق واس
وقــرأ رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء، وتبــادل مــع 

ــارك. ــد األضحــى املب أهاليهــم وذويهــم التهانــي بعي
ــهداء  ــا الش ــي يمثله ــة الت ــرة والعظيم ــة الكب ــاد إىل القيم ــح الصم ــار األخ صال وأش
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الذيــن أصبحــوا بتضحياتهــم رمــزا لعدالــة القضيــة اليمنيــة وعنوانــا مــن عناويــن 
مقاومــة قــوى الــر والعــدوان والهيمنــة واالســتكبار العاملــي، والدفــاع عــن الشــعب 
اليمنــي املســتضعف الــذي يشــن عليــه وعــى أرضــه ومقدراتــه عــدوان باغــي وظالــم 

دون وجــه حــق.
ــه  ــدوان وردع ــذا الع ــد ه ــل ص ــت ألج ــرة انطلق ــذه األرواح الطاه ــح أن ه وأوض
ــق  ــن الح ــاع ع ــص يف الدف ــدة وال النق ــل املزاي ــن ال تقب ــا عناوي ــجلة بدمائه مس
والعدالــة والحريــة، ومصــدر إشــعاع دائــم يخــرج مــن املجتمــع أجمــل مــا فيــه مــن 

ــانية. ــة واإلنس ــداء العدال ــاها أع ــا ويخش ــة يخافه روح قوي
ــا  ــدرا وأن م ــب ه ــن تذه ــهداء ل ــات الش ــد أن تضحي ــاد العه ــس الصم ــدد الرئي وج
زرعــوه ورووه بدمائهــم الطاهــرة لــن يهمــل أو يراجــع عنــه وأن الجميــع ســيعمل 
عــى اســتكمال املســرة حتــى النــر الــذي يحقــق للشــعب اليمنــي كل مــا يصبــوا 

إليــه مــن اســتقالل وســالم ووحــدة غــر منقوصــة.
ــارات  ــر زي ــجلها يف دف ــي س ــة الت ــى يف الكلم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
ريــاض الشــهداء عــى أن الشــهداء يمثلــون عطــاء اللــه لأمــة وأنهــم الجــر الــذي 

نعــر مــن خاللــه إىل النــر.

رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر املهرجان اخلطابي مبناسبة 
يوم الغدير

]09/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
ــوم  ــاء الي ــى بصنع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــرض األخ صال ح
ــة الســبعن  ــه مديري ــذي أقامت ــايف الشــعبي ال ــي والشــعري والثق املهرجــان الخطاب

ــر. ــوم الغدي ــبة ي ــة بمناس ــة العاصم بأمان
اشــتمل الحفــل الشــعبي عــى عــروض رمزيــة للكشــافة وفقــرات شــعرية وخطابيــة 
ــد  ــتعرضوا البع ــن اس ــا الذي ــا ومؤرخيه ــعرائها وأدباءه ــن وش ــل اليم ــي قبائ ملمث
اإلســالمي واإلنســاني والقيمــي ملعنــى الواليــة وأبعادهــا وأثرهــا يف املجتمــع املســلم 
كمنظومــة قيميــة دافعــة مــن أجــل البنــاء والعمــل واإلقتــداء واإلحيــاء الســليم ملــا من 
شــأنه أن يعيــد لأمــة عزهــا ومجدهــا ومكانتهــا بــن األمــم كمنــارة للحــق والعــدل 

والســالم العاملــي.
وأشــادت الكلمــات والقصائــد واملشــاركات بمناقــب اإلمــام عــي ريض اللــه عنــه ومــا 
يمثلــه مــن تــراث روحــي وإنســاني وبطــويل يف التاريــخ اإلســالمي، ودوره الفاعــل يف 
الدعــوة اإلســالمية وفكــره الجامــع لأمــة واملعــر عــن الحقــوق والحريــات والعدالــة.
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واســتعرضت املشــاركات واقــع األمــة اإلســالمية والعربيــة اليــوم ومــا وصلــت إليــه 
ــة  ــث بثرواتهــا وطاقــات أبنائهــا.. الفت مــن الهــوان واســتخفاف األعــداء بهــا والعب
ــة  ــتعادة األم ــا إلس ــى عليه ــارات يبن ــن إنتص ــالمية م ــة اإلس ــه املقاوم ــا حققت إىل م
ــس كل  ــي أرادات طم ــة الت ــر والهيمن ــوى ال ــر ق ــم وك ــن األم ــا ب ــا وحقه ملجده
قيــم النهــوض واإلنتصــار والعــزة مــن التاريــخ اإلســالمي وتســويق نمــوذج واحــد 

ــدة. ــش والقاع ــل يف داع ــلمن يتمث ــالم واملس لإس
وأكــدت عــى الحريــة والكرامــة والعــزة التــي تربهــا اليمــن مــن القــرآن الكريــم 
ونبــي اإلســالم وآلــه وســرة اإلمــام عــي كــرم اللــه وجهــه ومعانــي الواليــة وقيمهــا 

ــدرات. ــات والق ــم والطاق ــتنهض للهم ــا املس وأثره
وأشــارت الكلمــات والقصائــد واملشــاركات إىل مــا يتحــى بــه الشــعب اليمنــي مــن 
ــذا  ــتهداف ه ــي، إس ــتكبار العامل ــوى اإلس ــت ق ــوي حاول ــان ق ــي وإدراك وإيم وع
الشــعب املتمســك بالقيــم واإلنتصــار للحــق وعــدم الخضــوع لقــوى الــر والهيمنــة.

الرئيس الصماد حيضر املهرجان الزراعي األول للبطاطس
]17/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف بيــت الثقافــة 
بصنعــاء، املهرجــان الزراعــي األول للبطاطــس الــذي يقــام بمناســبة الذكــرى األربعن 
لتأســيس الركــة العامــة إلنتــاج بــذور البطاطــس بحضــور وزيــر الزراعــة والــري 
ــي  ــي الزراع ــاد التعاون ــس االتح ــوزارة ورئي ــن ووكالء ال ــي محس ــد ع ــازي أحم غ

محمــد بشــر. 
 وبــارك رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف الكلمــة التــي ألقاهــا باملناســبة، لقيــادة 
الركــة واملجتمــع الزراعــي هــذه الذكــرى ومــا يعكســه هــذا االحتفــال واملعــرض 
ــي  ــاع الزراع ــة للقط ــر الرك ــت ع ــي تحقق ــازات الت ــه لإنج ــى هامش ــام ع املق
مــن صــور الصمــود للشــعب اليمنــي يف وجــه العــدوان والحصــار واســتمرار هــذه 
ــم  ــي امله ــي والزراع ــال الغذائ ــة يف املج ــة وخاص ــة والتطويري ــاريع التنموي املش

ــا. ــرر قراره ــا وتح ــن وصموده ــوي لليم والحي
ــع  ــعودية للمجتم ــل الس ــن قب ــت م ــود خل ــج لعق ــتهداف املمنه ــرق إىل االس وتط
ــوم  ــي ال تق ــي ك ــاع الزراع ــا القط ــه ويف مقدمته ــة ومقدرات ــه اإلنتاجي ــي وبيئت اليمن
اليمــن عــى أقدامهــا ورغــم مــرور 55 عامــا مــن ثــورة 26 ســبتمر واليمــن بجــوار 
أغنــى اقتصاديــات العالــم، اســتمر يف التعثــر تحــت تأثــر املؤامــرات الســعودية التــي 

اعتــرت اليمــن املســتقل خطــرا عليهــا.
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ــن يف  ــا اليم ــي قدمه ــاذج الت ــى أن النم ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
مجــال الديمقراطيــة أو يف مجــال البنــاء ويف املجــال الزراعــي عــرت النظــام الســعودي 
ــكا  ــة وأمري ــه للصهيوني ــتغالله وخضوع ــده واس ــله وحق ــفت فش ــعبه وكش ــام ش أم
الحريصــة عــره عــى تدمــر كل يشء جميــل للشــعوب الخــرة ويف اليمــن.. وقــال« 
ــعبه  ــن وش ــد أن اليم ــاز يؤك ــذا اإلنج ــة وه ــذه الفعالي ــل وه ــذا العم ــل ه إال أن مث

ــتقرار«. ــاح واالس ــق النج ــح طري ــق الصحي ــائرة يف الطري ــاته س ومؤسس
ــة يف  ــذه الرك ــتمر ه ــة أن تس ــى أهمي ــد ع ــاد التأكي ــح الصم ــدد األخ صال وج
نجاحاتهــا وأن تقــوم وزارة الزراعــة بدورهــا الحيــوي واالهتمــام بتطويــر املجــاالت 
ــة وصــوال إىل  ــة اليمني ــاف الزراعي ــوب واألصن ــذور الحب ــار ب ــة األخــرى بإكث الحيوي

ــة. ــذور املحلي ــي والب ــج املح ــن املنت ــي م ــاء الذات ــة االكتف مرحل
ــات ذات  ــة املؤسس ــاذ وكاف ــة اإلنق ــى حكوم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــه رئي ووج
ــة وإىل  ــاريعها الحيوي ــا ومش ــة وجهوده ــب وزارة الزراع ــوف إىل جان ــة بالوق العالق
ــة  جانــب هــذه الركــة تحقيقــا للهــدف االســراتيجي لليمــن وهــو الوفــرة الغذائي
ــى  ــن ع ــكر للقائم ــن الش ــر ع ــالح.. مع ــه للس ــن حاجت ــر م ــا أكث ــي يحتاجه الت

ــة. ــورة اليمني ــاد الث ــبة أعي ــم بمناس ــة وهنأه ــة ووزارة الزراع الرك
ــة  ــري غــازي أحمــد عــي محســن إىل أهمي ــر الزراعــة وال ــا أشــارت كلمــة وزي فيم
محصــول البطاطــس يف تعزيــز األمــن الغذائــي يف اليمــن.. الفتــة إىل أن املرجــان يعتر 
مــن املناســبات الزراعيــة الهامــة والــذي يدشــن ألول مــرة ملــا يتمتــع بــه محصــول 

البطاطــس مــن أهميــة يف األمــن االقتصــادي.
ــا  ــي كان له ــن والت ــي يف اليم ــاع الزراع ــهدها القط ــي ش ــوالت الت ــت إىل التح وتطرق
ــم  ــية ملعظ ــة واملعيش ــة واالجتماعي ــاة االقتصادي ــة للحي ــة نوعي ــداث نقل ــر يف إح األث
الســكان.. مشــرة إىل أن اليمــن يمتلــك مقومــات زراعيــة كبــرة تؤهلــه إىل اإلكتفــاء 

الذاتــي.
ــات  ــاع الخدم ــوزارة لقط ــل ال ــا وكي ــي ألقاه ــه الت ــة يف كلمت ــر الزراع ــد وزي  وأك
الزراعيــة الدكتــور محمــد الحمــري، ســعي وزارة الزراعــة إىل تحفيــز وتفعيــل كافــة 
إمكانياتهــا باتجــاه تحقيــق االكتفــاء الذاتــي الســيما يف إنتــاج الخــرضوات والفواكــه.

ــات  ــل دور املؤسس ــة إىل تفعي ــك والهادف ــات إزاء ذل ــات والتوجه ــت إىل السياس ولف
والهيئــات والــركات التابعــة للــوزارة خاصــة يف مجــال توفــر البــذور واألســمدة.. 
ــاطها  ــد نش ــي يمت ــس والت ــذور البطاط ــاج ب ــة إلنت ــة العام ــرا إىل دور الرك مش
ألكثــر مــن 40 عامــا وتعتــر مــن املرافــق التنمويــة الحيويــة التــي بــرزت يف الحقــل 

ــي. الزراع
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وأكــد أن الركــة تســهم يف دعــم وتحقيــق األمــن الغذائــي واالقتصــادي عى املســتوى 
ــس  ــاف البطاط ــذور أصن ــر ب ــالل توف ــن خ ــع م ــة للمجتم ــدم خدم ــي وتق الوطن

املختلفــة بمواصفــات وجــودة عاليــة.
وأوضــح أن الركــة أســهمت بشــكل فعــال يف التوســع بزراعــة البطاطــس وزيــادة 
إنتاجيتــه وعملــت عــى تمكــن املزارعــن للحصــول عــى البــذور باملديونية واملشــاركة 
يف تقديــم خدمــات اإلرشــاد الزراعــي للمزارعــن، باإلضافــة إىل التعاقــد مــع ال يقــل 
عــن 160 مــزارع يف مناطــق مختــارة مــن محافظــة ذمــار بغــرض زراعــة وإنتــاج 
وإكثــار بــذور البطاطــس عــى مســاحة زراعيــة تقــدر بحــوال 200 هكتــار ســنويا.

وافتتــح رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ووزيــر الزراعــة والــري ورئيــس الركــة 
ــة ملنتجــات الركــة  ــذور البطاطــس معــرض الصــور الفوتوغرافي ــاج ب العامــة إلنت
ــزون  ــن مخ ــة م ــرة املاضي ــالل الف ــز خ ــا انج ــس وم ــات البطاط ــذور وعين ــن ب م
ومــا تــم تطويــره مــن عينــات.. مســتمعا مــن مديــر عــام الركــة املهنــدس غمــدان 
األكــوع إىل رشح عــن محتويــات املعــرض ومــا انجــز مــن أبحــاث ومــا توفــر مــن 

عينــات مطــوره محليــا.
ويهــدف املهرجــان الزراعــي األول للبطاطــس الــذي تنظمــه الركــة العامــة إلنتــاج 
ــة  ــع اإلدارة العام ــاون م ــري بالتع ــة وال ــوزارة الزراع ــة ل ــس التابع ــذور البطاط ب
لإرشــاد واإلعــالم الزراعــي، والــذي يقــام بمناســبة 40 عامــاً عــى تأســيس الركــة، 
ــع يف  ــات التوس ــس ومعوق ــول البطاط ــة محص ــع زراع ــف بواق ــج والتعري إىل الروي

ــي. ــه، ودوره املحــوري يف الزراعــة واالقتصــاد واألمــن الغذائ زراعت
كمــا يهــدف إىل تشــجيع رأس املــال املحــي لالســتثمار يف مجــال زراعــة وإنتــاج هــذا 
املحصــول باإلضافــة إىل التصديــر والتصنيــع الغذائــي الــذي يــؤدي إىل زيــادة دخــل 
املزارعــن وتحســن مســتوى معيشــتهم وخفــض نســبة البطالــة وزيــادة مســاهمة 

القطــاع الزراعــي يف االقتصــاد الوطنــي.
ويتضمــن املهرجــان الــذي يســتمر ثالثــة أيــام معرضــا لصــور األصنــاف الواعــدة 
واملعتمــدة مــن قبــل الركــة وكــذا عــرض ملصقــات ترويجيــة وتعريفيــة بأنشــطة 

الركــة فيمــا يتعلــق بإنتاجيــة أصنــاف عديــدة مــن البطاطــس.
ــل  ــة أوراق عم ــة ومناقش ــة وعلمي ــطة ثقافي ــان أنش ــات املهرج ــن فعالي ــا تتضم كم
يقدمهــا باحثــون وأكاديميــون تتعلــق بمراحــل تطــور الركــة والتوجهات املســتقبلية 
ومراحــل تطويــر إنتاجيــة محصــول البطاطــس وأهميتــه كمحصــول زراعــي يســهم 
ــاج البطاطــس يف  ــة إىل واقــع زراعــة وإنت ــي املحــي باإلضاف ــز األمــن الغذائ يف تعزي

اليمــن والــدور التريعــي والرقابــي يف تنظيــم اســتراد وإنتــاج بــذور البطاطــس.
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الرئيس الصماد يقدم واجب العزاء ألسرة القاضي صاح األعجم
]17/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

قــدم األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بصنعــاء اليــوم، واجــب 
العــزاء ألرسة فقيــد الوطــن القــايض املناضــل صــالح حســن محمــد األعجــم.

وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ألبنــاء الفقيــد فهــد صــالح حســن األعجــم 
ــن  ــم، ع ــن األعج ــى حس ــور يحي ــم والدكت ــن األعج ــم حس ــيخ قاس ــه والش وإخوان
ــل هــذا  ــل القــايض املناضــل صــالح األعجــم يف مث ــرة للوطــن برحي الخســارة الكب

ــه اليمــن. الوقــت العصيــب الــذي يمــر ب
وأشــاد بمناقــب ومآثــر الفقيــد ومــا تركــه مــن ـــثر لــن يغيبــه املــوت ويف كل األعمال 
التــي أســندت إليــه ومــا تمثلــه أرسة آل األعجــم مــن نبــع للعطــاء والتفانــي يف خدمــة 
املجتمــع واإليثــار.. ســائال املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ويلهــم 

أرستــه وذويــه وكل محبيــه الصــر والســلوان.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور الشيخ ذياب أمحد ذياب
]18/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

ــيخ  ــوم الش ــاء الي ــى بصنع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
ذيــاب أحمــد ذيــاب، وأطمــأن عــى صحتــه إثــر مــا لحــق بــه مــن إســتهداف طــران 
ــب  ــام بحري ــق الع ــن يف الطري ــن آخري ــه وملواطن ــي ل ــعودي األمريك ــدوان الس الع

القراميــش بمحافظــة مــأرب.
ــهاد  ــاب يف إستش ــيخ ذي ــه للش ــن تعازي ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر رئي وع
نجلــه وشــقيقيه يف القصــف اإلجرامــي الغــادر والجبــان والــذي يمثــل منهج وســلوك 
تحالــف العــدوان ومروعــه يف اليمن..وثمــن الــدور البــارز للشــيخ ذيــاب وأمثالــه من 
األحــرار النجبــاء مــن مشــائخ وحكمــاء اليمــن وهــو مــا أكــده إســتهداف العــدوان 
ــة وعناوينهــا مــن  ــوا األنمــوذج الصحيــح والحقيقــي للهويــة اليمني لهــم ألنهــم مثل

أمثــال الشــيخ ذيــاب أحمــد ذيــاب.
وتمنــى الرئيــس الصمــاد للشــيخ ذيــاب أحمــد ذيــاب وكافــة الجرحــى واملصابــن 
الشــفاء العاجــل وأن يجــر اللــه مصابهــم ويمتعهــم بالنــر عــى املعتديــن اآلثمــن 

يف حــق الشــعب اليمنــي الحــر املدافــع عــن أرضــه ووطنــه وحريتــه واســتقالله.
ــس  ــس املجل ــان لرئي ــكر واإلمتن ــن الش ــاب ع ــد ذي ــاب أحم ــيخ ذي ــر الش ــا ع فيم
الســيايس األعــى عــى هــذه الزيــارة.. مؤكــدا أن كل تضحيــة تهــون يف ســبيل حريــة 

ــن. ــدوان واملعتدي ــد الع ــن وص ــتقالل اليم واس
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الرئيس الصماد يزور اللواء صاحل الوهبي
]18/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

ــواء  ــوم الل ــاء الي ــى بصنع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
ــرا. ــه مؤخ ــت ب ــة أمل ــة صحي ــن وعك ــاىف م ــذي يتع ــي ال ــح الوهب صال

واطمــأن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى صحــة اللــواء الوهبــي.. متمنيــا لــه 
ــع  ــن م ــال الصادق ــاء والرج ــى كل األوفي ــه وع ــه علي ــن الل ــل وأن يم ــفاء العاج الش

ــة والســالمة. الوطــن بالعافي
مــن جانبــه شــكر اللــواء الوهبــي رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى مشــاعره.. 
ــذه  ــه يف ه ــس يف كل أعمال ــس املجل ــن رئي ــق ويع ــل أن يوف ــز وج ــوىل ع ــائال امل س
ــي  ــعب اليمن ــق للش ــن وأن يتحق ــخ اليم ــن تاري ــرة م ــة والخط ــة الحساس املرحل

ــؤزر. ــر امل الن

رئيس اجمللس السياسي األعلى يقوم بزيارة تفقدية مليدان السبعني
]20/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

ــارة  ــوم بزي ــاح الي ــى صب ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــام األخ صال ق
تفقديــة إىل ميــدان الســبعن بالعاصمــة صنعــاء، لالطــالع عــى الرتيبــات النهائيــة 
ــث  ــد الثال ــبعن يف العي ــدان الس ــدا بمي ــدون غ ــن سيحتش ــن الذي ــتقبال املواطن الس

لثــورة الـــ21 مــن ســبتمر.
ــة  ــة التحضري ــبعن اللجن ــدان الس ــاد يف مي ــس الصم ــتقبال الرئي ــث كان يف اس حي
ــد  ــالم أحم ــي واإلع ــارص العاطف ــد ن ــن محم ــواء الرك ــاع الل ــة ووزراء الدف للفعالي
حامــد والخدمــة املدنيــة طــالل عقــالن والشــباب والرياضــة حســن زيــد والشــؤون 
القانونيــة الدكتــور عبدالرحمــن املختــار ونائــب وزيــر الداخليــة اللــواء عبدالحكيــم 
الخيوانــي وقيــادات عســكرية وأمنية..واطلــع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى 
الرتيبــات األمنيــة والتجهيــزات التــي تجريهــا اللجــان املنظمــة الســتقبال الجماهــر.

ــة..  ــاح الفعالي ــبيل إنج ــة يف س ــود املبذول ــى الجه ــر ع ــكر والتقدي ــن الش ــر ع وع
ــة. ــراءات الالزم ــات واإلج ــة الرتيب ــاذ كاف ــة بإتخ ــات األمني ــه الجه ووج

وقــال » إن ثــورة 21 ســبتمر ثــورة شــعبية واســعة شــارك فيهــا كل أبنــاء الشــعب 
وجــاءت تلبيــة لرغبــة شــعبية تواقــة للتحــرر مــن الوصايــة والتبعيــة ».

ــي  ــر الت ــراً للجماه ــود تقدي ــر الجه ــة تضاف ــى أهمي ــاد ع ــس الصم ــد الرئي وأك
ســتأتي ومعهــا أحالمهــا وآمالهــا يف تحــرر الوطــن مــن الهيمنــة واالســتغالل ووفــاء 

ــد. ــر والصام ــي الصاب ــعب اليمن ــهداء والش ــات الش لتضحي
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الرئيس الصماد حيضر احلفل اجلماهريي بالعيد الثالث لثورة 21 
سبتمرب يف ميدان السبعني

]21/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
ــل  ــوم الحف ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــرض األخ صال ح
ــبة  ــاء بمناس ــة صنع ــبعن بالعاصم ــدان الس ــم بمي ــذي أقي ــر ال ــري الكب الجماه

ــبتمر. ــورة 21 س ــث لث ــد الثال العي
يف الحفــل الــذي بــدأ بــآي مــن الذكــر الحكيــم والســالم الجمهــوري، بحضــور رئيس 
مجلــس الــوزراء ورئيــس مجلــس القضــاء األعــى وعــدد مــن أعضــاء مجالــس النواب 
ــزاب  ــي األح ــاء وممث ــكرية ورؤس ــة والعس ــادات األمني ــوزراء والقي ــورى وال والش
ــيايس  ــس الس ــس املجل ــى رئي ــة.. ألق ــات الجماهري ــية واملنظم ــات السياس والتنظيم

األعــى كلمــة فيمــا يــي نصهــا:
بسم الله الرحمن الرحيم

اِلَحــاِت َليَْســتَْخِلَفنَُّهم  الحمــد للــه القائــل: }َوَعــَد اللَّــُه الَِّذيــَن آَمنـُـوا ِمنُكــْم َوَعِملـُـوا الصَّ
يِف اأْلَْرِض َكَمــا اْســتَْخَلَف الَِّذيــَن ِمــن َقبِْلِهــْم َوَليَُمكِّنـَـنَّ َلُهــْم ِدينَُهــُم الَّــِذي اْرتـَـَى َلُهــْم 
ُكــوَن ِبــي َشــيْئاً َوَمــن َكَفــَر بَْعــَد  ــن بَْعــِد َخْوِفِهــْم أَْمنــاً يَْعبُُدونَِنــي اَل يُْرِ َلنَُّهــم مِّ َوَليُبَدِّ

ذَِلــَك َفأُْوَلِئــَك ُهــُم اْلَفاِســُقوَن {النور55
وصى الله وسلم عى سيدنا محمد وآله وريض الله عن صحابته األخيار

شكراً شعب الحكمة
شكراً شعب اإليمان

شكراً أحفاد عمار ومالك والفاتحن
لقــد أثبتــم أنكــم عنــد حســن ظــن املصطفــى محمــد حــن قــال: )اللــه أكــر جــاء 
نــر اللــه والفتــح جاءكــم أهــل اليمــن هــم ألــن قلوبــاً وأرق أفئــدة، اإليمــان يمــان 

والحكمــة يمانيــة(.
األخوة املواطنون اليمنيون األحرار يف الداخل والخارج

أيها الشعب اليمني العظيم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أهنئكــم بحلــول أعيــاد الثــورة اليمنيــة ونحــن نحتفــل اليــوم بالذكــرى الثالثــة لثورة 
ــي  ــة الت ــعبية الريف ــورة الش ــك الث ــلة تل ــبتمر الباس ــن س ــن م ــادي اولعري الح
ــف  ــة والتخل ــوز العمال ــت برم ــاد وأطاح ــة والفس ــة والتبعي ــام العمال ــقطت نظ أس
واإلرهــاب وفتحــت البــاب النعتــاق القــرار الســيايس اليمنــي مــن مرحلــة الوصايــة 
ــع  ــف والقم ــر والتخل ــود الفق ــعبناً بقي ــل ش ــت تكب ــي ظل ــة الت ــة الخارجي والهيمن
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ــة عــى القــرار الســيايس. والوصاي
كمــا نهنــئ أبنــاء شــعبنا وأمتنــا بحلــول ذكــرى هجــرة الرســول املصطفــى التــي 
ــث  ــام الثال ــرض للع ــعبنا يتع ــا وش ــل علين ــي تح ــورة والت ــاد الث ــع أعي ــت م تزامن

ــارات. ــعودية واإلم ــذه الس ــكا وتنف ــوده أمري ــدوان تق ــع ع ألبش
األخوة واألخوات:

لقــد كانــت الظــروف التــي ولــدت فيهــا ثــورة الـــ 21 مــن ســبتمر بالغــة التعقيــد 
فاقمــت مــن التدخــل الخارجــي يف القــرار الوطنــي واالنتهــاك لســيادة اليمــن حيــث 
ــون يف  ــع ويتحكم ــكرات واملواق ــن املعس ــر م ــات يف كث ــي باملئ ــز األمريك كان املارين
األجهــزة األمنيــة وهــم مــن يديــرون الوضــع وعــر ســفراء الــدول األجنبيــة فكانــوا 
هــم مــن يتحكمــون يف كل شــؤون البــالد بمــا يف ذلــك فــرض الجــرع عــى أدواتهــم يف 
الداخــل لفرضهــا عــى الشــعب وقمــع الحريــات وفــرض املشــاريع التمزيقيــة لتفكيك 
البــالد وتقســيمها إىل أقاليــم متناحــرة بعــد أن أجهــزوا عــى تفكيــك الجيــش واألمــن 
وتفكيــك منظومــة الدفــاع الجــوي واســتهدافها عــر االغتيــاالت وتعطيلهــا كل هــذه 
الخطــوات للتهيئــة لإجهــاز عــى البلــد واحتاللــه بعــد أن يكــون الشــعب قــد وصــل 
ــول بــأي تدخــل لرفــع معاناتــه  ــة للقب ــاة والقمــع تهيئ ــل واملعان ــة مــن املل إىل حال

كمــا فعلــوا بشــعوب أخــرى.
إال أن الشــعب الــذي تربــى عــى الحريــة والكرامــة واالســتقالل بــادر بإســقاط تلــك 
ــن  ــذي ل ــي ال ــعبي والقب ــق الش ــتند إىل العم ــي يس ــرار داخ ــه وبق ــاريع بنفس املش
ــرك  ــه وتح ــتمر يف ثورت ــذي اس ــاره، وال ــى مس ــر ع ــة فتؤث ــادي األمريكي ــه األي تصل
ــعاراته  ــع ش ــن فرف ــرت للعل ــي ظه ــاريع الت ــك املش ــقاط تل ــوان إلس ــكل عنف ب
ــي إال أن  ــوار الوطن ــات الح ــذ مخرج ــة وتنفي ــقاط الحكوم ــة وإس ــقاط الجرع بإس
ــاً  ــح جلي ــن فاتض ــر للعل ــا ظه ــر مم ــر بكث ــس أخط ــف الكوالي ــدور خل ــا كان ي م
أن الجرعــة والحكومــة وإعاقــة تنفيــذ أي حــوارات أو تفاهمــات إلخــراج البلــد مــن 
أزماتــه كانــت مروعــاً خارجيــاً خالصــاً تنفــذه أدواتهــم، فــأرصوا عــى أدواتهــم يف 
رفــض مطالــب الشــعب املتواضعــة حتــى تصاعــدت صيحــة الشــعب لتســقط تلــك 
ــد  ــام 2014م ليج ــبتمر ع ــن س ــن م ــد والعري ــر الواح ــرة يف فج ــاريع الظاه املش
ــارشة مــع املــروع األمريكــي الســعودي األكــر  الشــعب نفســه أمــام مواجهــة مب

ــاة. ــك املعان ــذي كان وراء كل تل ــر وال واألخط
وهنــا دخلــت الثــورة مرحلــة جديــدة يف مواجهــة الفســاد والهيمنــة الخارجيــة التــي 
اســتماتت عليهــا أدواتهــم فراوغــوا يف تنفيــذ اتفــاق الســلم والراكــة الــذي قبــل بــه 
ــه كان  ــورة إال أن ــب الث ــن مطال ــى م ــد األدن ــى الح ــِب حت ــم يل ــه ل ــم أن ــوار رغ الث
ــدويل واألمــم  خطــوًة يف ســبيل العمــل عــى اإلصــالح والراكــة وباركــه املجتمــع ال
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ــهر  ــة األش ــالل الخمس ــل خ ــة فحص ــدول اإلقليمي ــة وال ــة العربي ــدة والجامع املتح
ــورة  ــف بالث ــن أن يعص ــا كان يمك ــرة م ــرات الخط ــن املؤام ــورة م ــخ الث ــن تاري م
وزخمهــا لــوال حكمــة قيــادة الثــورة ووعــي شــعب الثــورة، فــكان هنــاك إرصار مــن 
قبــل الخــارج عــى عــدم االعــراف بــأي مطالــب للثــورة فــال رشاكــة تأتــت حيــث 
اســتبعدوا القــوى الوطنيــة تمامــاً مــن الحكومــة وغرهــا وتعمــدوا اإلســاءة للثــورة 
ــث  ــل حي ــلم حص ــورة، وال س ــداف الث ــع أه ــض م ــارات تتناق ــتمرار يف مس باالس
ــن  ــش م ــدة وداع ــن القاع ــالل تمك ــن خ ــعب م ــورة وللش ــتهداف للث ــتمر االس اس
ــن  ــدة والعدي ــراس بالحدي ــل ال محافظــات بأرسهــا يف البيضــاء وأبــن ومــأرب وجب
بــإب، واســتهدفوا بالتفجــرات كل فئــات الشــعب مــروراً بتفجــر التحريــر والرطــة 
ومســاجد بــدر والحشــوش ورداع، ســقط فيهــا اآلالف مــن الشــهداء والجرحــى، ولــم 
يلتزمــوا باتفــاق الســلم والراكــة وال تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي، بــل انقلبــوا 

ــوا تمريــر مــروع األقاليــم وبــكل إرصار. عليهــا تمامــاً وحاول
ــؤة  ــة الكف ــوادر الوطني ــتبعاد كل الك ــعب باس ــورة وللش ــاءة للث ــدوا اإلس ــا تعم كم
ــن  ــبة 90% م ــأن نس ــاً ب ــك جلي ــح ذل ــهد ويتض ــة إىل املش ــالء والخون ــادة العم وإع
حكومــة بحــاح وأغلــب مستشــاري هــادي وكل مــن تــم تعيينهــم يف مناصب حساســة 

ــوا يف مقدمــة صفــوف العــدوان وهــم اآلن يف عواصــم العــدوان. كان
كل هــذه األحــداث الرهيبــة خــالل الخمســة األشــهر من عمــر الثــورة تعمدوهــا إللهاء 
الثــوار والشــعب حتــى يتســنى لأمريــكان والســعودين وأدواتهــم ترتيــب أوراقهــم 
لإجهــاز عــى الثــورة والقضــاء عليهــا بعــد أن كانــوا قــد اســتهدفوا حاضــن الثــورة 

وعملــوا عــى تشــويهها بــكل مــا لديهــم مــن إمكانيــات.
األخوة واألخوات:

رغــم كل هــذه املؤامــرات وبفضــل وعــي الشــعب تــم تجــاوز تلــك املرحلــة بالتعامــل 
ــن  ــورة م ــى الث ــوا ع ــي أرادوا أن يقض ــع الت ــك الذرائ ــقاط كل تل ــة إلس ــكل حكم ب
خاللهــا وخــالل هــذه الفــرة القصــرة مــن عمــر الثــورة واصــل الشــعب صمــوده 
ــة  ــن واالســتقرار ومواجه ــط األم ــود يف بس ــة عق ــم تتحقــق طيل ــازات ل ــق إنج وحق
ــدة  ــوا القاع ــي مكن ــق الت ــات واملناط ــب املحافظ ــتعادة أغل ــش واس ــدة وداع القاع

ــج. ــن ولح ــأرب وأب ــرأس وم ــل ال ــن وجب ــاء والعدي ــا يف البيض ــش منه وداع
ــد يف الـــ 26 مــن مــارس2015م  ــورة وبالتحدي ويف الشــهر الســادس مــن عمــر الث
ــة  ــارات مرحل ــعودية واإلم ــة بالس ــة املتمثل ــم يف املنطق ــكان وأدواته ــن األمري دش
اإلجهــاز عــى الشــعب وثورتــه بشــن عدوانهــم وحصارهــم الــذي دخــل عامــه الثالث 
حتــى يومنــا، اســتهدف كل مقــدرات الشــعب وارتكــب بحقــه أبشــع الجرائــم وقتــل 
ــات لركيــع  ــاء الشــعب واســتخدم كل مــا لديــه مــن إمكاني عــرات اآلالف مــن أبن
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الشــعب وتجويعــه مــن خــالل الحصــار واســتهداف مقدراتــه عــى مــرأى ومســمع 
مــن العالــم الــذي ســقط ضمــره إال مــن رحــم اللــه.

إن محــاوالت النظــام الســعودي القضــاء عــى الثــورة هــو نفــس التوجــه العدوانــي 
الســعودي ضــد التحــرر يف اليمــن فمــن حــاول إجهــاض ثــورة الســادس والعريــن 
ــن  ــو م ــو وه ــن ماي ــن م ــي والعري ــاض الثان ــاول إجه ــن ح ــو م ــبتمر ه ــن س م
ــادس  ــورة الس ــداف ث ــق أه ــبيل تحقي ــوة يف س ــاض كل خط ــهد إلجه ــدر املش يتص
والعريــن مــن ســبتمر مــن التحــرر واالســتقالل والوحــدة، والقــوة واالســتقالل.

ــادق  ــون يف فن ــة ويعيش ــعودية واإلماراتي ــات الس ــور الدباب ــى ظه ــون ع ــن يركب وم
ــاظ  ــوان الحف ــت عن ــوم تح ــة الي ــرون الجمهوري ــن يدم ــم م ــارات ه ــاض واإلم الري

عليهــا.
وعليهــم أن يفهمــوا أن هــذه الثــورة التــي يتصدرهــا رجــال القبائــل وخــرة شــباب 
البلــد هــي ثــورة جــاءت لتنتــر ولــن تنثنــي ولــن تنكــر. الشــباب هــم صنــاع 
املســتقبل وهاهــم يف جبهــات العمــل واالبتــكار والتصنيــع، كمــا هــم يف املثابــرة عــى 
كــر الحصــار واملشــاركة الفاعلــة يف األنشــطة الرياضيــة الدوليــة يحصــدون املراكــز 
املتقدمــة وينافســون عــى البطــوالت الدوليــة ويثبتــون الفــوز بجــدارة، فمزيــداً مــن 

شــحذ الهمــم للبنــاء والتنميــة والتحــرر.
أيهــا الشــعب اليمنــي العظيــم، يــا شــعب الســادس والعريــن مــن ســبتمر والرابــع 

عــر مــن أكتوبــر والحــادي والعريــن مــن ســبتمر:
بالتزامن مع احتفاالت شعبنا بأعياد الثورة اليمنية نؤكد لشعبنا اليمني:

ــا يف  ــد مضين ــي نؤك ــاذ الوطن ــة اإلنق ــى وحكوم ــيايس األع ــس الس ــا يف املجل أنن
ــول إىل  ــن الوص ــا يضم ــالالت بم ــة االخت ــة ومعالج ــة واالقتصادي ــات اإلداري اإلصالح
تلبيــة الحــد األدنــى يف الوضــع الراهــن مــن مطالــب واحتياجــات الشــعب وتقديــم 
ــات  ــة االهتمام ــل أولوي ــى جع ــل ع ــب والعم ــات والروات ــن الخدم ــاح م ــد املت الح
ــة  ــات االقتصادي ــع املعالج ــي ووض ــتقرار األمن ــات واالس ــود يف الجبه ــز الصم لتعزي

ــالالت. ــف االخت ملختل
كمــا نشــيد بالــدور العظيــم ألبطــال الجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية يف مواجهــة 
ــات  ــود والثب ــن الصم ــد م ــم بمزي ــى أيديه ــد ع ــر ونش ــهده الع ــدوان ش ــر ع أك
للوصــول إىل النــر املــؤزر فرهــان شــعبنا عــى رجالــه األمنــاء ونؤكــد أن الجميــع 
دولــة وقبيلــة يقفــون إىل جانبكــم وســنبذل كل ما بوســعنا للوفــاء لكــم ولتضحياتكم، 
وهاهــي القوافــل تتــواىل منــذ ليلــة امــس يف تســابق مــن كل محافظــات الجمهوريــة 
يف صــورة غــر مســبوقة لتشــارك فقــط يف هــذا االحتفــال بمــا تجــود بــه دومــا مــن 
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قوافــل العطــاء بالغــذاء واملــال والفواكــه وكل مــا تســتطيع تقديمــه، والتــي ســبقها 
قوافــل الرجــال واملــال والعتــاد لتصبــح النمــوذج املعــر عــن حقيقــة الهويــة اليمنيــة 
ــا  ــر فيه ــم تؤث ــا ول ــى اصالته ــت ع ــا حافظ ــعقود اال انه ــذ س ــتهدفت من ــي اس الت

املحــن والصعــاب واملؤامــرات بــل زادتهــا قــوة.
كمــا أننــا نؤكــد لشــعبنا العزيــز عــى متانــة الجبهــة الداخليــة وفشــل كل رهانــات 
األعــداء عــى تفكيكهــا وتمزيقهــا وكل هــذا الصمــود والتالحــم بفضــل اللــه ووعــي 
شــعبنا وإدراك قيــادة القــوى الوطنيــة وحكمتهــم حتــى الوصــول إىل تحقيــق أهــداف 

ثورتنــا وصمــود شــعبنا.
ــات  ــباب الخالف ــة كل أس ــى معالج ــل ع ــرة والعم ــات األخ ــيد بالتفاهم ــا نش كم
ــدوء  ــو اله ــر صف ــأنه أن يعك ــن ش ــا م ــن كل م ــاد ع ــة االبتع ــى أهمي ــد ع والتأكي
والســكينة والتفاهمــات الداخليــة بمــا يف ذلــك ترشــيد الخطــاب اإلعالمــي وتوجيهــه 
ــتثنائية  ــم اس ــود.. ورغ ــز الصم ــامح وتعزي ــر التس ــة يف ن ــداف النبيل ــو األه نح
الوضــع ومحــاوالت العــدوان لزعزعــة الجبهــة الداخليــة فإننــا نؤكــد عــى احرامنــا 
ــز  ــع دون تميي ــا للجمي ــى صيانته ــل ع ــع للعم ــو الجمي ــوق وندع ــات والحق للحري
وبمــا ال يتجــاوز إىل اإلســهام يف تعميــق الفرقــة والنــزاع والخطــاب الفتنــوي الــذي 

ــة. ــة واملناطقي ــة والعنري ــر الفرق يث
ويف هــذا املقــام وحرصــاً منــا عــى إخــراس ألســنة املزايديــن فإننــا نشــيد بالــدور 
الــذي تقــوم بــه األجهــزة األمنيــة واالســتخباراتية واألجهــزة القضائية يف محاســبة كل 
مــن ثبــت تورطهــم مــع العــدوان مــن أي فئــه كانــوا ونؤكــد عــى صوابيــة جميــع 
ــارص  ــا والعن ــن الخالي ــد م ــق العدي ــياق بح ــذا الس ــذت يف ه ــي اتخ ــراءات الت اإلج
االســتخباراتية التــي تتحــرك لخدمــة العــدوان ومــن بينهــم العديــد ممــن يتســرون 
ــعروا  ــواء ش ــدوان س ــدم الع ــي تخ ــدة الت ــض األجن ــذ بع ــي لتنفي ــل اإلعالم بالعم
ــر  ــتفزازية تث ــال اس ــاركوا يف أعم ــدوان أو ش ــدم الع ــم يخ ــعروا أن عمله ــم يش أو ل
النعــرات والخالفــات بــن أبنــاء الشــعب ونعتــر أن أي مواقــف تخــدم العــدوان تعتر 
جرائــم تســتحق العقــاب بنــص الدســتور والقانــون فإننــا نوجــه اإلخــوة يف األجهــزة 
القضائيــة واألمنيــة باســتكمال اإلجــراءات القانونيــة للعفــو عــن مــن تســروا بالعمــل 
ــتكمال  ــة اس ــتثنائي رسع ــل واس ــكل عاج ــة وبش ــي ويف املقدم ــي واإلعالم الصحف
إجــراءات العفــو عــن املدعــو يحيــى عبدالرقيــب الجبيحــي الــذي صــدر بحقــه حكــم 
ــن  ــن أن تتحس ــي، آمل ــه الصح ــراً لوضع ــراف تقدي ــة واالع ــراً باألدل ــي مؤخ قضائ

ســرتهم وســلوكهم وأن يعمــل ذويهــم عــى اســتقامة ســلوكهم.
كمــا نوجــه باإلفــراج عــن كل مــن تــم التحفــظ عليهــم مؤخــراً بعــد التفاهمــات بــن 
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القــوى الوطنيــة إن وجــدوا ومنحهــم فرصــة للتأكيــد عــى اســتقامتهم ملــرة واحــدة. 
ــز  ــدة وتعزي ــى الوح ــاظ ع ــأنه الحف ــن ش ــا م ــكل م ــزام ب ــع بااللت ــب بالجمي ونهي
ــع  ــة الوض ــن متابع ــة ع ــزة األمني ــل األجه ــك أن تغف ــي ذل ــود وال يعن ــل الصم عوام
عــن كثــب واتخــاذ كل اإلجــراءات القانونيــة بحــق كل مــن يتحــرك يف االتجــاه الــذي 

يهــدم وال يبنــي و يفــرق وال يوحــد.
ــل  ــال تخ ــق يف أعم ــية فينطل ــادة السياس ــامح القي ــتغل تس ــن يس ــح كل م وأنص
ــة محــاوالً أن يجعــل مــن نفســه رمــزاً وبطــالً أن يــدرك أن هــذه  بالوحــدة الداخلي
هــي فرصــة لــن تعــود وأن أي إجــراءات قادمــة لــن تنتهــي قبــل انتهــاء العــدوان 
وبمحاكمتهــم املحاكمــة العادلــة، فعليهــم أن يراجعــوا مواقفهــم ويقفــوا حيــث مــا 

ــعبهم. ــف ش وق
ــعبية  ــان الش ــن واللج ــش واألم ــال الجي ــع رج ــل م ــع بالتفاع ــب بالجمي ــا نهي كم
ــاد واالهتمــام بــأرس املرابطــن والشــهداء  ــز الجبهــات بالرجــال واملــال والعت وتعزي
ــة للشــعب اليمنــي يف التكافــل والتعــاون  ــم األصيل ــل القي واألرسى والجرحــى وتفعي
ــال  ــم الح ــاء به ــن س ــن الذي ــرة واملهجري ــاة األرس الفق ــل ملواس ــث روح التكاف وب

ــار. ــدوان والحص ــبب الع بس
ــه مــن كل  ونؤكــد اســتمراريتنا يف مــد يــد اإلخــاء لــكل مــن أراد أن يرجــع عــن غي
أبنــاء اليمــن ممــن وقفــوا يف صــف العــدوان وهــذا تأكيــد لدعواتنــا الســابقة والتــي 
نعلــم يقينــاً أن قرارهــم بأيــدي غرهــم مــن دول العــدوان ولكــن تأكيــداً منــا عــن 

ذلــك.
كل الشــكر والتقديــر لــكل مــن وقــف وتضامــن مــع الشــعب اليمنــي مــن كل العالــم 
ــو  ــة وندع ــالم الريف ــات وكل األق ــزاب أو منظم ــات أو أح ــوا دوالً أو كيان ــواًء كان س
اآلخريــن إىل تصويــب مواقفهــم ورفــع أصواتهــم لوقــف نزيــف الــدم اليمنــي كمــا 
ال ننــى دور شــبابنا ومــن تضامــن معهــم يف الخــارج يف تعريــة العــدوان وكشــف 

جرائمــه ونشــيد بهــذه الجبهــة التــي ال تقــل عــن الجبهــات األخــرى.
كمــا أنــوه إىل اإلشــادة باملوقــف اإليجابــي لــدول الريكــس والــذي نأمــل أن يصــل إىل 

الضغــط لوقــف العــدوان والحصــار.
ــم  ــي إن عدوانك ــعودي واإلمارات ــام الس ــم النظ ــدوان ويف مقدمته ــدول الع ــول ل ونق
مهمــا كان حجمــه، ومهمــا كثــر داعمــوه، ومهمــا غــارت جراحــه يف شــعبنا لــن يثنينا 
ــيخر  ــن س ــم م ــم أنت ــوا أنك ــم أن تدرك ــرري، وعليك ــا التح ــي يف مروعن ــن امل ع
ــعوبكم  ــم وش ــادم عليك ــدور ق ــم، فال ــوا عدوانك ــم أن توقف ــاف وعليك ــة املط يف نهاي
مهمــا طــال ســكوتها نتيجــة قمعكــم وســطوتكم ستســتفيق يومــاً مــا فتلفظكــم إىل 
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مزبلــة التاريــخ وقــد أفقدكــم األمريــكان كل تعاطــف وقــد تســبق أمريــكا شــعوبكم 
فتســقطكم غــر آبهــة بــكل مــا قدمتمــوه يف ســبيل اســرضائها.

ــة  ــت كلف ــا كان ــا طــال ســكوتكم كلم ــه كلم ــعب الســعودي أن ــا للش ونوجــه دعوتن
رفــع االســتبداد عنكــم أكثــر والفرصــة ســانحة لتحرككــم وســيقف معكــم كل أحــرار 

ــم. ــي العظي ــم ويف مقدمتهــا الشــعب اليمن العال
ــة  ــن املعارض ــرار م ــكل األح ــة ل ــة آمن ــنوفر بيئ ــم وس ــم وإىل جانبك ــن معك ونح
الســعودية ونســتقبلكم بــكل حفــاوة وتوفــر بيئــة آمنــة وضامنــة لتحرككــم إلســقاط 

هــذا النظــام املتخلــف الرجعــي.
أيها األخوة واألخوات:

مــع انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لأمــم املتحــدة الثانــي والســبعن ووجــود 
رؤســاء العالــم يف هــذه القمــة ويف يــوم الســالم العاملــي الــذي يصــادف اليــوم فإننــا 

نوجــه لهــم الرســائل التاليــة:
ــا يف الجمهوريــة اليمنيــة دولــة مســتقلة وعضــو يف األمــم املتحــدة وكل الهيئــات  أنن
الدوليــة نؤكــد لكــم أن الشــعب اليمنــي يتعــرض لعــدوان ظالــم للعــام الثالــث عــى 
التــوايل اســتهدف الشــجر والحجــر وكل مقــدرات الشــعب وارتكبــت بحــق الشــعب 
اليمنــي أبشــع الجرائــم عــى مــرأى ومســمع العالــم ســقط فيهــا عــرات اآلالف مــن 
الشــهداء والجرحــى وتجــاوز الوضــع اإلنســاني كل الخطــوط الحمــراء جــراء العدوان 
والحصــار الــذي أحــرم الشــعب اليمنــي مــن أبســط مقومــات الحيــاة وأن عليهــم أن 
ــه وتعويــض الشــعب  ــوا إليقــاف العــدوان وفــك الحصــار ومحاســبة مجرمي يتدخل

اليمنــي عــن كل مــا لحــق بــه مــن أرضار معنويــة ونفســية وماديــة وبريــة.
ــة  ــة، وأن الرعي ــن زائف ــدوان عناوي ــا الع ــي رفعه ــن الت ــد أن كل العناوي ــا نؤك كم
ــه، فهــادي ال  ــر عدوان املزعومــة هــي شــعار زائــف رفعــه النظــام الســعودي لتري
ــام 2014م  ــه يف ع ــاء فرت ــت بانته ــه انته ــن ورشعيت ــن واليمني ــة اليم ــل رشعي يمث
وانتهــت حــن قــدم اســتقالته وســقطت حــن قبــل أن يكــون مطيــًة لشــن الحــرب 

عــى شــعبه.
ــي أقــدم عليهــا العــدوان مــن  كمــا نطالبهــم بإيقــاف كل اإلجــراءات التعســفية الت
نقــل للبنــك املركــزي إىل عــدن وإغــالق مطــار صنعــاء يف خطــوات فاقمــت الوضــع 
ــاتر  ــكل الدس ــا ل ــم مخالفته ــم رغ ــادر قوته ــن مص ــن م ــت املالي ــاني وحرم اإلنس
ــعودية  ــها الس ــى رأس ــدوان وع ــاف دول الع ــم بإيق ــا نطالبه ــة كم ــراف الدولي واألع
واإلمــارات مــن نهــب ثــروات الشــعب اليمنــي والتــي أقدمــت مؤخــراً عــى خطــوات 
ــي  ــذي يعان ــت ال ــرى يف الوق ــئ أخ ــاف وموان ــر بلح ــاز ع ــط والغ ــر النف لتصدي
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ــذه  ــاة وكل ه ــات الحي ــط مقوم ــى أبس ــه ع ــحة حصول ــن ش ــي م ــعب اليمن الش
ــع  ــدوان ورف ــف الع ــدوره يف وق ــام ب ــدويل إال القي ــع ال ــرف املجتم ــفات ال ي التعس

ــتقالله. ــه واس ــن وثروات ــدة اليم ــى وح ــاظ ع ــار والحف الحص
ــردد يف  ــن ن ــامل ول ــادل والش ــالم الع ــع الس ــة م ــة اليمني ــا يف الجمهوري ــد أنن ونؤك
ــدوان  ــف الع ــي إىل وق ــادرات تف ــع أي مب ــي م ــات والتعاط ــول يف أي تفاهم الدخ
ــظ  ــية تحف ــوية سياس ــول إىل تس ــوار للوص ــة الح ــى طاول ــوس ع ــار والجل والحص

ــتقالله. ــه واس ــه وكرامت ــي تضحيات ــعب اليمن للش
األخوة واألخوات:

ــا مــن  ــه نرفــع صوتن ــه وآل ــه علي ــوات الل ــي املصطفــى صل ويف ذكــرى هجــرة النب
ــوم يف  ــن الي ــه نح ــول الل ــا رس ــه: ي ــن ل ــة قائل ــول األم ــبعن إىل رس ــاحة الس س
ــرت إىل  ــة وهاج ــة املكرم ــن مك ــراب م ــو األع ــك منافق ــي أخرج ــك الت ــرى هجرت ذك
طيبــة وشــنوا عليــك الحــروب تلــو الحــروب لــوأد رســالتك الخالــدة وجيشــوا ضــدك 
ــوش  ــش الجي ــرب لتجيي ــوب الع ــي يف قل ــرم املك ــة الح ــتغلن مكان ــوش مس الجي

ــالتك. ــة رس ملواجه
واســتمرت ثورتــك القرآنيــة لتوصــل اإلســالم إىل مختلــف أصقــاع األرض غــر آبهــة 
ــى  ــالتك حت ــنوات رس ــب س ــرم أغل ــى الح ــيطرتهم ع ــم س ــتمرت برغ ــك، واس بأولئ
دخلتــه فاتحــاً يف فتــح مكــة ليتــواروا تحــت شــفرات الســيوف، وهاهــم اليــوم ظهروا 
مــن جديــد وبنفــس تلــك الشــعارات يتقدمهــم آل ســعود مســتغلن مكانــة الحــرم 
املكــي يف نفــوس املســلمن ليجيشــوا الجيــوش مــن شــتى بقــاع العالــم ليواجهــوا مــا 
تبقــى مــن مروعــك األصيــل يف يمــن اإليمــان والحكمــة الــذي بعثــت بــه إىل اليمــن 
عــى أيــدي خــرة رجالــك ويف مقدمتهــم اإلمــام عــي عليــه الســالم ومعــاذ بــن جبــل 
ــا  ــة كم ــكان والصهاين ــعود باألمري ــتعان آل س ــالء واس ــة اإلج ــن الصحاب ــم م وغره

اســتعان أولئــك ببنــي قريظــة وبنــي قينقــاع.
وكمــا كان النــر حليفــك يف نهايــة املطــاف فــإن أنصــارك مــن أحفــاد عمــار بــن 
يــارس ومالــك األشــر وغرهــم ممــن حملــوا لــواء رســالتك ماضــون اليــوم يف دربــك 

حتــى االنتصــار وتحريــر العالــم مــن رش هــذه الفئــة الباغيــة املســتبدة.
ويف الختــام نكــرر وبــكل إجــالل واحــرام شــكرنا وتقديرنــا لــكل الرجــال املرابطــن 
يف جبهــات الصمــود والعــزة وكل رجــال القبائــل الذيــن قدمــوا قوافــالً مــن الرجــال 
وقدمــوا قوافــل الشــهداء والدعــم وكل الشــكر والتقديــر لــكل فــرد يف هــذا الشــعب 

العظيــم املقــاوم.
ــح  ــاً إىل الفت ــاً قدم ــأرسى، وقدم ــة ل ــى، والحري ــفاء للجرح ــهداء، الش ــة للش الرحم



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

212

ــه. ــه وبركات ــة الل ــم ورحم ــالم عليك ــؤزر. والس ــر امل ــن والن املب
ويف الحفــل نقــل رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا محمــد عــي الحوثــي تحيــات قائــد 
الثــورة الســيد عبدامللــك بــدر الديــن الحوثــي إىل الحشــود الجماهريــة املشــاركة يف 

العيــد الثالــث لثــورة الـــ 26 مــن ســبتمر بميــدان الســبعن.
وقــال رئيــس الثوريــة العليــا » ننقــل لكــم ســالم قائــد الثــورة، وشــكره لكــم عــى 
حضوركــم ويقــدر لكــم هــذا املوقــف األســطوري، الــذي يدلــل عــى حبكــم لوطنكــم 
ــزة  ــات الع ــال يف جبه ــك األبط ــع أولئ ــب م ــا إىل جن ــون جنب ــم تقف ــم وأنك وقيادتك

والكرامــة«.
ــو  ــون وندع ــا جمهوري ــددة أنن ــن متع ــى مضام ــد ع ــا لنؤك ــا أيض ــاف » أتين وأض
خــالل األعيــاد الســبتمرية وعيــد أكتوبــر إىل رفــع أعــالم اليمــن يف كل مــكان، فليــس 
ــن يتشــدقون برفــع  ــك الذي ــه، وليــس أولئ ــم وطن أجــدر بأحــد منكــم أن يرفــع عل
ــبات  ــون يف س ــم يغرق ــك وه ــن ذل ــوا ع ــم أن يتحدث ــدر به ــن ال يج ــالم والذي األع

ــاض«. ــادق الري بفن
ــا مــع  ــورة مســتمرة.. وقــال » إنن ــد عــى أن الث وجــدد محمــد عــي الحوثــي التأكي

ــتقبل ». ــه يف املس ــو إلي ــا يصب ــعبنا كل م ــيتحقق لش ــتقرار وس ــن واالس األم
مــن جانبــه هنــأ رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز صالــح بــن حبتــور 
جماهــر الشــعب اليمنــي وقائــد الثــورة الســيد عبدامللــك الحوثــي والرئيــس األســبق 
رئيــس املؤتمــر الشــعبي العــام عــي عبداللــه صالــح بأعيــاد الثــورة اليمنيــة املباركــة 

21 ســبتمر، 26 ســبتمر و14 أكتوبــر.
كمــا هنــأ كل القيــادات التــي ســاهمت و تســهم مــن أجــل أن يبقــى اليمــن مســتقال 
بعيــدا عــن الوصايــة وأن يصــدر قــراره بــكل حريــة وعزيمــة مــن هنــا مــن صنعــاء 

عاصمــة اليمــن املوحــد وليــس مــن أي عاصمــة عربيــة أخــرى.
وقــال الدكتــور بــن حبتــور » مــا كان لهــذه الثــورة أن تتحقــق إال بالدمــاء الزكيــة 
وأرواح الشــهداء الذيــن ســطروا مالحــم كبــرة يف مســرة الشــعب اليمنــي العظيــم 
»، مؤكــدا أن الحكومــة معنيــة برعايــة أرس الشــهداء واملناضلــن الذيــن ضحــوا مــن 

أجــل هــذه الثــورات كلهــا.
وأضــاف »وبهــذه املناســبة نوصــل رســالتنا للعالــم أن األحــرار يف اليمــن هــم مــن 
يصنعــون الثــورة وليــس أولئــك النفــر القابعــن يف فنــادق الريــاض أو أبــو ظبــي 
أو أي عاصمــة عربيــة أخــرى وعليهــم أن يعرفــوا أنهــم مؤقتــن فقــط والثابــت هــو 

الشــعب اليمنــي بــكل قــواه الحيــة«.
ــا  ــا وأفكاره ــورة وكلماته ــطر الث ــم تس ــاء يت ــن صنع ــا م ــن هن ــال » م ــع قائ وتاب



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

213

العظيمــة وعــى العالــم أن يــدرك أن ال ســالم قــادم يف اليمــن إال متــى مــا تــم التفاهــم 
ــة أخــرى ». الحقيقــي مــع العاصمــة صنعــاء وليــس عاصم

وأكــد رئيــس الــوزراء أن الريــاض وأبــو ظبــي معنيــة بالجلــوس مــع قيــادات صنعاء 
لحــل أي إشــكالية, وإيقــاف العــدوان والحصــار الــذي فــرض عــى الشــعب اليمني.

وأشــار إىل مــا تشــهده املحافظــات الجنوبيــة والرقيــة مــن احتــالل مبــارش مــن قبل 
املحتــل الســعودي واإلماراتــي الــذي ينــكل باملواطنــن الرفــاء يف تلــك املحافظــات 

وإذاللهــم.
ولفــت الدكتــور بــن حبتــور إىل أن األحــرار هنــا ويف تلــك املحافظــات قادمــون عــى 
تحريــر كل شــر مــن اليمــن ولــن يتنازلــون عــن أي قطعــة مــن األرض اليمنيــة عــى 

اإلطــالق وســيدافعون عنهــا ويقاتلــون مــن أجلهــا.
وأعــرب يف ختــام كلمتــه عــن تمنياتــه بديمومــة الثــورة وتواصــل العمــل مــن أجــل 

األهــداف الكبــرة لثــورات 21 و 26 ســبتمر و 14 أكتوبــر.
بــدوره دعــا مفتــي الديــار اليمنيــة العالمــة شــمس الديــن رشف الديــن كافــة أبنــاء 
ــة ووحــدة  ــة الداخلي ــاظ عــى الجبه ــد مــن التالحــم والحف ــي إىل مزي الشــعب اليمن

الصــف يف مواجهــة العــدوان.
وقــال » إن العــدو يراهــن عــى تمزيــق الوحــدة واللحمــة الوطنيــة ».. مطالبــا املجلس 
الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ باملزيــد مــن العطــاء ومضاعفــة الجهــود مــن أجل 

ــاد. مكافحة الفس
وأكــد أن مكافحــة الفســاد ال يقــل أهميــة عــن مواجهــة األعــداء يف جبهــات القتــال 

باعتبارهــا تمثــل أمــراً باملعــروف ونهيــاً عــن املنكــر.
ــتهدف  ــة وتس ــل الدول ــتري يف كل مفاص ــاد ويس ــود الفس ــا يس ــاف » عندم وأض
ــن  ــل النافذي ــن قب ــاك إرساف م ــون هن ــا، يك ــى هرمه ــكرية يف أع ــة العس املؤسس
ــوىض  ــم الف ــا تع ــارج، عنده ــوك الخ ــدة يف بن ــرول إىل أرص ــدات الب ــول عائ تتح
ــح  ــا تصب ــيادي، حينه ــرار الس ــادر الق ــة ويص ــة اليمني ــتهدف الهوي ــاد وتس والفس
الثــورة واجبــة ورضوريــة وقــد خــرج اليمنيــون يف يــوم الـــ 21 مــن ســبتمر ضــد 

ــاد ». ــتكبار والفس ــم واالس الظل
وأشــار إىل أن قــوى االســتكبار العاملــي اســتطاعت أن تقــي عــى الثــورات العربيــة 

وأن تحــرف مســارها.
وقــال العالمــة رشف الديــن شــمس الديــن » لكنهــا ملــا وجــدت شــعبا يمنيــا قويــا 
ــا  ــن إىل م ــك اليم ــة تفكي ــأت إىل محاول ــا ولج ــلت يف كل مؤامراته ــا فش ــا عليه عصي
ــي،  ــش اليمن ــة الجي ــة وهيكل ــة الدفاعي ــال املنظوم ــالت وإبط ــم ودوي ــمى بأقالي يس
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ــي«. ــا غاشــما عــى الشــعب اليمن ــك عدوان لتشــن بعــد ذل
إىل ذلــك أكــدت كلمــة األحــزاب والتنظيمــات السياســية التــي ألقاهــا مجاهــد القهــايل 
أن ثــورة الـــ 21 مــن ســبتمر تحطمــت عــى صخرتهــا املخططــات التآمريــة عــى 

اليمــن أرضــا وإنســانا.
ــد  ــا، لق ــعلتها ووقوده ــم ش ــي أنت ــورة الت ــة الث ــم بتحي ــي أن أحييك ــال » يرفن وق
ــن  ــرة ع ــعب ومع ــات الش ــددة لطموح ــبتمر مج ــن س ــورة الـــ 21 م ــت ث انطلق
ــى  ــة ع ــات التآمري ــا املخطط ــى صخرته ــت ع ــي تحطم ــورة الت ــا الث ــه، إنه أحالم

ــانا ». ــا وإنس ــن أرض اليم
وأكــد أن الشــعب اليمنــي ال يعــرف االستســالم مهمــا كانــت قــوة املعتديــن 
واملســتكرين.. داعيــا إىل رفــد الجبهــات وتعزيــز تماســك الجبهــة الداخليــة.

ــل  ــانية إىل تحم ــات اإلنس ــدة واملنظم ــم املتح ــام لأم ــن الع ــايل األم ــا القه ــا دع كم
ــة  ــرب العبثي ــدوان والح ــاف الع ــى إيق ــل ع ــة والعم ــذه املرحل ــؤولية يف ه املس

ــن. ــن اليم ــوي ع ــر الج ــار والحظ ــع الحص ــتعراضية ورف واالس
ــدوان يف  ــف الع ــا تحال ــي ارتكبه ــم الت ــق يف الجرائ ــان تحقي ــكيل لج ــب بتش وطال
اليمــن باعتبارهــا جرائــم حــرب ضــد اإلنســانية والرجــوع عــن قــرار نقــل البنــك 

ــي. ــعب اليمن ــع الش ــاهم يف تجوي ــذي س ــدن ال ــزي إىل ع املرك
وجــدد تأكيــد األحــزاب والتنظيمــات السياســية عــى أن أي حــوار قــادم برعايــة األمــم 
ــر  ــع الحظ ــار ورف ــك الحص ــدوان وف ــاف الع ــد إيق ــم إال بع ــن أن يت ــدة ال يمك املتح
الجــوي عــى اليمــن.. وقــال« نمــد أيدينــا للســالم والحــوار، الســالم العــادل الــذي ال 

ينتقــص مــن ســيادتنا وقرارنــا«.
وحيــا القهــايل أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية املرابطــن يف مواقــع العــزة والرف 
وعــى خطــوط النــار ويف الوديــان الذيــن يســطرون بدمائهــم الزكيــة أروع املالحــم 

البطوليــة والتــي قهــرت الغــزاة واملحتلــن وقــوى التطــرف.
كلمــة املــرأة التــي ألقتهــا وزيــر الدولــة يف حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي رضيــة عبداللــه 
أكــدت عظمــة املــرأة اليمنيــة و صمودهــا وتضحياتهــا منــذ اللحظــات األوىل للعــدوان 
حينمــا اســتهدفت وهــي نائمــة مــع أطفالهــا يف منزلهــا يف أول غــارات العــدوان عــى 

العاصمــة صنعــاء.
ــذا  ــى ه ــل ع ــل أو كل ــاون أو مل ــوم دون ته ــة كل ي ــرأة اليمني ــد امل ــت » تؤك وقال
ــة والعطــاء املتفانــي بمــا تقدمــه مــن دعــم مــادي مــن قوافــل  الصمــود والتضحي

ــدو«. ــع الع ــة م ــات املواجه ــة لجبه ــذاء املتجه الغ
وأضافــت » لــم تكتــف املــرأة اليمنيــة العظيمــة بذلــك بــل قدمــت ماهــو أغــى وأثمــن 
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االبــن واألب واألخ والــزوج للدفــاع عــن األرض والعــرض إيمانــا منهــا بأهميــة دورهــا 
وقدســية تضحياتهــا، فللمــرأة التــي تســتقبل شــهيدها بالزغاريــد والفــل والــورود 

وبالحمــد للخالــق كل التقديــر واالحــرام واإلجــالل ».
ــة إىل أن ثــورة 21 ســبتمر جــاءت لتصحــح املســار وتحقــق  ــر الدول وأشــارت وزي
أهــداف الثــورات اليمنيــة 26 ســبتمر و 14 أكتوبــر وتحافــظ عــى النظــام الجمهوري 
قــوالً وعمــال والتــي عمــدت قــوى التســلط والهيمنــة الصهيونيــة مــن خــالل أداوتهــا 

املحليــة واإلقليميــة والدوليــة عــى إجهاضهــا وإفراغهــا مــن مضمونهــا الحقيقــي.
ــاق  ــرر واالنعت ــل يف التح ــادت األم ــبتمر 2014م أع ــورة 21 س ــدت أن ث ــا أك كم
ــه وكل  ــى أرض ــة ع ــيادة املطلق ــه يف الس ــي وحق ــعب اليمن ــذري للش ــر الج والتغي
ثرواتــه وحريــة قراراتــه يف كل القضايــا الداخليــة والخارجيــة والتــي كانــت مجــرد 

ــن. ــذا الوط ــاء ه ــن أبن ــاء م ــة الرف ــالم يف مخيل أح
وأوضحــت كلمــة املــرأة اليمنيــة أن أدوات الصهيونيــة أمريــكا والســعودية واإلمــارات 
وعمالئهــا يف الداخــل اليمنــي شــنت عدوانهــا عــى اليمــن يف الســادس والعريــن مــن 
مــارس 2015م بعــد ســتة أشــهر مــن انتصــار ثــورة 21 ســبتمر املجيــدة يف ظــل 

صمــت وخنــوع اســالمي وعربــي ودويل وأممــي مخــٍز ومهــن.
ــة واألســلحة املتطــورة  ــة الهائل ــات املادي ــة: » بالرغــم مــن كل االمكاني وتابعــت قائل
ــاعة  ــى بش ــه ع ــل بصمت ــي املتمث ــدويل واألمم ــم ال ــدو وكل الدع ــا الع ــي يمتلكه الت
ــموخاً  ــراً وش ــزداد فخ ــا ن ــيوخاً إال أنن ــاء وش ــاالً ونس ــن أطف ــد املدني ــه ض جرائم
وعــزة بمــا يقــوم بــه الشــعب اليمنــي ممثــالً بالجيــش واللجــان الشــعبية واألمــن 
وأبنــاء القبائــل الرفــاء الذيــن ينكلــون بالعــدو وعمالئــه ومرتزقتــه ويلحقــون بهــم 

ــات«. ــم يف كل الجبه الهزائ
يف حــن أكــد عضــو الهيئــة العليــا لحــزب الرشــاد الســلفي العالمــة محمــد طاهــر 
أنعــم أن االحتفــال بـــ 21 ســبتمر هــو احتفــاء باالنعتــاق مــن التبعيــة واالرتهــان 

للخــارج.
وقــال » خــالل القرنــن املاضيــن كان االســتعمار أجنبيــاً خالصــاً وكانــت الجيــوش 
ــا  ــا، فلم ــن أهله ــا وته ــص خراته ــدان وتمت ــل البل ــار لتحت ــف البح ــن خل ــي م تأت
ثــارت الشــعوب املســتعمرة وبــدأت بالتحــرر، اخــرع الغــرب أنظمــة عميلــة مرتهلــة 

تنفــذ سياســات باســم الوطنيــة وتفــرض أجندتهــا باســم املصلحــة الشــعبية ».
وأضــاف » مــن أبــرز تلــك األنظمــة املرتهلــة النظــام الســعودي الــذي حــاول بــكل 
وســيلة التدخــل يف شــؤون اليمــن منــذ عقــود وأن يطــوع سياســاتنا ومواقفنــا لصالح 
الغــرب ومصالحــه، لكننــا فهمنــا اللعبــة االســتعمارية وقررنــا أال نكــون جــزء منهــا 

واســتوعبنا الــدرس فعملنــا عــى التحــرر ».
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وأشــار إىل أن اليمــن خــالل 40 عامــا مــن التبعيــة واالرتهــان لنظــام آل ســعود لــم 
يحقــق شــيئاً، بــل ظل يف ذيــل قائمــة دول العالــم الفاشــلة اقتصاديــاً وتنمويــاً.. وقال 
» لقــد دعمــوا الفاســدين واملتنفذيــن واملجرمــن وصنعــوا مراكــز نفــوذ خــارج إطــار 
القانــون والنظــام، وغــذوا الراعــات املناطقيــة والطائفيــة والشــطرية ووقفــوا ضــد 
الوحــدة اليمنيــة وأجهضــوا حركــة نظــام إبراهيــم الحمــدي التصحيحيــة، كمــا كان 
نظــام آل ســعود يســابق الزمــن لإفســاد والتخريــب يف اليمــن بــكل قــوة ورسعــة 

وجهــد«.
وأضــاف » رغــم أننــا ســلمنا لــه بالدنــا واستســلمنا لتدخالتــه وســيطرته إال أنــه كان 
نظامــا لئيمــا حــرص بــكل اهتمــام عــى إذاللنــا »، مؤكــداً أنــه مهمــا دفعنــا اليــوم 
مــن ثمــن وواجهنــا مــن ألــم فــإن كلمــا نجــده أقــل وأهــون مــن الطريــق الــذي كنــا 

نســر فيــه.
ــرق  ــكاد ي ــة ي ــر الحري ــك أن فج ــدوان الحال ــل الع ــد لي ــرى بع ــوم ن ــال: » الي وق
ونشــتم رائحــة الحريــة واالســتقالل، فمــا أجمــل نســيم التحــرر مــن نظام آل ســعود 
ــدم  ــالء ال ــارود وأش ــة الب ــم رائح ــم رغ ــرس الظال ــه املتغط ــة ال يف وج ــول كلم وق
ــدك حــرا وقــد فهمــت خطــط عــدوك وتســعى  ومــا أجمــل وأكــرم أن تعيــش يف بل
للتخلــص منهــا، رصنــا نطــرب اليــوم حــن تتحــرك الصواريــخ الباليســتية باتجــاه 

ــن وتقصــف بوارجهــم وســفنهم ». مواقــع املعتدي
ــع يف  ــة الصن ــف 1 محلي ــرة قاص ــرض لطائ ــادي وع ــت إنش ــال أوبري ــل االحتف تخل

ــكرية. ــدات عس ــزي لوح ــرض رم ــذا ع ــبعن، وك ــدان الس ــماء مي س

الرئيس الصماد يزور موقع الصالة الكربى بصنعاء
]07/أكتوبر/2017[ صنعاء - سبأ:

ــس  ــب رئي ــه نائ ــى ومع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــام األخ صال ق
ــارة  ــوم بزي ــان، الي ــالل الرويش ــن ج ــواء الرك ــن الل ــاع واألم ــئون الدف ــوزراء لش ال
ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــتهدفها الع ــي اس ــاء الت ــرى بصنع ــة الك ــع الصال ملوق
يف الثامــن مــن أكتوبــر مــن العــام املــايض بطائــرات الـــF16 والقنابــل األمريكيــة 
ــا مجــزرة مروعــة وغــر مســبوقة يف واحــدة مــن أكــر مــن جرائــم الحــرب  مرتكب

ــانية. ــد اإلنس ــة األركان ض مكتمل
ــة  ــزرة املروع ــذه املج ــى أن ه ــد ع ــى التأكي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــدد رئي وج
جريمــة حــرب لــن تســقط بالتقــادم ولــن يفلــت مرتكبوهــا مــن العقــاب والخــزي 

ــار. والع
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ــا  ــعودي يومي ــدوان الس ــف الع ــا تحال ــي يرتكبه ــازر الت ــم واملج ــت إىل الجرائ ولف
بحــق الشــعب اليمنــي للعــام الثالــث عــى التــوايل.. داعيــا املــوىل عــز وجــل أن يمــن 
ــارج  ــن يف الخ ــوا عالق ــن ال زال ــرى الذي ــة الك ــة الصال ــى يف جريم ــفاء للجرح بالش
جــراء الحصــار وإغــالق املطــارات يف ظــل صمــت وتواطــؤ عاملــي وعجــز منظماتــه 

الحقوقيــة واإلنســانية يف ســابقة لــم يشــهد لهــا التاريــخ مثيــل.
ــة التــي  ــة للفعالي ــة التحضري ــان للجن وعــر الرئيــس الصمــاد عــن الشــكر واالمتن
ســتقام غــدا يف الذكــرى األوىل ملجــزرة الصالــة الكــرى ومــا تقــوم بــه مــن دور مــن 
خــالل إعــادة هــذه الجريمــة إىل الواجهــة وتثبيتهــا يف ذاكــرة اليمنيــن وإيصــال هــذه 
الجريمــة إىل شــعوب العالــم والتــي تُعــد مــن أكــر جرائــم العــر والتــي يســعى 

العــدوان ملحــو آثارهــا أو الحديــث عنهــا.
وأكــد أن هــذه الجريمــة وكل الجرائــم التــي ارتكبهــا تحالــف العــدوان بحــق الشــعب 

اليمنــي ســتظل تالحقهــم وتلحــق بهــم العــار ولــن تســقط بالتقــادم.
وأطلــع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــن القائمــن عــى الفعاليــة التــي ســتقام 
بمناســبة الذكــرى األوىل ملجــزرة الصالــة الكــرى إىل رشح عــن الفعاليــات الحقوقيــة 
ــي  ــالم االجتماع ــوازي يف اإلع ــا امل ــد وبرنامجه ــاح غ ــتقام صب ــي س ــة الت واإلعالمي

ــة التغريــدات عــن املجــزرة والتواطــؤ الــدويل والعجــز األممــي إزائهــا. وحمل
كان يف اســتقبال رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف موقــع الصالــة الكــرى رئيــس 

اللجنــة التحضريــة للفعاليــة نــر الرويشــان والعميــد الركــن عبداللــه قــران.
ــة  ــادات أمان ــن قي ــدد م ــارة ع ــالل الزي ــى خ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــق رئي راف

ــة. ــلطة املحلي ــة والس العاصم

رئيس اجمللس السياسي األعلى يقدم واجب العزاء ألسرة شهيد 
الوطن والقوات املسلحة العقيد عمار رسام

]15/أكتوبر/2017[ صنعاء-سبأ:
ــب  ــس الســيايس األعــى ومعــه عضــوا املكت ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــدم األخ صال ق
الســيايس ألنصــار اللــه حســن العــزي وعبــد امللــك العجــري اليــوم واجــب العــزاء 
ألرسة شــهيد الوطــن والقــوات املســلحة العقيــد عمــار حســن رســام الــذي استشــهد 
ــزاة يف  ــدوان والغ ــد الع ــن ض ــن الوط ــاع ع ــي يف الدف ــه الوطن ــؤدي واجب ــو ي وه

ــة. ــزة والكرام ــات الع جبه
كان يف اســتقبال الرئيــس الصمــاد أرسة الشــهيد وأبنائــه الذيــن عــروا عــن فخرهــم 
ــا  ــر بم ــعبه والفخ ــه وش ــه ووطن ــبيل الل ــة يف س ــن تضحي ــهيد م ــه الش ــا قدم بم
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اختطــه لنفســه مــن طريــق يعــر عــن الــروح اإليمانيــة والقيــم التــي يؤمــن بهــا كل 
حــر مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي.

ــة  ــه الكريم ــم لتعزيت ــن إمتنانه ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــوا لرئي وأعرب
واعتدادهــم للرمــوز الوطنيــة الصادقــة التــي تقــف يف خنــدق مــع أبطــال الجيــش 
واللجــان الشــعبية يف الدفــاع عــن األرض والعــرض وصــد العــدوان والغــزاة واملحتلن.

وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمناقــب الشــهيد العقيــد عمــار رســام الــذي 
يعــد مثــاال يف تجســيد روح العطــاء والصــر والثبــات واإلنطــالق مــن روح الواجــب 
ــة  ــة واألخالقي ــئولية الديني ــه املس ــا تملي ــب كم ــام بالواج ــي والقي ــر الح والضم

ــة. والوطني
ــم  ــه قلوبه ــم الل ــلوان وأن يعص ــر والس ــه الص ــه وذوي ــه ألرست ــن تمنيات ــر ع وع
ــن  ــن الوط ــاع ع ــوز الدف ــن رم ــزا م ــار رم ــد ص ــرة وق ــة واملغف ــهيد الرحم وللش
والشــعب كمــا كان يف حياتــه رمــزا مــن رمــوز األخــالق والتفانــي يف خدمــة املجتمــع 

ــه. ــه وأفعال ــدوة يف أقوال ــاس وق والن
الرئيس الصماد حيضر حفل خترج دفعة البنيان املرصوص باملنطقة 

العسكرية الرابعة 
]17/أكتوبر/2017[ صنعاء - سبأ:

حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
ــكرية  ــة العس ــوص يف املنطق ــان املرص ــة البني ــرج دفع ــل تخ ــوم حف ــلحة الي املس
ــوزة  ــم لب ــور قاس ــى الدكت ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــب رئي ــور نائ ــة بحض الرابع
وأعضــاء املجلــس ســلطان الســامعي ومبــارك املشــن وخالــد الدينــي وجابــر الوهباني 
ورئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى الراعــي ورئيــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز 

بــن حبتــور.
ويف الحفــل القــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى 

للقــوات املســلحة كلمــة، فيمــا يــي نــص الكلمــة:
ــُم  ــأَنَّ َلُه ــْم ِب ــَن أَنُْفَســُهْم َوأَْمَواَلُه ــَن اْلُمْؤِمِن ــَه اْشــَرَٰى ِم ــه القائــل: }إِنَّ اللَّ الحمــد لل
ــْوَراِة  ــا يِف التَّ ــِه َحقًّ ــًدا َعَليْ ــوَن ۖ َوْع ــوَن َويُْقتَلُ ــِه َفيَْقتُلُ ــِبيِل اللَّ ــوَن يِف َس ــَة ۚ يَُقاِتلُ اْلَجنَّ
ــِذي بَايَْعتُــْم  وا ِببَيِْعُكــُم الَّ ــِه ۚ َفاْســتَبِْرُ َواإْلِنِْجيــِل َواْلُقــْرآِن ۚ َوَمــْن أَْوىَفٰ ِبَعْهــِدِه ِمــَن اللَّ

ــْوُز اْلَعِظيــُم{. ــَو اْلَف ــَك ُه ــِه ۚ َوذَِٰل ِب
وصى الله وسلم عى سيدنا محمد وآله..

أيهــا اإلخــوة الحــارضون جميعــاً الســالم عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه، وكل عــام 
وأنتــم بخــر، ونهنئكــم ونهنــئ جميــع أبنــاء شــعبنا بأعيــاد الثــورة اليمنيــة.
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وأن يتزامــن هــذا التخــرج مــع احتفــاالت شــعبنا بالعيــد الرابــع والخمســن لثــورة 
الـــ 14 مــن أكتوبــر فــإن هــذا يــدل عــى حجــم االرتقــاء والعزيمــة والوعــي واإلرادة 

التــي يحملهــا أبنــاء شــعبنا، ويف مقدمتهــم أبنــاء املؤسســتن العســكرية واألمنيــة.
إننــا ونحــن نــرى هــذا األداء وهــذا التدريــب وهــذا الزخــم يف هــذه الــدورات وهــذه 
ــا الفخــر، واالعتــزاز، ويــدل بمــا ال يــدع مجــاالً  الُدفــع التــي تتخــرج، لينبعــث فين
للشــك أن حتميــة النــر هــي طريــق شــعبنا، وهــذا هــو الــذي نلمســه ونــراه مــن 
ــن  ــوام م ــة أع ــارب الثالث ــا يق ــد م ــور، فبع ــاء والتط ــذا االرتق ــذا األداء وه ــالل ه خ
ــكرية،  ــة العس ــتهداف للمؤسس ــه االس ــتهداف، ويف مقدمت ــار واالس ــدوان والحص الع
نــرى هــذا الصمــود، وهــذا التحــدي، وهــذا اإلنجــاز، وهــذا التكييــف مــع طبيعــة 
املعركــة، ومــع طبيعــة االســتهداف فــإن هــذا هــو خــر دليــل عــى حتميــة االنتصار.

وإن مــن اكــر مــا نفتخــر بــه ونعتــز بــه أن نــرى رجــال اليمــن، رجــال الجيــش 
ــاً، ويتدربــون عــى أيــدي إخوانهــم  ــم اليمنــي، ويرفعونــه عالي وهــم يلتحفــون العل
وزمالئهــم مــن ضبــاط وزارة الدفــاع، بينمــا يف الطــرف اآلخــر نــرى مــن يتخرجــون 
وهــم يلتحفــون العلــم اإلماراتــي والعلــم الســعودي، ويتدربــون عــى أيــدي املدربــن 
األمريكيــن والســودانين واإلماراتيــن والســعودين شــتان مــا بــن الفريقــن أولئــك 
يقاتلــون يف ســبيل الشــيطان، ويف ســبيل أمريــكا، وتســفك دماؤهــم مــن اجــل املحتل، 
وأنتــم مــن تعرفــون علــم اليمــن وقيمتــه ورمزيتــه أنتــم ال غركــم، انتــم واألبطــال 
يف الجبهــات مــن تمثلــون اليمــن حقيقــة وانتــم مــن تمثلــون الوطــن، ومــن تحملــون 
ــن  ــاآلالف م ــم ب ــد منك ــة، فالواح ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــة ب ــؤولية والوطني روح املس

أولئــك.
ــة يف  ــة نوعي ــر ونقل ــه أث ــيكون ل ــرج س ــذا التخ ــاىل أن ه ــه تع ــإذن الل ــة ب كي ثق
ميــدان املعركــة، وكمــا قلــت لزمالئكــم يف الــدورة الســابقة أنهــم ســيضيفون نقلــة 
نوعيــة وســيغرون اســراتيجية املعركــة فكانــت هنــاك مســارات خطــرة للعــدوان يف 
تلــك املرحلــة، كان يراهــن عــى حســم املعركــة فيهــا وعــى ســحق قواتنــا وخطــوط 
ــك  ــك املخططــات وتل ــك الُدفــع دور أســايس وبــارز يف إفشــال تل ــا، فــكان لتل دفاعن

املســارات.
ــرًة  ــوراً كث ــاك أم ــن أن هن ــاىل نراه ــبحانه وتع ــه س ــد الل ــم بع ــوم بك ــن الي ونح
ســتتغر، وأنتــم قــدوة لغركــم مــن أبنــاء القــوات املســلحة لالنطــالق إىل معســكرات 
ــن  ــاع ع ــة للدف ــاحة املعرك ــاس إىل س ــق الن ــع؛ لينطل ــكرات التجمي ــب، ومعس التدري
ــأرواح  ــه، ف ــة أبنائ ــعب، وكرام ــذا الش ــزة ه ــن ع ــم، وع ــن كرامته ــه، وع ــن الل دي
املدافعــن عــن أوطانهــم وحريتهــم غاليــة ليــس لهــا ثمــن إال الجنــة، أو الشــهادة يف 
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ــا قــال ســبحانه وتعــايل: ــه، وســبيل هــذا الوطــن كم ســبيل الل
}َوَمــا َلُكــْم اَل تَُقاِتلـُـوَن يِف َســِبيِل اللَّــِه َواْلُمْســتَْضَعِفَن ِمــَن الرَِّجــاِل َوالنَِّســاِء َواْلِوْلــَداِن 
ــْن  ــا ِم ــْل َلنَ ــا َواْجَع ــِم أَْهلَُه ــِة الظَّاِل ــِذِه اْلَقْريَ ــْن َهٰ ــا ِم ــا أَْخِرْجنَ ــوَن َربَّنَ ــَن يَُقولُ الَِّذي

َلُدنـْـَك َوِليًّــا َواْجَعــْل َلنـَـا ِمــْن َلُدنـْـَك نَِصــرًا{.
ــن  ــه وع ــن عزت ــد وع ــذا البل ــن ه ــع ع ــن إال أن تداف ــا ثم ــس له ــة لي ــكم غالي نفوس
ــة  ــم إماراتي ــاً بدراه ــاً بائس ــس بيع ــع البخ ــهم بي ــون أنفس ــم يبيع ــه، وغرك كرامت
معــدودة، وكان االحتــالل واملعتديــن فيهــم مــن الزاهديــن؛ لذلــك أيهــا الرجــال أيهــا 
األشــاوس نحــن ومــن هنــا ندعوكــم إىل العمــل بمؤهــالت النــر التــي تجعــل اللــه 
ــَىٰ ۚ إِْن تَْصــِرُوا َوتَتَُّقــوا  ســبحانه وتعــاىل يقــف معكــم كمــا قــال ســبحانه وتعاىل:}بَ
ــِة ُمَســوِِّمَن{ ــَن اْلَماَلِئَك ــْم ِبَخْمَســِة آاَلٍف ِم ــْم َربُُّك ــذَا يُْمِدْدُك ــْم َهٰ ــْن َفْوِرِه ــْم ِم َويَأْتُوُك

ــادة  ــذل، ولقي ــاهم وب ــن س ــكل م ــر ل ــكر والتقدي ــن كل الش ــر ع ــة لنع ــا فرص إنه
ــادة املناطــق العســكرية وبالــذات املنطقــة  وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان وقي
العســكرية الرابعــة التــي نلحــظ فيهــا هــذا الزخــم، وهــذا التجميــع، وهــذا التخــرج، 
والتــي نأمــل بــإذن اللــه تعــاىل أنهــا ســتغر موازيــن املعركــة وشــعبكم ينتظــر بإذن 

اللــه تعــاىل بشــائر النــر وتحققــه عــى أيديكــم وبكــم.
ــيايس  ــس الس ــنواصل يف املجل ــاىل س ــه تع ــإذن الل ــر وب ــكر والتقدي ــم كل الش ولك
األعــى والحكومــة العمــل عــى وتــرة واحــدة تضعكــم دومــا يف أولويــات واهتمامــات 
الجميــع، وتوفــر إمكانيــات ومتطلبــات الدفــع املتخرجــة بمــا يمكنهــا مــن القيــام 

ــئولياتها. بمس
ــاع  ــؤون الدف ــوزراء لش ــس ال ــب رئي ــرضه نائ ــذي ح ــال ال ــت يف اإلحتف ــا ألقي كم
واألمــن اللــواء الركــن جــالل الرويشــان ونائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة 
ــي  ــارص العاطف ــد ن ــن محم ــواء الرك ــاع الل ــويل ووزراء الدف ــن مقب ــور حس الدكت
ــن  ــة عــي ب ــح شــعبان واإلعــالم أحمــد حامــد واإلدارة املحلي ــور صال ــة الدكت واملالي
عــي القيــي واالتصــاالت جليــدان حمود جليــدان والســياحة نــارص محفــوظ باقزقوز 
والزراعــة غــازي أحمــد عــي محســن والدولــة لشــؤون مخرجــات الحــوار واملصالحــة 
ــم  ــد الكري ــد عب ــواء محم ــة األركان الل ــس هيئ ــع ورئي ــح القن ــد صال ــة أحم الوطني
الغمــاري، كلمــة ترحيبيــة مــن قبــل العقيــد عبــد امللــك عــي عبــد اللــه عــرت عــن 
الســعادة بمشــاركة رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات املســلحة 
ونائــب رئيــس املجلــس وأعضــاء املجلــس الســيايس ورئيــس حكومــة اإلنقــاذ وعــدد 

مــن الــوزراء حفــل تخــرج هــذه الدفعــة.
وقدمــت الكلمــة نبــذة عــن الخريجــن وطبيعــة األعمــال القتاليــة التــي تدربــوا عليهــا 
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واملنــاورة التكتيكيــة التــي يقومــون بها.
فيمــا أكــدت كلمــة الخريجــن التــي ألقاهــا املقــدم عبــد اللــه محمــد الرامــي، العهد 
والوفــاء للــه والوطــن والثــورة اليمنيــة ودمــاء الشــهداء والوفــاء للجرحــى واألرسى 
مــن الجيــش واللجــان الشــعبية.. مؤكــدة املــي عــى دربهــم حتــى يتحقــق للشــعب 

اليمنــي االنتصــار واالســتقالل الكامــل غــر املنقــوص.
وشــهد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
املســلحة ونائــب رئيــس املجلــس والحضــور العــرض العســكري الــذي قدمــه ثالثــة 
ــة يف  ــوات املتخصص ــكرية والق ــكيالت العس ــف التش ــون مختل ــج يمثل آالف خري
العمليــات النوعيــة والعمليــات التكتيكيــة يف اإلقتحامــات واإلســناد والدعــم اللوجســتي 

والتغطيــة الناريــة وأعمــال الرصــد.
وعرضــت خاللــه نمــاذج مــن اآلليــات العســكرية التــي مــرت مــع الجنــود مــن فــوق 
األعــالم األمريكيــة واإلرسائيليــة التــي داســت عليهــا أقــدام أبطــال الجيــش واللجــان 

الشــعبية يف صــورة تعبريــة عــن هزيمــة املعتديــن جــراء عدوانهــم عــى اليمــن.
ــارف  ــة ومع ــون قتالي ــق فن ــة والتطبي ــرة الدراس ــالل ف ــون خ ــى الخريج ــد تلق وق
عســكرية تواكــب التطــورات يف العلــوم العســكرية وطبيعيــة املواجهــة التــي تخوضها 

اليمــن حاليــا مــع قــوى الــر املتحالفــة ضدهــا.
كمــا تلقــوا نمــاذج عــن أجيــال الحــروب التــي اســتخدمتها قــوى الــر واإلســتكبار 
ــوريا  ــراق وس ــانية يف الع ــات اإلنس ــارات واملجتمع ــن دول الحض ــل م ــي للني العامل
ــش  ــال الجي ــة بأبط ــرت املعادل ــي ك ــن الت ــتهداف اليم ــوال إىل اس ــراق وص والع
ــكرية  ــدرات العس ــور الق ــبق يف تط ــي، والس ــم اإلجتماع ــعبية والدع ــان الش والج
التــي واجهــت تحــدي تكتيــك الجيــش اليمنــي وتدمــر مقدراتــه بــإرشاف الســفر 

ــة. ــرة الهيكل ــي بمؤام األمريك
ــا  ــي وصــل إليه ــة الت ــة.. الحال ــاورة التطبيقي ــال والعــرض واملن وقــد جســد اإلحتف
ــه  ــال كل مقدرات ــذي ط ــتهداف ال ــن اإلس ــوام م ــة أع ــد ثالث ــي بع ــش اليمن الجي
ــى دول  ــي ع ــا ألق ــكرات م ــض املعس ــى بع ــاوزت ع ــي تج ــة الت ــارات الجوي بالغ

ــة. ــة األوىل والثاني ــن العاملي ــا يف الحرب بأكمله
كمــا تجســد هــذه العــروض خــروج الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية كالعنقــاء 
ــي ال تمــوت بإبائهــا وشــموخها  ــي الت ــروح الشــعب اليمن ــا ب مــن بــن الرمــاد حي
ــذه  ــص ه ــن تقم ــعبية م ــان الش ــش واللج ــن الجي ــث تمك ــا، بحي ــا وكرامته وعزته
الــروح بإعــادة ترتيــب صفوفــه وتنظيــم قواه والــرد عــى العــدوان يف الوقت املناســب 
واإلســتمرار يف معركــة مفتوحــة يواجــه فيهــا أقــوى دول العالــم وأغناهــا املتحالفــة 

ضــد الشــعب اليمنــي.
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ــعبية  ــان الش ــش واللج ــابات للجي ــادالت والحس ــر املع ــروض تغي ــك الع ــد تل وتؤك
ــال إىل  ــات ومنتق ــبوقة يف كل الجبه ــر املس ــه غ ــات بإنتصارات ــر كل الرهان ــذي ك ال
مرحلــة التصنيــع والتطويــر وابتــكار فنــون حديثــة يف املجــال الصاروخي والبالســتي، 
وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن املتطلبــات العســكرية األساســية يف ظــل عدوان غاشــم 
وحصــار بــري وبحــري وجــوي واســتهداف للموانــئ واملطــارات وإخضــاع الشــعب 
اليمنــي لحصــار غــر مســبوق وضــد كل القوانــن واألعــراف الدوليــة وتهديد لســبعة 

وعريــن مليــون بالجــوع منــذ ثــالث ســنوات.
ــي  ــة الت ــاورة التكتيكي ــن املن ــد األعــى للقــوات املســلحة والحارضي كمــا شــهد القائ
ــة بالذخــرة  ــا القــوات املتخرجــة تطبيقــات عملي ــت باملناســبة ونفــذت خالله أجري
ــة للعــدو  ــاز الخطــوط الدفاعي ــة وأعمــال التفجــر واالقتحــام واجتي ــة واملدفعي الحي
ــى  ــم ع ــي القائ ــي وامليدان ــم العمليات ــة والتقيي ــد واملتابع ــال الرص ــكات أعم وتكتي
ــه  ــال التموي ــة وأعم ــر املحتمل ــة وغ ــرات املحتمل ــة املتغ ــبق ومواجه ــط املس التخطي
ــة  ــة الحديث ــرب اإللكروني ــات الح ــوي وتحدي ــد األريض والج ــن الرص ــي م والتخف
والكامــرات الحراريــة وأســاليب التغلــب عليهــا وفــق ابتــكارات وفنــون تــم تطويرها 

ــعبية. ــان الش ــش واللج ــل الجي ــاث ومعام ــات واألبح ــز الدراس بمراك
كمــا قدمــت املنــاورات نمــاذج مــن فنــون الكمائــن واالســتدراج والتمشــيط باملدفعيــة 

ــات الثقيلة. والرشاش
ــوات  ــا الق ــي حققته ــزة الت ــج املتمي ــكرية والنتائ ــرض العس ــاورة والع ــدت املن وأك
املتخرجــة يف هــذا التوقيــت والظــرف عــى الــروح املعنويــة العاليــة التــي يتمتــع بهــا 
منتســبو الجيــش واللجــان الشــعبية والهمــم العاليــة املنطلقــة إىل مختلــف الجبهــات.

حــرض الحفــل محافــظ تعــز عبــده الجنــدي ومحافــظ ذمــار حمــود عبــاد ومحافــظ 
البيضــاء عــي محمــد املنصــوري ومحافــظ اب عبــد الواحــد صــالح ومحافــظ لحــج 
أحمــد حمــود جريــب ونائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركن عي املوشــكي 
وقائــد املنطقــة العســكرية الرابعــة اللــواء الركــن عبداللطيــف املهــدي وقائــد املنطقــة 

العســكرية الخامســة اللــواء يوســف املدانــي وعــدد مــن القيــادات العســكرية.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور الرئيس األسبق رئيس املؤمتر 
الشعبي العام لإلطمئنان على صحته

]21/أكتوبر/2017[ صنعاء - سبأ:
ــوزراء  ــس ال ــه رئي ــى ومع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور اليــوم، رئيــس الجمهوريــة األســبق رئيــس املؤتمــر 
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ــه  ــه وتهنئت ــى صحت ــان ع ــح، لإطمئن ــه صال ــد الل ــي عب ــم ع ــام الزعي ــعبي الع الش
ــه تعــاىل عــى  ــة التــي أجراها..وعــر الرئيــس الصمــاد عــن الشــكر لل بنجــاح العملي
ــر  ــس املؤتم ــبق رئي ــس األس ــى الرئي ــة ع ــن صح ــه م ــم ب ــا أنع ــة وم ــاح العملي نج

ــام. ــعبي الع الش
وأعــرب عــن الشــكر للقيــادة الروســية التــي أرســلت فريقــا طبيــا خاصــا إلجــراء 
العمليــة والفحوصــات الطبيــة الالزمــة ولأمــم املتحــدة التــي ســهلت وصــول الفريق 

الطبــي.. متمنيــا للزعيــم عــي عبــد اللــه صالــح دوام الصحــة وموفــور العافيــة.
رافقــه خــالل الزيــارة األمــن العــام للمؤتمــر الشــعبي العــام عــارف الــزوكا ونائــب 

مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة الدكتــور عبــد اللــه أبــو حوريــة.

الرئيس الصماد يزور األمني العام املساعد حلزب الشعب 
الدميقراطي »حشد«

]23/أكتوبر/2017[ صنعاء - سبأ:
قــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بزيــارة للمناضــل 
ــد«،  ــعب الديمقراطي«حش ــزب الش ــاعد لح ــام املس ــن الع ــاري األم ــفيان العم س
ــد  ــاح يف أح ــت بالنج ــة توج ــة جراحي ــراءه عملي ــد إج ــه بع ــى صحت ــان ع لالطمئن

ــة. ــفيات العاصم مستش
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــالل الزيــارة عــن تمنياتــه لأمــن العــام 

املســاعد ســفيان العمــاري بالشــفاء العاجــل وأن يمــن اللــه عليــه بالعافيــة.
وثمــن دور حــزب الشــعب الديمقراطــي وبقيــة األحــزاب املناهضــة للعــدوان، كــدور 
ــة  ــح وتعري ــا يف فض ــي يبذلونه ــال الت ــود واألعم ــالل الجه ــن خ ــع م ــه املجتم يلمس
ــات  ــد الجبه ــد ورف ــن والحش ــى اليم ــم ع ــي الغاش ــعودي األمريك ــدوان الس الع

ــي. ــعب اليمن ــة الش ــزة وكرام ــل ع ــن أج ــن م باملقاتل
ــس  ــس املجل ــره لرئي ــكره وتقدي ــه وش ــن إمتنان ــاري ع ــفيان العم ــرب س ــا أع فيم
الســيايس األعــى والقيــادة السياســية عــى اإلهتمــام واملشــاعر اإلنســانية التــي أحيــط 

بهــا.
ــر  ــي إىل ب ــعب اليمن ــن والش ــور باليم ــق للعب ــع بالتوفي ــه للجمي ــن تمنيات ــر ع وع
ــام  ــارة وس ــذه الزي ــرا ه ــار.. معت ــدوان والحص ــة الع ــار يف مواجه ــان واإلنتص األم

ــدوان. ــة للع ــزاب املناهض ــه ولأح رشف ل
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رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر حفل خترج دفعة )الصادقون 
مع اهلل( باملنطقة العسكرية السابعة

]25/أكتوبر/2017[ البيضاء - سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
املســلحة اليــوم حفــل تخــرج دفعــة »الصادقــون مــع اللــه« يف املنطقــة العســكرية 
ــواء الركــن محمــد نــارص  ــر الدفــاع الل الســابعة بمحافظــة البيضــاء بحضــور وزي
العاطفــي ورئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن محمــد عبدالكريــم الغمــاري 

ومحافــظ البيضــاء عــي محمــد املنصــوري.
ويف الحفــل ألقــى الرئيــس الصمــاد كلمــة عــر فيهــا عــن ســعادته بحضــور تخــرج 
ــه  ــن أن ــم ظ ــدوان ظال ــل ع ــع يف ظ ــيليها دف ــع وس ــبقها دف ــي س ــة الت ــذه الدفع ه

بإطالــة أمــد عدوانــه ســيقي عــى الشــعب اليمنــي.
ــي  ــعب اليمن ــدارة الش ــوة وج ــت ق ــرص تثب ــدات إىل ف ــذه التهدي ــت ه ــال« تحول وق
ــي  ــع الت ــذه الدف ــا ه ــر عنه ــي تع ــعبية الت ــان الش ــش واللج ــة وإرادة الجي وصالب
تخرجــت مــن املؤسســة العســكرية لتثبــت أنــه كلمــا طــال أمــد العــدوان كلمــا كانــا 

أقــوى وأمتــن وأشــد صالبــة«.
وأضــاف« أنتــم أيهــا الخريجــون ومــن ســبقكم إىل ســاحات القتــال وشــعبكم ومــن 
ورائكــم أنتــم الذهــب وغركــم النحــاس، أنتــم الذهــب الــذي كلمــا ازدادت حرارتــه 
ــاً  ــم عنفوان ــدوان إزددت ــروت الع ــم وج ــا إزداد ظل ــة فكلم ــاًء وصالب ــاًء ونق زاد صف
وقــوًة وبســالًة وغركــم كالنحــاس كلمــا ازدادت حرارتــه ذاب وانصهــر وتــالىش كمــا 
ــف  ــم كي ــم نراه ــوا يف أحضانه ــن ارتم ــم وم ــدوان ومرتزقته ــش الع ــال جي ــو ح ه

تشــتتوا، وكيــف تالشــت قواهــم أمــام صمودكــم وثباتكــم ».
ــذه  ــلحة أن ه ــوات املس ــى للق ــد األع ــى القائ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
الدفــع التــي تخرجــت هــي الدليــل عــى عدالــة قضيــة الشــعب اليمنــي وقــوة وربــاط 
جيشــه.. وقــال » لنــا الفخــر والــرف أن ينالنــا مــن الغبــار الــذي نالكــم يف هــذه 

ــن«. ــذه امليادي ــاحة ويف ه الس
وعــر الرئيــس الصمــاد عــن الشــكر والتقديــر لقيــادة وزارة الدفــاع ممثلــة بوزيــر 
الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان وكل مــن ســاهموا يف إنجــاح هــذه الــدورات وتخــرج 
هــذه الدفــع.. كمــا عــر عــن أملــه يف أن يتلــوا هــذه الدفــع يف املنطقــة الســابعة دفعــاً 

أخــرى.
ــة  ــد املنطق ــب وقائ ــود جري ــد حم ــج أحم ــظ لح ــرضه محاف ــذي ح ــل ال ويف الحف
ــكرية  ــة العس ــد املنطق ــرايش وقائ ــد الخ ــن حمي ــواء الرك ــابعة الل ــكرية الس العس
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الرابعــة اللــواء عبداللطيــف املهــدي، ألقــى الرقيــب عبدالوهــاب ســعد أحمــد املــري 
كلمــة رحــب فيهــا بإســم منتســبي املنطقــة العســكرية الســابعة، برئيــس املجلــس 
ــق  ــادة املناط ــة وق ــة األركان العام ــس هيئ ــاع ورئي ــر الدف ــى ووزي ــيايس األع الس

ــة. ــذه الدفع ــرج ه ــل تخ ــور حف ــكرية لحض العس
وأشــار إىل أن طالئــع الوحــدات الرمزيــة باملنطقــة العســكرية الســابعة ترهــن مــا 
ــة  ــا ملواجه ــدى جاهزيته ــدورة وم ــذه ال ــالل ه ــة خ ــات نوعي ــن تدريب ــبته م اكتس

ــانا. ــا وإنس ــن أرض ــن الوط ــاع ع ــبيل الدف ــة يف س ــدوان والتضحي الع
ــدوان  ــاف الع ــد إليق ــل الوحي ــابعة أن الح ــكرية الس ــة العس ــة املنطق ــدت كلم وأك
وردعــه هــو الصمــود يف مواجهــة األعــداء يف ســاحات املواجهــة وعــدم الركــون عــى 

ــة. ــول أممي أي حل
وقــال » هــؤالء األبطــال مــن أبنــاء قواتنــا املســلحة يف املنطقــة العســكرية الســابعة 
يعاهــدون اللــه والقيــادة السياســية أن يكونــوا الــدرع الحصــن ضــد قوى اإلســتكبار 
ــم  ــم وقيادته ــالص لربه ــادق واإلخ ــاء الص ــاء بالوف ــوا الوف ــة وأن يبادل املتغطرس
وشــعبهم وأن يكونــوا الصخــرة الصلبــة التــي تتحطــم عليهــا كل مؤامرات العــدوان«.

ــان  ــام أم ــم صم ــعبية كونه ــان الش ــش واللج ــام بالجي ــدت رضورة اإلهتم ــا أك كم
الوطــن.. منوهــة بثبــات الشــعب اليمنــي ومــا ســطره مــن مالحــم يف الصمــود رغــم 

ــار. ــدوان والحص الع
فيمــا أشــارت كلمــة الخريجــن التــي ألقاهــا املــالزم األول عقبــة عبداللــه أمــن، إىل 
ــكرية  ــة العس ــلحة يف املنطق ــوات املس ــال الق ــن أبط ــة م ــذه الدفع ــرج ه ــة تخ أهمي
ــازر  ــب املج ــذي يرتك ــدوان ال ــة الع ــات ملواجه ــتتوجه إىل الجبه ــي س ــابعة الت الس
املروعــة بحــق الشــعب اليمنــي عــى مــدى ما يقــارب ثالثــة أعــوام وال يــزال مســتمراً 

حتــى اليــوم.
ولفــت إىل مــا تلقــاه الخريجــن يف هــذه الــدورة مــن ضبــاط وصــف وجنــود مــن 

ــة املعركــة. ــة وخــرات ملواكب مهــارات قتالي
وقــال« مــا تشــاهدونه أمامكــم مــن إعــداد واســتعداد لهــؤالء األبطــال مــن طالئــع 
ــة  ــة الصادق ــا هــو برهــان للروحي ــة املشــاركة يف هــذا الحفــل إنم الوحــدات الرمزي
ــة التــي ســتوكل إليهــم يف الدفــاع عــن اليمــن أرضــاً  ــذ املهــام القتالي التواقــة لتنفي

ــاناً«. وإنس
تخلل حفل التخرج قصيدة للشاعر معاذ الجنيد.
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الرئيس الصماد يدشن إعادة تشغيل حمطة كهرباء رأس كتنيب 
ويزور ميناء احلديدة

]04/نوفمرب/2017[ الحديدة-سبأ:
دشــن األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم إعــادة تشــغيل 

محطــة كهربــاء رأس كتنيــب إيذانــا بتشــغيلها ووصــول أول دفعــة مــازوت.
وخــالل اإلفتتــاح الــذي حــرضه نائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون اإلقتصاديــة الدكتــور 
ــدس لطــف الجرمــوزي ومحافــظ  ــة املهن ــاء والطاق ــر الكهرب ــويل ووزي حســن مقب
الحديــدة حســن الهيــج وقائــد املنطقــة العســكرية الخامســة اللــواء يوســف املدانــي.. 
عــر الرئيــس الصمــاد عــن إرتياحــه بإعــادة تشــغيل محطــة كهربــاء رأس كتنيــب 
ــن  ــي للمواطن ــار الكهربائ ــة التي ــادة خدم ــن إع ــاء م ــة الكهرب ــن مؤسس ــا يمك بم

بالحديــدة.
وأشــار إىل أن إعــادة تشــغيل محطــة كهربــاء رأس كتنيــب بعــد إنقطــاع خــالل الفرة 
ــواء يف  ــن س ــا اليم ــي يحققه ــارات الت ــن اإلنتص ــدا م ــارا جدي ــل إنتص ــة، يمث املاضي
املجــال العســكري أو يف إعــادة البنيــة التحتيــة التــي دمرهــا وال زال تحالــف العــدوان 

الســعودي األمريكــي.
ــر  ــى س ــوه ع ــاد ومرافق ــس الصم ــع الرئي ــدة اطل ــة الحدي ــه ملحافظ ــالل زيارت وخ
ــج  ــتهداف املمنه ــراء اإلس ــه ج ــق ب ــذي لح ــر ال ــدة والتدم ــاء الحدي ــل بمين العم
ــن  ــه ع ــدف توقف ــة به ــاء املختلف ــق املين ــدوان ملراف ــران الع ــل ط ــن قب ــد م واملتعم
العمــل ملعرفتهــم األكيــدة بأنــه الريــان الرئيــي للشــعب اليمنــي بالــواردات مــن 

ــة. ــة واألدوي ــواد الغذائي امل
ــال  ــة وأعم ــجالت الحرك ــى س ــاء ع ــادة املين ــن قي ــاد م ــح الصم ــتمع األخ صال واس
التقييــم الدائمــة التــي تجريهــا اإلدارات املختصــة ومســتوى املعالجــات التــي اتخــذت 

يف ســبيل تحجيــم واحتــواء األرضار الناجمــة عــن العــدوان عــى املينــاء.
كمــا اســتمع مــن موظفــي مينــاء الحديــدة عــى األعمــال التــي يقومــون بهــا وخاصة 
ــرض  ــا يتع ــة وم ــورة عام ــالد بص ــا الب ــر به ــي تم ــة الت ــروف الصعب ــل الظ يف ظ
مينــاء الحديــدة إســتهداف بشــكل خــاص وخاصــة الرافعــات والكرينــات، ممــا أدى 
إىل توقــف عملهــا وإعاقــة وصــول وتفريــغ الــواردات ممــا تســبب يف تدهــور الوضــع 

اإلنســاني طــال مختلــف قطاعــات الشــعب اليمنــي.
ــدور  ــاء وال ــة باملين ــة االليكروني ــة األمني ــة الرقاب ــاد منظوم ــس الصم ــح الرئي وافتت
املنــاط بهــا يف تعزيــز الرقابــة عــى الــواردات ومحــاوالت اإلخــراق التــي املســتهدفة 
مــن قبــل تحالــف العــدوان بمختلــف أشــكالها العســكرية منهــا والحــد مــن هــذه 
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ــات. اإلخراق
إىل ذلــك التقــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى قيــادة الســلطة املحليــة بمحافظــة 
ــاع  ــر الدف ــة ووزي ــؤون اإلقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــور نائ ــدة بحض الحدي
اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي 
وقائــد املنطقــة العســكرية الخامســة ورئيــس هيئــة اإلســناد اللوجســتي اللــواء عــي 

الكحالنــي.
ــة بســر العمــل باملحافظــة بصــورة عامــة واملهــام  ــب املتعلق ــاء الجوان ناقــش اللق
ــدوان  ــتمرار الع ــراء إس ــن ج ــاة املواطن ــف معان ــبيل تخفي ــا يف س ــوم به ــي تق الت
والحصــار وتداعياتــه الكارثيــة عــى أبنــاء الشــعب اليمنــي بشــكل عــام ومحافظــة 

ــة. ــورة خاص بص
وحــث الرئيــس الصمــاد عــى تعزيــز األداء وإســتمرار الصمــود يف مواجهــة العــدوان.. 
ــدوان يف  ــادى الع ــا تم ــر مهم ــن أو ق ــال الزم ــة ط ــادم ال محال ــر ق ــال » الن وق

غطرســته وطغيانــه عــى الشــعب اليمنــي ».
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بصمــود أبنــاء اليمــن الذيــن هــم الســالح 
ــن  ــتهدف اليم ــي تس ــه الت ــال مخططات ــدوان وإفش ــدي للع ــوى للتص ــى واألق األم
أرضــا وإنســانا مهمــا تكالــب عليــه األعــداء ومــا اســتخدموه ويســتخدمونه ضــده 

ــت الحــرث والنســل. مــن أســلحة فتاكــة طال
ــى..  ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــارة رئي ــب بزي ــد رح ــدة ق ــة الحدي وكان محافظ
مســتعرضا ســر عمــل قيــادة املحافظــة وتعاطيهــا مــع مختلــف الصعوبــات التــي 
ــن أرضار  ــدة م ــة الحدي ــاء محافظ ــق بأبن ــا لح ــار وم ــدوان والحص ــا الع فرضه
ــاة.  ــات الحي ــن مقوم ــا م ــاه وغره ــة واملي ــة الكهربائي ــق بالطاق ــا يتعل ــة م وخاص

رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر حفل خترج كتائب من وحدات 
املنطقة العسكرية اخلامسة

]04/نوفمرب/2017[ الحديدة-سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
ــة  ــدات املنطق ــن وح ــب م ــرج كتائ ــل تخ ــدة حف ــة الحدي ــوم بمحافظ ــلحة الي املس

ــاحل ». ــارات الس ــعار » خي ــت ش ــة تح ــكرية الخامس العس
ــور  ــة الدكت ــؤون اإلقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــرضه نائ ــذي ح ــل ال ويف الحف
ــي واإلدارة  ــارص العاطف ــد ن ــن محم ــواء الرك ــاع الل ــرا الدف ــويل ووزي ــن مقب حس
ــة عــي بــن عــي القيــي ومحافظــي الحديــدة حســن أحمــد الهيــج، وذمــار  املحلي
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ــا: ــي نصه ــا ي ــة فيم ــى كلم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــى رئي ــاد، ألق ــود عب حم
الحمدلله رب العاملن وصى الله وسلم عى سيدنا محمد وعى آله الطاهرين.. 

ً أيها الخريجون.. الحارضون جميعا
يســعدنا أن نكــون يف هــذا اليــوم حارضيــن مــع تخــرج هــذه الدفعــة مــن أبطــال 
ــة  ــداء األم ــع أرش أع ــزال م ــوا للن ــتعدوا ويتأهب ــاءوا ليس ــن ج ــلحة الذي ــوات املس الق
الذيــن يعتــدون عــى شــعبنا يف مرحلــة حساســة وخطــرة، كان لنــا رشف كبــر أن 
ــا ولكــن  ــا مــن األعمــال مــا يكفين ــه فلدين ــة التخــرج ليــس للرفي نحــرض يف فعالي
ــن  ــون مرف ــل، وأن نك ــذا الفض ــارك ه ــارككم وأن نش ــى أن نش ــا ع ــاً من حرص
بشــكل شــخي عــى إعــادة تجميــع وتجهيــز هــذه الوحــدات وتخرجهــا وتحركهــا 
ــعب  ــذا الش ــل ه ــم أم ــم فأنت ــت رشُف عظي ــس الوق ــؤولية، ويف نف ــره مس ــا نعت مل
وأمثالكــم وغركــم ممــن زرناهــم يف املناطــق العســكرية، وهنــاك العديــد مــن الدفــع 
التــي فــرض العــدوان والحصــار كيفيــة املعركــة وماهيتهــا أن تكــون مفرقــة عــى 
ــر  ــم كب ــن زخ ــه م ــا نلمس ــاىل م ــبحانه وتع ــه س ــل الل ــكل، وإال فبفض ــذا الش ه
وانجــذاب بشــكل كبــر جــًدا مــن أبنــاء الجيــش نحــو املعركــة ونحــو هــذه الــدورات 
ــاء  ــا أمــل كبــر جــًدا وكل أبن يشء يبعــث عــى الفخــر ويبعــث عــى االعتــزاز ولدين
ــبقوكم إىل  ــن س ــم الذي ــدي زمالئك ــم وأي ــى أيديك ــا ع ــر حليفن ــأن الن ــعب ب الش

ــال. ــاحات القت س
ــم  ــى عاتقك ــاة ع ــؤولية امللق ــرار، املس ــا األح ــال، أيه ــا األبط ــون، أيه ــا املقاتل أيه
مســؤولية كبــرة، وعدوكــم يربــص بالســاحل الغربــي وبغــره مــن املناطــق، وكمــا 
تعلمــون أن العــدوان يف هــذه األيــام عــى أشــده مــن التصعيــد يف منطقــة نهــم ويف 
ــالء  ــاول عم ــة، ويح ــاول املرتزق ــق، ويح ــن املناط ــا م ــدي ويف غره ــأرب ويف مي م
ــذي  ــحق ال ــم والس ــن الهزائ ــوام م ــة أع ــد ثالث ــا بع ــراً م ــوا ن ــاض، أن يحقق الري
ــم أن  ــن امله ــك م ــعبية، لذل ــان الش ــش واللج ــاء الجي ــن أبن ــا م ــن أبطالن ــم م طاله
ــم ينفــع معــه حــوارات  تستشــعروا أن هــذا العــدوان لــم ينفــع معــه تفاهمــات ول
ولــم ينفــع معــه تقديــم التنــازالت، هــو يرانــا أننــا يجــب أن نــزال مــن أمامــه، يــرى 
ــول: »إن  ــام ويق ــة أي ــل ثالث ــلمان قب ــن س ــد ب ــم محم ــا تكل ــة، عندم ــن عقب اليمني
ــه عــرة يف  ــه حســب قول ــه يمــر من ــاً حســاس وخطــر وأن لليمــن موقعــاً جغرافي
املائــة مــن تجــارة العالــم وأن هــذا املوقــع الخطــر واالســراتيجي لليمــن لــن تســمح 

ــر«. ــول... إىل آخ ــا يق ــتغل كم ــعودية أن يس الس
هــم يعلمــون أننــا لــم نكــن نشــكل خطــر عليهــم يف يــوم مــن األيــام, ومــا ذنبنــا 
ــا موقعــاً اســراتيجياً.. ملــاذا يأتــي ابــن ســلمان..!! وملــاذا تأتــي  ــار لن ــه اخت أن الل
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أمريــكا وإرسائيــل وحلفائهــم ليقتلــوا شــعبنا ليبيــدوا شــعبنا, ألن موقعنا اســراتيجي 
ــا  ــندافع عنه ــذه األرض وس ــاء ه ــن أبن ــأننا ونح ــذا ش ــر.. ه ــم وخط ــب قوله بحس

وعــن كرامــة أبنائهــا حتــى يكتــب اللــه لنــا النــر والفــوز والنجــاح
ــه تعــاىل أيضــاً يبقــى لكــم دور غــر املواجهــة هــو  ــه منكــم بــإذن الل كل مــا نأمل
أن تســعوا وبــكل جهــد الســتغالل عالقاتكــم للتواصــل مــع بقيــة زمالئكــم الذيــن ال 

زاولــوا لــم يتحركــوا إىل ســاحات القتــال
ألننــا مقبلــون عــى نــر وعــى فــرج كبــر ســيخزي القاعديــن وســيخزي املراجعن 
وســيخزي املتقاعســن وســيجعل كل واحــد مــن هــؤالء الرجــال يســتحي، مــا هــو 

الــدور الــذي قدمنــاه..
ــه  ــم يشــارك في ــالد ول ــدم أن يمــر عــدوان عاملــي عــى الب فمــن الحــرة ومــن الن
ــر  ــم كب ــا فيك ــك أملن ــاً, لذل ــش أيض ــاء الجي ــن أبن ــعب وم ــاء الش ــن أبن ــر م الكث
ــل  ــز الوضــع امليدانــي والتنكي ــق بتعزي ــع املســارات يف مــا يتعل أن تتحركــوا يف جمي
بأعــداء اللــه واالنتقــام لدمــاء األبريــاء التــي تســقط بالعــرات كل يــوم كمــا ســمعنا 
يف الفــرات األخــرة يف مجــزرة عطــان ويف أرحــب وقبــل أعــوام أو قبــل عــام حصلــت 
ــا مجــازر يف ســجن الزيديــة ومجــازر الصياديــن ومجــازر يف املخــا ويف مناطــق  هن
كثــرة كان آخرهــا مــا حصــل يف األيــام املاضيــة مجــزرة ســتن شــهيداً وجريحــاً يف 
محافظــة صعــدة وقبلهــا يف أرحــب مــن النــاس املســاكن الذيــن يبحثــون عــن قوتهم 

ال يجــدون مــا يعولــون بــه أرسهــم
لذلــك فأمــل الشــعب عليكــم، الشــعب مؤمــل عليكــم بعــد اللــه واملســؤولية امللقــاة 
عــى عاتقكــم كبــرة جــداً ونحــن بــإذن اللــه تعــاىل ســنكون عونــاً لكــم وســنكون 

رافــداً لكــم مــن أكــر رأس يف هــرم الدولــة إىل آخــر رجــل فيهــا.
ــن  ــر م ــدد, بح ــن امل ــر م ــال, بح ــن الرج ــر م ــم بح ــف بعدك ــعب يق ــك الش وكذل
ــعب  ــذا الش ــن ه ــن ظ ــد حس ــوا عن ــاد لتكون ــن الجه ــتصلكم إىل ميادي ــل ,س القواف
ــا  ــذا الشــعب كم ــرج له ــوز والف ــه عــى أيديكــم النــر والف ــوم وســيكتب الل املظل
ــوا  ــُروا َوَراِبُط ــِرُوا َوَصاِب ــوا اْص ــَن آَمنُ ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــاىل ) يَ ــبحانه وتع ــه س ــال الل ق

ــوَن ». ــْم تُْفِلُح ــَه َلَعلَُّك ــوا اللَّ َواتَُّق
ــن  ــر م ــاة والكث ــن املعان ــر م ــون الكث ــدورات تلق ــالل ال ــى خ ــه حت ــح أن صحي
ــة  ــع العــدوان والحصــار ولكــن هــذه املقدمــات تهيئ ــا واق ــي فرضه اإلشــكاالت الت
ــات. ــاىل يف الجبه ــه تع ــاء الل ــره إن ش ــون نض ــود ليك ــئ الصم ــات لتكاف وإرهاص

ونشــكر القائمــن عــى هــذه الدفــع وعــى هــذا املســار العظيــم الــذي نــرى بركتــه 
ونلمــس آثــاره نتائجــاًً يف امليــدان ســتحقق النــر بــإذن اللــه تعــاىل
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ــة  ــة الخامس ــادة املنطق ــس األركان وقي ــاع ولرئي ــادة الدف ــوة يف قي ــكر لإخ وكل الش
وقائــد الوحــدات العســكرية وغرهــم مــن كافــة املناطــق الــذي ملســنا فيهــا يف الفــرة 

األخــرة عمــالً كبــراً وجديــاً ورأينــا آثــار ذلــك واضحــاً للعيــان يف امليــدان.
والســالم عليكــم ورحمــة اللــه وبركاته..تخلــل حفــل التخــرج عــرض عســكري جســد 
ــكرية  ــوم العس ــارف والعل ــال املع ــون يف مج ــه الخريج ــل إلي ــذي وص ــتوى ال املس
واملهــارات القتاليــة وغرهــا مــن متطلبــات املعركــة، وقصيــدة للشــاعر معــاذ الجنيد.

حــرض حفــل التخــرج نائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن عــي حمــود 
املوشــكي وقائــد املنطقــة العســكرية الخامســة اللــواء يوســف املدانــي وقائــد القــوات 
ــناد  ــة اإلس ــس هيئ ــل ورئي ــد فض ــن محم ــواء الرك ــاحي الل ــاع الس ــة والدف البحري
ــد يحيــى  ــه املعنــوي العمي ــواء عــي الكحالنــي ومديــر دائــرة التوجي اللوجســتي الل
املهــدي وأمــن محــي محافظــة الحديــدة عــي بــن عــي القــوزي ووكالء املحافظــة 

ومديــر أمــن املحافظــة العميــد الركــن عبدالحميــد املؤيــد.

الرئيس الصماد حيضر حفل خترج دفعة الصرخة باملنطقة العسكرية اخلامسة 
]06/نوفمرب/2017[ الحديدة - سبأ:

حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
ــكرية  ــة العس ــة باملنطق ــة الرخ ــرج دفع ــل تخ ــدة حف ــة الحدي ــلحة بمحافظ املس

ــة. الخامس
ــور  ــة الدكت ــؤون االقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــرضه نائ ــذي ح ــل ال ويف الحف
ــا: ــي نصه ــا ي ــة فيم ــى كلم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــى رئي ــويل، ألق ــن مقب حس

الحمــد للــه رب العاملــن والصــالة والســالم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه الطيبــن 
الطاهريــن

األخوة الحارضون جميعاً السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
نحــن كلنــا فخــر بهــؤالء الرجــال وهــذه الدفــع التــي تتخــرج عــى مــدار األســبوع، 
فــال يــكاد أســبوعاً يمــر إال ونــرى دفعــاً تتخــرج إىل امليــدان لتنظــم إىل قوافــل الرجال 

املرابطــن يف ســاحات الوغــى للدفــاع عــن كرامــة وعــزة أبنــاء هــذا الشــعب.
هــذه الدفــع مــن الخريجــن- بــإذن اللــه تعــاىل- ســيكون لهــا دور كبــر يف تغيــر 
موازيــن القــوى، فهنــاك اآلالف مــن زمالئكــم أيضــاً يف بقيــة املناطــق واملعســكرات 

ســيتخرجون لينظمــوا إىل الجبهــات معكــم ومــع زمالئكــم الذيــن كانــوا قبلكــم.
وكمــا تعلمــون أيهــا اإلخــوة أنكــم تتحركــون يف إطــار أســمى وأعــدل وأعظــم وأنبــل 
ــه شــذاذ  ــع علي ــذي تجّم ــوم ال ــة هــذا الشــعب املظل ــة، قضي هــدف وموقــف وقضي
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اآلفــاق يف هــذا العالــم لركبــوا عــى ظهــور دبابــات املحتــل.
نــرى بعضــاً مــن أبنــاء الشــعب ممــن ســاء بهــم الحــال ارتمــوا يف أحضــان العــدوان 
وهــم اآلن عــى دبابــات املحتــل آتــن؛ ليمهــدوا الســاحة لهــؤالء املحتلــن؛ لينتهكــوا 
أعــراض النــاس، ويركعــوا هــذا الشــعب، وينهبــوا ثرواتــه، وهــذا يشء مؤســف، ولكن 
ــة  ــاحة واملعرك ــهد الس ــي وستش ــع امليدان ــيتعزز الوض ــاىل س ــه تع ــإذن الل ــم وب بك

نقلــة كبــرة بــإذن اللــه تعــاىل.
يجــب أن تفهمــوا أوالً أنكــم تتحركــون وأنتــم مــع اللــه ســبحانه وتعــاىل، وإذا كنتــم 

مــع اللــه فغركــم ال يشء، وأنتــم باللــه ســبحانه وتعــاىل كل يشء.
هنــاك فــارق كبــر يف اإلمكانــات بيننــا وبــن مــا يملــك أعداؤنــا، لكــن هنــاك فــارق 
كبــر فيمــا نملــك مــن قضيــة اإليمــان، وعدالــة القضيــة، ومظلوميــة هــذا الشــعب 
ــن  ــاىل )َل ــبحانه وتع ــه س ــال الل ــا ق ــالىش كم ــاوى وتت ــلحتهم تته ــل أس ــي تجع الت

وَن(. ــَرُ ــمَّ اَل يُن ــاَر ثُ ــُم اأْلَْدبَ ــْم يَُولُّوُك ــْم إاِلَّ أَذًى ۖ َوإِن يَُقاِتلُوُك وُك يرَُضُّ
لــه عــن املســؤولية، وبابتعــاده عــن مهمتــه يف الدفــاع عــن هــذا  مــن يظــن أنــه بتنصُّ

الشــعب سيَســَلم فلــن يَســَلم إطالقــاً.
لــن يســّلم إالّ مــن تحركــوا للدفــاع عــن شــعبهم، وعــن كرامتهــم، وعــن عزتهــم وقــد 
أقســم اللــه ســبحانه وتعــاىل يف القــرآن الكريــم أن أمريــكا وإرسائيــل وعمالءهــم مــن 
ــال  ــا ق ــنا كم ــا ويف أنفس ــا يف أموالن ــوا أن يبتزون ــا، وليحاول ــيأتون ليذلون ــرب س الع
ــوا  ــَن الَِّذيــَن أُوتُ ــَمُعنَّ ِم ــْم َوأَنُْفِســُكْم َوَلتَْس ــُونَّ يِف أَْمَواِلُك ــه ســبحانه وتعــاىل )َلتُبَْل الل

ُكــوا أَذًى َكِثــرًا( فمــا هــو الحــل؟ اْلِكتَــاَب ِمــْن َقبِْلُكــْم َوِمــَن الَِّذيــَن أرَْشَ
ــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـوا اْصــِرُوا َوَصاِبــُروا َوَراِبُطــوا  الحــل هــو: أن تصــروا وتتقــوا )يَ
ــيْئًا إِنَّ  ــْم َش ــْم َكيُْدُه ُك ــوا ال يرَُضُّ ــِرُوا َوتَتَُّق ــوَن(، )َوإِْن تَْص ــْم تُْفِلُح ــَه َلَعلَُّك ــوا اللَّ َواتَُّق

ــوَن ُمِحيــٌط( ــَه ِبَمــا يَْعَملُ اللَّ
ــن  ــر م ــاة، والكث ــن املعان ــر م ــم الكث ــم واجهت ــا أنك ــدورات ربم ــذه ال ــم يف ه أنت
ــاء دورات  ــابقة أثن ــرات الس ــم يف الف ــوا قبلك ــن كان ــل مل ــن تحص ــم تك ــاب ل الصع
التدريــب، وهــذا بســبب ظــروف العــدوان، وظــروف الحصــار، والظــروف األمنيــة، 
ــذه  ــون يف ه ــن يرابط ــا مل ــات أعتره ــي مقدم ــذه ه ــن ه ــتهداف، لك ــروف االس وظ
الــدورات كنهــر طالــوت فمــن لــم يســتطع أن يصــر عــى أن ال يــرب مــن النهــر 
ــا َفَصــَل َطالُــوُت ِباْلُجنـُـوِد َقــاَل إِنَّ  لــم يكــن أهــالً للمواجهــة يف ســاحة امليــدان )َفَلمَّ
ــي  ــُه ِمنِّ ــُه َفِإنَّ ــْم يَْطَعْم ــن لَّ ــي َوَم ــَس ِمنِّ ــُه َفَليْ َب ِمنْ ــن رَشِ ــٍر َفَم ــم ِبنََه ــَه ُمبْتَِليُك اللَّ
ــول  ــض كان يق ــْم (، البع نُْه ــاًل مِّ ــُه إاِلَّ َقِلي ــوا ِمنْ بُ ــِدِه َفَرِ ــًة ِبيَ ــَرََف ُغْرَف ــِن اْغ إاِلَّ َم
ربمــا طالــوت هــذا لــم يجــّرب املعــارك وهــو يعــرف أن املــاء أهــم يشء يحتــاج إليــه 
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اإلنســان أثنــاء املعركــة، فلــو نــرب ونعبــئ لنــا مــن خمســة لــر فســنكون أرجــل 
ــا  وأقــوى مــن أولئــك الذيــن لــم يربــوا نهائيــاً.. لكــن لــم يتوفقــوا بعــد ذلــك )َفَلمَّ
َجــاَوَزُه ُهــَو َوالَِّذيــَن آَمنـُـوا َمَعــُه َقالُــوا اَل َطاَقــَة َلنـَـا اْليَــْوَم ِبَجالُــوَت َوُجنـُـوِدِه ۚ َقــاَل 
ــن ِفئـَـٍة َقِليَلــٍة َغَلبـَـْت ِفئـَـًة َكِثــرًَة ِبــِإذِْن اللَّــِه  اَلُقــو اللَّــِه َكــم مِّ الَِّذيــَن يَُظنُّــوَن أَنَُّهــم مُّ
اِبِريــَن ( ربمــا أن أولئــك الذيــن اغرفــوا غرفــة أثــرت عــى نفســياتهم  ۗ َواللَّــُه َمــَع الصَّ
ــك  ــتمعوا ألولئ ــزون اس ــم متمي ــدون، لكنه ــم جي ــوم، لكنه ــا الي ــة لن ــوا ال طاق فقال

ــى انتــروا. ــوا املعركــة حت ــوا املشــوار وواصل الثابتــن وواصل
فمــن يحــاول أن يتنصــل أو يتضايــق أو يتعقــد ممــا يحصــل لــه مــن إشــكاالت، ممــا 
يحصــل مــن تعقيــدات، مــن معانــاة، مــن نقــص يف كثــر مــن األشــياء خــالل هــذه 
الــدورات هــذا لــن يكــون أهــالً للمواجهــة يف ســاحة املعركــة؛ ألنــه ذاهــب برأســه 
وبجمجمتــه ليبذلهــا يف ســبيل اللــه ويف ســبيل هــذا الوطــن، فمــن لــم يتمحــص، مــن 

لــم يصــر عــى املــكاره ســيكون يف امليــدان أقــرب إىل التــاليش وأقــرب إىل الضعــف.
ــذا  ــل ه ــروف، ويف ظ ــذه الظ ــل ه ــة يف ظ ــذه الدفع ــاهد ه ــن نش ــوم ونح ــن الي نح
االســتهداف، ويف ظــل هــذا العــدوان نلمــس أن هنــاك رجــاالً اســتثنائين يف مرحلــة 

ــتثنائيون. ــال اس ــم رج ــول أنك ــتحقون أن نق ــالً تس ــم فع ــتثنائية، فأنت اس
ــر  ــعب غ ــى ش ــدوان ع ــذا الع ــار وه ــذا الحص ــذاب وه ــذا الع ــب ه ــو ص ــه ل والل
شــعب اليمــن لــكان استســلم يف األســابيع األوىل، ولــو واجــه غركــم مــن الجيــوش ما 
واجهــه الجيــش اليمنــي مــن أبطــال القــوات املســلحة واألمــن واللجــان الشــعبية ملــا 
اســتطاعوا أن يصمــدوا يف وجــه هــذه القــوة العامليــة، لكنكــم باللــه ســبحانه وتعــاىل 
كنتــم األقــوى، وكنتــم األعظــم، وكنتــم األبــرز يف امليــدان فمــا عليكــم إال أن تســتفيدوا 
ممــا تعلمتمــوه أو تلقيتمــوه خــالل هــذه الــدورة مــن الــدروس النظريــة والعمليــة 
ــتقهر  ــي س ــي الت ــان فه ــوة إيم ــاك ق ــون هن ــأن يك ــا إال ب ــى لن ــال غن ــة ف والثقافي
ــن  ــدورات وم ــذه ال ــن ه ــداء م ــتاء األع ــم يس ــعرون ك ــم تش ــا أنك ــالحهم وربم س
هــذه العقيــدة القتاليــة التــي يتبناهــا جيشــنا ورجالنــا املدافعــن عــن كرامــة هــذا 
الشــعب، هــم يســتاؤون، فالطــران مــن الجــو يبحــث عــن هــذه املواقــع، واملثبطــون 
ــوا إىل  ــاس أن ال يدخل ــوا الن ــون أن يثبط ــة يحاول ــون يف كل قري ــون واملرجف واملخرب
ــًة  ــْم ِفئَ ــم: ) إِذَا َلِقيتُ ــال له ــوا ليق ــا يدخل ــم عندم ــاذا عليه ــدورات!! م ــذه ال ــل ه مث

ــْم تُْفِلُحــوَن(، ــرًا لََّعلَُّك ــَه َكِث ــوا َواذُْكــُروا اللَّ َفاثْبُتُ
منكــم نتعلــم الصــر والثبــات والعزيمــة، ومنكــم نســتمد اإلبــاء، ونســتمد املعنويــات، 

فأنتــم أهــل املواقــف وكلنــا فخــر بكــم وبأمثالكــم مــن الرجــال املرابطــن.
أملنا فيكم بعد الله كبر، أملنا وأمل شعبكم فيكم.
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كمــا تعلمــون أيهــا اإلخــوة نحــن أمــام عــدوان همجــي ال يراعــي قيمــاً، وربمــا قــد 
شــاهدتم وســمعتم باألمــس عندمــا ارتكــب مجــزرة بشــعة بحــق عــدد مــن العمــال 
املســاكن يف ســوق الليــل بمحافظــة صعــدة راح ضحيتهــا ســتون شــهيداً وجريحــاً.

هــذه املجــازر ال يمكــن أن يوقفهــا إال رضبــات حيدريــة منكــم ومــن أمثالكــم تنــكل 
ــر مــن عــام بــدون رواتــب، والــذي  ــه أكث بهــذا العــدو، فالشــعب الــذي عانــى، ول
ــم  ــم ويف أمثالك ــه فيك ــات، أمل ــه إىل الجبه ــع بأبنائ ــذي يدف ــكاره، وال ــى امل ــر ع ص
مــن الرجــال املرابطــن، هــم ينتظــرون عــى أيديكــم الفــرج وســاعة النــر والحســم 

بــإذن اللــه تعــاىل.
ال نريــد أن نطيــل عليكــم، لكــن كمــا أســلفت لكــم، نكــرر أن مــا تلقيتمــوه يف هــذه 
الــدورة مــن برامــج عمليــة ونظريــة وثقافيــة مــن املهــم أن تســتوعبوها وتعكســوها 

ميدانيــاً؛ لتجعلوهــا مواقفــاً عمليــة بــإذن اللــه تعــاىل.
كمــا نكــرر لكــم: أن املعانــاة التــي يعانــي منهــا اإلخــوة يف مراكــز التدريــب جــراء 
ــات  ــي مقدم ــن، ه ــات التمك ــات ومقدم ــات الثب ــي مقدم ــار ه ــدوان والحص الع
ومؤهــالت للنــر، وأنتــم ســتخرجون إىل عــدو ال مــوىل لــه كمــا قــال اللــه ســبحانه 

ــْم(. ــْوىَلٰ َلُه ــَن اَل َم ــوا َوأَنَّ اْلَكاِفِري ــَن آَمنُ ــْوىَل الَِّذي ــَه َم ــأَنَّ اللَّ ــَك ِب ــاىل )ذَِٰل وتع
أنتــم مــن ســيمأ اللــه ســبحانه وتعــاىل قلوبكــم أمنــاً وإيمانــاً وطمأنينــة وســيمأ 
ــاً وخوفــاً وهلعــاً، فمــا عليكــم ســوى أن تــرزوا إىل امليــدان كمــا  قلــب عدوكــم رعب
ــا  َ ــِرْغ َعَليْن ــا أَْف ــوا َربَّنَ ــوِدِه َقالُ ــوَت َوُجنُ ــَرُزوا ِلَجالُ ــا بَ ــوت )َوَلمَّ ــاب طال ــرز أصح ب
ــا أمــره محســوم إذا  ــَن( فعدون ــْوِم اْلَكاِفِري ــَى اْلَق ــا َع نَ ــا َوانُرْ ــْت أَْقَداَمنَ َصــْرًا َوثَبِّ

وجــد الرجــال أمثالكــم.
كل الشــكر والتقديــر لإخــوة القائمــن عــى هــذه الــدورات الذيــن بذلــوا يف ســبيل 
ذلــك الكثــر مــن الجهــد، وكذلــك اإلخــوة يف قيــادة املنطقــة الخامســة، وقيــادة الدفاع 
الذيــن لــم يتســنى لهــم الحضــور معنــا بســبب وجودهــم أيضــاً يف زيــارات ميدانيــة 

ملعســكرات تخــرج دفعــات أمثــال هــذا املعســكر.
والسالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته.

تخلــل حفــل التخــرج عــرض عســكري وكلمــة للخريجــن ألقاهــا الخريــج ســليمان 
واصــل رحــب فيهــا بالقيــادة السياســية.

وأشــادت كلمــة الخريجــن بجهــود العاملــن الذيــن ســاهموا يف إنجــاح هــذه الدفعــة 
واإلعــداد لهــا وكل املدربــن واملؤهلــن يف كافــة املجــاالت العســكرية والثقافيــة.

ووجــه واصــل رســالة لأعــداء قائــالً » لــن ترونــا إال حيــث تكرهــون ونحــن لكــم 
باملرصــاد يف جبــال اليمــن وســهولها وصحاريهــا وســواحلها نفشــل كل مخططاتكم«.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر حفل خترج دفعة الشهيد 
أبوشهاب الطالبي للقوات البحرية

]06/نوفمرب/2017[ الحديدة - سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
ــي  ــهاب الطالب ــهيد أبوش ــة الش ــرج دفع ــل تخ ــدة حف ــة الحدي ــلحة بمحافظ املس

ــاحي. ــاع الس ــة والدف ــوات البحري للق
ــور  ــة الدكت ــؤون اإلقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــرضه نائ ــذي ح ــل ال ويف الحف
حســن مقبــويل ووزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي ووزيــر اإلدارة 
املحليــة عــي بــن عــي القيــي، ألقــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة هنــأ 
فيهــا الدفعــة املتخرجــة والتــي تــم إعدادهــا بهــذا املســتوى مــن الجاهزيــة للتصــدي 
للعــدوان الســعودي األمريكــي والدفــاع عــن كرامــة وعــزة الشــعب اليمنــي. وفيمــا 

يــي نــص الكلمــة:
الحمد لله رب العاملن وصى الله وسلم عى سيدنا محمد وعى آله الطاهرين

الحمــد للــه القائــل ) الَِّذيــَن َقــاَل َلُهــُم النَّــاُس إِنَّ النَّــاَس َقــْد َجَمُعــوا َلُكــْم َفاْخَشــْوُهْم 
ــَن اللَّــِه َوَفْضــٍل  َفَزاَدُهــْم إِيَمانـًـا َوَقالـُـوا َحْســبُنَا اللَّــُه َوِنْعــَم اْلَوِكيــُل َفانَقَلبـُـوا ِبِنْعَمــٍة مِّ
ــُم  ــا ذَِٰلُك ََّم ــم إِن ــٍل َعِظي ــُه ذُو َفْض ــِه ۗ َواللَّ ــَواَن اللَّ ــوا ِرْض ــوٌء َواتَّبَُع ــُهْم ُس ــْم يَْمَسْس لَّ
ْؤِمِنــَن ( ] ســورة آل  ــاَءُه َفــاَل تََخاُفوُهــْم َوَخاُفــوِن إِن ُكنتُــم مُّ ــيَْطاُن يَُخــوُِّف أَْوِليَ الشَّ

عمــران -175[ صــدق اللــه العظيــم
ــوة  ــة والق ــم الثق ــس يف خطواته ــن نلم ــاوس الذي ــال األش ــؤالء الرج ــى ه ــالم ع الس
والبــأس واإلرادة والعــزم والتصميــم، الــذي كل مــا طــال أمــد العــدوان كلمــا ازدادوا 
صالبــة وقــوة, الــذي كلمــا حــاول هــذا العــدوان أن يطيــل أمــد عدوانــه, كلمــا ازداد 
شــعبنا وقواتــه املســلحة بــكل فئاتهــا وبــكل وحداتهــا صالبــة ومناعــة أكثــر مــن أي 

وقــت مــى.
إن هــذه الّدفــع التــي نراهــا تتخــرج مــن القــوات املســلحة ســواء القــوات الريــة، أو 
البحريــة، أو الدفــاع الجــوي، أو غرهــا؛ لدليــل عــى عظمــة هــذا الشــعب وأن النــر 

حتمــي ال محالــة.
ــدوان،  ــل الع ــن قب ــتهدف م ــي« مس ــاحل الغرب ــال: »الس ــا األبط ــال, أيه ــا الرج أيه
ولطاملــا ســمعنا دائمــاً تهديداتهــم، لكــن بوجــود هــؤالء الرجــال وبوجــود هــذا العــزم 
وهــذه اإلرادة، ومــن خــالل مــا ملســناه مــن اســتعدادات عــى كافــة الوحــدات وكافــة 
املســارات نلمــس أن معركــة الّســاحل أصبحــت يف أتــم الجهوزيــة بفضل الله ســبحانه 
وتعــاىل، ولــدى شــعبنا- ممثــالً بجيشــه ولجانــه وقواتــه- القــدرة الكاملــة عــى صــد 
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هــذا االنتحــار الــذي ســينتحر العــدو فيــه فعــالً بمــا ســيالقيه مــن بأســكم وقوتكــم 
أنتــم وإخوانكــم وزمالئكــم.

مــا تلقيتمــوه خــالل هــذه الــدورات إن شــاء اللــه ســيكون تطبقيــه عمليــاً يف امليــدان، 
ــس أن  ــا نلم ــع، كم ــا دف ــع تتلوه ــذه الدف ــون ه ــاىل أن تك ــه تع ــإذن الل ــل ب نأم

ــدة. ــة األصع ــى كاف ــتمر ع ــب مس ــكرات والتدري املعس
األمــل عليكــم كبــر جــداً، و«تهامــة« و«محافظــة الحديــدة« تســتحق أن نبــذل الغــايل 
ــع  ــا يســمع الجمي ــا األعــزاء وربم ــاع عــن كرامــة أبنائه والرخيــص مــن أجــل الدف
مــا يُمــارس بحــق إخواننــا يف »املخــا« التــي طالتهــا يــد االحتــالل، مــن خــالل مــا 
يمارســونه مــن انتهــاكات وإذالل للنــاس، فمــن واجبنــا أن نحصــن هــذه املناطــق وأن 
نســعى أيضــاً الســتعادة تلــك املناطــق التــي وطأتهــا أقــدام االحتــالل، والتــي لــن 
يطــول بقــاؤه فيهــا بــإذن اللــه تعــاىل، وبقــوة هــذا الشــعب وبإرادتكــم وتصميمكــم.

ال نســتطيع أن نقــول كل يشء يف هــذا اللقــاء, لكــن مــا نريــد أن نوصلــه لكــم: أنكــم 
ــدورات  ــذي بــذل يف هــذه ال ــا نلمــس ونقــدر الجهــد ال ــا, وأنن حــارضون يف وجدانن
واملعانــاة التــي يتلقاهــا الخريجــون بســبب مــا فرضــه العــدوان والحصــار, ولكــن 
مــن هــو ذاهــب ليضحــي بنفســه مــن أجــل ديــن اللــه وكرامــة وطنــه وســيادة بلــده 
ــذه  ــل يف ه ــا حص ــاة، وم ــاف املعان ــايل بأصن ــن يب ــو ل ــم فه ــه وكرامته ــزة أهل وع
ــل أن  ــة لدلي ــام املاضي ــالل األي ــناه خ ــا ملس ــر، وم ــري كب ــم ب ــن زخ ــدورات م ال
ــه تعــاىل, والشــعب يعــّول عليكــم وعــى أمثالكــم وبــإذن  ــا بــإذن الل النــر حليفن

ــي. ــة يف األداء العم ــتحققون نقل ــاىل س ــه تع الل
ــادة  ــوة يف قي ــدورة, ولأخ ــذه ال ــى ه ــن ع ــكل القائم ــم, ول ــكر لك ــكر كل الش فالش
ــة  ــوات البحري ــادة الق ــة, وقي ــة الخامس ــادة املنطق ــة األركان, وقي ــاع, ورئاس الدف
ــداد  ــاء واإلع ــذل والعط ــهم يف الب ــن يس ــواحل وكل م ــر الس ــاحي, وخف ــاع الس والدف

ــز. والتجهي
وألقيــت يف الحفــل كلمــة عــن الخريجــن رحبــت برئيــس املجلــس الســيايس األعــى 
بحضــور تخــرج دفعــة الشــهيد أبــو شــهاب الطالبــي والتــي جــاءت يف ظل إســتمرار 
العــدوان والحصــار عــى الشــعب اليمنــي لتثبــت قــوة وجــدارة هــذا الشــعب وصالبة 
وإرادة الجيــش واللجــان الشــعبية التــي تعــر عنهــا هــذه الدفــع التــي تخرجــت مــن 

القــوات البحريــة.
ــة  ــة األركان العام ــة هيئ ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف ــكر لقي ــن الش ــة ع ــرت الكلم وع
وقيــادة القــوات البحريــة والدفــاع الســاحي وكل مــن ســاهم يف إنجــاح هذه الــدورات 

وتخــرج هــذه الدفــع.
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تخلل حفل التخرج قصيدة للشاعر معاذ الجنيد.
حــرض الحفــل نائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن عــي حمود املوشــكي 
وقائــد املنطقــة العســكرية الخامســة اللــواء يوســف املدانــي وقائــد القــوات البحريــة 
ــة اإلســناد اللوجســتي  ــواء الركــن محمــد فضــل ورئيــس هيئ والدفــاع الســاحي الل
ــي  ــرزاق ع ــواء عبدال ــواحل الل ــر الس ــة خف ــس مصلح ــي ورئي ــي الكحالن ــواء ع الل

املؤيــد ومديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي العميــد يحيــى املهــدي.

الرئيس الصماد يزور معرض الصواريخ البحرية
]06/نوفمرب/2017[ الحديدة - سبأ:

ــوات  ــى للق ــد األع ــى القائ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
ــاع  ــة والدف ــوات البحري ــه الق ــذي نظمت ــة ال ــخ البحري ــرض الصواري ــلحة مع املس

ــاحي. الس
واســتمع الرئيــس الصمــاد ومعــه نائب رئيــس الــوزراء للشــؤون اإلقتصاديــة الدكتور 
حســن مقبــويل ووزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي ووزيــر اإلدارة 
املحليــة عــي بــن عــي القيــي، مــن قيــادة القــوات البحريــة والدفــاع الســاحي إىل 
ــم »  ــل إس ــي تحم ــع الت ــة الصن ــة محلي ــخ البحري ــة الصواري ــن منظوم ــاح ع إيض

املنــدب » والتــي تمتــاز بدقتهــا العاليــة يف إصابــة األهــداف.
وعــر الرئيــس الصمــاد عــن ســعادته بهــذا اإلنجــاز الكبــر والــذي ســيضيف نقلــة 
ــة..  ــن املواجه ــتغر موازي ــة س ــوة رادع ــدو وق ــع الع ــة م ــة املعرك ــة يف معادل نوعي
وقــال » إن أمــوال الخليــج التــي بعثــرت لــراء الــوالءات والنيــل مــن أحــرار اليمــن 

والعالــم ســتعود عليهــم حديــداً ونــاراً ».
وأعلــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن مكافــآت ماديــة ومعنويــة لأحــرار يف 
قســم التصنيــع العســكري ســواًء يف القــوة الصاروخيــة أو الدفــاع الجــوي والقــوات 

البحريــة والدفــاع الســاحي.
رافقــه خــالل الزيــارة نائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن عــي حمــود 
املوشــكي وقائــد املنطقــة الخامســة اللــواء يوســف املدانــي وقائــد القــوات البحريــة 
ــة اإلســناد اللوجســتي  ــواء الركــن محمــد فضــل ورئيــس هيئ والدفــاع الســاحي الل
ــي  ــرزاق ع ــواء عبدال ــواحل الل ــر الس ــة خف ــس مصلح ــي ورئي ــي الكحالن ــواء ع الل

املؤيــد ومديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي العميــد يحيــى املهــدي.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر حفل خترج دفعة القوات 
اخلاصة باملنطقة العسكرية اخلامسة

]07/نوفمرب/2017[ الحديدة- سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
ــة  ــة باملنطق ــوات الخاص ــة الق ــرج دفع ــل تخ ــدة حف ــة الحدي ــلحة بمحافظ املس

ــة. ــكرية الخامس العس
ــور  ــة الدكت ــؤون اإلقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــرضه نائ ــذي ح ــل ال ويف الحف
ــدة  ــظ الحدي ــي ومحاف ــي القي ــن ع ــي ب ــة ع ــر اإلدارة املحلي ــويل ووزي ــن مقب حس
حســن أحمــد الهيــج، القــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة بــارك للخريجــن 
تخرجهــم يف هــذه الدفعــة العســكرية مــن الرجــال األشــداء الــذي ســيكون النــر 

املــؤزر يف األخــر عــى أيديهــم. وفيمــا يــي نــص الكلمــة:
الحمد لله رب العاملن وصى الله وسلم عى سيدنا محمد وعى آله الطاهرين

ــارك لكــم هــذه الــدورات وهــذه القــدرات التــي ملســنا جــزءاً يســراً منهــا،  أوالً: نب
ــذه  ــم يف ه ــل إليك ــفر لنص ــاء الس ــم عن ــرور أن نتجش ــر وال ــي الفخ ــن دواع وم
الروضــات ومصانــع الرجــال لنشــارككم احتفاالتكــم وفعالياتكــم بتخــرج هــذه الدفع 
وهــذه الكوكبــة مــن الرجــال األشــداء الذيــن نلمــس يف وجوههــم بــأس اللــه وشــدته 
ــا  ــت منكــم رجــاالً أشــداء كم ــي جعل ــة الت ــم األصيل ــران الكري ــة الق ــه، وثقاف وقوت
ــَه اْشــَرَى ِمــَن اْلُمْؤِمِنــَن  وصفهــم اللــه ســبحانه وتعــاىل يف القــران الكريــم ﴿إِنَّ اللَّ
أَنُْفَســُهْم َوأَْمَواَلُهــْم ِبــأَنَّ َلُهــُم اْلَجنَّــَة يَُقاِتلـُـوَن يِف َســِبيِل اللَّــِه َفيَْقتُلـُـوَن َويُْقتَلـُـوَن َوْعًدا 
وا  ــتَبِْرُ ــِه َفاْس ــَن اللَّ ــِدِه ِم ــْن أَْوىَف ِبَعْه ــْرآِن َوَم ــِل َواْلُق ــْوَراِة َواإْلِنِْجي ــا يِف التَّ ــِه َحقًّ َعَليْ
ِببَيِْعُكــُم الَّــِذي بَايَْعتـُـْم ِبــِه َوذَِلــَك ُهــَو اْلَفــْوُز اْلَعِظيــُم﴾. هنــا نلمــس القــدرات الــذي 
تعلمتموهــا مــن خــالل هــذه الفــرة الوجيــزة رغــم املعانــاة التــي تجشــمتموها خالل 
هــذه الــدورات، ولكــن نعترهــا مقدمــة، مقدمــة للصــر، مقدمــة للتضحيــة، مقدمــة 
للفــداء، فنحــن أمــام عــدوان غاشــم لــن يرحــم الرجــال وال النســاء وال األطفــال وال 

األيتــام، دّمــر كل مقــدرات هــذا البلــد.
ــد أن يســحق شــعبنا  ــه يري ــازالت ولكن ــه منتهــى التفاهمــات، منتهــى التن ــا ل قدمن
ــن  ــي م ــي ه ــة الت ــذه املحافظ ــذات ه ــا وبال ــس كرامتن ــا وأن يدن ــّل أرضن ويحت
أولويــات اســتهدافه لهــذه املرحلــة والتــي نــرى الرجــال الكثــر مــن أبنائهــا التحقــوا 
ــي  ــق الت ــذه املناط ــن ه ــاع ع ــر يف الدف ــدور األك ــم ال ــيكون له ــدورات وس ــذه ال به
ــا  ــة تجوبه ــرات اإلرسائيلي ــت الطائ ــدوان، وأصبح ــتهداف الع ــاً الس ــت ميدان أصبح

ــة. ــاك يشء مــن تحــت الطاول ــم يعــد هن ــالً ونهــاراً، ظاهــراً ل لي
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إن هــذا العــدوان لــن يســكته ولــن يوقفــه إال الرجــال أمثالكــم، إالّ فوهــات بنادقكــم، 
إال ضغطــات أياديكــم، إال هاماتكــم التــي ال تنحنــي وال تركــع إال للــه.

ربمــا ســمعتم قبــل أيــام آخــر جريمــة حصلــت عــى عــدد يقــارب الســتن مــا بــن 
شــهيِد وجريــح تقريبــاً، يف ســوق الليــل بمحافظــة صعــدة عــى مجموعــة شــباب من 
محافظــات حجــة، وعمــران، وصعــدة، كانــوا يطلبــون اللــه وراء لقمــة العيــش التــي 
ــون  ــم يحصل ــق لعله ــروا اىل مناط ــم ليهاج ــوا أرسه ــى أن يرك ــدوان ع ــم الع أجره
منهــا عــى مــا يقتاتــون ويؤكلــون بــه أرسهــم فاســتهدفهم العــدوان وهــم يف ســوق 

القــات يبحثــون عــن مصــادر رزقهــم.
لذلــك أيهــا األخــوة هــذا الــيء يبعــث فينــا األمــل عندمــا نكــون حارضيــن بينكــم 
ــة التــي هــي مقدمــة  ونــرى قدراتكــم ونــرى صمودكــم وثباتكــم عــى هــذه املرحل
ــا  ــاىل، كم ــه تع ــإذن الل ــا ب ــتتخرجون إليه ــي س ــن الت ــة وامليادي ــل القادم للمراح
ــي  ــدورات ينبن ــذه ال ــرى أن ه ــكرات أخ ــم يف معس ــت لزمالئك ــم وتحدث ــلفت لك أس
مــن خاللهــا وعــى أساســها تقييــم لهــؤالء الرجــال الذيــن ســيتخرجون إىل مياديــن 

ــرف. ــن ال ــزة، وميادي الع
ونحــن هنــا يف املنطقــة العســكرية الخامســة نشــهد هــذه االســتعدادات نؤكــد لــدول 
العــدوان التــي أعلنت عــن إغــالق املنافــذ البحريــة والجويــة والريــة، وأن أي محاوالت 
ــع املــواد األساســية  ــة ملن للعــدوان عــى الســاحل أو اإلقــدام عــى خطــوات تصعيدي
ــام  ــدم قي ــعب وع ــات الش ــة احتياج ــاء لتلبي ــول املين ــن دخ ــة م ــتقات النفطي واملش
املجتمــع الــدويل بــدوره االنســاني ملنــع هــذه التعســفات فــإن مــن حــق الجمهوريــة 
اليمنيــة اتخــاذ كل االجــراءات ودراســة خيــارات حاســمة وكبــرة ملنــع أي خطــوات 
لتضييــق الخنــاق عــى الشــعب اليمنــي ويف حــال أقدمنــا عــى تلــك الخيــارات فــإن 
آثارهــا ســتكون كبــرة وحاســمة ويتحمــل العــدوان واملجتمــع الــدويل مســؤولية أي 
ــف  ــوات ونق ــى الخط ــعبنا اق ــق ش ــذ بح ــن أن يتخ ــل فاليمك ــد تحص ــات ق تداعي

مكتــويف األيــدي.
ايهــا االخــوة الخريجــون كلنــا أمــل وكلنــا ثقــة أنكــم بــإذن اللــه تعــاىل أنتــم فقــط 
طالئــع ســتنظمون إىل الكثــر مــن االالف بــل عــرات االالف مــن األبطــال املقاتلــن 
ــه تعــاىل مــن ســيكون يف األخــر النــر املــؤزر عــى  يف الجبهــات، وأنتــم بــإذن الل
أياديكــم، نحــن نقــدر الجهــد الــذي بــذل يف مثــل هــذه الــدورات عــى أيــدي املدربن.

وكذلــك نشــكر األخــوة يف قيــادة املنطقــة الخامســة، ويف قيــادة الدفــاع عــى هــذا األداء 
وهــذا الجهــد الرائــع الــذي بذلــوه يف ســبيل تخــرج هــذه الدفــع التــي نأمــل إن شــاء 
اللــه أنهــا ســتضفي نقلــة نوعيــة وتغــر موازيــن املعركــة يف القريــب العاجــل بــإذن 
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اللــه تعــاىل.
ال نســتطيع أن نقــول كل يشء يف هــذا اللقــاء ولكــن مــا أردنــا أن نوصلــه إليكــم مــن 
خــالل زيارتنــا مــع بعــض اإلخــوان- نائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة، 
ــة الخامســة- أن نقــول لكــم:  ــد املنطق ــوزراء، ومحافــظ املحافظــة، وقائ وبعــض ال
ــم  ــا ويعل ــا نتــرف بــأن نكــون حارضيــن بــن أيديكــم بــن أوســاطكم وبودن أنن

اللــه أننــا معكــم ويف املقدمــة إىل جبهــات القتــال ولكــن كالً مــن موقعــه.
لتفهمــوا أن رهــان شــعبكم وأمــل املســتضعفن بعــد اللــه هــو عليكــم أنتــم ال عــى 
ــتضغط  ــي س ــم الت ــل أيديك ــالل ونقب ــكر وكل اإلج ــا كل الش ــم منّ ــم فلك ــد غرك أح
ــم ولــن تنحنــي إال  عــى الزنــاد وســتبقى ضاغطــة عــى الزنــاد، وجباهكــم التــي ل

ــه يف مواجهــة أعتــى عــدوان عرفــه التاريــخ وعــى أيديكــم ســيتحقق النــر. لل
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

تخلــل حفــل التخــرج عــرض عســكري يكشــف مــدى إســتعداد الخريجــون للدفــاع 
ــن  ــة للخريج ــدو، وكلم ــردع الع ــي س ــاليب الت ــرق واألس ــة الط ــن بكاف ــن الوط ع
رحبــت فيهــا بالقيــادة السياســية التــي شــاركت يف حفــل التخــرج، وقصيــدة شــعرية 

مفعمــة بالحمــاس والفخــر واالعتــزاز بكافــة املقاتلــن ضــد العــدوان عــى بالدنــا.
حــرض حفــل التخــرج نائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن عــي حمــود 
املوشــكي وقائــد املنطقــة العســكرية الخامســة اللــواء يوســف املدانــي وقائــد القــوات 
ــناد  ــة اإلس ــس هيئ ــد فضل،ورئي ــن محم ــواء الرك ــاحي الل ــاع الس ــة والدف البحري

اللوجســتي اللــواء عــي الكحالنــي.

الرئيس الصماد حيضر حفل خترج جمموعة من ضباط ومساعدي 
أركان التوجيه املعنوي 

]07/نوفمرب/2017[ الحديدة - سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
املســلحة بمحافظــة الحديــدة حفــل تخــرج وتكريــم مجموعــة مــن ضبــاط املنطقــة 

العســكرية الخامســة ومســاعدي أركان التوجيــه املعنــوي داخــل الوحــدات.
ــور  ــة الدكت ــؤون اإلقتصادي ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــرضه نائ ــذي ح ــل ال ويف الحف
حســن مقبــويل ووزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي ووزيــر اإلدارة 
املحليــة عــي بــن عــي القيــي.. ألقــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة هنــأ 
الخريجــن مــن ضبــاط التوجيــه املعنــوي بتخرجهــم مــن هــذه الــدورات التــي تعــد 

محطــات مهمــة للتســلح بالوعــي والبصــرة.
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ــاعدي  ــاط ومس ــن الضب ــة م ــذه الكوكب ــي به ــرور أن نلتق ــي ال ــن دواع ــال« م وق
ــذي  ــة وال ــكرية الخامس ــة العس ــدات يف املنطق ــل الوح ــوي داخ ــه املعن أركان التوجي
ــاء الوحــدات العســكرية يف املنطقــة  ســبقه لقــاءات مــع أبنائكــم وأفرادكــم مــن أبن
والــذي يــدل عــى مــدى اإلهتمــام والحــرص الــذي أوليتمــوه لهــؤالء األفــراد والذيــن 

ــود ». ــن الصم ــات وميادي ــز الجبه ــم لتعزي ــد تخرجه ــة بع ــة نوعي ــون إضاف يمثل
ــرغ  ــتهداف أن يتف ــدوان واإلس ــار والع ــاة والحص ــم املعان ــع حج ــد م ــاف » الب وأض
ــات  ــذه املحط ــل ه ــة يف مث ــا وخاص ــه ليزوده ــع نفس ــف م ــات ويق ــان لحظ اإلنس

ــاء«. ــذل والعط ــل والب ــود والعم بالصم
وتابــع« وكمــا تعرفــون أنــه مهمــا ملكنــا مــن األســلحة إال أن واقعنــا يختلــف عــن 
أعدائنــا هــم لديهــم إمكانيــات هائلــة، ولدينــا ســالح أقــوى مــن كل أســلحتهم يتمثــل 
 ُ بااليمــان والتقــوى مكمــن التغيــر كمــا قــال اللــه ســبحانه وتعــاىل »إِنَّ اللَّــَه ال يَُغــرِّ
ُوا َمــا ِبأَنُْفِســِهْم« فــال يمكــن ألي إنســان أن يغــر واقــع الحيــاة  َمــا ِبَقــْوٍم َحتَّــى يَُغــرِّ
ــن  ــا صالحــة فل ــا إيجابــي ونفوســنا وقلوبن إال اذا تغــرت نفســيته، فــإن كان واقعن

يتغــر واقعنــا إىل األســواء إطالقــا وهــذه ســنن اللــه ».
ــد أن نتقــدم الصفــوف  ــن الب ــة ونكــون مؤثري ــالً » لكــي نتحــرك بفاعلي وأردف قائ
لنصــدق مــع اللــه ومــع شــعبنا، ومــن مهمــة القائــد العســكري اإلرتقــاء بأفــراده يف 

إطــار مســؤولياته ».
وعــر الرئيــس الصمــاد عــن الشــكر لقيادتــي الدفــاع واملنطقــة العســكرية الخامســة 
ــث  ــذي يبع ــوي وال ــم الق ــادة الزخ ــة يف إع ــة الحثيث ــارش واملتابع ــام املب ــذا اإلهتم له

االعتــزاز والفخــر.
فيمــا ألقــى مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي العميــد يحيــى املهــدي كلمــة رحــب فيهــا 
بالضيــوف والحضــور جميعــاُ وعــى رأســهم رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد 
األعــى للقــوات املســلحة واألمــن معاهديــن اللــه أن يبذلــوا أموالهــم وأرواحهــم مــن 

أجــل الوطــن.
مــن جانبهــم شــكر املتدربــون الرئيــس الصمــاد عــى زيارتــه لهــم والــذي يعترونهــا 
حافــز ودافــع ســيزيد مــن عزمهــم وقدراتهــم يف تحمــل املصاعــب واملشــاق مهمــا 
ــعب  ــاء الش ــزة ابن ــة وع ــن وكرام ــن الوط ــذود ع ــاع وال ــبيل الدف ــا يف س كان حجمه

اليمنــي ضــد الغــزاة املحتلــن املجرديــن مــن كل القيــم واملبــادئ اإلنســانية.
حــرض حفــل التخــرج نائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن عــي حمــود 
املوشــكي وقائــد املنطقــة العســكرية الخامســة اللــواء يوســف املدانــي وقائــد القــوات 
ــناد  ــة اإلس ــس هيئ ــل ورئي ــد فض ــن محم ــواء الرك ــاحي الل ــاع الس ــة والدف البحري

اللوجســتي اللــواء عــي الكحالنــي.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يطلع على أضرار العدوان حبارة 
الصعدي بأمانة العاصمة

]11/نوفمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
تفقــد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم حــارة الصعــدي 
ــدوان  ــران الع ــتهدفها ط ــي إس ــة والت ــة العاصم ــهداء بأمان ــع الش ــف جام خل
الســعودي األمريكــي مســاء أمــس مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن املواطنــن وتدمــر 

ــاورة. ــازل املج ــرضر املن ــل وت ــازل بالكام ــة من أربع
ــد  ــتهداف املتعم ــا اإلس ــي خلفه ــم األرضار الت ــى حج ــاد ع ــس الصم ــع الرئي واطل
واملمنهــج لطــران تحالــف العــدوان للمنطقــة اآلهلــة بالســكان وإمعانــه يف إســتمرار 
إرتــكاب املجــازر والجرائــم بحــق الشــعب اليمنــي منــذ أكثــر مــن عامــن ونصــف.

ووجــه الســلطة املحليــة بأمانــة العاصمــة بوضــع املعالجــات العاجلــة لتســكن األرس 
املتــرضرة ورعايتهــم، كمــا وجــه أمــن العاصمــة والــوكالء املعنيــن بتفقــد ورعايــة 

األرس املتــرضرة.
وأكــد أن هــذا اإلســتهداف يعــر عــن وحشــية تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية 

التــي إرتمــت يف أحضــان أمريــكا وإرسائيــل.
ــقاطهم يف  ــلهم وإس ــل فش ــي دلي ــادم وه ــقط بالتق ــن تس ــم ل ــذه الجرائ ــال« ه وق
ــة حــق الــرد عــى العــدوان بــأي  ــال، وهــذه تعطــي للشــعب مروعي مياديــن القت
ــن  ــعودي وم ــام الس ــه بالنظ ــه وبطش ــال صوت ــا إيص ــن خالله ــتطيع م ــيلة يس وس

ــه«. ــف يف صف يق

الرئيس الصماد يف املسرية اجلماهريية: تصعيد العدوان يفرض على 
شعبنا تعزيز عوامل الصمود

]13/نوفمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
ــتن  ــارع الس ــدة يف ش ــة حاش ــرة جماهري ــوم مس ــاء الي ــة صنع ــهدت العاصم ش
الجنوبــي أمــام مقــر األمــم املتحــدة للتنديــد بتصعيــد العــدوان وإغــالق كافــة املنافــذ 
ــق  ــم بح ــن جرائ ــه م ــا يرتكب ــة وم ــة اليمني ــة للجمهوري ــة والجوي ــة والبحري الري

ــم ». ــوا عدوانك ــم.. أوقف ــوا حصارك ــعار » ارفع ــت ش ــي تح ــعب اليمن الش
ــض  ــن رف ــرة ع ــات املع ــرى الهتاف ــة الك ــرة الجماهري ــاركون يف التظاه وردد املش
الشــعب اليمنــي ملــا يتعــرض لــه مــن عــدوان وحصــار شــامل، واملنــددة بتصعيــد 

ــة. ــة اليمني ــذ الجمهوري ــة مناف ــه كاف العــدوان وإغالق
ــس  ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــي حرضهــا األخ صال ــع املشــاركون يف املســرة الت ورف
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الســيايس األعــى ونائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وعــدد مــن الــوزراء 
ــار  ــددة بالحص ــات املن ــعارات والالفت ــة والش ــة اليمني ــم الجمهوري ــؤولن، عل واملس

وإغــالق املنافــذ والــذي يعــد بمثابــة إعــدام جماعــي للشــعب اليمنــي.
واســتنكر املشــاركون اســتمرار صمــت املنظمــات واملجتمــع الــدويل إزاء مــا يتعــرض 
ــال  ــار ط ــدوان وحص ــن ع ــوام م ــة أع ــارب ثالث ــا يق ــذ م ــي من ــعب اليمن ــه الش ل
ــف العــدوان  ــل بإغــالق تحال ــاة وصــوال إىل اإلجــراء األخــر املتمث كل مقومــات الحي

ــم. ــة إنســانية يف العال ــة، متســببا يف أســوأ كارث ــة والجوي ــة والبحري ــذ الري للمناف
ويف املســرة التــي بــدأت بــآي من الذكــر الحكيــم والنشــيد الوطنــي، ألقــى األخ صالح 
الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة أشــاد فيهــا بالحضــور الجماهــري 
ــية  ــه السياس ــه وتكوينات ــكل مكونات ــي ب ــعب اليمن ــض الش ــن رف ــر ع ــت املع الالف
ــه  ــال صوت ــم، وإيص ــار ظال ــن حص ــدوان م ــف الع ــه تحال ــوم ب ــا يق ــة مل والحزبي
ــة،  ــه البري ــدوان عرفت ــوأ ع ــع أس ــئ م ــت واملتواط ــم الصام ــماع العال ــرق أس لتط

ــام لركعــوا الكــرام. عــدوان يتصــدره اللئ
وقــال » إننــا اليــوم بعــد ثالثــة أعــوام مــن العــدوان والحصــار الظالــم الــذي تدعمــه 
أمريــكا وتنفــذه أدواتهــا يف املنطقــة ويف مقدمتهــم النظــام الســعودي يخــرج شــعبنا 
مــن بــن أوســاط تلــك املؤامــرات رافعــا صوتــه ليقــول للعالــم هنــا اليمــن موجــود 
ــم  ــدوان ظال ــرض لع ــة يتع ــرة العربي ــبه الجزي ــوب ش ــم يف جن ــة العال ــى خارط ع
ــم  ــرى الجرائ ــن ت ــي وأع ــم آذان تصغ ــل لك ــجر فه ــر والش ــر والحج ــك بالب يفت

بحــق هــذا الشــعب«.
ــام  ــذا النظ ــع ه ــم م ــؤ العال ــدوان وتواط ــم الع ــاد أن جرائ ــس الصم ــد الرئي وأك
يفــرض عــى الشــعب اليمنــي تعزيــز عوامــل الصمــود واتخــاذ كامــل التدابــر التــي 
يدافــع بهــا عــن نفســه، وأن مــا نقــوم بــه مــن مواقــف ملواجهــة هــذا الصلــف بمــا 
يف ذلــك الرضبــات الصاروخيــة التــي طالــت وســتطال الريــاض وأي مــكان ســتطاله 

ــة مروعــه. الصواريــخ هــي مواقــف طبيعي
ــاءه وداعمــوه هــو وقــف  ــح للنظــام الســعودي وحلف ــار الصحي وأضــاف » إن الخي
الحــرب والحصــار والدخــول يف حــوار مبــارش مــا لــم فــإن اســتمرارهم يف العــدوان 

والحــرب ســيفرض علينــا تطويــر قدراتنــا ».
ــق يف  ــته وأن ال يث ــة سياس ــعودي إىل مراجع ــام الس ــاد النظ ــح الصم ــا األخ صال ودع
األمريكيــن والصهاينــة الذيــن ينتظــرون اليــوم الــذي يكــون النظــام الســعودي قــد 

فقــد تعاطــف إخوتــه ومحيطــه لينقضــوا عليــه بــال رحمــة.
وجــدد التأكيــد عــى أن الخطــوات التصعيديــة لــدول العــدوان والــدول الداعمــة لــه 
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لحصــار الشــعب اليمنــي واإلقــدام عــى أي خطــوات عمليــة للتضييــق عــى الشــعب 
اليمنــي الــذي عانــى أشــد املعانــاة خــالل العــدوان، يمنحنــا كحــق مــروع وموقــف 
يفرضــه علينــا ديننــا وقيمنــا واملســئولية امللقــاة عــى عواتقنــا اتخــاذ كافــة التدابــر 
ــن  ــرة ل ــوات كب ــا خط ــا فيه ــة بم ــارات متاح ــة الخي ــدوان وكاف ــف الع ــي توق الت

تتوقــف تداعياتهــا عــى دول العــدوان.
وأشــار الرئيــس الصمــاد إىل أن املســار اآلخــر هــو مــن خــالل اإلجــراءات والتدابــر 
التــي يجــب أن تعمــل عليهــا حكومــة اإلنقــاذ مهمــا كانــت ويف حــال أخفقــت يف تثبيت 
الوضــع التموينــي والداخــي، فكمــا قــال الشــعب صوتــه للخــارج والعــدوان؛ ينبغــي 
أن يســمع مــن يف الداخــل صوتــه ويف مــدة ال تتجــاوز األســبوع، ومــن حقنــا أن نتخــذ 

كافــة التدابــر والبدائــل ملواجهــة التصعيــد الخارجــي. و فيمــا يــي نــص الكلمــة:
الحمد لله وصى الله وسلم عى سيدنا محمد وعى آله الطاهرين:

أيهــا الشــعب اليمانــي الصامــد.. أيهــا الشــعب النابــض بالحيــاة والعــزة والســؤدد.. 
أســعد اللــه صباحكــم بــكل خــر ونشــكر لكــم هــذا الحضــور املــرف والقــوي يف 
هــذا اليــوم يجــب أن يطــرق أســماع العالــم الصامــت واملتواطــئ مــع أســوأ وأقــذر 
وأدنــس عــدوان عرفتــه البريــة.. عــدوان يتصــدره اللئــام لركعــوا الكــرام وهيهــات 

لهــم ذلــك.
إننــا اليــوم وبعــد ثالثــة أعــوام مــن العــدوان والحصــار الظالــم الــذي تدعمــه أمريكا 
وتنفــذه أدواتهــا ويف مقدمتهــم النظــام الســعودي وحلفــاؤه يخــرج شــعبنا مــن بــن 
كل تلــك املؤامــرات رافعــاً صوتــه ليقــول للعالــم هنا اليمــن موجــود يف خارطــة العالم 
يف جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة يتعــرض لعــدوان غاشــم يفتــك بالبــر والشــجر 

والحجــر فهــل لكــم آذان تســمع وأعــن تبــر الجرائــم بحــق هــذا الشــعب.
لقــد تجــاوز شــعبنا خــالل الفــرات املاضيــة مــن العــدوان العديــد مــن املحطــات 
الصعبــة والتــي كانــت تشــكل أمــل لــدى العــدوان أن يحقــق مــن خاللهــا ولــو جــزءاً 
ــاً  ــه يقــدم عــى خطــوات أشــد لؤم ــا جعل ــاءت بالفشــل مم ــا ب ــه إال أنه مــن أهداف
ــة  ــراف الدولي ــماوية واألع ــع الس ــراء والرائ ــوط الحم ــاوزاً كل الخط ــاءة متج ودن
والقيــم اإلنســانية ومــا شــاهدناه خــالل الفــرة األخــرة مــن العــدوان مــن جرائــم 
بشــعة بحــق املدنيــن وخطــوات تعســفية بإغــالق جميــع املنافــذ لتضييــق الخنــاق 
عــى الشــعب يــدل عــى خســة وحقــارة هــذا النظــام وســوء ولــؤم مــن يقــف وراءه 

ويدعمــه أو يصمــت عــى جرائمــه بحــق الشــعب اليمنــي.
لذلــك نحــن ومــن بــن أوســاط شــعبنا الــذي منــه نســتمد رشعيتنــا وقوتنــا وعزيمتنا 
نؤكــد أن جرائــم العــدوان وتواطــؤ العالــم مــع هــذا النظــام املتخلــف يفــرض عــى 
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ــن  ــا ع ــع به ــي يداف ــر الت ــل التداب ــاذ كام ــود واتخ ــل الصم ــز عوام ــعبنا تعزي ش
نفســه وكل مــا نقــوم بــه مــن مواقــف ملواجهــة هــذا الصلــف بمــا يف ذلــك الرضبــات 
الصاروخيــة التــي طالــت وســتطال الريــاض وأي مــكان ســتطاله صواريخنــا هــي 
ــئولية  ــدس ومس ــب مق ــا واج ــدوان ونعتره ــل الع ــه يف ظ ــة مروع ــف طبيعي مواق
ــي  ــل ه ــا, ب ــب عليه ــه وال ري ــعبنا وكرامت ــن ش ــاع ع ــا للدف ــى عواتقن ــا ع حملناه
ــة وينبغــي أن تســتمر حتــى يكــف تحالــف العــدوان عــن جرائمــه  مواقــف طبيعي

وعدوانــه عــى شــعبنا.
ونؤكــد للنظــام الســعودي وحلفائــه وداعمــوه الذيــن أعلنــوا تضامنهــم معــه أمــام 
موقــف واحــد نعتــره تــرف طبيعــي مــن قبــل قواتنــا يف ظــل العــدوان إذا كانــوا 
مريــن عــى إســتمرار الحــرب والعــدوان فــإن ذلــك يفــرض علينــا تطويــر قدراتنــا 
وتعزيــز قوتنــا ملواجهــة هــذا العــدوان الظالــم ألن مــن أغــرب الغرائــب أن تســتمر 
جرائمهــم وحصارهــم ويف نفــس الوقــت يريــدون أن نقــف مكتــويف األيــدي أمــام هــذا 

العــدوان.
ــرب  ــف الح ــو وق ــوه ه ــاءه وداعم ــعودي وحلف ــام الس ــح للنظ ــار الصحي إن الخي
والحصــار والدخــول يف حــوار مبــارش مــا لــم فــإن اســتمرارهم يف العــدوان والحــرب 
ســيفرض علينــا تطويــر قدراتنــا واالســتفادة مــن كل مــا مــن شــأنه إلحــاق الــرضر 

بــدول العــدوان والدفــاع عــن شــعبنا وعــن كرامتــه واســتقالله.
لذلــك ننصحكــم باتخــاذ الخيــار الصحيــح واألســلم لكــم ولشــعبنا وللمنطقــة وهــو 
وقــف الحــرب والحصــار, وإرصاركــم عــى اســتمرار الحــرب هــو هــروب لأمــام لــن 

تجنــوا مــن خاللــه إال الخيبــة والخــذالن والفشــل.
كمــا نؤكــد عــى أن النظــام الســعودي لديــه خلــل يف سياســته ونظرتــه إىل اآلخريــن 
مــن حولــه ويدخــل نفســه يف مــآزق متعــددة تــارة يف اليمــن وتــارة يف ســوريا وتــارة 
يف لبنــان وتــارة مــع إيــران وتــارة مــع قطــر وعليــه أن يراجــع سياســته وأن ال يثــق 
يف األمريــكان والصهاينــة فهــم ينتظــرون اليــوم الــذي يكــون النظــام الســعودي قــد 

فقــد تعاطــف أخوتــه ومحيطــه لينقــض عليــه األمريــكان والصهاينــة بــال رحمــة.
ــة  ــم التصعيدي ــم وخطواته ــة لعدوانه ــدول الداعم ــدوان وال ــدول الع ــد ل ــا نؤك كم
لحصــار الشــعب اليمنــي أن اإلقــدام الفعــي عــى أي خطــوات عمليــة للتضييــق عــى 
الشــعب اليمنــي الــذي عانــى أشــد املعانــاة خــالل العــدوان، فــإن إقــدام العــدوان 
ــه عــى الدعــم يف ســبيل تنفيذهــا مــن أي طــرف كان  ــك الخطــوات وحصول عــى تل
ــاة  ــا واملســئولية امللق ــا وقيمن ــا دينن ــا كحــق مــروع وموقــف يفرضــه علين يمنحن
عــى عواتقنــا اتخــاذ كافــة التدابــر التــي توقــف العــدوان وكافــة الخيــارات متاحــة 
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بمــا فيهــا خطــوات كبــرة لــن تتوقــف تداعياتهــا عــى دول العــدوان بــل ســتصل 
ــراف  ــاك األع ــى انته ــجعه ع ــدوان ويش ــف وراء الع ــن يق ــة إىل م ــا االقتصادي آثاره

ــي وتركيعــه. ــة يف ســبيل إذالل الشــعب اليمن ــن الدولي والقوان
ــن  ــلم م ــم يس ــذي ل ــي ال ــعب اللبنان ــع الش ــا م ــد تضامنن ــياق نؤك ــذا الس ويف ه
ــعبنا  ــرة وش ــة األخ ــا يف اآلون ــفت مالمحه ــي تكش ــعودي والت ــام الس ــرات النظ مؤام
ــع  ــف م ــن وق ــر م ــي خ ــعب اللبنان ــاء، فالش ــاء بالوف ــة الوف ــارض ملبادل ــي ح اليمن
الشــعب اليمنــي ونحــن نعلــم يقينــاً أن النظــام الســعودي لــن يقــف يومــاً موقفــاً 
مرفــاً مــع قضايــا األمــة والعروبــة، إنمــا أينمــا وقفــت إرسائيــل ســيقف النظــام 
الســعودي فموقفــه مــن اليمــن هو ملروعــه التحــرري املناهــض للسياســات األمريكية 
والصهيونيــة وموقفــه مــن لبنــان هــو ملوقفهــا مــن إرسائيــل وســيأتي الــدور عــى 
حمــاس وكل صــوت مناهــض للسياســة األمريكيــة والصهيونيــة أمــا إيــران فالنظــام 
الســعودي أجبــن وأحقــر مــن أن يفتــح عينــه نحــو إيــران إنمــا جعــل مــن حــر 

إيــران يف مواقفــه مــن األصــوات الحــرة لتغطيــة خدمتــه إلرسائيــل.
ويف هــذا املقــام نؤكــد لشــعبنا اليمنــي أن العــدوان أوصــد كل أبــواب الســالم والحــوار 
ويــر عــى التمــادي يف جرائمــه وهــذا يحتــم علينــا التحــرك بــكل الطاقــات وتوحيد 
الجهــود ملواصلــة مشــوار الصمــود وتعزيــز الجبهــات والحفــاظ عــى وحــدة الجبهــة 
ــعبنا أن  ــن ش ــادي وليطم ــكري واالقتص ــي والعس ــع األمن ــك الوض ــة وتماس الداخلي
العــدوان لــن يحقــق أمانيــه وأهدافــه يف حصــار الشــعب ومضاعفــة معاناتــه وقــد 
كانــت املراحــل املاضيــة بمــا فيهــا مــن مــآيس ومعانــاة خــر شــاهد عــى أن وحــدة 

الشــعب والقيــادة والوعــي الناضــج ســيهزم تلــك املؤامــرات.
مــا حــاول العــدوان مــن خــالل خطواتــه إلغــالق املنافــذ وتفعيــل أدواتــه يف الداخــل 
إلثــارة الهلــع حــول الوضــع االقتصــادي هــي غمامــة صيــف يجــب أن تنتهــي خــالل 

األيــام القادمــة مــن خــالل اإلجــراءات والتدابــر التــي يتــم العمــل عليهــا.
ــعب،  ــى الش ــاق ع ــق الخن ــن تضيي ــدوان م ــع الع ــارات ملن ــارات ومس ــا خي ولدين
ــر  ــارات يف البح ــول يف أي خي ــب للدخ ــتعد ويتأه ــب أن يس ــكري يج ــار العس فاملس
ــعب. ــى الش ــه ع ــدوان يف تضييق ــتمر الع ــال اس ــل يف ح ــا حص ــل م ــر وليحص وال

واملســار اآلخــر هــو مــن خــالل اإلجــراءات والتدابــر التــي يجــب أن تعمــل عليهــا 
ــي  ــع التموين ــت الوض ــت يف تثبي ــال أخفق ــت ويف ح ــا كان ــاذ مهم ــة اإلنق حكوم
والداخــي، فكمــا قــال الشــعب صوتــه للخــارج والعــدوان ينبغــي أن يســمع مــن يف 
الداخــل صوتــه ويف مــدة ال تتجــاوز األســبوع ومــن حقنــا أن نتخــذ كافــة التدابــر 

ــي. ــد الخارج ــة التصعي ــل ملواجه والبدائ
كمــا نشــيد أيضــاً بــدور القطــاع الخــاص ورضورة توحيــد الجهــود والعمــل بــروح 
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املســئولية فاالبتــزاز واالســتغالل يف هــذه الظــروف جريمــة ال تغتفــر ولــن تمــر دون 
حســاب ألي كان يف حــال ثبــت أن هنــاك إمكانيــات وحلــول خــارج إطــار مــا فرضــه 

العــدوان.
ومثلمــا توحــدت الجهــود طيلــة الفــرات املاضيــة بن القيــادة السياســية واملؤسســات 
التنفيذيــة والقطــاع الخــاص والشــعب، ســاهمت يف تماســك الوضــع وملســنا ثمــرة 
ــذل والعطــاء والصمــود وهــذا هــو الــيء  ــع الداخــي مــن خــالل الب ــك يف الواق ذل

الــذي ينبغــي أن يتواصــل.
ولكم منا سالم الله ورحمة منه وبركاته وال نامت أعن الجبناء.

ــي  ــاء وممث ــا رؤس ــارك فيه ــي ش ــة الت ــرة الجماهري ــن املس ــدر ع ــد ص ــذا وق ه
ــات  ــة والفعالي ــات املهني ــي والنقاب ــع املدن ــات املجتم ــية ومنظم ــزاب السياس األح
ــان أدان إقــدام تحالــف العــدوان عــى  ــة والشــباب واملــرأة، بي ــة واإلبداعي الجماهري
ــة  ــذ للجمهوري ــة املناف ــالق كاف ــوي وإغ ــري والج ــري وال ــار البح ــديد الحص تش
اليمنيــة تزامنــا مــع تصعيــد عمليــات القتــل الجماعــي وشــن الغــارات عــى املــدن 

ــكنية. ــاء الس ــرى واألحي والق
ــي  ــم الت ــذه الجرائ ــام ه ــزي أم ــدويل املخ ــت ال ــرة بالصم ــاركون يف املس ــدد املش ون
ــؤ  ــت والتواط ــن الصم ــي.. معتري ــعب اليمن ــق الش ــدوان بح ــل الع ــن قب ــب م ترتك
املفضــوح للمجتمــع الــدويل واملؤسســات الدوليــة مــع العــدوان، مشــاركًة يف جرائــم 
العــدوان بحــق الشــعب اليمنــي ووصمــة عــار يف تاريــخ املنظمــات الدوليــة وســجل 

ــه. ــدول التــي تدعــي الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وحريات ال
وشــدد البيــان الــذي تــاله وزيــر الزراعــة والــري غــازي أحمــد عــي محســن عــى 
أهميــة تماســك الجبهــة الداخليــة ووحــدة الصــف الوطنــي يف مواجهــة عــدوان دول 
التحالــف بقيــادة الســعودية وبدعــم أمريكــي بريطانــي إرسائيــي ورفــض أي مســاٍع 

لخلخلــة الجبهــة الوطنيــة املقاومــة للعــدوان.
وحــذر املشــاركون يف املســرة دول تحالــف العــدوان مــن اســتمرار دعــم املنظمــات 
اإلرهابيــة ومســاندتها تموينــاً وتســليحاً واســتخدامها يف إطــار عدوانهــا عــى الشــعب 
اليمنــي.. مؤكديــن أن مخاطــر ذلــك لــن يقتــر عــى اليمــن بــل ســيمتد إىل املســاس 

باألمــن والســلم اإلقليمــي والــدويل. فيمــا يــي نــص البيــان:
ــم  ــعودية وبدع ــادة الس ــدوان بقي ــف الع ــل تحال ــوايل يواص ــى الت ــث ع ــام الثال للع
مــن أمريــكا وبريطانيــا وإرسائيــل جرائمــه بحــق شــعبنا اليمنــي الصامــد والصابــر 
ــك أمــام  ــق الحصــار وذل ــق القصــف والدمــار وعــن طري بشــكل يومــي عــن طري
مــرأى ومســمع وصمــت وتواطــؤ مــن قبــل املجتمــع الــدويل الــذي لــم يحــرك ســاكناً 
ــه  ــاكات لحقوق ــواع االنته ــع أن ــرض ألبش ــذي يتع ــي ال ــعب اليمن ــة الش إزاء مظلومي
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ــن  ــك الذي ــانية فأولئ ــد اإلنس ــم ض ــرب وجرائ ــم ح ــكل جرائ ــاكات تش ــي انته وه
يتشــدقون بالحديــث عــن الحريــات والحقــوق والديمقراطيــة يشــاهدون اليمنيــن كل 
يــوم يســقطون قتــى وجرحــى وتدمــر منازلهــم ومســاكنهم وال يزالــون يواصلــون 
ــدوان  ــم الع ــد جرائ ــارع إىل تأيي ــات تس ــدول واملنظم ــض ال ــل إن بع ــم ب صمته

والتريــر لهــا.
ــتمرار  ــى االس ــدوان ع ــوى الع ــجع ق ــد ش ــت ق ــك الصم ــإن ذل ــديد ف ــف الش ولأس
ــعب  ــى الش ــروض ع ــار املف ــديد الحص ــدت إىل تش ــث عم ــا حي ــكاب جرائمه بارت
ــة  ــذ البحري ــالق املناف ــرار إغ ــالل ق ــن خ ــوم م ــف ي ــارب األل ــا يق ــذ م ــي من اليمن
ــل  ــة قت ــرى وعملي ــرب أخ ــة ح ــكل جريم ــذي يش ــر ال ــو األم ــة وه ــة والجوي والري

ــي. ــعب اليمن ــاء الش ــن أبن ــن م ــي للمالي جماع
ــس  ــي خرجــت بالعاصمــة صنعــاء اســتجابًة لدعــوة املجل ــة الت إن الحشــود املليوني
ــار  ــديد الحص ــعبنا وتش ــق ش ــف بح ــم دول التحال ــداً بجرائ ــى وتندي ــيايس األع الس
ضــده وتأكيــداً عــى مواصلــة الصمــود يف مواجهــة العــدوان الربــري الغاشــم، إنمــا 
جــاءت لتعــر عــن صوت الشــعب اليمنــي املقــاوم والرافــض للعــدوان والحصــار وكل 

الجرائــم التــي ترتكــب بحــق شــعبنا وأمتنــا ووطننــا، لتؤكــد عــى التــايل:
1ـ تديــن الحشــود املليونيــة املشــاركة يف املســرة إقــدام تحالــف العــدوان عى تشــديد 
الحصــار البحــري والــري والجــوي وإغــالق كافــة املنافــذ يف عمــل عدوانــي جديــد 
يتزامــن مــع تصعيــد عمليــات القتــل الجماعــي وشــن الغــارات عــى املــدن والقــرى 
واألحيــاء الســكنية ومنــازل املواطنــن التــي يســقط فيهــا عــرات الشــهداء والجرحى 
يف صــورة تؤكــد مــدى الحقــد واالنتقــام الــذي تكنــه قــوى تحالــف العــدوان للشــعب 

اليمنــي.
ــي  ــم الت ــذه الجرائ ــام ه ــزي أم ــدويل املخ ــت ال ــة الصم ــرة املليوني ــن املس 2ـ تدي
ــل العــدوان بحــق شــعبنا وتؤكــد أن الصمــت والتواطــؤ املفضــوح  ترتكــب مــن قب
الــذي يمارســه املجتمــع الــدويل واملؤسســات الدوليــة مــع العــدوان يمثــل مشــاركًة 
لهــم يف جرائمهــم بحــق شــعبنا ووصمــة عــار يف تاريــخ املنظمــات الدوليــة ويف ســجل 

ــدول التــي تدعــي الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وحرياتــه. ال
3ـ تؤكــد الحشــود املليونيــة أن عمليــات التصعيــد والقتــل وتشــديد الحصــار مــن قبل 
تحالــف العــدوان لــن ترهــب الشــعب اليمنــي املقــاوم والصامــد بــل تزيــده عزيمــة 
ــة التحــدي ضــد كل املخططــات  عــى التصعيــد يف مواجهــة العــدوان وخــوض عملي
التــي تســتهدف وحــدة واســتقالل وســيادة اليمــن املوحــد، ومثلمــا فضــح شــعبنا 
اليمنــي بثباتــه وصمــوده كــذب ودجــل املجتمــع الــدويل وزيــف إدعــاءات املنظمــات 
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الدوليــة فإنــه ســيواصل صمــوده وثباتــه والدفــاع عــن نفســه باعتبــار ذلــك حقــاً 
ــراف  ــق واألع ــة واملواثي ــن الوضعي ــماوية والقوان ــع الس ــة الرائ ــه يف كاف ــوالً ل مكف

الدوليــة.
4ـ تشــدد املســرة املليونيــة عــى أهميــة تماســك الجبهــة الداخليــة ووحــدة الصــف 
الوطنــي يف مواجهــة عــدوان دول التحالــف الــذي تقــوده الســعودية وبدعــم أمريكــي 
بريطانــي إرسائيــي ورفــض أي مســاٍع لخلخلــة الجبهــة الوطنيــة املقاومــة للعــدوان، 
ــالل  ــن خ ــى م ــات الجرح ــهداء وتضحي ــاء الش ــاء لدم ــة الوف ــى أهمي ــد ع ــا تؤك كم
التمســك بثوابتنــا الوطنيــة والدفــاع عنهــا وحقنــا يف مقاومــة الغــزاة واملحتلــن حتــى 

طردهــم مــن كل شــر مــن تــراب وطننــا الطاهــر.
5ـ تحــذر الحشــود املليونيــة مــن اســتمرار دعــم دول تحالــف العــدوان للمنظمــات 
اإلرهابيــة ومســاندتها تموينــاً وتســليحاً واســتخدامها يف إطــار عدوانهــا عــى شــعبنا، 
وتؤكــد أن مخاطــر تلــك األفعــال لــن تقتــر عــى اليمــن بــل ســيمتد إىل املســاس 

باألمــن والســلم اإلقليمــي والــدويل.
ــالة  ــي وبس ــعب اليمن ــطوري للش ــود األس ــة بالصم ــود املليوني ــيد الحش 6ـ تش
وتضحيــات أبطــال الجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية واملتطوعــن مــن أبنــاء القبائل 
ــه يف  ــدوان ومرتزقت ــة الع ــن يف مواجه ــن الوط ــاً ع ــم دفاع ــون أرواحه ــن يقدم الذي
مختلــف جبهــات الــرف والبطولــة، مرحمــن عــى أرواح كل شــهداء الوطن ســائلن 

ــك األرسى. ــى ويف ــل للجرح ــفاء العاج ــن بالش ــه أن يم الل
ــة  ــة يف مواجه ــوة الصاروخي ــه الق ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــدون بال ــيد املحتش 7ـ يش

ــن. ــردع املعتدي ــة ب ــات الكفيل ــدرات واإلمكاني ــر الق ــدوان وتطوي الع
ــة  ــة يف مواجه ــوات تصعيدي ــي ألي خط ــعب اليمن ــد الش ــدون تأيي ــد املحتش 8ـ يؤك
تصعيــد تحالــف العــدوان ويدعــون قــوى ومكونــات املجتمــع السياســية واالجتماعيــة 

لرفــد الجبهــات باملقاتلــن.
9ـ يعــر املحتشــدون عــن تقديرهــم للمواقــف املرفــة لأشــقاء يف ســلطنة عمــان 
ــد  ــي تجس ــن والت ــعب اليمني ــام الش ــة أم ــذ العماني ــح املناف ــا فت ــي كان آخره والت
أوارص األخــوة وحســن الجــوار، وكذلــك للــدول الرافضــة للعــدوان والحصــار والقــوى 

الحيــة يف العالــم املســاندة للشــعب اليمنــي ويف مقدمتهــا حــزب اللــه.
ــرار  ــهدائنا األب ــة لش ــد، الرحم ــر والصام ــي الصاب ــعبنا اليمن ــود لش ــد والخل املج

ــى.. ــفاء للجرح والش
صادر عن املسرة املليونية يف العاصمة صنعاء.
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الرئيس الصماد يزور عضو جملس النواب عبدالويل اجلابري
]19/نوفمرب/2017[ صنعاء-سبأ:

ــو  ــارة عض ــوم بزي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــام األخ صال ق
مجلــس النــواب عــن الدائــرة 50 قائــد اللــواء 115 مشــاه اللــواء عبدالــويل الجابــري 

لإطمئنــان عــى صحتــه والــذي يتلقــى العــالج يف أحــد مستشــفيات العاصمــة.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــالل الزيــارة عــن تمنياتــه للــواء الجابــري 

بالشــفاء العاجــل وأن يمــن اللــه عليــه بالصحــة والعافيــة.
ــه  ــدوان ومرتزقت ــة الع ــن ومواجه ــن الوط ــاع ع ــهاماته يف الدف ــدوره وإس ــاد ب وأش
مــن خــالل حرصــه عــى املشــاركة إىل جانــب رفــاق دربــه يف النضــال الوطنــي ضــد 

جحافــل الغــزاة واملحتلــن.
ــه لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى  ــواء الجابــري عــن إمتنان فيمــا أعــرب الل
ــن يف  ــى واملرابط ــية بالجرح ــادة السياس ــام القي ــد إهتم ــي تجس ــارة والت ــذه الزي ه

ــة. ــرف والبطول ــات ال جبه
ــود  ــل صم ــة بفض ــذه األزم ــيتجاوز ه ــي س ــعب اليمن ــه يف أن الش ــن ثقت ــر ع وع

ــعبية. ــان الش ــش واللج ــة الجي ــدوان ويف املقدم ــف الع ــة تحال ــع يف مواجه الجمي

رئيس اجمللس السياسي األعلى يتقدم مشيعي الشهيد النقيب 
إمساعيل الشامي

]24/نوفمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
تقــدم األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى جموع مشــيعي الشــهيد 
النقيــب إســماعيل عبــد الجبــار الشــامي أحــد أفــراد حمايــة رئيــس املجلس الســيايس 
اليــوم يف جامــع الشــهداء بأمانــة العاصمــة، والــذي إرتقــى شــهيدا يف جبهــة العــزة 

والكرامــة يف جبهــة نهــم أمــس الخميــس.
ــة  ــه يف مواجه ــهيد وتضحيات ــب الش ــى بمناق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي وأش

ــتقراره. ــه وإس ــن وأمن ــن اليم ــاع ع ــه والدف ــدوان ومرتزقت الع
ــف  ــن يف مختل ــداء للوط ــم ف ــوا أرواحه ــن قدم ــهداء الذي ــات الش ــد أن تضحي وأك

ــدرا. ــب ه ــن تذه ــة ل ــرف والبطول ــات ال جبه
ــن  ــاع ع ــبيل الدف ــهداء يف س ــه الش ــم ينال ــام ورشف عظي ــهادة وس ــال » إن الش وق

ــهداء«. ــة درب الش ــتعدون مواصل ــا مس ــن وأبناؤن ــن، ونح الوط
وأكــد الرئيــس الصمــاد أن مؤامــرات العــدوان ومخططاتــه ســتتحطم عــى صخــرة 
ــاء الشــعب اليمنــي والجيــش واللجــان الشــعبية الذيــن يســطرون أروع  صمــود أبن
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ــات. ــف الجبه ــة يف مختل ــم البطولي املالح
وأضــاف » لنــا الفخــر واإلعتــزاز بإستشــهاد رجالنــا فــداء للوطــن وإننــا عــى يقــن 
ــل  ــا الفش ــيكون مصره ــرات س ــدوان ومؤام ــن ع ــن م ــه اليم ــرض ل ــا يتع ــأن م ب

ــاء شــعبنا العظيــم ». بوعــي أبن
ــاء  ــر الكهرب ــور وزي ــهيد بحض ــزاء ألرسة الش ــب الع ــاد واج ــس الصم ــدم الرئي وق
والطاقــة املهنــدس لطــف الجرمــوزي ووزيــر النقــل زكريــا الشــامي ونائــب وزيــر 
التعليــم العــايل الدكتــور عبداللــه الشــامي ومديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي العميــد 
ــرة  ــس الدائ ــب ورئي ــم الخاش ــدة إبراهي ــوات النج ــرب ق ــدي وأركان ح ــى امله يحي

ــامي. ــارق الش ــام ط ــعبي الع ــر الش ــة يف املؤتم اإلعالمي

الرئيس الصماد حيضر حفل خترج دفعة الرسول األعظم باملنطقة 
العسكرية السادسة

]27/نوفمرب/2017[ الجوف - سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
ــدات  ــم للوح ــول األعظ ــة الرس ــرج دفع ــل تخ ــوف حف ــة الج ــلحة بمحافظ املس

ــفيان. ــور س ــة ومح ــكرية السادس ــة العس ــة باملنطق املتخرج
ويف الحفــل الــذي حــرضه رئيــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور ووزيــر 
ــور فيصــل  ــران الدكت ــارص العاطفــي ومحافــظ عم ــد ن ــواء الركــن محم ــاع الل الدف
ــدات  ــا للوح ــارك فيه ــة ب ــى كلم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــى رئي ــان، ألق جعم
ــة  ــاً عــى قمــة وزراء خارجي ــد رداً واضحــاً وجلي ــذي يُع املتخرجــة هــذا التخــرج ال

ــا: ــي نصه ــا ي ــرب، وفيم الع
الحمــد للــه رب العاملــن وصــى اللــه وســلم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه الطاهريــن 

أيهــا الحــارضون جميعــاً: أيهــا الرجال األشــاوس.
أيها الخريجون: السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

إنــه لــيء يبعــث عــى الفخــر واالعتــزاز أن نــرى هــذه الدفــع وهــؤالء الرجــال مــن 
الخريجــن يف »املنطقــة العســكرية السادســة« يف هــذه املحافظــة الباســلة الشــامخة، 
الصامــدة، »محافظــة الجــوف« التــي كانــت وال تــزال تمثــل حصنــاً منيعــاً للدفــاع 

عــن الوطــن وعــن الجمهوريــة.
أن نــرى هــذه الدفــع تتخــرج، لــيء عظيــم، ويبعــث عــى الفخــر واالعتــزاز، وكل 
الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم وبــذل واهتــم ودّرب وأرشف عــى هــذه الــدورات 

املهمــة، التــي ســتصنع - بــإذن اللــه تعــاىل- تغــراً يف امليــدان، ويف املعركــة.
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كمــا تعلمــون أيهــا الرجــال األشــاوس أن وطنكــم و شــعبكم، مــن أبنــاء هــذا الوطــن 
يعيشــون تحــت وطــأة الحصــار والعــدوان صابريــن ومتحملــن لــآالم، منتظريــن 
ــذي  ــار ال ــاة، وآالم الحص ــر املعان ــى ُم ــون ع ــم، يعيش ــى أيديك ــر ع ــرج والن الف

فرضــه العــدوان.
ــرة«،  ــوم يف »القاه ــات، ي ــظ اجتماع ــي، نالح ــر العامل ــب والتآم ــرى التكال ــن ن ونح
ــم،  ــم بأمواله ــرون العال ــط يش ــراء النف ــي«، وأم ــوم يف »دب ــاض« وي ــوم يف »الري وي

ــون. ــون، ويدين ــون ويئن يصيح
ــم  ــتهدافنا لعواص ــعبية، باس ــا الش ــنا، ولجانن ــعبنا، وجيش ــه ش ــام ب ــيطاً ق رداً بس
النفــاق، فيقــوم العالــم وال يقعــد، مندديــن وشــاجبن، متناســن أن هنــاك عــرات 

ــاء هــذا الشــعب. ــت بحــق أبن ــي ارتكب ــم الت اآلالف مــن الجرائ
لذلــك يجــب أن نقــول لهــم جميعــاً أن ردنــا عــى تلــك البيانــات، وأن ردنــا عــى تلــك 
اإلدانــات الحمقــاء، ســيأتي مــن امليــدان، عــى أيديكــم وعــى أيــدي زمالئكــم يف بقيــة 
املعســكرات، وعــى أيــدي قوتنــا الصاروخيــة، والبحريــة وغرهــا مــن فئــات الجيــش.

ــنتحكم يف  ــن س ــن م ــاىل- نح ــه تع ــإذن الل ــا - ب ــا صاعق ــون ردن ــب أن يك ــذا يج ل
مســار املعركــة بــل ســنتحرك لنقاتلهــم حيــث نريــد نحــن، هــذا هــو الــيء الــذي 

ينبغــي والــذي ينتظــره شــعبنا منكــم ومــن بقيــة زمالئكــم.
بإذنــه تعــاىل ســتكون هــذه الدفــع رافــداً قويــاً للجبهــات يف األيــام القادمــة، ســتذيق 

أعــداء اللــه البــأس الشــديد عــى أيديكــم.
نحــن لــم نــأت لنرفــع مــن معنوياتكــم، بــل أتينــا لنرفــع مــن معنوياتنــا جميعــاً، 

بصمودكــم بثباتكــم، ببأســكم الشــديد.
ــا كل الشــكر وكل اإلجــالل وكل اإلعــزاز، وكل الشــكر والتقديــر لأخــوة يف  ولكــم من
قيــادة الدفــاع وقيــادة »املنطقــة العســكرية السادســة« وقيــادة »محــور الجــوف«.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته«.
ويف الحفــل ألقــى العقيــد أنــور عايــض مهفــل كلمــة رحــب فيهــا برئيــس املجلــس 
ــة واملعــارف  الســيايس األعــى والحارضيــن.. مســتعرضا الخــرات واملهــارات القتالي
ــات  ــات ومقتضي ــة ملتطلب ــن واملواكب ــبها الخريج ــي اكتس ــكرية الت ــة العس العلمي
ــدوان  ــد الع ــن ض ــتقالل اليم ــدة واس ــيادة ووح ــن س ــاع ع ــة الدف ــوض معرك خ

ــن. ــى اليم ــي ع ــعودي األمريك الس
وأكــد العــزم واإلرصار عــى مواجهــة العــدو وإســتمرار التضحيــة والفــداء انتصــاراً 

للوطــن والحــق املــروع للشــعب اليمنــي وخياراتــه اإلســراتيجية.
ــادة  ــور القي ــزاز بحض ــر واإلعت ــن الفخ ــرت ع ــن ع ــن الخريج ــة ع ــت كلم وألقي

ــة. ــة واملتدرب ــكرية املتأهل ــدورات العس ــذه ال ــرج ه ــل تخ ــية حف السياس



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

252

ــد  ــن، ونعاه ــاة واملعتدي ــة الطغ ــم يف مواجه ــن ظنك ــد حس ــنكون عن ــت » س وقال
اللــه والقيــادة السياســية والشــهداء والجرحــى والشــعب اليمنــي الــذي يعانــي مــن 
ــا ســنكون رافــداً قويــاً للجبهــات ملواجهــة املعتديــن  رضبــات العــدوان الغاشــم أنن
ــة  ــل يف املنطق ــكا وإرسائي ــح أمري ــة مصال ــهم لخدم ــخروا أنفس ــن س ــاة الذي الطغ

ــارات«. ــن ألي خي ــجاعة حارضي ــوة وش ــتجدوننا بق وس
حــرض حفــل التخــرج رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن محمــد عبدالكريــم 
الغمــاري ونائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن عــي حمــود املوشــكي 

وقائــد محــور ســفيان قائــد اللــواء 29 العميــد جميــل يحيــى زرعــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور الشيخ ناجي الشايف
]13/ديسمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

ــي  ــيخ ناج ــوم الش ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
ــن. ــائخ اليم ــيخ مش ــايف ش ــز الش عبدالعزي

ــايف..  ــيخ الش ــة الش ــى صح ــة ع ــارة الودي ــالل الزي ــاد خ ــس الصم ــأن الرئي واطم
ــالمة. ــة والس ــة والعافي ــه دوام الصح ــا ل متمني

وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــاألدوار الوطنيــة واملواقــف املرفــة للشــيخ 
الشــايف يف مختلــف مراحــل النضــال الوطنــي ومــا يمثلــه مــن قــدوة ونمــوذج حــي 

يف كل أعمالــه ومواقفــه املخلصــة.
وقــد عــر الشــيخ ناجــي الشــايف عــن ســعادته بزيــارة رئيــس املجلــس الســيايس 
ــب  ــوف إىل جان ــد الوق ــة واملخلصة..وأك ــاعره الصادق ــى مش ــه ع ــه وامتنان ــى ل األع
ــادة  ــا القي ــي تبذله ــتمرة الت ــود املس ــيدا بالجه ــتقراره.. مش ــه واس ــن وأمن الوط

ــي. ــعب اليمن ــن الش ــار ع ــع الحص ــرب ورف ــاف الح ــبيل إيق ــية يف س السياس

الرئيس الصماد يقدم واجب العزاء يف وفاة املناضل العامة إبراهيم 
الوزير

]22/ديسمرب/2017[ صنعاء - سبأ: 
ــن  ــم ب ــة إبراهي ــل العالم ــاة املناض ــزاء يف وف ــب الع ــاد واج ــح الصم ــدم األخ صال ق
محمــد بــن أحمــد الوزيــر الــذي انتقــل إىل جــوار ربــه بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء 

ــي يف املجــال العلمــي والســيايس. الوطن
ــد  ــاة الفقي ــزاء يف وف ــة الع ــوم لصال ــه الي ــالل زيارت ــاد خ ــس الصم ــرب الرئي وأع
ــدان الوطــن والشــعب  ــر عــن أحــر التعــازي وصــادق املواســاة لفق املناضــل الوزي
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ــا إىل ســجل الفقيــد النضــايل يف الصــدع بكلمــة الحــق  ألحــد رمــوزه الوطنيــة.. الفت
ــاس. ــن الن ــالح ب ــاواة واإلص ــة واملس ــه إىل العدال ودعوت

ــه  ــه مــن صفــات ورجاحــة عقل ــد خــالل مســرة حيات ــه الفقي ــا تحــى ب ــوه بم ون
ــخ  ــدا أن تاري ــن.. مؤك ــرة املظلوم ــه يف آراءه ون ــطه واعتدال ــره وتوس ــزان فك وات
الفقيــد النضــايل يف كل املراحــل وآخرهــا موقفــه مــن العــدوان الســعودي األمريكــي 

ــال. ــه األجي عــى اليمــن ســتظل نراســا ينهــل من
ــه وعــي عــن إمتنانهــم لرئيــس  ــور إســماعيل وعبدالل ــد الدكت فيمــا عــر أوالد الفقي
املجلــس الســيايس األعــى لزيارتــه لهــم ومشــاعره اإلنســانية النبيلــة تجــاه والدهــم.. 

مؤكديــن أنهــم ســيظلون عــى منهجــه يف الحيــاة واملواقــف.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يدشن الربط الشبكي بني وزارة 
الصناعة واجلهات املعنية

]25/ديسمرب/2017[ صنعاء - سبأ: 
دشــن األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء الربــط 
ــة وكــذا العمــل يف املركــز  ــات املعني ــن وزارة الصناعــة والتجــارة والجه الشــبكي ب

ــوزارة. ــادي بال االقتص
ــطة  ــن األنش ــاح ع ــز إىل إيض ــى املرك ــن ع ــن القائم ــاد م ــس الصم ــتمع الرئي واس
والرامــج التــي ســيقوم بهــا واملتعلقــة بالدراســات والبحــوث اإلســراتيجية ومجلــس 
أعمــال يشــارك فيــه كل من لــه عالقــة باالقتصــاد ابتــداًء مــن التجــار ورؤوس األموال 
والرافــن والبنــوك والــوزارات كالصناعــة والتجــارة واملاليــة والتخطيــط والتعــاون 

الــدويل والنفــط والنقــل واالتصــاالت والبنــك املركــزي والجهــات ذات العالقــة.
ــك الجهــات  ــي مــع تل ــة الربــط الشــبكي االلكرون وتطرقــوا إىل خطــط املركــز وآلي
ــول واملقرحــات واملعالجــات الالزمــة باإلضافــة إىل  ــد الدراســات ووضــع الحل لتوحي
ــف  ــة يف مختل ــراتيجي للدول ــزون اإلس ــة املخ ــعار ومراقب ــودة األس ــى ع ــل ع العم

ــي. ــزون الغذائ ــق باملخ ــا يتعل ــة م ــب وخاص الجوان
وأكــدوا أن املركــز يشــكل بوابــة اقتصاديــة إلكرونيــة فضــال عــن أن مركــز الربــط 
ــة  ــة ومتابع ــواد الغذائي ــة للم ــة الدولي ــراك يف البورص ــن االش ــدأ م ــع يب والتتب
ــوزارة  ــأ ب ــادي املنش ــز االقتص ــرين إىل أن املرك ــأول.. مش ــا أوال ب ــعارها وتدفقه أس
الصناعــة والتجــارة والــذي يضــم مركــز الدراســات والبحــوث االقتصاديــة ومركــز 
التتبــع االقتصاديــة ســيعمل عــى تقديــم الخدمــات اإللكرونيــة يف الشــأن االقتصــادي 

ــة. للحكوم
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ــة  ــص يف متابع ــه متخص ــادي إىل أن ــع االقتص ــز التتب ــى مرك ــون ع ــت القائم ولف
ــل  ــة والرحي ــة اليمني ــواردات إىل الجمهوري ــري لل ــل البح ــة والنق ــات العاملي البورص
مــن املوانــئ والصوامــع واملخــازن التجاريــة إىل أمانــة العاصمــة واملحافظــات ورقابــة 
املخــزون يف الصوامــع وخزانــات املشــتقات النفطيــة باإلضافــة إىل الرقابــة عــى عملية 
النقــل إىل مخــازن الجملــة بمــا يف ذلــك الرقابــة الفعليــة لنقــل املــواد عى الشــاحنات.

كمــا يســهم املركــز يف تطويــر األداء العــام بالــوزارة لتقديــم خدماتهــا لقطــاع األعمال 
ــذي ســيقدم خدمــات يف التســجيل التجــاري  ــوزارة ال مــن خــالل تدشــن موقــع ال

لكافــة األنشــطة االقتصاديــة.
ــس  ــالل مجل ــن خ ــاص م ــاع الخ ــع القط ــة م ــيعزز الراك ــز س ــوا أن املرك وبين
األعمــال الــذي تــم إنشــاؤه يف الفــرة األخــرة لتجســيد عالقــات التكامــل بــن الدولــة 
والقطــاع الخــاص.. مشــرين إىل مــا ســيحققه املركــز مــن نقلــة نوعيــة يف الشــؤون 

ــة لليمــن.  االقتصادي
ــة  ــواد الغذائي ــة بامل ــر املحمل ــة البواخ ــز يف متابع ــطة املرك ــام وأنش ــوا مه وأوضح
األساســية وغرهــا إىل اليمــن عــر األقمــار الصناعيــة حتــى وصولهــا للمينــاء ومراقبة 
ــة القواطــر ووســائل النقــل حتــى وصولهــا للمخــازن  ــة التفريــغ وكــذا مراقب عملي
واملحطــات ومــن ثــم الرقابــة اإللكرونيــة عــى املحــالت التجاريــة الكبــرة و تطــورات 

األســعار.
ويف التدشــن أشــاد الرئيــس الصمــاد بمثــل هــذه املبــادرات التــي تؤســس ملســتقبل 

اليمــن الــذي ينشــده الجميــع يف ظــل دولــة النظــام والقانــون واملؤسســات.
وقــال » عندمــا يلمــس الشــعب اليمنــي هــذا الــدور الرقابــي ســيكون لــه انعــكاس 
ــه  ــا يقدم ــة وم ــرة املاضي ــالل الف ــاص خ ــاع الخ ــدور القط ــا ب ــي ».. منوه ايجاب
ــة  ــواد الغذائي ــلع وامل ــة يف الس ــات وخاص ــر لالحتياج ــن توف ــي م ــعب اليمن للش

ــية. األساس
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي بتوجيــه الجهــات 
املعنيــة للعمــل بالربــط الشــبكي والتعــاون مــن أجــل تنفيــذ وترجمــة هذه املشــاريع 
ــق  ــا تطبي ــة األدراج وعلين ــاريع حبيس ــد مش ــاف » ال نري ــع.. وأض ــى أرض الواق ع

الدراســات فعليــاً ».
وتابــع » إن الدراســات االقتصاديــة وكــذا دراســات الســوق وســوق البورصــة اليمنيــة 
ــه،  ــدوان ودول ــع الع ــل م ــوى يف الداخ ــف ق ــة تحال ــة نتيج ــة وممنوع ــت معاق كان
وضمــن مسلســل محــارصة اليمــن لعقــود خلــت، مــا يجعلنــا أمــام فرصــة تطويــر 
ــاه  ــه باتج ــور ب ــار والعب ــادة اإلعم ــاء وإع ــو البن ــن نح ــي بالوط ــدرات وامل الق
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ــود«. ــتقبل املنش املس
وأكــد الرئيــس الصمــاد أن اليمــن يمتلــك قــدرات وعقــول حيويــة ومبدعــة يف مختلــف 
املجــاالت.. وقــال » العقــل الــذي صنــع الصواريــخ وطورهــا والنفســيات التــي تحدت 
العــدوان وحصــاره قــادرة عــى تحقيــق أهــداف وغايــات مثــل هــذه املراكــز وغرهــا 

مــن املؤسســات البحثيــة والتطويريــة ».
ــرة  ــار ومؤام ــدوان وحص ــن ع ــي م ــعب اليمن ــه الش ــرض ل ــا يتع ــار إىل م وأش
ــة.. مؤكــدا  تســتهدف النيــل مــن وحــدة الصــف الوطنــي وتمزيــق الجبهــة الداخلي
أن العــدوان مهمــا طــال ســيتوقف وظروفــه مؤقتــة وال بــد مــن حلــول ومعالجــات 

ــي. ــأن اليمن ــم الش ــي ته ــا الت ــة القضاي لكاف
ويف التدشــن الــذي حــرضه نائــب رئيــس مجلــس النــواب عبدالســالم هشــول ووزراء 
ــة  ــامي واملالي ــا الش ــل زكري ــم والنق ــز الكمي ــدويل عبدالعزي ــاون ال ــط والتع التخطي
الدكتــور صالــح شــعبان.. أشــار وزيــر التجــارة والصناعــة عبــده محمــد بــر إىل 
ــة،  ــة » املالي ــات املعني ــع الجه ــن جمي ــط ب ــى الرب ــيعمل ع ــبكي س ــام الش أن النظ

الرضائــب، الجمــارك، النقــل، املوانــئ«.
ــة  ــة العاملي ــى البوصل ــة ع ــهيل الرقاب ــهم يف تس ــام سيس ــذا النظ ــت إىل أن ه ولف
ــات  ــق وخزان ــن الدقي ــالل ومطاح ــع الغ ــراتيجي لصوام ــزون االس ــر واملخ والبواخ

ــات. ــة واملحافظ ــة العاصم ــى أمان ــا ع ــا وتوزيعه ــة ونقله ــتقات النفطي املش
ــاع  ــع القط ــة م ــد الراك ــام يجس ــذا النظ ــن ه ــر أن تدش ــر ب ــح الوزي وأوض
ــة تذليــل الصعــاب أمــام القطــاع الخــاص بمــا مــن شــأنه  الخــاص.. مؤكــدا أهمي

ــول. ــعر معق ــن بس ــة إىل املواطن ــواد الغذائي ــلع وامل ــول الس ــهيل وص تس
وأكــد أن النظــام الرقابــي مهــم وارتبــاط الجهــات بالنظــام الشــبكي يمكــن الجميــع 
ــة  ــاًء بحماي ــات وانته ــى االتفاقي ــع ع ــن التوقي ــدءاً م ــأول ب ــة أوال ب ــن املتابع م

ــتهلك. املس

الرئيس الصماد يقدم واجب العزاء ألسرة الشهيد ياسر األمحر
]28/ديسمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

ــزاء  ــب الع ــوم واج ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــدم األخ صال ق
ألرسة العميــد يــارس األحمــر الــذي استشــهد وهــو يــؤدي واجبــه الوطنــي يف الدفــاع 

عــن الوطــن ومواجهــة العــدوان يف جبهــة الســاحل الغربــي.
وأعــرب الرئيــس الصمــاد خــالل زيارتــه ألرسة الشــهيد األحمــر عــن أحــر التعــازي 
ــي أحــد األبطــال املدافعــن عــن  وصــادق املواســاة لفقــدان الوطــن والشــعب اليمن

ــن. ــزاة واملعتدي ــة الغ ــتقراره ومواجه ــه وإس ــن وأمن الوط
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ونــوه بمــا تحــى بــه الشــهيد مــن صفــات وشــجاعة جعلتــه محــل احــرام وتقديــر 
زمالئــه ومحبيــه ومرافقيــه فضــال عــن مواقفــه البطوليــة يف الظــروف التــي مــر بهــا 
الوطــن مؤخــرا واملؤامــرات التــي أحيكــت لتمزيــق وحــدة الصــف والجبهــة الداخليــة.

وقــال« لقــد كان الشــهيد يــارس األحمــر القــدوة والنمــوذج الحقيقــي والراقي ملشــائخ 
ــرف  ــزة وال ــات الع ــه إىل جبه ــه واندفاع ــة يف مواقف ــن عام ــة واليم ــد خاص حاش
وحرصــه عــى أن يكــون يف مقدمــة املدافعــن عــن الوطــن والــذود عــن حياضــه يف 

مواجهــة العــدوان«.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمناقــب الشــهيد الــذي يعــد مثاال يف تجســيد 
روح العطــاء والصــر والثبــات.. ســائال املــوىل عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه 

ويســكنه فســيح جناتــه ويعصــم قلــوب أرستــه بالصــر.
فيمــا عــرت أرسة الشــهيد األحمــر عــن إمتنانهــا لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى 

عــى زيارتــه وتقديــم التعــازي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور الشيخ صادق األمحر يف الذكرى 
العاشرة لرحيل والده

]29/ديسمرب/2017[ صنعاء – سبأ:
قــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بزيــارة إىل الشــيخ 
صــادق األحمــر وشــقيقه حمــر األحمــر وذلــك يف الذكــرى العــارشة لرحيــل الشــيخ 

عبداللــه بــن حســن األحمــر.
ــة  ــر ورحل ــن األحم ــن حس ــه ب ــيخ عبدالل ــف الش ــاد بمواق ــس الصم ــاد الرئي وأش
ــة  النضــال والعطــاء يف خدمــة الوطــن والثــورة والجمهوريــة والوحــدة والديمقراطي

ــالمية. ــة واإلس ــة العربي ــا األم ــة قضاي ــة وخدم والتنمي
ونــوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمناقــب الفقيــد الشــيخ عبداللــه بــن حســن 
ــي  ــة الت ــه االجتماعي ــة فضــال عــن مكانت ــف املراحــل الوطني األحمــر ودوره يف مختل
كانــت محــط تقديــر واحــرام القبائــل اليمنيــة إىل جانــب حــل القضايــا واإلصــالح 

بــن النــاس.
وأعــرب الرئيــس الصمــاد ألرسة آل األحمــر عــن خالــص العــزاء وصــادق املواســاة يف 
رحيــل هــذه الشــخصية الوطنيــة البــارزة.. مبتهــال إىل اللــه العــي القديــر أن يتغمــده 

بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان.
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الرئيس الصماد يزور الدكتور عبد العزيز املقاحل
]10/يناير/2018[ صنعاء - سبأ: 

ــع األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــالل زيارتــه اليــوم  اطل
ملركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي عــى ســر العمــل باملركــز وإصدارتــه يف مختلــف 

التخصصــات وخاصــة اإلقتصاديــة والثقافيــة والفكريــة.
وخــالل الزيــارة اطمــأن الرئيــس الصمــاد عــى صحــة أديــب اليمــن الكبــر الدكتــور 
عبدالعزيــز املقالــح رئيــس املركــز وأحوالــه الصحيــة واحتياجــات املركــز ومــا يتطلبه 
مــن إمكانيــات ماديــة وبريــة ملواصلــة دوره البنــاء ســواء مــن خــالل اإلصــدارات 
ــن يف  ــا الباحث ــوم به ــي يق ــاث الت ــن خــالل األبح ــا أو م ــى إصداره ــاد ع ــي اعت الت

املركــز والذيــن لهــم بــاع طويــل يف هــذا املجــال.
وأكــد الرئيــس الصمــاد أن مخرجــات املركــز يف ظــل إدارة الدكتــور املقالــح تصــب 
يف مختلــف الجوانــب الثقافيــة واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والسياســية ملــا يملكــه مــن 
كــوادر مؤهلــة ولهــا تجربــة طويلــة يف مجــال األبحــاث والتخصصــات التــي تحتــاج 

إليهــا مؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص.
ــة  ــن دور وأهمي ــا م ــا له ــدارات مل ــذه اإلص ــز يف ه ــتمرار املرك ــة إس ــار إىل أهمي وأش
وخاصــة مجلــة دراســات يمنيــة التــي نزلــت منهــا أعــداد كبــرة غنيــة باملواضيــع 
السياســية واإلقتصاديــة والثقافيــة والتأريخيــة بمــا كانــت تمثلــه مــن وجبــة متكاملة 

يف شــتى مجــاالت املعرفــة.
وأثنــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى دور املركــز وقيادتــه برئاســة الدكتــور 
عبدالعزيــز املقالــح الــذي يمتلــك رصيــد كبــر مــن الثقافــة الوطنيــة واملعرفــة ذات 
ــة املجســدة لهمــوم الوطــن واملواطــن  ــة واألدبي ــة الثقافي ــاد اإلنســانية والخلفي األبع

البســيط.
ــالل  ــن خ ــيط م ــان البس ــوت اإلنس ــل ص ــح كان يمث ــور املقال ــد أن الدكت ــا أك كم
تناولــه لقضايــا املواطــن وهمومــه البســيطة قبــل الكبــرة والتعبــر عنهــا مــن خــالل 
قصائــده الشــعرية وكتاباتــه النثريــة التــي المســت همــوم املواطــن عــى مــدى عقــود 
مــن الزمــن، كان املواطــن ينتظــر يوميــات الثــورة بفــارغ الصــر ملــا يــرى فيهــا مــن 

تعبــر عــن همومــه وتطلعاتــه يف حــن أنــه كان غــر قــادر عــن التعبــر عنهــا.
وقــال » إن الدكتــور املقالــح محــل اعتــزاز أبنــاء اليمــن ألن املقالــح بإبداعاتــه يمثــل 
صــوت اليمــن عــى مســتوى العالــم العربــي والخارجــي بإبداعاتــه املتعــددة يف مجال 
اإلنســانية بصــورة عامــة والتــي صورهــا مــن خــالل قصائــده أو لقاءاتــه الصحفيــة 

. » ملختلفة ا
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ــات  ــة متطلب ــه ملعرف ــع قيادات ــل م ــز والتواص ــم املرك ــاد بدع ــس الصم ــه الرئي ووج
املركــز وخاصــة تلــك ذات األولويــة بمــا يمكنــه مــن مواصلــة دوره البحثــي يف شــتى 

العلــوم واملعرفــة.
رافقــه خــالل الزيــارة عضــو اللجنــة الثوريــة العليــا محمــد املقالــح وعضــو املكتــب 

الســيايس ألنصاراللــه عبدامللــك العجــري.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يطمئن على صحة املناضل حممد 
عبد الرمحن الرباعي

]22/يناير/2018[ صنعاء-سبأ:
ــن  ــة األم ــى صح ــى ع ــس الســيايس األع ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــأن األخ صال اطم
العــام التحــاد القــوى الشــعبية املناضــل والســيايس املخــرضم محمــد عبــد الرحمــن 

الرباعــي.
وأشــار الرئيــس الصمــاد خــالل زيارتــه اليــوم للمناضــل الرباعــي إىل املكانــة الكبرة 
ــل  ــف املراح ــة يف مختل ــة والنضالي ــه البطولي ــي ملواقف ــا الرباع ــى به ــي يحظ الت

ــروف. والظ
ــف  ــجاعة واملواق ــى يف الش ــدة ال تن ــات خال ــي بصم ــل الرباع ــال« إن للمناض وق
الوطنيــة خــالل مســرة حياتــه التــي خــاض معركهــا يف السياســة وهــي تســتحق 

ــاء«. ــر والثن التقدي
ــاء  ــر، وبن ــل التغي ــن أج ــدام م ــجاعة وإق ــي بش ــل الرباع ــل املناض ــاف » عم وأض
ــي  ــعب اليمن ــاء الش ــة أبن ــه كاف ــع لتحقيق ــذي يتطل ــي ال ــي املدن ــروع الوطن امل

ــرة«. ــة الح ــوى الوطني والق
ــة  ــى نفق ــي ع ــل الرباع ــالج املناض ــى بع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــه رئي ووج
الدولــة.. داعيــا اللــه ســبحانه وتعــاىل أن يمــن بالشــفاء العاجــل للســيايس الرباعــي 

ــد. ــر املدي ــده بالعم وأن يم
وأشــاد بمواقــف املناضــل الرباعــي والتــي ســتظل مفخــرة لليمــن ملــا يمتلكــه مــن 

حــس ونضــج ســيايس.
مــن جانبــه نــوه املناضــل الرباعــي بزيــارة الرئيــس الصمــاد ومرافقيــه والتــي تعــزز 

العالقــة بــن القيــادة السياســية وكافــة أبنــاء الوطن.
ــاد  ــى إيج ــل ع ــع العم ــن الجمي ــب م ــرا يتطل ــا خط ــهد واقع ــن يش ــد أن اليم وأك
مخــارج سياســية لأزمــة الراهنــة.. مشــيدا يف الوقــت ذاتــه بــدور القيــادة السياســية 

ــة.  وجهودهــا للخــروج مــن األوضــاع الراهن
ــئ،  ــارات واملوان ــح املط ــار، وفت ــع الحص ــة ورف ــرب الظامل ــذه الح ــاف ه ــال »إيق وق
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ــات  ــزاب واملنظم ــود األح ــة جه ــا كاف ــد حوله ــب أن تتوح ــي يج ــات الت ــن األولوي م
ــة«. ــوى الوطني والق

ــد  ــى محم ــيايس األع ــس الس ــو املجل ــارة عض ــالل الزي ــاد خ ــس الصم ــق الرئي راف
ــل الوزيــر ووزيــر الثــروة الســمكية  ــة املهنــدس نبي ــاه والبيئ النعيمــي، ووزيــر املي

ــري. ــد الزب محم

الرئيس الصماد يؤكد دعم الدولة واحلكومة للقطاع اخلاص
]28/يناير/2018[ صنعاء-سبأ:

أكــد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى دعــم الدولــة والحكومــة 
للقطــاع الخــاص وتقديــم كافــة التســهيالت وتذليــل الصعوبــات التــي تواجهــه بمــا 

يمكنــه مــن القيــام بــدوره ومســؤولياته يف تفعيــل عجلــة التنميــة.
ــة  ــن الحكوم ــركة ب ــل مش ــة عم ــاء ورش ــوم بصنع ــه الي ــالل افتتاح ــك خ ــاء ذل ج
والقطــاع الخــاص ملناقشــة صــور التهريــب الجمركــي والتهــرب الرضيبــي 
وأرضارهمــا عــى مــوارد الدولــة والقطاعــات التجاريــة واإلقتصاديــة والوقــوف عــى 
مجمــل الصعوبــات التــي تواجــه القطاعــات يف ظــل التحديــات التــي فرضهــا العدوان 
ــرة  ــع وت ــاد ويرف ــز االقتص ــا يحف ــا بم ــبة له ــات املناس ــع املعالج ــار ووض والحص

ــاج. اإلنت
وقــال الرئيــس الصمــاد يف الورشــة التــي نظمتهــا وزارة املاليــة » نحــن مــن جانبنــا 
ســنقدم للقطــاع الخــاص كامــل التســهيالت وســنذلل الصعــاب، وقــد وجهنــا حكومة 
اإلنقــاذ بتقديــم تســهيالت ومزايــا كبــرة لرجــال املــال واألعمــال لتنشــيطهم، وتمثــل 
هــذه الورشــة فرصــة ملناقشــتها مــع املعنيــن، وهــو مــا يســتدعي الحــرص عــى 

اســتغالل هــذه الفرصــة بمــا يخــدم املصلحــة العامــة«.
وأضــاف » يســعدني أن أكــون حــارضاً يف هــذا اللقــاء الــذي يضــم كوكبــة مــن رجال 
ــم  ــدى التالح ــن م ــر ع ــذي يع ــادي وال ــال االقتص ــة يف املج ــادات الدول ــال وقي األعم

واالنســجام بــن الدولــة والقطــاع الخــاص ».
وأكــد أن هــذا اللقــاء ليــس ترفيــا، وإنمــا هــو رضورة وبالــغ األهميــة، يأتــي يف ظــل 
ظــروف بالغــة التعقيــد يمــر بهــا الوطــن جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار الــذي 
شــارف عامــه الثالــث عــى االنتهــاء، اســتخدمت فيــه كل األســاليب والوســائل بهــدف 

إذالل الشــعب اليمنــي وتركيعــه.
وتابــع » وبعــد أن فشــل العــدوان عــن تحقيــق أهدافــه االســتعمارية الغازيــة بقــوة 
ــع  ــاك الوض ــذرة إلرب ــاليب ق ــوة وأس ــن ق ــي م ــا أوت ــكل م ــه ب ــار اتج ــد والن الحدي
االقتصــادي وخنــق الشــعب يف قوتــه، مــن خــالل تشــديد الحصــار واســتهداف البنية 
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التحتيــة ونقــل البنــك املركــزي إىل عــدن، وطبــع مئــات املليــارات دون غطــاء، مــا أدى 
إىل انخفــاض قيمــة الريــال اليمنــي مقابــل الــدوالر، بمــا أســهم يف ارتفــاع األســعار 
للمــواد والســلع األساســية ليزيــد مــن معانــاة املواطنــن مــع انقطــاع الرواتــب ألكثــر 

مــن عــام ».
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن هــذه الجرائــم وغرهــا بحــق الشــعب 
لــو تعرضــت لهــا أعظــم األنظمــة االقتصاديــة والعســكرية والسياســية ملزقتهــا رش 
ممــزق، ولــن تســتطيع الصمــود لعــام، فمــا بالــك بالشــعب اليمنــي الصامــد منــذ 
ــة  ــروب االقتصادي ــات الح ــتحيال يف نظري ــه مس ــل تركيع ــا يجع ــوام، مم ــة أع ثالث
ــة  ــل كتل ــت تمث ــة كان ــن أنظم ــة ع ــرة يف املنطق ــواهد كث ــا ش ــكرية، ولن والعس
اقتصاديــة ضخمــة، وجيوشــاً عــى أرقــى مســتوى مــن التأهيــل والتســليح والعــدة 
ــا وغرهــا، ومــا  ــاد، لكنهــا تالشــت يف أســابيع، كمــا حصــل يف العــراق، وليبي والعت

ــري. ــخ الب ــادرة يف التاري ــة ن ــن حال ــل يف اليم يحص
وأردف »مــا يشــهده اليمــن هــو عــدوان تشــنه أكثــر مــن 17 دولــة تتزعمهــا أكــر 
ــا  ــرى، ويف مقدمته ــدول الك ــا ال ــم، وتدعمه ــة يف العال ــة ونفطي ــات مالي إمراطوري
أمريــكا، وبريطانيــا، وإرسائيــل وتعطيهــا الغطــاء الســيايس واإلعالمــي، وتخــرس كل 
ــواع األســلحة  ــك أن ــا بأفت ــة اليمــن، وتدعمه ــكاد أن يرتفــع حــول مظلومي صــوت ي
ــع،  ــروًرا باملصان ــئ، م ــارات واملوان ــدًءا باملط ــاة ب ــات الحي ــتهدف كل مقوم لتس
واملــدارس، واملستشــفيات، ومــزارع األبقــار، والدواجــن، ومحطــات الوقــود بالتزامــن 
مــع حصــار خانــق بــراً وبحــراً وجــواً، باإلضافــة إىل ســيطرتهم عــى منابــع الثــروات 

ــة مــن النفــط والغــاز، واملنافــذ الحيويــة الريــة والبحريــة والجويــة«. املعدني
ولفــت إىل أن كل ذلــك يحصــل وللعــام الثالــث أمــام مــرأى ومســمع العالــم املتشــدق 
بالشــعارات الزائفــة يف الدفــاع عــن الحقــوق وحريــة الشــعوب يف نيــل االســتقالل، مع 
ذلــك ال يــزال الشــعب اليمنــي متماســكا مجتمعيــا واقتصاديــا ولــو بالحــد األدنــى، 

أمــا العســكري فحــدث وال حــرج مــن عنفــوان وقــوة إرادة وصمــود وتحــٍد.
وقــال الرئيــس الصمــاد« ال غرابــة يف اســتمرار صمــود الشــعب اليمنــي فهــو شــعب 
ــا كان  ــتقالل، مهم ــة واالس ــل الكرام ــرر ني ــه، وق ــى الل ــوكل ع ــة، ت ــان والحكم اإليم
حجــم التحــدي وذلــك مــن خــالل االنســجام بــن القيــادة والشــعب واشــراكهما يف 

املوقــف واملصــر«.
ــه مــن  ــا نال ــدور القطــاع الخــاص يف مشــوار الصمــود والتحــدي، رغــم م ــوه ب ون
ــوار  ــة مش ــي ملواصل ــوم نلتق ــن الي ــاف » نح ــدوان.. وأض ــل الع ــن قب ــتهداف م اس
الصمــود والتحــدي وتعبيــد طريــق االنتصــار، وينبغــي أن يستشــعر الجميــع أهميــة 
ــى  ــاظ ع ــات للحف ــى الطاق ــذل أق ــود، وب ــة الجه ــل ورضورة مضاعف ــذا التكام ه
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ــا  ــى وإن كان م ــدي، حت ــود والتح ــه إال الصم ــرى من ــن ن ــذي ل ــعب ال ــك الش تماس
نقدمــه لــه هــو الــيء البســيط، ومــا أســوأ وأحقــر ممــن يحــاول أن يجعــل مــن 
العــدوان مغنًمــا عــى حســاب هــذا الشــعب الــذي يســتحق أن نضحــي ألجلــه بالغــايل 

ــس ». والنفي
ــم  ــتقر ل ــع مس ــاءت يف وض ــي ج ــابقة الت ــة الس ــون أن األنظم ــا تعرف ــى » كم وم
ــعب  ــذا الش ــه له ــه الل ــا وهب ــى م ــد ع ــن يعتم ــي مت ــاد وطن ــاء اقتص ــر يف بن تفك
مــن إمكانيــات ماديــة وبريــة، وموقــع جغــرايف متميــز، لكنهــا جعلــت منــه رهينــة 
ــح  ــاز واملن ــط والغ ــى واردات النف ــايس ع ــكل أس ــدت بش ــا، فاعتم ــدي أعدائه بأي
واملســاعدات، دون العمــل عــى بنــاء أي اكتفــاء ذاتــي أو تمتــن للوضــع االقتصــادي، 
ــا، فهــم مــن يتحكمــون يف كل صغــرة وكبــرة ». ممــا جعــل قرارنــا بأيــدي أعدائن

واســتطرد » وملجــرد أن رفــع الشــعب صوتــه، ليطالــب بحريــة القــرار واإلنعتــاق مــن 
الهيمنــة، ثــارت ثائــرة آل ســعود وحلفائهــم ومــن يقــف وراءهــم، وشــنّوا عدوانهــم، 
وســيطروا عــى تلــك املــوارد، وقطعــوا تلــك املســاعدات، ليجــروا هــذا الشــعب عــى 

االستســالم والعــودة إىل أحضانهــم ».
وطالــب مــن الجميــع تحمــل املســؤولية أمــام اللــه وأمــام الشــعب، فنحــن نؤســس 
يف هــذه املرحلــة ملســتقبل األجيــال بعيــداً عــن الهيمنــة واإلذالل الــذي مــورس بحــق 

الشــعب اليمنــي يف شــتى املجــاالت.
ــؤولياتهم،  ــع مس ــه الجمي ــل في ــدة، يتحم ــة جدي ــيناً ملرحل ــاء تدش ــذا اللق ــر ه واعت
ويســهم القطــاع الخــاص بشــكل أســايس يف التنميــة واملشــاريع خاصــة وأن األجــواء 
أصبحــت مهيــأة أكثــر مــن أي وقــت مــى، ال وجــود فيــه تلــك اإلتــاوات التــي كانــت 

تفــرض مقابــل الســماح ألي جهــة باالســتثمارات يف املشــاريع الخاصــة.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن مثــل هــذه املمارســات كانــت تثقــل كاهــل 
املســتثمرين، وتدفعهــم إىل العــدول عــن مشــاريعهم.. مؤكــدا أن مثــل هــذه الحــاالت 
ــس  ــل بنف ــاول أن يواص ــن يح ــد كل م ــتقطع ي ــود وس ــوم وج ــا الي ــون له ــن يك ل
ــخصية  ــا الش ــر مصلحته ــعب غ ــة للش ــراع أي مصلح ــي ال ت ــابقة الت ــة الس العقلي

وثرواتهــا النفســية الطامعــة.
ــع  ــيق م ــاون والتنس ــرة للتع ــة كب ــم فرص ــة » أمامك ــاركن يف الورش ــب املش وخاط
الدولــة، للعمــل نحــو اســتثمار الطاقــات، وتشــغيل رؤوس األمــوال، أصلحــوا األرايض 
الزراعيــة، أنشــئوا محطــات الكهربــاء، وشــيّدوا مصانــع اإلســمنت والحديــد، 

ــادة ». ــا الج ــدت النواي ــاءة إذا وج ــم معط ــب فأرضك ــتخرجوا الذه اس
وقــال » كانــت الدولــة تعتمــد بشــكل أســايس ورئيــي عــى النفــط والغــاز يف تســديد 
ــا  ــت توكله ــا كان ــب وزكاة وغره ــارك ورضائ ــن جم ــادر م ــة املص ــا، وبقي التزاماته
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للنافذيــن لكســب الــوالءات الحزبيــة والشــخصية وال يصــل منهــا إالّ اليــر اليســر ».
ــك  ــى تل ــة ع ــه الدول ــد في ــروف تعتم ــذه الظ ــل ه ــوم ويف ظ ــن الي ــاف » نح وأض
املصــادر التــي كانــت تمثــل هامشــاً عنــد الســابقن، وفيهــا الكثــر مــن اإلختــالالت 
ــن  ــر، فم ــيترضر الكث ــا وس ــن إلصالحه ــنعمل جاهدي ــاد، وس ــات والفس واملغالط
ــة وانتشــالها ممــا  ــة يف إصــالح هــذه األوعي ــاً وســنداً للدول واجبكــم أن تكونــوا عون
تعانيــه مــن ترهــل، وســيكون لكــم بصمــة يف مســتقبل اليمــن املــرق إذا مــا صدقت 
النوايــا وتوحــدت الجهــود للحافــظ عــى صمــود الشــعب وتضحياتــه حتــى الوصــول 

ــٍم مســتقٍل ». ــه إىل مســتقبٍل مــرٍق حــٍر أبــٍي كري إىل النــر ومن
ويف الورشــة التــي حرضهــا عضــو املجلــس الســيايس األعــى محمــد النعيمــي ورئيس 
الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور ورئيــس مجلــس القضــاء األعــى القــايض 
أحمــد املتــوكل والقائــم بأعمــال رئيــس مجلــس الشــورى محمــد العيــدروس والنائب 
العــام القــايض ماجــد الدربابــي.. أكــد نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر املاليــة الدكتــور 
حســن مقبــويل حــرص وزارة املاليــة ومصالحهــا اإليراديــة عــى تنظيــم الورشــة بمــا 
يعكــس جديــة توجــه حكومــة اإلنقــاذ يف معالجــة االختــالالت وجوانــب القصــور يف 

األداء املــايل.
كمــا أكــد الحــرص عــى تحســن الوضــع اإليــرادي ويف املقدمــة مكافحــة التهريــب 
ــة  ــوة يف املوازن ــص الفج ــراتيجي لتقلي ــدف اس ــي كه ــرب الرضيب ــي والته الجمرك
ــاء باملمكــن مــن االلتزامــات  وتخفيــف الضغــوط الناجمــة عــن العجــز فيهــا والوف
ــة لتشــغيل الخدمــات العامــة. ــات الحتمي ــات والنفق األساســية خاصــة رصف املرتب

ــرب  ــي والته ــب الجمرك ــة التهري ــة مكافح ــع أهمي ــدرك الجمي ــد أن ي ــال » ال ب وق
ــة اإلجــراءات  الرضيبــي يف مســاعدة الحكومــة والجهــاز املــريف عــى تعزيــز فاعلي
ــرب  ــة الح ــة ومواجه ــة الوطني ــعر العمل ــور س ــف تده ــة ووق ــات النقدي والسياس

ــدوان ». ــا الع ــنها ويغذيه ــي يش ــة الت االقتصادي
ــن  ــع م ــة املجتم ــة يف حماي ــا عالق ــب له ــة التهري ــات مكافح ــا أن آلي ــاف » كم وأض
ــة مــن اإلغــراق  ــة الســوق املحلي ــة إىل جانــب حماي ــة والضــارة بالبيئ الســلع الرديئ
ــة ». بالســلع غــر الرضوريــة التــي لهــا األثــر الســلبي يف حمايــة املنتجــات الوطني

ــى  ــد ع ــب كتأكي ــة التهري ــات مكافح ــل آلي ــة تفعي ــويل إىل أهمي ــر مقب ــار الوزي وأش
ــن  ــى األم ــاظ ع ــة والحف ــاع الداخلي ــط األوض ــى ضب ــا ع ــة وقدرته ــة الدول هيب
والســكينة العامــة.. معــرا عــن أملــه يف أن تخــرج الورشــة بجملــة مــن اإلجــراءات 
ــى  ــر ع ــث ال تقت ــة بحي ــطة املكافح ــل أنش ــة بتفعي ــة الكفيل ــات التنفيذي واآللي

ــط. ــي فق ــي والجمرك ــرب الرضيب الته
ــة  ــى أهمي ــامي ع ــم الش ــور هاش ــب الدكت ــة الرضائ ــس مصلح ــدد رئي ــدوره ش ب
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ــاء  ــي والقض ــرب الرضيب ــي والته ــب الجمرك ــرة التهري ــع ظاه ــزم م ــل بح التعام
ــة. ــة العام ــدم املصلح ــا يخ ــا بم عليه

وقــال »إن ظاهــرة التهريــب يســتفيد منهــا حفنــة مــن عديمــي الضمــر ومــن خــالل 
الــركات واألســماء الوهميــة بغيــة االحتيــال عــى أمــوال الدولــة ».

ودعــا إىل تضافــر جهــود الجميــع ملكافحــة هــذه الظاهــرة الخطــرة والتعــرف عــى 
ــا  ــب.. الفت ــرة التهري ــح ظاه ــة لكب ــول املمكن ــاد الحل ــاكل وإيج ــات واملش الصعوب
ــح  ــذة وتصحي ــرارات الناف ــن والق ــق القوان ــى تطبي ــب ع ــة الرضائ ــزم مصلح إىل ع

ــب. ــة الرضائ ــروع مصلح ــة ف ــل يف كاف ــارات العم مس
ــذي  ــور األول ال ــز املح ــاور، رك ــن املح ــدد م ــة ع ــالل الورش ــت خ ــك قدم ــب ذل عق
ــد  ــي محم ــرب الرضيب ــة الته ــات ومكافح ــاع املعلوم ــاعد لقط ــل املس ــه الوكي قدم

ــات. ــى املبيع ــي وأرضاره ع ــرب الرضيب ــم الته ــى جرائ ــالن ع عج
ــي يف نشــاط  ــي بعــض صــور التهــرب الرضيب واســتعرض عجــالن يف املحــور الثان
الســجائر املســتوردة ونشــاط االتصــاالت واملنتجــات الصناعيــة واألنشــطة التجاريــة.. 
الفتــا إىل طــرق ووســائل التهــرب الرضيبــي ومنهــا الســجائر املســتوردة عــر املنافــذ 
ــة بهــا يف عــرض البحــر أو  الريــة والجويــة أو مــن خــالل إنــزال الحاويــات املحمل
الجــزر الفرعيــة وتحميلهــا بقــوارب مخصصــة، ممــا يتســبب يف ضيــاع جــزء كبــر 

مــن اإليــرادات الرضيبيــة قــدرت 32 مليــار ريــال خــالل 2017.
وتطــرق املحــور الثالــث الــذي قدمــه مديــر عــام الوحــدة التنفيذيــة للرضائــب عــى 
ــة  ــو مكافح ــة نح ــات ذات العالق ــات الجه ــي إىل واجب ــد الكب ــن وحي ــار املكلف كب

ــق أحــكام القوانــن والقــرارات املنظمــة. ــي مــن خــالل تطبي التهــرب الرضيب
وأكــد الكبــي يف املحــور الرابــع أهميــة إيجــاد حلــول ومقرحــات للحــد مــن التهــرب 
ــات ذات  ــب والجه ــة الرضائ ــن مصلح ــات ب ــات واملعلوم ــة البيان ــي وأتمت الرضيب
ــي يف إطــار  ــات لخدمــة العمــل الرضيب ــق البيان ــا يســمح ســهولة تدف ــة وبم العالق

ــرى. ــات األخ ــة والجه ــن املصلح ــبكي ب ــط الش الرب

رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر ورشة عمل لضباط القوات 
املسلحة

]29/يناير/2018[ صنعاء-سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس القائــد األعــى للقــوات املســلحة 
ــت  ــي أقيم ــلحة والت ــوات املس ــاط الق ــل لضب ــة عم ــات ورش ــاء فعالي ــوم بصنع الي

تحــت شــعار » قدســية االنتمــاء للقــوات املســلحة ورشف الدفــاع عــن الوطــن«.
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ــود  ــا بالجه ــاد فيه ــة أش ــى كلم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــى رئي ــة ألق ويف الورش
ــه  ــرة التوجي ــة ودائ ــة األركان العام ــة هيئ ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف ــة لقي الوطني
املعنــوي والقيــادات العســكرية امليدانيــة التــي عملــت عــى إعــادة تجميــع منتســبي 
ــة  ــة العمالق ــة الوطني ــة الدفاعي ــار للمؤسس ــادة االعتب ــار إع ــلحة يف إط ــوات املس الق

ــتقالله. ــه واس ــيادته وحريت ــن وس ــعب والوط ــن الش ــاع ع ــا الدف ــاط به املن
وأشــار إىل أن القيــادة السياســية تــويل أهميــة قصوى بمنتســبي املؤسســة العســكرية 
الوطنيــة الرائــدة وتبــذل قصــارى جهدهــا لتلبيــه متطلباتهــم واســتحقاقاتهم املاليــة 

واإلدارية.
ــة  ــات الجنوبي ــهدها املحافظ ــي تش ــرة الت ــداث األخ ــاد أن األح ــس الصم ــد الرئي وأك
بشــكل عــام ومدينــة عــدن بصــورة خاصــة تنــدرج يف إطــار املخططــات التآمريــة 
ــام  ــعودي والنظ ــام الس ــم النظ ــي وعمالئه ــي الصهيون ــدوان األمريك ــوى الع لق
اإلماراتــي كــون مــن يســمون أنفســهم باملدافعــن عــن الرعيــة هــم اليــوم يقصفون 

ــم. ــيق بطائراته ــر املعاش ق
ــة  ــرب اإلعالمي ــى الح ــت ع ــاس بني ــدوان يف األس ــف الع ــرب تحال ــح أن ح وأوض
وهــي األشــد خطــورة بعكــس مــا تشــهده مياديــن الوغــى وســاحات املواجهــة مــن 

ــعبية. ــان الش ــش واللج ــال الجي ــاحقة ألبط ــارات س انتص
ــان  ــلحة واللج ــوات املس ــات الق ــلحة إىل أن واجب ــوات املس ــى للق ــد األع ــار القائ وأش
ــوب  ــة بجن ــن األرايض املحتل ــاع ع ــة الدف ــرة وأحقي ــة الخط ــذه املرحل ــعبية يف ه الش
ــاء  ــال والنس ــانية واألطف ــاذ اإلنس ــاد إلنق ــدة والعت ــداد الع ــا إع ــب علين ــن توج الوط
الذيــن يقتلــون وتســفك دمائهــم عــى أيــدي املرتزقــة الخونــة مــن قبــل الفصائــل 

ــدن. ــوارع ع ــرة يف ش ــورة واملتناح املأج
ولفــت الرئيــس الصمــاد يف كلمتــه أمــام القــادة العســكرين والضبــاط املشــاركن يف 
الورشــة أن الجيــش واللجــان الشــعبية يملكــون مروعــا وطنيــا ثقافيــا يف املنطقــة 

وهــو مــا لــم تســتطع قــوى العــدوان وعمالئهــا امتالكــه.
وقــال« ال بــد عــى القــادة والضبــاط إرســاء برنامــج عمــي يجســد قــدرة القائــد عــى 
ــات املناطــة بهــم وتعزيزهــا يف  الفهــم واإلدراك واالســتيعاب بمجمــل املهــام والواجب
أوســاط املقاتلــن واالنتقــال إىل الواقــع العمــي امليدانــي يف جبهــات العــزة والكرامــة 

والشــموخ«.
ــة  ــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي يف كلمــة ترحيب ــر الدفــاع الل ــا أكــد وزي فيم
ــل  ــع تواص ــن م ــلحة بالتزام ــوات املس ــاط الق ــل لضب ــة عم ــاد ورش ــة انعق أن أهمي
تدشــن القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية ملهــام وواجبــات العــام التدريبــي القتايل 
واإلعــداد املعنــوي 2018م يف مختلــف محــاور ووحــدات القــوات املســلحة ومواكبــة 
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مســارات التجنيــد التطوعــي الــذي جــاء ملبيــا لنــداء الوطــن والــذود عــن ســيادته 
واســتقالله وعزتــه وشــموخه ويف ســبيل تعزيــز القــدرة الدفاعيــة للوطــن يف مواجهــة 

أعتــى عــدوان همجــي عرفــة التاريــخ املعــارص.
وأوضــح أن املنطقــة العربيــة والشــعب اليمنــي الصامــد املكافــح لــم يشــهد عــدوان 
همجيــا بربريــا وإجراميــا مثلمــا يتعــرض لــه الشــعب اليمنــي مــن عــدوان مــن قبــل 
تحالــف العــدوان بقيــادة النظامــن الســعودي واإلماراتــي الــذي اســتهدف األحيــاء 
ــة  ــئات املدني ــوب املنش ــادرة ص ــه الغ ــه رضبات ــال ووج ــاء واألطف ــكنية والنس الس

ــة. ــة التحتي ــة والبني واالقتصادي
وأكــد وزيــر الدفــاع أن األطمــاع التوســعية واإلحتالليــة االســتعمارية لقــوى العــدوان 
املتحالفــة وأذيالهمــا اإلرتهانيــن يف معركــة ومواجهــة الســاحل الغربــي لليمــن التــي 
ــذه  ــوب ه ــي ص ــي الرئي ــايل العدوان ــم القت ــم وجهده ــدون كل قدراته ــز املعت رك
املواجهــة يف عمــل مكشــوف ومخطــط تآمــري يهــدف إىل الســيطرة وفــرض الهيمنــة 
ــج عــدن  ــل يف خلي ــاب الجنوبــي للبحــر األحمــر املتمث االســتعمارية عــى مدخــل الب
وبــاب املنــدب وباتجــاه البحــر العربــي نحــو حرضمــوت وأرخبيــل ســقطرى لفــرض 

واقــع اســتعماري عــى األرايض اليمنيــة.
كمــا أكــد أن اإلرادة اليمنيــة لــن تســتكن ولــن ترضــخ ملثــل هكــذا مخطــط تآمــري 
ــف  ــن موق ــعبية ع ــه الش ــه ولجان ــه وجيش ــكل فئات ــي ب ــعب اليمن ــر الش ــد ع وق
ــادة  ــدي وقي ــة والتص ــة وأن املواجه ــة وال للهيمن ــول للوصاي ــن ال قب ــي معل تاريخ

ــعب. ــار الش ــي خي ــتنزاف ه ــة االس ــل ومواجه ــس الطوي ــة النف معرك
وقــال« إن املرحلــة الراهنــة تتطلــب منــا جميعــا املزيــد مــن رص الصفــوف وشــحذ 
ــام  ــم مه ــياق تتعاظ ــذا الس ــدوان ويف ه ــة الع ــات ملواجه ــم والثب ــم والتالح الهم
وواجبــات املؤسســة العســكرية وتــزداد مســؤولياتها الوطنيــة املقدســة بالدفــاع عــن 
ــه واســتقراره ونســيجه االجتماعــي  ــه واســتقالله والحافــظ عــى أمن اليمــن ووحدت

ــه«. ــى تفكيك ــدوان ع ــل الع ــذي يعم ال
ــة إىل  ــاركن يف الورش ــاط املش ــكرين والضب ــادة العس ــة الق ــارت كلم ــا أش بدوره
ــق  ــة ويف العم ــات الداخلي ــارات يف الجبه ــن واالنتص ــارعة يف الوط ــورات املتس أن التط
الســعودي بجبهــات مــا وراء الحــدود تؤكــد مؤرشاتهــا مــدى االنهيــارات املتواليــة يف 

ــة. ــارج املنطق ــن خ ــتجلبة م ــم املس ــدوان ووحداته ــة الع ــوف مرتزق صف
ــة يف  ــوالت النوعي ــايل يف التح ــر الع ــن التقدي ــرون ع ــي يع ــعب اليمن ــدت أن الش وأك
مجــال تصنيــع وتطويــر وإدارة املنظومــة الصاروخيــة اليمنيــة التــي هــزت عــروش 
الطغــاة وجعلــت مــدن األعــداء تحــت رحمــة الرضبــات الصاروخيــة املوفقــة والدقيقة 
ــى  ــم ع ــدوان الغاش ــدول الع ــة ل ــكرية والحيوي ــداف العس ــة لأه ــة املوجه املحكم
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ــا األبطــال  ــب فيه ــي يكت ــة الت ــة التاريخي ــر يف هــذه املواجه ــي الصاب الشــعب اليمن
ــاء  ــن أبن ــة م ــال املتعاقب ــرة األجي ــخة يف ذاك ــتظل راس ــا س ــا مرق ــل تاريخ البواس

الشــعب اليمنــي.
ــواء صالــح مســفر  حــرض الورشــة مســاعد وزيــر الدفــاع للشــؤون اللوجســتية الل
ــواء  ــداد والل ــد املق ــن محم ــواء الرك ــة الل ــات الحربي ــة العملي ــس هيئ ــاعر ورئي الش
الركــن حســن الروحانــي قائــد العمليــات الخاصــة وعــدد مــن قــادة القوات املســلحة 

ومــدراء الدوائــر العســكرية يف وزارة الدفــاع.

الرئيس الصماد يقدم واجب العزاء يف استشهاد أربعة من أقرباء 
حمافظ حلج

]29/يناير/2018[ صنعاء -سبأ:
قــدم األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى واجب العــزاء يف استشــهاد 
أربعــة مــن أقربــاء محافــظ لحــج أحمــد حمــود جريــب يف جبهــة حمالــة بقصــف 

طــران العــدوان الســعودي األمريكــي.
وأعــرب الرئيــس الصمــاد خــالل زيارتــه اليــوم ملحافــظ لحــج عــن أحــر التعــازي 
وصــادق املواســاة يف استشــهاد حمــود ومحمــد حمــود جريــب ونذيــر ســليم جريــب 
وعايــد هايــل دحــان جريــب، جــراء اســتهدافهم بقصــف طــران العــدوان الغاشــم.

ــن  ــطروه م ــا س ــهداء وم ــات الش ــى بتضحي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــوه رئي ون
ــذه  ــدا أن ه ــتقراره.. مؤك ــه واس ــدوان وأمن ــوى الع ــة ق ــة يف مواجه ــم بطولي مالح

ــي. ــعب اليمن ــدان الش ــدة يف وج ــتظل خال ــات س التضحي
ــى  ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــارة رئي ــه لزي ــن امتنان ــج ع ــظ لح ــر محاف ــا ع فيم

ــه. ــد أقربائ ــه وأح ــن أخي ــقيقيه واب ــهاد ش ــزاء يف استش ــب الع ــه واج وتقديم
وأكــد املــي عــى درب الشــهداء يف مواجهــة قــوى العــدوان واملرتزقــة حتــى تحريــر 

كامــل تــراب الوطــن مــن دنســهم.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يقدم واجب العزاء يف إستشهاد 
الدكتور راجي محيد الدين

]30/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:
ــزاء  ــب الع ــوم واج ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــدم األخ صال ق
ألرسة الشــهيد الدكتــور راجــي حميــد الديــن رئيــس جامعــة أقــرأ والــذي استشــهد 

الســبت املــايض يف العاصمــة صنعــاء.
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وأشــاد الرئيــس الصمــاد خــالل زيارتــه إىل منــزل الشــهيد ولقــاءه والــده وإخوانــه، 
ــه  ــالل حيات ــده خ ــا جس ــاء وم ــاال يف الوف ــذي كان مث ــي ال ــهيد راج ــب الش بمناق
ــا مــن روح الواجــب  ــي تواجــه اليمــن انطالق ــات الت ــة التحدي ــات يف مواجه مــن ثب

ــة. ــة والوطني ــئولية األخالقي واملس
وأكــد أن األجهــزة األمنيــة لــن تألــوا جهــدا يف البحــث عــن املتورطــن يف هــذه الجريمة 
وغرهــا مــن جرائــم الغــدر والخيانــة التــي تســتهدف أبنــاء الوطــن ويف مقدمتهــم 

الدكتــور راجــي حميــد الديــن.
فيمــا عــرت أرسة الشــهيد عــن االمتنــان لرئيــس املجلــس الســيايس االعــى لتعزيتــه 
الكريمــة يف إغتيــال الدكتــور راجــي مــن قبــل عنــارص إرهابيــة خارجــة عــن النظــام 

والقانــون.
ــم إىل  ــاة وتقديمه ــة الجن ــؤولياتها يف مالحق ــام بمس ــة القي ــزة األمني ــوا األجه وطالب
ــن  ــم م ــه أياديه ــا اقرفت ــراء م ــرادع ج ــم ال ــوا جزائه ــت لينال ــرب وق ــة يف أق العدال

ــة. ــوز الوطني ــق الرم ــة بح جريم

الرئيس الصماد يضع إكليا من الزهور بروضة الشهداء باجلراف يف 
أمانة العاصمة

]31/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:
ــن  ــل م ــوم إكلي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــع األخ صال وض
ــة الجــراف  ــرأ الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء يف روضــة الشــهداء بمنطق الزهــور وق

ــهيد. ــنوية للش ــرى الس ــبة الذك ــة بمناس ــة العاصم بأمان
وخــالل وضــع إكليــل الزهــور.. أشــاد الرئيــس الصمــاد بمناقــب الشــهداء ومآثرهــم 

البطوليــة ومــا ســطروه مــن تضحيــات للدفــاع عــن الوطــن. 
وأشــار إىل أن إحيــاء هــذه املناســبة يجســد إهتمــام القيــادة السياســية والعســكرية 
ــه  ــن حياض ــن وذوداً ع ــداًء للوط ــهداء ف ــا الش ــي قدمه ــيمة الت ــات الجس بالتضحي
ــار  ــه واالنتص ــدوان ومرتزقت ــة الع ــة يف مواجه ــزة والكرام ــة الع ــيادته يف معرك وس
إلرادة الشــعب اليمنــي يف الحريــة والكرامــة ورفــض الهيمنــة والوصايــة الخارجيــة. 
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن القيــادة السياســية والعســكرية ســتويل جل 
الرعايــة واالهتمــام بــأرس الشــهداء وأن دمــاء الشــهداء مــن منتســبي القوات املســلحة 
ــاء  واألمــن واللجــان الشــعبية ســتبقى عهــداً يســتحق الوفــاء والتقديــر مــن كل أبن

الشــعب اليمنــي.
كمــا أكــد أن الشــعب اليمنــي مــاض يف تقديــم قوافــل الشــهداء حتــى تحقيــق النــر 
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ودحــر املعتديــن.. الفتــا إىل أن الذكــرى الســنوية للشــهيد تأتــي والوطــن مــا يــزال 
يتعــرض لعــدوان وحصــار ومؤامــرة تســتهدف النيــل مــن أمنــه واســتقراره وجبهته 

 . خلية لدا ا
ــى املهــدي إىل أن املواقــف  ــد يحي ــوي العمي ــه املعن ــر دائــرة التوجي فيمــا أشــار مدي
ــي  ــتحق كل معان ــعبهم تس ــم وش ــن وطنه ــون ع ــم يدافع ــهداء وه ــة للش البطولي

ــان. ــاء والعرف الوف
ــا  ــم بالدني ــم فوزه ــه عليه ــدوا الل ــا عاه ــوا م ــن صدق ــال الذي ــا للرج ــال« هنيئ وق

ــهداء«. ــن والش ــن والصديق ــع النبي ــرة م واآلخ
ــن  ــدد م ــور ع ــل الزه ــع إكلي ــالل وض ــى خ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــق رئي راف

ــكرية. ــية والعس ــادات السياس القي

رئيس اجمللس السياسي األعلى يدشن التدريب العملياتي يف 
املنطقة املركزية العسكرية

]01/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:
دشــن األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس القائــد األعــى للقــوات املســلحة 
اليــوم، التدريــب العملياتــي يف املنطقــة املركزيــة العســكرية يف إطــار فعاليــات العــام 
ــف الوحــدات  ــي يتواصــل تدشــينها يف مختل ــي للقــوات املســلحة 2018م الت التدريب

العســكرية.
ــة األركان  ــس هيئ ــرضه رئي ــذي ح ــن ال ــالل التدش ــاد خ ــس الصم ــى الرئي والتق
العامــة اللــواء الركــن محمــد عبدالكريــم الغمــاري وقائــد املنطقــة اللــواء عبدالخالــق 
ــة  ــبي املنطق ــن منتس ــة م ــوات الخاص ــرس والق ــادة الح ــن ق ــدد م ــن، ع بدرالدي

ــكرية. ــة العس املركزي
ناقــش اللقــاء خطــط املنطقــة املركزيــة العســكرية القتاليــة والعملياتيــة واملعنويــة 
للعــام الجــاري واملهــام العســكرية واألنشــطة والعمليــات التــي تضطلــع بهــا قيــادة 
املنطقــة ومنتســبيها يف تنفيــذ املهــام املناطــة بهــا يف مواجهــة العــدوان والدفــاع عــن 

الوطــن وســيادته واســتقالله.
ــن  ــا م ــا له ــكرية مل ــة العس ــة املركزي ــة دور املنطق ــاد أهمي ــس الصم ــد الرئي وأك
انعــكاس إيجابــي يف مختلــف املحــاور واملســارات بمــا يف ذلــك أداء الجبهــات ورفدهــا 
ــرس  ــن الح ــبيها م ــة ومنتس ــادة املنطق ــالع قي ــا إىل رضورة اضط ــن.. الفت باملقاتل
ــا  ــر به ــي يم ــة الت ــة الراهن ــالل املرحل ــم خ ــة بدوره ــوات الخاص ــوري والق الجمه
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ــار. ــدوان والحص ــتمرار الع ــراء اس ــن ج الوط
ــوات  ــوري والق ــرس الجمه ــاط الح ــادة وضب ــع ق ــده م ــعادة لتواج ــن الس ــر ع وع
ــة العســكرية.. مؤكــدا أن الوطــن يتعــرض  الخاصــة مــن منتســبي املنطقــة املركزي
ــب  ــا يتطل ــنوات، م ــالث س ــارب ث ــا يق ــذ م ــر من ــار جائ ــم وحص ــدوان غاش لع
ــة  ــام املناط ــذ امله ــؤولياتهم يف تنفي ــم ومس ــام بدوره ــة القي ــبي املنطق ــن منتس م
ــه  ــة أمن ــه وزعزع ــق وحدت ــن وتمزي ــتهدف الوط ــي تس ــرة الت ــة املؤام ــم ملواجه به

ــتقراره. وإس
ــوات  ــوري والق ــرس الجمه ــن الح ــاط م ــادة والضب ــاد الق ــس الصم ــث الرئي وح
الخاصــة بالتحــي باليقظــة واالســتعداد لتنفيــذ املهــام املوكلــة إليهــم يف الدفــاع عــن 
ــن  ــعبية الذي ــان الش ــكرية واللج ــدات العس ــن الوح ــم م ــب زمالئه ــن إىل جان الوط

ــه. ــال مخططات ــدوان وإفش ــة الع ــة يف مواجه ــم رخيص ــون أرواحه يقدم
وأشــاد بــدور منتســبي الحــرس الجمهــوري والقــوات الخاصــة ومــا ســطروه مــن 
بطــوالت يف مختلــف الجبهــات يف مواجهــة العــدو ومرتزقتــه وتلقــن العــدو الــدروس 
القاســية والرضبــات املوجعــة.. مؤكــدا أن محاولــة العــدو تفكيــك املؤسســة 
ــن  ــش م ــال الجي ــي أبط ــي ووع ــعب اليمن ــاء الش ــود أبن ــلت بصم ــكرية فش العس

ــعبية. ــان الش ــة واللج ــوات الخاص ــوري والق ــرس الجمه الح
كمــا حثهــم عــى مضاعفــة الجهــود ورفــع مســتوى اليقظــة واالســتمرار يف الجاهزيــة 
ــع  ــة م ــا إىل أن املعرك ــارئ.. الفت ــتعداد ألي ط ــل واالس ــب والتأهي ــام بالتدري واالهتم
العــدو مصريــة ومســتمرة، مــا يتطلــب أن يكــون الجميــع يف اســتعداد دائــم وعــايل 

لصــد وإفشــال أي هجــوم أو اعتــداء إجرامــي.
فيمــا أكــدت قيــادة املنطقــة املركزيــة العســكرية جاهزيتهــا واســتعدادها التضحية يف 
ســبيل الدفــاع عــن الوطــن ودحــر الغــزاة واملتآمريــن عى اليمــن وأمنــه واســتقراره.

كمــا أكــدت البقــاء عــى أهبــة اإلســتعداد للتصــدي للعــدوان ومرتزقتــه ومشــاريعهم 
ومخططاتهــم الراميــة تقســيم اليمــن واحتاللــه.

الرئيس الصماد يؤكد أهمية دور األجهزة األمنية يف احلفاظ على 
األمن واالستقرار

]04/فرباير/2018[ صنعاء-سبأ:
ــزة  ــة دور األجه ــى أهمي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــد األخ صال أك
ــل وحــدات  ــة يف الحفــاظ عــى األمــن واالســتقرار.. مشــددا عــى رضورة تفعي األمني
وقطاعــات املؤسســة األمنيــة لتحســن مســتوى الخدمــات األمنيــة التــي لهــا عالقــة 
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ــن. باملواطن
وقــال الرئيــس الصمــاد خــالل افتتاحــه للمرحلــة األوىل مــن العــام التدريبــي 2018م 
لقيــادة وزارة الداخليــة ووحداتهــا، ومــدراء األمــن ونوابهــم يف املحافظــات، والقيــادات 
ــالل  ــن خ ــن م ــال األم ــن أداء رج ــس املواط ــد أن يلم ــوم » ال ب ــاء الي ــة بصنع األمني
تطويــر الخدمــات األمنيــة التــي لهــا عالقــة بحيــاة املواطــن اليوميــة، ومنهــا تعزيــز 
ــم  ــوارع وتنظي ــام يف الش ــف اإلزدح ــرور يف تخفي ــال امل ــه رج ــوم ب ــذي يق ــدور ال ال

الســر والحــد مــن الحــوادث ومــا تلحقــه مــن أرضار ماديــة وبريــة«.
وعــر عــن ســعادته باللقــاء مــع قيــادة وزارة الداخليــة ووحداتهــا، ومــدراء األمــن 
ــاء  ــذا اللق ــة ه ــرا إىل أهمي ــة. مش ــادات األمني ــة القي ــات وكاف ــم يف املحافظ ونوابه
الــذي يأتــي يف ظــل الظــروف االســتثنائية التــي تمــر بهــا البــالد يف ظــل العــدوان 

ــاء. ــث عــى االنته ــه الثال ــذي شــارف عام ــار ال والحص
ــة  ــة عمالق ــا مؤسس ــرة أنّه ــذه الف ــالل ه ــة خ ــة األمني ــت املؤسس ــاف » أثبت وأض
ــا  ــكل وحداته ــت ب ــث خاض ــي، حي ــزاز كل يمن ــر واع ــث فخ ــا مبع ــدة وأنه ورائ
ــد  ــرات ومكائ ــلت مؤام ــارة، وأفش ــة جب ــة أمني ــعبية معرك ــان الش ــنودة باللج مس
خطــرة يف ظــل توجــه العــدوان لنــر الفــوىض وإقــالق الســكينة العامــة، وكل هــذا 

ــعبية ». ــان الش ــة واللج ــة األمني ــود املؤسس ــه وجه ــل الل بفض
واعتــر الرئيــس الصمــاد هــذا اللقــاء األول مــع قيــادات املؤسســة األمنيــة مفصــي 
يف تاريــخ املؤسســة األمنيــة التــي تجاذبتهــا قــوى النفــوذ واالســتبداد طيلــة الفــرات 
ــى يف ظــل العــدوان والحصــار وصــد مؤامــرات األعــداء ومخططاتهــم  الســابقة حت

الهادفــة نــر الفــوىض وإقــالق الســكينة العامــة.
ــال  ــلم رج ــم يس ــن ل ــا الوط ــر به ــي يم ــية الت ــروف القاس ــل الظ ــع » ويف ظ وتاب
ــت  ــي عمل ــروف الت ــر يف الظ ــارق الكب ــم الف ــويه رغ ــتهداف والتش ــن االس ــن م األم
فيهــا األجهــزة األمنيــة يف ظــل العــدوان، والظــروف التــي كانــت تعمــل فيهــا قبــل 
ــكان  ــه، ف ــوم ب ــي أن تق ــذي ينبغ ــدور ال ــن ال ــا ع ــار رصفه ــك يف إط ــدوان وذل الع
ــدة  ــوا القاع ــل مّكن ــن، ب ــات النافذي ــي طموح ــلولة تلب ــزة مش ــى أجه ــه لتبق التوج
ــة  ــبعن، وكلي ــرات الس ــروراً بتفج ــات، م ــدة محط ــتهدافها يف ع ــن اس ــا م وأدواته
الرطــة، وأحــداث الســجن املركــزي، وكانــوا يتعاملــون معهــا بــال مبــاالة، فانتــرت 

ــن«. ــكات املواطن ــتهدفت ممتل ــرات، واس ــاالت والتفج االغتي
واســتعرض محــاوالت العــدوان إربــاك عمل هــذه املؤسســة الرائــدة، وتعطيــل مهامها 
مــن قبــل بعــض القــوى يف الداخــل وتتويــج تلــك املؤامــرات بأحــداث ديســمر املايض 
التــي كان لأجهــزة األمنيــة الــدور األبــرز واألهــم يف وأِد هــذه الفتنــة وإعــادة األمــن 



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

271

والســكينة إىل املجتمــع.
ونــوه الرئيــس الصمــاد بــاألدوار الكبــرة لأجهــزة األمنيــة يف تطبيــع األوضــاع عقــب 

أحــداث ديســمر وتجــاوز آثارهــا يف فــرة قياســية أذهلــت الداخــل والخــارج.
ــتوى  ــة يف مس ــة نوعي ــد نقل ــام الجدي ــن الع ــون تدش ــه يف أن يك ــن أمل ــرب ع وأع
ــة  ــر مــن اإلشــكاالت اإلداري ــاط عــى كل املســتويات، خاصــة وأن الكث األداء واالنضب
ــد  ــن ق ــل األم ــاك عم ــراف إلرب ــض األط ــن بع ــل م ــت تحص ــي كان ــدات الت والتعقي

ــت. زال
ــة،  ــتويات اإلداري ــى كل املس ــة ع ــام الرط ــل دور أقس ــى رضورة تفعي ــدد ع وش
ــام  ــؤولية واالهتم ــعب بمس ــع الش ــل م ــى التعام ــادرة ع ــاءات الق ــار الكف واختي
ــايل  ــن أو التع ــزاز املواطن ــه وابت ــتغالله ملوقع ــت اس ــن يثب ــبة م ــم ومحاس بقضاياه
عليهــم أو أخــذ اإلتــاوات ومــا شــابه وكــذا تفعيــل أقســام البحــث الجنائــي، وإنجــاز 

ــن. ــا املواطن قضاي
ــدء يف  ــات للب ــر واملعالج ــة التداب ــاذ كاف ــاد إىل رضورة اتخ ــس الصم ــار الرئي وأش
ــة  ــاق، بإعطــاء مهل ــط الرطــي للتخفيــف مــن الجريمــة واملخالفــات واالختن الضب
ــم  ــا عواص ــة، تليه ــة العاصم ــذات يف أمان ــع وبال ــط الوض ــيارات وضب ــم الس لرقي

ــدد. ــي مح ــقف زمن ــالل س ــك خ ــذ ذل ــات، وتنفي املحافظ
ــب  ــادي الصع ــع االقتص ــات للوض ــر ومعالج ــاذ تداب ــاذ بإتخ ــة اإلنق ــه حكوم ووج
الــذي يمــر بــه اليمــن ومراعــاة تطبيــق القانــون.. وأضــاف » ال بــد أن تكــون هــذه 
املعالجــات والتدابــر تراعــي الوضــع الصعــب للمواطنــن املطلــوب ترســيم ســياراتهم 

.«
ــلة  ــة سلس ــرادات بطريق ــط اإلي ــة؛ لضب ــات اإليرادي ــع الجه ــيق م ــى التنس ــث ع وح
مــن خــالل رؤيــة يتــم إعدادهــا حاليــاً؛ ملنــع حــاالت االبتــزاز للمواطنــن وأصحــاب 
الناقــالت عــى طــول الطــرق الرئيســية تحــت دعــوى التحســن والرضائب وما شــابه، 
ومحاســبة كل مــن يثبــت عليــه مخالفــات وفــق آليــة سِلَســة وســليمة، ويجــب البــدء 
ــة  ــة االقتصادي ــع اللجن ــيق م ــهر بالتنس ــاوز الش ــي ال يتج ــقف زمن ــالل س ــا خ به

وفــق اآلليــات والخطــط التــي تــم اقراحهــا.
وقــال« رجــل األمــن هــو أكثــر النــاس احتــكاكاً باملواطنــن، ومــن خــالل تعاملــه مــع 
ــة أو فشــلها، بمــن يمثلهــا يف امليــدان  النــاس نســتطيع أن نحكــم عــى نجــاح الدول
وهــو رجــل األمــن، مــا يتطلــب االهتمــام برجــال األمــن الذيــن يســهرون عــى حيــاة 
ــل  ــب أو مخ ــط أي متالع ــم وضب ــدم ظلمه ــية، وع ــروف قاس ــل ظ ــن يف ظ املواطن

بالقيــم التــي يجــب أن يحملهــا رجــل األمــن.
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ــول  ــن ح ــال األم ــة لرج ــل ودورات تدريبي ــة ورش عم ــة إىل إقام ــا وزارة الداخلي ودع
مهاّمهــم، والضوابــط األخالقيــة واإلجرائيــة التــي ينبغــي مراعاتهــا يف العمــل األمنــي.

ــة، فيجــب أن تكونــوا خــر مــن يمثلهــا ويمثــل  ــم واجهــة الدول وأردف » ألنكــم أنت
قيمهــا، وعندمــا نتحــدث عــن رضورة االنضبــاط ليــس تشــكيكاً يف كفاءتكــم 
ونزاهتكــم، وإنمــا لقطــع الطريــق عــى مــن يســتغل أي مخالفات ولــو كانت بســيطة 
لتشــويه عملكــم املقــدس، ولــن نســتطيع القضــاء عــى تلــك املظاهــر إالّ مــن خــالل 
االنضبــاط وااللتــزام ليتــم كشــف كل املندســن الــذي يحاولــون تشــويه الــدور الــذي 

تقومــون بــه«.
وذًكــر الرئيــس الصمــاد األجهــزة األمنيــة ببعــض األُســس والضوابــط التــي تجعــل 
مــن املؤسســة األمنيــة مؤسســة عصيـّـة عــى االخــراق، وتتحطــم عليهــا كل مؤامــرات 

األعــداء بمــا فيهــا إقفــال املجــاالت التــي فيهــا ثغــرات لأعــداء.
وخاطــب رجــال األمــن قائــال » امتنعــوا عــن اقتحــام البيــوت مهمــا كانــت األســباب 
واملــررات، إالّ وفــق إجــراءات قضائيــة، واالســتعانة بشــخصيات اجتماعيــة لتقريب أي 
متهــم وتوثيــق أي عمليــات مداهمــة بالفيديــو بعــد أخــذ كامــل اإلجــراءات القانونيــة، 
إذا التزمتــم بهــذا سنســتطيع أن نكــر رأس أي واحــد يقتحــم بيوت األمنيــن ويعتدي 
عــى ممتلكاتهــم، لكــن عندمــا يكــون األمــر متــاح ملــن هــّب ودّب لــم يعــد يعــرف 
الــذي لديــه هــدف أمنــي مــروع، أو مــن لديــه تصفيــة حســابات ونهــب ورسقــة«.

وأضــاف » نحــن ال نريــد أن نقيّدكــم، فالوضــع اســتثنائي والعــدو يشــري الــوالءات 
ويدعــم الكثــر مــن الخاليــا يف ظــل العــدوان والحصــار وينبغــي أن تتحلــوا بأعــى 
درجــات الحــذر واليقظــة والجهوزيــة واالســتعداد، وفــق إجــراءات تمنــع أي 
تجــاوزات، فأنتــم للنــاس وميــدان مهامكــم البــر وإذا لــم يكــن عملكــم يبعــث عــى 

ــااًل عليكــم أمــام قياداتكــم ». ــة لشــعبكم ســيكون وب األمــن والطمأنين
ــاً  ــوا عون ــعب ليكون ــاء الش ــع أبن ــدى جمي ــة ل ــة األمني ــر الثقاف ــى ن ــث ع ــا ح كم
ــح  ــال »إذا أصب ــه.. وق ــل وج ــى أكم ــئولياتها ع ــام بمس ــة يف القي ــزة األمني لأجه
الوعــي األمنــي ثقافــة ســائدة لــدى الجميــع فاملواطــن يف مزرعتــه والتاجــر يف متجــرة 
والســائق يف ســيارته والطالــب يف مدرســته، ســيمثلون رافــداً لأجهــزة األمنيــة مــن 
خــالل املعلومــات التــي ينبغــي وضــع آليــة سلســلة وســهلة لالســتفادة مــن ذلــك 
ــا  ــق منه ــا والتحق ــا وفرزه ــي معه ــع والتعاط ــن املجتم ــيتدفق م ــذي س ــيل ال الس

ــدون تهــور«. ب
ووجــه الرئيــس الصمــاد برســيخ الضوابــط واملعايــر ملأمــوري الضبــط القضائــي، 
وإيصالهــا إىل الجميــع؛ إلســقاط الحجــة أمــام أي مخالفــات أو تجــاوزات، ومحاســبة 
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ــة  ــزة القضائي ــى األجه ــدا ع ــا.. مؤك ــه بمخالفته ــاً أو يوج ــا ميداني ــن يخالفه كل م
والنيابــة التنســيق مــع األجهــزة األمنيــة، لفــرز الســجون وإنجــاز امللفــات العالقــة 
ــل  ــاً، وتحوي ــا ًوصحي ــاً وتربوي ــم ثقافي ــام به ــجناء، واالهتم ــاة الس ــف معان لتخفي
ــن  ــالق م ــم وإط ــى فرزه ــل ع ــة والعم ــه الكلم ــا تعني ــات بم ــجون إىل إصالحي الس

ــم. ــم إىل مجتمعاته ــم وعودته ــن إطالقه يمك
وأهــاب بأهــل الخــر التعــاون مــع املعريــن الــذي ســاء بهــم الحــال يف الســجون 

مقابــل حقــوق شــخصية، واتخــاذ األجهــزة املعنيــة كافــة التدابــر إلطالقهــم.
وشــدد عــى رضورة االهتمــام بتقديــم النمــوذج الراقــي يف األخــالق والتعامل والســلوك 
حتــى يف مظهــر رجــل األمــن ومقراتــه وترســيخ هيبــة رجــل األمــن وســلطة الدولــة 
يف أذهــان املجتمــع.. وأضــاف« ال أرى رضورة لتلصيــق ملصقــات أيــاً كانــت يف مقرات 
وأطقــم األمــن مــا عــدا الشــعارات التــي تتعلــق باألمــن بحيــث نعــزز حضــور دور 

األمــن الرســمي يف ذهنيــة املجتمــع«.
وتابــع » إن بعــض األطقــم أصبحــت كالخريطــة مــن كثــرة امللصقــات صــورة شــهيد 
ــم  ــيد يف أطق ــس والس ــور الرئي ــى ص ــذا حت ــا وهك ــق فوقه ــا ويلص ــع بعضه ويقل

األمــن ال داعــي لهــا بحيــث يقــول أي مواطــن هــذا رجــل وطقــم األمــن«.
كمــا وجــه الحكومــة بإعطــاء أولويــة لتوفــر متطلبــات املؤسســة األمنيــة ومنتســبيها 
ــا يتســنى لرجــل األمــن  ــة بم ــاة املواطــن اليومي ــوي وارتباطهــم بحي لدورهــم الحي

القيــام بمســئوليته بــكل اقتــدار وكفــاءة ونزاهــة.
ــذه  ــبي ه ــدات ومنتس ــادة الوح ــة وق ــادة وزارة الداخلي ــالع قي ــة اضط ــد أهمي وأك
املؤسســة باملهــام املنوطــة بهــم واملســئولية الكبــرة امللقــاة عــى عاتقهــم، وأن يســهم 
ــاظ  ــا يف الحف ــام بمهامه ــة للقي ــل دور وزارة الداخلي ــتثناء يف تفعي ــع دون اس الجمي
عــى األمــن واالســتقرار والســكينة العامــة، وتقديــم الخدمــات للشــعب املعطــاء عــى 

ــتويات. كل املس
ــر اإلزدواج وأن  ــاء كل مظاه ــى رضورة انته ــد ع ــاد التأكي ــس الصم ــدد الرئي وج
ــل  ــه والتعجي ــه وصالحيات ــار مهام ــة كٌل يف إط ــة وزارة الداخلي ــت مظل ــوي تح ينض
ــة مــن  ــي خــالل الفــرة املاضي ــوا وأســهموا يف العمــل األمن باســتيعاب كّل مــن بذل
اللجــان الشــعبية يف إطــار املؤسســة األمنيــة الرســمية، ممثلــة بـــ«وزارة الداخليــة«.

ــة،  وخاطــب اللجــان الشــعبية » إن مهامكــم التــي قمتــم بهــا خــالل الفــرة املاضي
ــاء،  ــذل والعط ــا يف الب ــم عليه ــي تربيت ــة الت ــة اإليماني ــق الثقاف ــن منطل ــي م يأت
ــس  ــا، لي ــم يف إطاره ــة وانضباطك ــذه املؤسس ــم له ــن، وانضمامك ــل الوط ــن أج وم
مكافــأة لكــم، فمــا تســتحقون مــن األجــر والثــواب ليــس ِبَرســمنَِتُكم، وانضمامكــم 
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وانضباطكــم يف هــذه املؤسســة يأتــي امتــداداً ملهامكــم الوطنيــة يف توحيــد الجهــود، 
وتقديــم النمــوذج الراقــي للرجــل املؤمــن الــذي يحافــظ عــى قيمــه وأخالقــه يف أي 

ــة ». ــلوكياته العملي ــه يف كل س ــذى ب ــاً يحت ــدم نموذج ــكان كان، ويق م
ــا  ــة م ــرف عظم ــكل يع ــعب، فال ــام الش ــم أم عك ــا لنُلمِّ ــأِت ُهن ــم ن ــا ل ــال » إنن وق
قمتــم بــه وتقومــون بــه؛ لذلــك لســنا بصــدد االســهاب والتطويــل حــول عطاءاتكــم، 
فهــو أوضــح مــن نــاٍر عــى علــم، وينبغــي أن يعــزز دور هــذه املؤسســة، والحفــاظ 
ــا،  ــكيك يف دوره ــا أو التش ــل منه ــداء للني ــاوالت األع ــقاط مح ــا، وإس ــى رصيده ع

ــة الوســائل تشــويه ســمعتها أمــام الشــعب. ومحاوالتهــم بكاف
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن أملــه يف أن تعمــل قيــادة الداخليــة عــى 
ــن األداء، وأن  ــاط وحس ــة يف االنضب ــات الدول ــاً ملؤسس ــوزارة نموذج ــذه ال ــل ه جع
ــز وأن تحافــظ عــى كل الكــوادر  ــًة تخــدم الشــعب دون تميي تكــون مؤسســًة وطني

ــة. ــاط املؤسســة األمني ــة الكفــؤة النزيهــة مــن قــادة وضب الوطني
وحــث عــى التنســيق مــع األجهــزة االســتخباراتية إلفشــال مخططــات األعــداء الهادفة 
لزعزعــة األمــن واالســتقرار، والعمــل الــدؤوب للتصــدي لــكل مــن تَُســول لــه نفســه 

التآمــر عــى البلــد وزعزعــة أمنــه واســتقراره وإقــالق الســكينة العامــة.
ــة  ــالل للمؤسس ــر واإلج ــكر والتقدي ــى الش ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــدم رئي وق
األمنيــة قيــادات وأفــراد عــى دورهــم.. مختتمــا كلمتــه بالقــول« مهمــا تحدثنــا عــن 
بعــض جوانــب القصــور، فهــي ال تمثــل شــيئاً أمــام اإلنجــازات التــي يحققهــا رجال 
األمــن، وإنمــا نذكركــم ببعــض النقــاط حرصــاً منـّـا عــى الحفــاظ عــى إنجازاتكــم، 
ــي تقومــون  ــاً لعظمــة املهمــة الت ــذي ينبغــي أن يكــون مواكب ــاء بأدائكــم ال واالرتق
بهــا واألخــالق والقيــم التــي تحملونهــا، ولكــم منــا ولــكل فــرد يف األمــن كل األمنيــات 

ونعدكــم أننــا ســنجعل هــذه املؤسســة واالرتقــاء بهــا مــن أولوياتنــا القادمــة ».
مــن جانبــه عــر وزيــر الداخليــة عــن االعتــزاز نيابــة عــن كافــة منتســبي الــوزارة 
بــدور رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وحضــوره تدشــن املرحلــة األوىل مــن العــام 

التدريبــي 2018م لــوزارة الداخليــة بالتزامــن مــع الذكــرى الســنوية للشــهيد.
ــة دورهــم وعطائهــم يف  ــوم عظمــة الشــهداء وأهمي ــال » ال يخفــى عــى أحــد الي وق
حمايــة الشــعب اليمنــي، فنحــن جميعــا نديــن للشــهداء بالتضحيــات التــي قدموهــا 
وكانــت الــرادع للعــدوان وأدواتــه اإلجراميــة ولوالهــا لكانــت الخســائر أكــر بكثــر 

ممــا هــي عليــه اليــوم ».
وأضــاف » إن الوضــع األمنــي خــالل العــام املنــرم ومــا حــدث فيــه مــن محــاوالت 
مســتمية للعــدوان عــى إحــداث خــرق أمنــي داخــي، يؤكــد بوضــوح قــوة ومتانــة 
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ــة تحطمــت عليهــا محــاوالت العــدوان  ــت صخــرة صلب ــي مثل ــة الت املؤسســة األمني
ــة ». اإلجرامي

ــل  ــة وعم ــط ودراس ــاج تخطي ــت نت ــة كان ــة األمني ــات املؤسس ــار إىل أن نجاح وأش
دؤوب لكافــة املؤسســات األمنيــة، حيــث أعــدت كافــة القطاعــات والوحــدات األمنيــة 
ــة  ــج الالزم ــط والرام ــات الخط ــة واملحافظ ــة العاصم ــوزارة بأمان واإلدارات يف ال
لالرتقــاء بالعمــل األمنــي وتطويــره، باإلضافــة إىل خطــط وبرامــج التدريــب والتأهيــل 

ــاء. ــادي األخط ــن األداء وتف ــات تحس ــن أولوي ــت ضم ــي كان والت
ــة  ــات املرحل ــب احتياج ــج تواك ــط والرام ــك الخط ــاوري أن تل ــواء امل ــر الل واعت
وتلبــي متطلبــات الظــروف الراهنــة وتســهم بشــكل فاعــل يف تثبيــت دعائــم األمــن 

ــتويات. ــد واملس ــف الصع ــى مختل ــؤة ع ــة الكف ــوادر األمني ــاء الك ــتقرار وبن واالس
وأكــد وزيــر الداخليــة أنــه تــم الركيــز عــى العوامــل التــي تعزز مســتوى االســتجابة 
الريعــة ملعالجــة أي اختــالالت طارئــة ووضــع يف االعتبــار أهميــة العمــل عــى وقايــة 

وتحصــن املجتمــع مــن الوقــوع يف رشك العــدوان والجريمــة املنظمــة والجنائية.
ولفــت بهــذا الصــدد إىل أن الــوزارة قطعــت شــوطا كبــرا يف هــذا االتجــاه ومســتمرة 
بمســاندة ومتابعــة مــن القيــادة السياســية يف طريــق بنــاء مؤسســة أمنيــة وطنيــة 

متمكنــة يف كوادرهــا وإمكانياتهــا.
ــه  ــا إلي ــة الرضــا عــن األداء األمنــي ال تعنــي االكتفــاء بمــا وصلن وقــال » لكــن حال
بــل تعنــي أننــا نتــوق ألن يكــون هــذا العــام وهــو عــام البنــاء الحقيقــي وبحســب 
ــر  ــة واإلرادة بتضاف ــوة والعزيم ــى الق ــاد ع ــول إىل االعتم ــة للوص ــات املتاح اإلمكاني
ــات  ــة التحدي ــى مواجه ــادرة ع ــة ق ــة قوي ــة أمني ــاك مؤسس ــون هن ــود ليك الجه
ــش  ــال الجي ــور أبط ــة ظه ــكرية يف حماي ــة العس ــع املؤسس ــل م ــق التكام وتحقي
واللجــان الشــعبية مــن األعــداء والعمــالء والخونــة واملربصــن وتجســيد املثــل األعــى 

ــن«. ــة املواطن يف خدم
وأضــاف » نــدرك الحاجــة املاســة إىل االهتمــام بعنريــن مهمــن ومؤثريــن يف تطوير 
العمــل األمنــي وتقويــة املؤسســة األمنيــة وهمــا تطويــر اإلمكانــات وتأهيــل الكــوادر 
األمنيــة ليتســنى للمؤسســة األمنيــة االســتفادة القصــوى مــن خراتهــا وطاقاتهــا ملــا 
مــن شــأنه تحقيــق األمــن واالســتقرار والبنــاء القــوي واملتــن للمؤسســة األمنيــة ».. 
متمنيــا أن يكــون الجميــع عونــا للمؤسســة األمنيــة يف التغلــب عــى كافــة الصعوبــات.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يقدم واجب العزاء يف استشهاد 
املناضل اللواء حممد علي عبداحلق

]04/فرباير/2018[ صنعاء-سبأ:
ــزاء  ــب الع ــوم واج ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــدم األخ صال ق
ألرسة اللــواء املناضــل اللــواء محمــد عــي عبــد الحــق قائــد اللــواء 201 ميــكا الــذي 

ــه الوطنــي يف جبهــات العــز والــرف بجبهــة تعــز. استشــهد وهــو يــؤدي واجب
ــه  ــد الحــق ولقائ ــزل املناضــل عب ــوم ملن ــه الي وعــر الرئيــس الصمــاد خــالل زيارت
ــادة  ــزاز القي ــن اعت ــهيد، ع ــة الش ــن منطق ــاء م ــائخ ووجه ــه وأوالده ومش إخوان
ــي  ــوالت الت ــق والبط ــي عبدالح ــد ع ــواء محم ــف الل ــكرية بمواق ــية والعس السياس

ــة.  ــرف والبطول ــن ال ــه يف ميادي ــدوان ومرتزقت ــة الع ــطرها يف مواجه س
وأشــاد بإســهامات الشــهيد اللــواء عبدالحــق وأدواره البطوليــة يف الدفــاع عــن الوطــن 
إىل جانــب أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف جبهــات العــزة والكرامــة ووقوفــه 
الصــادق إىل جانــب الوطــن يف املحنــة التــي يمــر بهــا يف وقــت تخــاذل فيــه الكثــر 

مــن القــادة والضبــاط عــن أداء الواجــب الوطنــي.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن دمــاء الشــهداء لــن تذهــب هــدرا وســينال 

الغــزاة واملرتزقــة مصرهــم املحتــوم عــي أيــدي أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية.
ــه العــي  وأعــرب عــن خالــص العــزاء وصــادق املواســاة ألرسة الشــهيد.. ســائال الل
ــه  ــه وذوي ــم أهل ــه ويله ــيح جنات ــكنه فس ــه ويس ــع رحمت ــده بواس ــر أن يتغم القدي

ــه راجعــون«. ــا إلي ــه وإن ــا لل الصــر والســلوان. »إن

الرئيس الصماد يتفقد سري العمل يف عدد من املشاريع بأمانة 
العاصمة

]07/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:
قــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بجولــة تفقديــة يف 

أمانــة العاصمــة أطلــع خاللهــا عــى ســر العمــل يف عــدد مــن املشــاريع الخدميــة.
حيــث تفقــد الرئيــس الصمــاد ومعــه أمــن العاصمــة حمــود عبــاد، ســر العمــل يف 
عــدد مــن املشــاريع الخدميــة والتنمويــة املرتبطــة بحيــاة ومعيشــة املواطنــن وتلمس 
أحوالهــم وأوضاعهــم املعيشــية وخاصــة يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا 

البــالد جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار.
ــن  ــدد م ــذ ع ــل يف تنفي ــر العم ــى، س ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي ــا تفق كم
مشــاريع الرميــم والرصــف والســفلتة الجــاري تنفيذهــا بشــارع العــدل، أحيــاء بنــك 
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ــال. ــون ري ــدم واإلذاعــة بتكلفــة 20 ملي ال
وأطلــع عــى ســر العمــل الجــاري بمــروع الرصــف الحجــري يف األحيــاء املحيطــة 
بميــدان التحريــر والــذي ينفــذ بتكلفــة 80 ألــف دوالر وكــذا مــروع إعــادة تأهيــل 

ورصــف أحيــاء منطقــة بســتان الســلطان بتكلفــة 70 ألــف دوالر.
ــاد وأمــن العاصمــة ســر العمــل يف ســفلتة وردم الحفــر يف  ــد الرئيــس الصم وتفق

ــه 40ألــف دوالر. ــغ تكلفت شــارع العــدل مــع تقاطــع شــارع الزراعــة البال
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بتشــغيل خمســة مشــاريع ميــاه بالطاقــة 
الشمســية بمــا يســهم يف تخفيــف معانــاة املواطنــن وتوفــر إحتياجاتهــم مــن امليــاه.

وأشــاد بــدور قيــادة أمانــة العاصمــة والســلطة املحليــة ومــروع األشــغال العامــة 
ــا يف  ــى جهوده ــة ع ــب التنفيذي ــة واملكات ــي للتنمي ــدوق االجتماع ــرق والصن والط

ــن. ــات للمواطن ــن الخدم تحس
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة اإلهتمــام بمتطلبــات إســتمرارية 
الخدمــات العامــة وتفعيــل خطــط وبرامــج الســلطة املحليــة والتنفيذية للعــام الجاري 

ووضــع املعالجــات الالزمــة لإشــكاليات التــي تواجــه العمــل يف مختلــف الجوانــب.
فيمــا ثمــن أمــن العاصمــة زيــارة وتفقــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى لعــدد 
مــن املشــاريع الخدميــة بأمانــة العاصمــة والــذي يعكــس اهتمــام القيــادة السياســية 

بتحســن الخدمــات الرضوريــة للمواطنــن.
وأشــار إىل أن العاصمــة صنعــاء أصبحــت ورشــة عمــل يف كافــة املجــاالت خاصــة يف 
إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة والتــي يتــم العمــل فيهــا عــى قــدم وســاق يف أعمــال 

الســفلتة والصيانــة والرميمــات.
ــدوق  ــن الصن ــل م ــة بتموي ــا باألمان ــاري تنفيذه ــاريع الج ــاد إىل أن املش ــت عب ولف
اإلجتماعــى للتنميــة بتكلفــة نحــو ســبعة ماليــن دوالر. موضحــا أن هــذه املشــاريع 
ستســهم يف تحســن مســتوى الخدمــات للمواطنــن وتوفــر فــرص عمــل للمترضريــن 

واملواطنــن النازحــن.
وقــد عــر املواطنــون عــن ارتياحهــم وامتنانهــم لزيــارة رئيــس املجلــس الســيايس 
ــات  ــر الخدم ــى توف ــه ع ــد حرص ــا يؤك ــب بم ــن كث ــم ع ــده أحواله ــى وتفق األع

ــن. ــة للمواط الالزم
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رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر حفل خترج دفعة من قوات 
األمن املركزي

]08/فرباير/2018[ صنعاء-سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
املســلحة اليــوم بالعاصمــة صنعــاء حفــل تخــرج دفعــة الشــهيد العقيــد محمــد عبــد 

امللــك الكبــي مــن قــوات األمــن املركــزي.
ويف الحفــل الــذي حــرضه وزيــر الداخليــة اللــواء الركــن عبدالحكيــم املــاوري وقائــد 
قــوات األمــن املركــزي اللــواء عبــد الــرزاق املرونــي، ألقــى الرئيــس الصمــاد كلمــة 

فيمــا يــي نصهــا:
الحمد لله رب العاملن وصى الله وسلم عى سيدنا محمد وعى آله الطاهرين

يســعدنا ويرفنــا أن نحــرض حفــل التخــرج لهــذه الوحــدات الرمزيــة مــن »قــوات 
األمــن املركــزي« ويســعدنا أن نكــون حارضيــن معكــم يف هــذا املعســكر التدريبــي، 
ــت  ــي إن دّل ــة الت ــة البدني ــايل واللياق ــب الع ــن األداء والتدري ــناه م ــا ملس ــعدنا م وأس
عــى يشء فإنمــا تــدلُّ عــى املســتوى العــايل والراقــي الــذي يتمتــع بــه منتســبو هــذه 

الوحــدات األمنيــة يف »األمــن املركــزي«.
نحــن حرضنــا إليكــم أيّهــا اإلخــوة ال لنوعظكــم أو نذّكركــم، بــل لنســتمد املعنويّــات 
منكــم ومــن إبائكــم، فأنتــم رجــاُل اليمــن أولــو البــأس الشــديد، الذيــن يظهــرون يف 
املواقــف الصعبــة عندمــا يختفــي اآلخــرون، عندمــا يتصاعــد العــدوان، عندمــا تتناثــر 
األشــالء تحــت البيــوت وتحــت الــّركام جــراء قصــف هــذا العــدوان الظالــم املجــرم 
ــوا  ــن فتك ــؤالء الذي ــل« ه ــكا وإرسائي ــدام »أمري ــد وخ ــد، عبي ــد العبي ــم، عبي الغاش
ــي  ــاء الت ــم الدم ــا، وحج ــم الضحاي ــن بحج ــر آبه ــه، غ ــروا مقدرات ــعبنا ودم بش
ســالت عــى تــراب هــذا الوطــن الطاهــر، ســاعدهم عــى ذلــك حفنــه مــن املرتزقــة 
الذيــن باعــوا أنفســهم، ودينهــم، وقيمهــم، واصبحــوا مطيــة وأحذيــة للعــدوان، يعــر 

مــن فوقهــم الحتــالل بلدهــم.
إنــه لــيء مؤســف عندمــا نــرى األمريكيــن، والســعودين واإلماراتيــن وهــم يقفــون 
ــيات  ــذه امليليش ــي« ه ــش الوطن ــوات الجي ــمونهم »ق ــن يس ــب م ــل وتدري ــى تأهي ع
التــي نعترهــا عصابــات -فعــاًل- تخــدم العــدوان، وتخــدم أجندتــه، وهــم يســعون 

إىل تمكــن العــدوان مــن احتــالل أرضهــم.
أيّهــا اإلخــوة: إن أمامكــم مســؤولية كبــرة، ونحــن اآلن نشــارف عــى انتهــاء العــام 
الثالــث مــن العــدوان والحصــار عــى بلدنــا، ولكــن نشــاهد عنفــوان، ونشــاهد هــذا 
الصمــود وهــذا التحــدي وهــذه اإلرادة، ممــا يجعــل حتميــة النّــر آتيــة ال محالــة؛ 
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لذلــك نحــن واجهنــا خــالل الشــهرين املاضيــن تصعيــداً لــم يســبق لــه مثيــل منــذ 
بدايــة العــدوان، ولكــن بفضــل اللــه -ســبحانه وتعــاىل- وبفضــل تلــك الّدفــع التــي 
كنــا نحــرض حفــل تخرجهــا يف األشــهر املاضيــة، اســتطعنا أن نلمــس ذلــك التصعيد، 

وأن نلّقنهــم دروســاً بفضــل اللــه -ســبحانه وتعــاىل-
ــل كل  ــم اآلالف، ب ــوا منه ــم، وقتل ــى آلياته ــوا ع ــم، وداس ــم وزمالؤك ــم إخوانك لّقنه
ــام  ــى اقتح ــون ع ــوا يراهن ــام، وكان ــن ع ــر م ــه ألكث ــّدوا ل ــذي أع ــداد ال ــك اإلع ذل
ــى  ــون ع ــوا يراهن ــدة«، وكان ــالل »الحدي ــى احت ــون ع ــوا يراهن ــة«، وكان »العاصم
احتــالل »الجــوف«، وكانــوا يراهنــون عــى احتــالل »صعــدة« بالتزامــن مــع أحــداث 
الفتنــة التــي حصلــت يف ديســمر املــايض، إاّل أّنهــا خابــت كل رهاناتهــم، وســقطت 
ــك  ــل أولئ ــاىل- وبفض ــبحانه وتع ــه -س ــل الل ــم، بفض ــت ظنونه ــم، وخاب كل أوراقه
الرجــال، الذيــن أثبتــوا أنهــم أويل البــأس الشــديد، وأنهــم رجــال اللــه الذيــن حكــى 
ــذات مــن هــذه  ــدة، وبال ــة جدي ــن مرحل ــوم نَُدّش ــه عنهــم يف القــران، ونحــن الي الل

ــة، مــن »قــوات األمــن املركــزي«. القــوة الضارب
هــذه القــوة التــي الزالــت يف عنفــوان صمودهــا وإرادتهــا واستبســالها وتضحياتهــا، 

لندشــن نحــن اآلن مرحلــة جديــدة عليهــم، مــن التصعيــد.
ــدي  ــى أي ــم ع ــرت آلياته ــم، ُدّم ــم، أذنابه ــل أفراده ــم، ُقت ــت قواه ــد أُنهك ــم ق ه
زمالئكــم، ويجــب أن تشــهد الّســاحة، ويشــهد امليــدان، مرحلــة جديــدة مــن التصعيد، 
ــوان يســتطيعون أن  ــة، وليــس لديهــم أي عن ــا، ليــس لديهــم قضي هــم ليســوا مثلن
ــخ بدمــاء  ــال امللّط ــاء شــعبنا، امل ــال املّدنــس بدمــاء أبن ــه إاّل امل يتحركــوا مــن خالل
أبنــاء شــعبنا، ليــس لديهــم قضيــة، فهــم يحتاجــون إىل أشــهر حتــى يعــّدوا مثــل 
هــؤالء الرجــال، ولكــن رجالنــا جاهــزون، مــا عــى قادتهــم ومــن يديرونهــم إاّل إعــداد 
ــاىل-  ــبحانه وتع ــه -س ــا يف الل ــك أملن ــدان؛ لذل ــيتحركون إىل املي ــم س ــط وه الخط
كبــرـ وثقتنــا بكــم –أيًضــا- أيّهــا الرجــال أنكــم ســتمثلون نموذجــاً ونــواة إلعــادة 
ــن  ــال الصامدي ــات بالرج ــد الجبه ــز ورف ــة، وتعزي ــوة الضارب ــذه الق ــع ه تجمي
ــارة كل  ــم، فالخس ــة زمالئك ــم بقي ــدي بك ــه- أن يقت ــاء الل ــل -إن ش ــاء، ونأم األوفي
الخســارة هــي ملــن فاتــه هــذا الفضــل العظيــم، واللــه إنهــا أرشف معركــة حصلــت 
مــن بعــد الرســول صلــوات اللــه عليــه وآلــه، ولــم يحصــل أن تجمــع شــذاذ اآلفــاق 
مــن األمريــكان والصهاينــة ومنافقــي العــرب، ومنافقــي البلــد »الداخــي« يف معركــة 
ــن  ــاب قوس ــر ق ــم، والن ــاق يف العال ــذاذ االف ــون ش ــم تواجه ــة، فأنت ــذه املعرك كه
ــه، مــن تنّصــل، أمــا  أو أدنــى، والخســارة كل الخســارة هــي عــى مــن قعــد يف بيت
النــر فهــو آٍت المحالــة، ألن هــذا ســيخر قريبــاً، قــال اللــه ســبحانه وتعــاىل: ( َوإِنَّ 
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ــُه َعــَيَّ إِذْ َلــْم أَُكــْن  ــٌة َقــاَل َقــْد أَنَْعــَم اللَّ ــَنَّ َفــِإْن أََصابَتُْكــْم ُمِصيبَ ِمنُْكــْم َلَمــْن َليُبَطِّ
ــِهيًدا) ]النســاء: 72[. ــْم َش َمَعُه

دائمــاً الحــرب ســجاٌل، يــوٌم لنــا ويــوٌم علينــا، ولكــن نحــُن مــن ســينتر يف نهايــة 
املطــاف؛ لذلــك تأتــي هــذه االبتــالءات، وتأتــي مثــل هــذه املواقــف؛ ليتبــن الصــادق 
مــن الــكاذب، ( َوإِنَّ ِمنُْكــْم َلَمــْن َليُبَطِّــَنَّ َفــِإْن أََصابَتُْكــْم ُمِصيبـَـٌة َقــاَل َقــْد أَنَْعــَم اللَّــُه 
ــْن َمَعُهــْم َشــِهيًدا)....يكون لســان حالهــم: قــد قلنــا لهــم هــؤالء لــن  ــْم أَُك َعــَيَّ إِذْ َل

تســتطيعوا يف أمريــكا، وإرسائيــل، والســعودية، وســيتورطون
ــُه َعــَيَّ إِذْ َلــْم  ــٌة َقــاَل َقــْد أَنَْعــَم اللَّ ــَنَّ َفــِإْن أََصابَتُْكــْم ُمِصيبَ )َوإِنَّ ِمنُْكــْم َلَمــْن َليُبَطِّ
ــنَّ  ــِه َليَُقوَل ــَن اللَّ ــْم َفْضــٌل ِم ــِنْ أََصابَُك ــْم َشــِهيًدا( وقــال اللــه تعــاىل: )َوَل ــْن َمَعُه أَُك
ــا ( ــْوًزا َعِظيًم ــوَز َف ــْم َفأَُف ــي ُكنْــُت َمَعُه ــا َليْتَِن ٌة يَ ــَودَّ َــُه َم ــْم َوبَيْن ــْن بَيْنَُك ــْم تَُك َكأَْن َل

نْيَــا ِباآلِخــَرِة َوَمــْن  وَن اْلَحيـَـاَة الدُّ ]النســاء: 73[ )َفْليَُقاِتــْل يِف َســِبيِل اللَّــِه الَِّذيــَن يَــْرُ
ــِه َفيُْقتَــْل أَْو يَْغِلــْب َفَســْوَف نُْؤِتيــِه أَْجــًرا َعِظيًمــا( ]النســاء: 74[  يَُقاِتــْل يِف َســِبيِل اللَّ
)َوَمــا َلُكــْم ال تَُقاِتلـُـوَن يِف َســِبيِل اللَّــِه َواْلُمْســتَْضَعِفَن ِمــَن الرَِّجــاِل َوالنَِّســاِء َواْلِوْلــَداِن 
ــْن  ــا ِم ــْل َلنَ ــا َواْجَع ــِم أَْهلَُه ــِة الظَّاِل ــِذِه اْلَقْريَ ــْن َه ــا ِم ــا أَْخِرْجنَ ــوَن َربَّنَ ــَن يَُقولُ الَِّذي
َلُدنـْـَك َوِليًّــا َواْجَعــْل َلنـَـا ِمــْن َلُدنـْـَك نَِصــرًا( ]النســاء: 75[. ( الَِّذيــَن آَمنـُـوا يَُقاِتلُوَن يِف 
ــيَْطاِن إِنَّ  َســِبيِل اللَّــِه َوالَِّذيــَن َكَفــُروا يَُقاِتلـُـوَن يِف َســِبيِل الطَّاُغــوِت َفَقاِتلـُـوا أَْوِليـَـاَء الشَّ

ــيَْطاِن َكاَن َضِعيًفــا ) ]النســاء: 76[. ــَد الشَّ َكيْ
نشــكر كل القائمــن عــى هــذه الــدورات ونشــكر األخــوة يف قيــادة »وزارة الداخليــة« 
ــذي نعتــره  ــدور الرائــد وعــى هــذا اإلنجــاز ال ــادة »األمــن املركــزي«... عــى ال وقي
ــؤالء  ــام به ــن االهتم ــداً م ــاء، مزي ــن العط ــداً م ــم: مزاي ــول له ــة، ونق ــواة وبداي ن
ــاح،  ــوق والنج ــم التف ــن لك ــم، متمن ــم وزمالئه ــداً إلخوانه ــوا راف ــال؛ ليكون الرج

ــه. ــه وبركات ــة الل ــم ورحم ــالم عليك ــا... والس ــتحظون بدعمن وس
فيمــا ألقــى وزيــر الداخليــة كلمــة ترحيبيــة عــر فيهــا عــن الشــكر والتقديــر لرئيس 
املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات املســلحة عــى مشــاركته تخــرج هــذه 

الدفعــة ورفــع معنويــات املتخرجن.
ــارات  ــا وامله ــا وقوامه ــة ومهامه ــة املتخرج ــة الدفع ــن طبيع ــز ع ــتعرض موج واس
واملعــارف العلميــة األمنيــة التــي اكتســبها الخريجــن ومواكبــة متطلبــات ومقتضيات 
ــدوان  ــد الع ــن ض ــتقالل اليم ــدة واس ــيادة ووح ــن س ــاع ع ــة الدف ــوض معرك خ

ــعودي. ــي الس األمريك
ــادة  ــور القي ــزاز بحض ــر واإلعت ــن الفخ ــرت ع ــن ع ــن الخريج ــة ع ــت كلم وألقي
ــا. ــال عالي ــا تأهي ــم تأهيله ــي ت ــة الت ــة األمني ــذه الدفع ــرج ه ــل تخ ــية حف السياس
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وقالــت الكلمــة ” ســنكون عنــد حســن ظنكــم يف مواجهــة الطغــاة واملعتديــن، ونعاهد 
ــون يف  ــا ماض ــي أنن ــعب اليمن ــى والش ــهداء والجرح ــية والش ــادة السياس ــه والقي الل

طريــق الحريــة ودحــر الغــزاة واملعتديــن ».

الرئيس الصماد حيضر ورشة العمل الثانية لضباط القوات املسلحة
]18/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
ــا  ــي نظمته ــلحة والت ــوات املس ــاط الق ــة لضب ــل الثاني ــة العم ــوم ورش ــلحة الي املس
وزارة الدفــاع تحــت شــعار » اإلنتمــاء للقــوات املســلحة ورشف الدفــاع عــن الوطــن ».

وألقــى الرئيــس الصمــاد كلمــة عــر فيها عــن ســعادته لحضــور فعاليــات الورشــة.. 
وقــال »إنــه ملــن دواعــي الــرور مشــاركتكم هــذه الفعاليــة الثانيــة التــي تنظمهــا 

وزارة الدفــاع«.
ــر مــن منطقــة،  ــات والــورش يف أكث ــل هــذه الفعالي ــم مث وأشــار إىل أن تــوايل تنظي
يمثــل خطــوة متقدمــة يف أداء القــوات املســلحة وخاصــة يف مثــل هــذه الظــروف التــي 

تمــر بهــا البــالد.
ولفــت إىل األثــر الكبــر للورشــة مقارنــة بمســتوى اســتهداف هذه املؤسســة والســعي 

لتحجيــم دورهــا خاصــة مــن قبــل تحالف العــدوان الغاشــم.
ــا وزارة  ــي تبذله ــرة الت ــود الكب ــى بالجه ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي وأش
الدفــاع يف تجميــع الوحــدات العســكرية وإعــادة فاعليتهــا واســتعادة دورهــا الريــادي 

ــه واســتقراره وســيادته. ــة الوطــن والحفــاظ عــى أمن يف حماي
وأضــاف » مثــل هــذه الفعاليــات يف الســابق كانــت تثــر حساســية الكثريــن والذيــن 
ــون علــی تجميــد  أصبحــوا اليــوم يف صفــوف مرتزقــة العــدوان، حيــث كانــوا يعمل
مثــل هــذه األنشــطة وكان هنــاك ضبــاط يتعاملــون مــع العــدو علــی خلــق جهــود 
موازيــة لجهــود وزارة الدفــاع بهــدف تجميــد دور املؤسســة العســكرية وثنيهــا عــن 
ــن  ــتلمونها م ــي يس ــوال الت ــل األم ــك مقاب ــا وذل ــل أعماله ــا وتعطي ــام بدوره القي

اإلمــارات والســعودية«.
وتابــع » هاهــم اليــوم انكشــفوا وظهــروا علــی الدبابــات واملدرعــات اإلماراتيــة بعــد 

أن كانــوا يتقمصــون الوطنيــة ودور املدافعــن عــن الوطــن ».
وأكــد الرئيــس الصمــاد أن مــن أهــم عوامــل القــوة لــدى الجيــش واللجــان الشــعبية 
هــو اإلخــالص واالرتبــاط باللــه.. وقــال » إن التماســك والصمــود الــذي قــل نظــره يف 

خطــوط الدفــاع عــن الوطــن يمهــد النتصــارات عظيمــة عاجــال أو آجــال«.
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ولفــت إىل أن محــاوالت مرتزقــة االحتــالل استنســاخ املؤسســات العســكرية وألويتهــا 
محاولــة بائســة ال جــدوى منهــا ولــن يكــون لهــا أثــر يف الواقــع وامليــدان.

كمــا أكــد أن املؤسســة العســكرية تطهــرت مــن بعــض العاهــات.. وأضــاف » هاهــم 
اليــوم يشــتغلون ويبيعــون أنفســهم كمرتزقــة مــع املحتلــن ضــد بلدهــم ووطنهــم، 
ــات  ــة مؤسس ــوا إعاق ــد أن حاول ــات بع ــد الجبه ــاس لرف ــرك الن ــن تح ــر مدرك غ
ــام بدورهــا يف مواجهــة قــوى  ــی رأســها املؤسســة العســكرية عــن القي ــة وعل الدول

ــه«. العــدوان ومخططات
ــي  ــواء ع ــة الل ــة األركان العام ــة هيئ ــب رئاس ــا نائ ــي حرضه ــة الت ويف الورش
ــد  ــي، عق ــارص العاطف ــد ن ــن محم ــواء الرك ــاع الل ــر الدف ــر وزي ــكي.. اعت املوش
ــلحة  ــوات املس ــاط الق ــن ضب ــة م ــذه الكوكب ــة له ــة الثاني ــل التخصصي ــة العم ورش
وغرهــا مــن الــدورات التدريبيــة العســكرية التخصصيــة فرصــة لتوحيــد املفاهيــم 
واملصطلحــات وإكســاب املشــاركن مهــارات ومعــارف حــول آخــر مــا توصــل إليــه 
ــة يف  ــات القتالي ــه طبيعــة العملي ــا تتطلب ــب وم ــف الجوان ــم العســكري يف مختل العل

ــات. ــف الجبه مختل
وأكــد حــرص وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة عــى عقــد ورش العمــل 
والــدورات التخصصيــة يف هــذه الظــروف االســتثنائية التــي يمــر بهــا الوطــن إليصال 
رســالة للعــدوان أن اليمنيــن أشــد بأســا وقــادرون عــى انتــزاع النــر وأن الشــعب 
ــى  ــا يتصــوره العــدوان وإرادة الصمــود واملواجهــة مســتمرة حت ــي أقــوى مم اليمن

تحقيــق النــر.
ــوام  ــة أع ــة ثالث ــد قراب ــد وبع ــي الصام ــعب اليمن ــاع أن الش ــر الدف ــح وزي وأوض
مــن العــدوان والقصــف والحصــار والتجويــع يقــف شــامخا لــم ولــن ترهبــه آلــة 
ــر  ــه أكث ــة وجعلت ــه العادل ــكا بقضيت ــه تمس ــل زادت ــعة ب ــاليبه البش ــدوان وأس الع

ــة. ــوة وصالب ــكل ق ــود ب ــة الصم ــة معرك ــى مواصل ــة ع إرصارا وعزيم
ــر كل  ــه وتغي ــر إرادت ــدوان ونك ــدى للع ــه ونتص ــتطعنا أن نواج ــد اس ــال« لق وق
حســاباته وأن نحــدث التغيــر يف مســار املعركــة وموازيــن القــوى كمــا وقفنــا أمــام 
اختبــار حقيقــي لقدرتنــا عــى إدارة املعركــة بكفــاءة واقتــدار يف ظــل ظــروف صعبــة 

وبقــدرات وإمكانيــات محــدودة وكان لنــا مــا أردنــا«.
ــادة السياســية  ــادة الثــورة والقي ــا ويف املقدمــة قي وأضــاف » لقــد أثبتــت األيــام أنن
والعســكرية العليــا يف مســتوى طبيعــة وحجــم املســئولية والتــي اســتطاعت بإرادتهــا 
ــراتيجيا  ــة اس ــاع والكرام ــة الدف ــادة معرك ــط وإدارة وقي ــى التخطي ــا ع وقدرته
وتعبويــا وعملياتيــا بنجــاح مؤثــر وبفاعليــة جعلــت مــن قواتنــا خــالل هــذه الفــرة 
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هــي األقــوى واملتحكــم واملســيطر يف ميــدان املعــارك واملواجهــات عــى امتــداد مــرح 
العمليــات القتاليــة«.

ولفــت اللــواء العاطفــي إىل أن القــوات املســلحة اســتطاعت تحقيــق انتصــارات نوعيــة 
أربكــت العــدوان ومرغــت أنفــه بالــراب كمــا غــدت معداتهــم العســكرية والقتاليــة 
ــل  ــات الداخ ــس يف جبه ــال لي ــن األبط ــة للمقاتل ــد حقيقي ــا مصاي ــوا به ــي تباه الت

فحســب بــل يف عقــر دارهــم.
وأكــد أن القــوات املســلحة اليــوم أصبحــت أفضــل مــن ذي قبل وهــي قوية ومتماســكة 
تــؤدي واجباتهــا الوطنيــة والدســتورية بــإرادة قويــة كمــا إنهــا متواجــدة يف كافــة 

املواقــع والجبهــات ولــن ينــال العــدوان منهــا أو يؤثــر عــى معنويــات منتســبيها.
وأشــار إىل أن تصعيــد العــدوان زاد القــوات املســلحة إرصارا وعزيمــة وجعلهــا أكثــر 
تماســكا وصالبــة ومقــدرة للدفــاع عــن الوطــن والشــعب واالنتصــار إلرادتــه الحــرة 

واملســتقلة.
ــه يف الواقــع  وحــث وزيــر الدفــاع املشــاركن عــى االســتفادة مــن الورشــة وترجمت

امليدانــي.
فيمــا ألقيــت كلمــة عــن املشــاركن، أشــارت إىل أن انعقــاد هــذه الورشــة يف ظــروف 
اســتثنائية جــاءت كحاجــة ملحــة يف تلبيــة األهــداف والطموحــات ملــا تضمنتــه مــن 

مواضيــع مهمــة تعــزز قيــم الثبــات والصمــود يف مواجهــة العــدوان.
وجــددت الكلمــة العهــد عــى ترجمــة القســم العســكري الــذي أقســموه عــى أنفســهم 
ــز  ــوىل ع ــن امل ــة م ــوة والعزيم ــتمدين الق ــئولية مس ــتوى املس ــد مس ــوا عن وأن يكون

وجــل ومــن إيمانهــم بعدالــة القضيــة التــي يقاتلــون مــن أجلهــا.
وعــرت الكلمــة عــن الشــكر والعرفــان لقيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان 
العامــة عــى عقــد ورعايــة هــذه الورشــة التــي تســهم يف تعزيــز القــدرات العســكرية 

والقتاليــة.
تخلل الحفل قصيدة شعرية نالت استحسان الحارضين.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يقدم واجب العزاء يف إستشهاد طه 
حسني الرزامي وحممد الرزامي

]19/فرباير/2018[ صنعاء-سبأ:
ــارة للشــيخ  ــوم بزي ــى الي ــس الســيايس األع ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــام األخ صال ق
ــهاد شــقيقه  ــب العــزاء يف استش ــم واج ــي الرزامــي، لتقدي ــي ملف ــن ع ــادي حس ه
طــه حســن عــي الرزامــي ونجلــه محمــد هــادي حســن الرزامــي يف جبهــة الجــوف.
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ــة  ــف الوطني ــر باملواق ــزاز والفخ ــن االعت ــارة ع ــالل الزي ــاد خ ــس الصم ــر الرئي وع
للشــهيد طــه حســن عــي الرزامــي ونجلــه ومــا ســطراه مــن بطــوالت يف مختلــف 

ــة ومنهــا جبهــة الجــوف. جبهــات الــرف والبطول
ونــوه بتضحيــات الشــهداء يف مواجهــة قــوى العــدوان والدفــاع عــن الوطــن وأمنــه 
واســتقراره.. مؤكــدا أن هــذه التضحيــات ســتظل خالــدة يف وجــدان الشــعب اليمنــي.

وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن دمــاء الشــهداء لــن تذهــب هــدرا وســينال 
الغــزاة واملرتزقــة مصرهــم املحتــوم عــي أيــدي أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية.

وأعــرب عــن خالــص العــزاء وصــادق املواســاة ألرسة الشــهيدين.. ســائال اللــه العــي 
القديــر أن يتغمدهمــا بواســع رحمتــه ويســكنهما فســيح جناتــه.

فيمــا عــر الشــيخ هــادي حســن عــي ملفــي الرزامــي عــن إمتنانــه لرئيــس املجلــس 
الســيايس األعــى عــى زيارتــه وتقديــم واجــب العــزاء.

الرئيس الصماد حيضر حفل خترج الدفعة 35 والدفعة 12-11 
تأسيسية للعام التدريبي 2018م  

]23/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:
ــوم حفــل تخــرج  ــس الســيايس األعــى الي ــاد رئيــس املجل ــح الصم حــرض األخ صال

ــي 2018م. ــام التدريب ــية للع ــة 11 - 12 تأسيس ــة 35 والدفع الدفع
ويف الحفــل الــذي حــرضه رئيــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور ونائــب 
ــر  ــان، ووزي ــالل الرويش ــن ج ــواء الرك ــن الل ــاع واألم ــؤون الدف ــوزراء لش ــس ال رئي
الداخليــة اللــواء الركــن عبدالحكيــم املــاوري ورئيــس جهــاز األمــن الســيايس اللــواء 
ــة  ــارضون دقيق ــف الح ــاز.. وق ــادة الجه ــامي ووكالء وقي ــادر الش ــور عبدالق الدكت

لقــراءة الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء. 
ــذه  ــرج ه ــل تخ ــور حف ــعادته بحض ــن س ــاد ع ــس الصم ــر الرئي ــال ع ويف االحتف
ــة مــن خريجــي  ــة.. وقــال » يســعدنا أن نحــرض حفــل تخــرج هــذه الكوكب الكوكب
ــة  ــوم األمني ــم العل ــد تلقيه ــيايس بع ــن الس ــزي لأم ــاز املرك ــدورة يف الجه ــذه ال ه

ــة ». ــون القتالي ــة والفن ــكرية واملعرفي والعس
ــداً  ــرة ج ــار كب ــابقة آلث ــرات الس ــت يف الف ــة تعرض ــة األمني ــار إىل أن املؤسس وأش
ــة أن  ــود املاضي ــالل العق ــراف خ ــت األط ــي حاول ــية الت ــات السياس ــبب التجاذب بس
ــة.  ــخصية والحزبي ــا الش ــة أجندته ــزة لخدم ــذه األجه ــا يف ه ــن حضوره ــزز م تع

ــراء  ــات ج ــرز يف املؤسس ــن الف ــر م ــل الكث ــدوان حص ــرة الع ــالل ف ــاف » خ وأض
ظــروف العــدوان والتــي دعــت الكثــر مــن أولئــك الذيــن كانــوا يشــتغلون لصالــح 
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ــه ليبقــى  ــوا لرتمــوا يف أحضــان العــدو ومرتزقت ــدة أطــراف مشــبوهة أن يذهب أجن
ــاء يف هــذه املؤسســة ويف غرهــا مــن املؤسســات ». ــاء والنق ــا الصف لن

وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن الجهــاز املركــزي لأمــن الســيايس اســتطاع 
ــات  ــة الثب ــي ووزارة الداخلي ــن القوم ــة يف األم ــزة األمني ــة األجه ــع بقي ــيق م بالتنس
والصمــود خــالل فــرة العــدوان.. الفتــاً إىل أن هــذه املؤسســات الوطنيــة تمكنــت مــن 

مواجهــة املخططــات العدوانيــة اإلجراميــة. 
وتابــع » ال تفهمــوا أنهــم فقــط يشــتغلون يف الجبهــات العســكرية لقتالنــا، فاألعــداء 
ــاً وعــى كافــة األصعــدة، لكــن  ــاً واســتخباراتياً ويشــتغلون اقتصادي يشــتغلون أمني
اســتطاعت هــذه األجهــزة الوطنيــة بعــد أن تطهــرت مــن أولئــك الخونــة أن تثبــت 
ــة و عــى األمــن واالســتقرار ومواجهــة  جدارتهــا وأن تحافــظ عــى الســاحة الداخلي

ــة ». ــات اإلجرامي العصاب
ومــى قائــالً: » كم..وكــم تــم إظهــار اآلالف مــن العمليــات الراقيــة والنوعيــة التــي 
قامــت بهــا هــذه األجهــزة يف ســبيل مالحقــة الخاليــا اإلجراميــة التــي كان يــراد لهــا 

أن تفجــر الوضــع مــن الداخــل ».
وأعــرب الرئيــس الصمــاد عــن الشــكر والتقديــر ملنتســبي هــذه املؤسســة وللقائمــن 
ــة  ــواة عظيم ــراً ون ــداً كب ــع راف ــذه الدف ــون ه ــه يف أن تك ــن أمل ــراً ع ــا.. مع عليه

ــة. ــة األمني للمؤسس
وأردف » نأمــل مــن خــالل هــذه الدفعــة ومــا الحظنــاه مــن قــدرات قتاليــة وحــركات 
تدريبيــة راقيــة تنبــئ عــن حجــم التدريــب واللياقــة التــي تلقاهــا الخريجــون، نأمــل 

أن تكــون رافــداً كبــراً ونــواة عظيمــة لهــذه املؤسســة الرائــدة ».
ــا وشــاهدناه  ــاه مــن حــركات واملقطــع الــذي تــم إعــداده أمامن وقــال » مــا الحظن
ــف  ــات وكي ــي وحجــم الصمــود والثب ــار حجــم املؤامــرة عــى الشــعب اليمن يف إظه
ــة يف هــذا العــر  ــة، مقطــع مؤثــر فنحــن فعــالً يف معركــة مصري ســتكون العاقب
واســتطيع أن أشــبه ذلــك بأنهــا تشــبه معركــة األحــزاب قــال تعــاىل »إِذْ َجاُءوُكــْم ِمــْن 
َفْوِقُكــْم َوِمــْن أَْســَفَل ِمنُْكــْم َوإِذْ َزاَغــِت األَبَْصــاُر َوبََلَغــِت اْلُقلُــوُب اْلَحنَاِجــَر َوتَُظنُّــوَن 

ــِه الظُّنُونَــا«. ِباللَّ
ــز الخبيــث مــن الطيــب فالوطــن  ولفــت الرئيــس الصمــاد إىل أن هــذه املعركــة تمي
ــوالءات  ــراء ال ــن ل ــداء اليم ــل أع ــن قب ــاوالت م ــن املح ــر م ــرض للكث ــذي تع ال
واستنســاخ العمــالء هــو اآلن يتطهــر مــن العمــالء ويــرز األمــراض ويظهــر املنافقون 

ــن يبقــى إال الذهــب الصــايف يف الوطــن. يف هــذه الظــروف ول
وأضــاف » ســرى املــرىض وضعــاف النفــوس يف هــذه الظــروف يظهــرون ويقولــون 
أيــن النــر الــذي تتحدثــون عنــه، متــى ننتــر ونحن نعتــر أنفســنا يف أعظــم نر، 
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ألننــا نواجــه أعتــى عــدوان إلســقاط مؤامــرات الهيمنــة واالســتقالل قــال تعــاىل »َوإِذْ 
َقاَلــْت َطاِئَفــٌة ِمنُْهــْم يـَـا أَْهــَل يَثـْـِرَب ال ُمَقــاَم َلُكــْم َفاْرِجُعــوا َويَْســتَأِْذُن َفِريــٌق ِمنُْهــُم 

النَِّبــيَّ يَُقولـُـوَن إِنَّ بُيُوتَنـَـا َعــْوَرٌة َوَمــا ِهــَي ِبَعــْوَرٍة إِْن يُِريــُدوَن إاِل ِفــَراًرا«.
وتابــع رئيــس املجلــس الســيايس » بعــض مــن يتنصــل عــن املواجهــة و يتهــرب عــن 
ــه عــن املواجهــة بأعــذار وحجــج  ــة يحــاول أن يــرر خفوت الظهــور يف هــذه املرحل
واهيــة، هــذا تنصــل وهــروب عــن مســؤوليته وعــن املعركــة واملواجهــة أيــاً كانــت 
ــه أو يف  ــو يف منزل ــارة وه ــه غ ــتأتي ل ــكرية، س ــة أو عس ــية أو أمني ــة سياس مواجه

الطريــق أو غــر ذلــك«.
واســتطرد قائــال » إن الذنــوب، الخيانــة، التقصــر، كلهــا تؤثــر ســلباً عــى اســتقامة 
ــة  ــن كرام ــه وع ــن الل ــن دي ــاع ع ــبيل الدف ــالً يف س ــاً فاع ــون جندي ــان وأن يك اإلنس
أبنــاء شــعبه واســتقالله وحريتــه لذلــك نؤكــد أن حفــل التخــرج هــو مصداقــاً لقولــه 
تعــاىل بعــد مــا ذكرنــا أن أولئــك بعــد مــا رأوا األحــزاب قالــوا » َوإِذْ يَُقــوُل اْلُمنَاِفُقــوَن 
ــا َوَعَدنـَـا اللَّــُه َوَرُســولُُه إاِلَّ ُغــُروًراْ)12( َوإِذْ َقاَلــت طَّاِئَفــٌة  ــَرٌض مَّ َوالَِّذيــَن يِف ُقلُوِبِهــم مَّ
نُْهــُم النَِّبــيَّ يَُقولُوَن  نُْهــْم يـَـا أَْهــَل يَثـْـِرَب اَل ُمَقــاَم َلُكــْم َفاْرِجُعــواۚ  َويَْســتَأِْذُن َفِريــٌق مِّ مِّ
إِنَّ بُيُوتَنـَـا َعــْوَرٌة َوَمــا ِهــَي ِبَعــْوَرٍةۖ  إِن يُِريــُدوَن إاِلَّ ِفــَراًرا، بينمــا املؤمنــن يقــول اللــه 
ــُه َوَرُســولُُه َوَصــَدَق  ــذَا َمــا َوَعَدنـَـا اللَّ ــا َرأَى اْلُمْؤِمنـُـوَن اأْلَْحــَزاَب َقالُــوا َهٰ عنهــم »َوَلمَّ

اللَّــُه َوَرُســولُُه ۚ َوَمــا َزاَدُهــْم إاِلَّ إِيَمانـًـا َوتَْســِليًما«.
ــَك  ــع )َويِف ذَِٰل ــرز الدف ــال وت ــرز الرج ــن اآلن ي ــا نح ــاد » ه ــس الصم ــال الرئي وق
ــن  ــن األم ــرج م ــع تتخ ــة دف ــام املاضي ــس أو يف األي ــوَن (، باألم ــِس اْلُمتَنَاِفُس َفْليَتَنَاَف
املركــزي ومــن القــوات الخاصــة ودفــع تتخــرج مــن الحــرس الجمهــوري وهكــذا 
ــوم  ــدل عــى أن هــذا الشــعب محت ــا ي ــام دفــع وراء دفــع مم سنشــهد يف قــادم األي
ومكتــوب لــه االنتصــار وأننــا نتنافــس يف مياديــن الدفــاع عــن كرامــة هــذا الشــعب 

ــاءه ». وعــزة أبن
وأضــاف » أملنــا كبــر يف اللــه تعــاىل وفيكــم أيهــا الرجــال لتشــكيل دفعــة نوعيــة 
ــدان املواجهــة للعــدوان األمريكــي  ــه وانضباطــه واملشــاركة يف مي ألداء الجهــاز وعمل

الســعودي الــذي يتعــرض لــه الشــعب اليمنــي ».
ــاز  ــادة الجه ــدورة ولقي ــذه ال ــى ه ــن ع ــدور القائم ــاد ب ــس الصم ــاد الرئي وأش
ــة  ــات وحال ــذه املؤسس ــأداء ه ــعادته ب ــن س ــراً ع ــيايس.. مع ــن الس ــزي لأم املرك
االنضبــاط يف عملهــا والتــي ملســناها يف اآلونــة األخــرة حتــى يف التعامــل مــع النــاس 

ــن. ــتور والقوان ــق الدس وف
واعتــر تعامــل األجهــزة األمنيــة ويف املقدمــة جهــازي األمــن القومــي والســيايس مــع 
ــة  ــعرون بأهمي ــم يش ــبيها ويجعله ــاح ملنتس ــع يرت ــل املجتم ــرام، يجع ــاس باح الن
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وجــود هــذه األجهــزة لتعزيــز األمــن واالســتقرار وبــث الطمأنينــة.
وتابــع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى » كان يف الســابق يتهيــب الكثــر مــن ذكــر 
ــة  ــث الطمأنين ــاح وأن تب ــد أن يرت ــن نري ــي، نح ــيايس أو القوم ــن الس ــازي األم جه
ــم يف  ــه مــن دور عظي عندمــا يذكــر الجهــاز املركــزي لأمــن الســيايس ملــا يقــوم ب

ــتقرار ». ــن واالس ــواء األم ــس أج تكري
فيمــا رحــب رئيــس الجهــاز املركــزي لأمــن الســيايس برئيــس املجلــس الســيايس 
األعــى وكافــة الضيــوف لحضــور تخــرج دفعتــن مــن أفــراد األمــن الســيايس، دفعــة 
ــه  ــى عبدالل ــم يحي ــهيد عبدالعال ــة الش ــامي ودفع ــن الش ــد عبدالرحم ــهيد أحم الش
ــاً  ــاً ومعرفي ــكرياً وثقافي ــاً وعس ــاً أمني ــداداً نوعي ــم إع ــم إعداده ــن ت ــاج والذي عج

ــي.  ــال األمن ــم يف املج ــن عطائه ــتفادة م ــدف االس ــاً به ــا وتربوي ــاً وإداري وإيماني
ــز  ــار تعزي ــي يف إط ــع يأت ــذه الدف ــرج ه ــامي أن تخ ــادر الش ــواء عبدالق ــد الل وأك
االحتياجــات األمنيــة واالســتفادة مــن قدراتهــم ومهاراتهــم القتاليــة يف دعــم جبهــات 
الــرف والعــزة والبطولــة مــع زمالئهــم رجــال الرجــال مــن أبطــال القوات املســلحة 

واألمــن واللجــان الشــعبية يف مواجهــة العــدوان الظالــم ومرتزقتــه وعمالئــه.
ــي  ــات الت ــدوان والتحدي ــة الع ــاً يف مواجه ــورت نوعي ــة تط ــزة األمني ــد أن األجه وأك
تواجههــا بجانــب رفــاق الســالح مــن الجيــش واللجــان الشــعبية وأصبحــت قــادرة 
ــل أن تتمكــن مــن  ــة وكشــفها قب ــف أســاليب األنشــطة املعادي عــى التصــدي ملختل
الوصــول إىل تحقيــق أهدافهــا بفضــل تعــاون املواطنــن مــع األجهــزة األمنيــة يف كل 

الظــروف.
كلمــة الخريجــن التــي ألقاهــا املــالزم أول أحمــد الرشــيدي أكــدت الوفــاء بالعهــود 
ــي  ــن ســطروا ببطوالتهــم أســمى معان والســر عــى خطــى الشــهداء األطهــار الذي

ــدام. ــجاعة واإلق ــب الش ــى مرات ــاء وأع الوف
وتطــرق إىل املعــارف والعلــوم التــي تلقاهــا املتخرجــون رغــم صعوبــة األوضــاع مــن 

أجــل االرتقــاء باألعمــال يف املجــال االســتخباراتي.
ــد  ــا العقي ــج قدمه ــراءة النتائ ــب وق ــن إدارة التدري ــة ع ــرج كلم ــل التخ ــل حف تخل
ســعيد العدينــي، وعــرض تدريبــي ومرحيــة وقصيــدة شــعرية قدمهــا مســاعد أول 

دمانــي يحيــى فرحــان الضبيانــي.
ــدرع  ــس الســيايس األعــى ب ــم رئيــس املجل ــام حفــل التخــرج تكري ــم يف خت ــا ت كم
ــم أرس  ــة وتكري ــع املتخرج ــن يف الدف ــم املرزي ــذا تكري ــيايس، وك ــن الس ــاز األم جه

ــهيداء. ــدرع الش ــهداء ب الش
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رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر حفل اختتام ورشة ختصصية 
لعدد من قادة الكتائب العسكرية

]24/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
ــكرية  ــة العس ــة يف املنطق ــل التخصصي ــة العم ــام ورش ــل اختت ــوم حف ــلحة الي املس
ــن  ــدد م ــة لع ــة األركان العام ــة هيئ ــاع ورئاس ــا وزارة الدف ــي نظمته ــة والت املركزي
ــة  ــات الخاص ــوات العملي ــوري وق ــرس الجمه ــوات الح ــاط ق ــب وضب ــادة الكتائ ق

ــية. ــة الرئاس ــة الحماي ــكرية وألوي ــة العس والرط
ــي  ــن ع ــواء الرك ــة الل ــة األركان العام ــس هيئ ــب رئي ــرضه نائ ــذي ح ــل ال ويف الحف
املوشــكي ورئيــس هيئــة اإلســناد اللوجيســتي اللــواء عــي الكحالنــي وقائــد الرطــة 
ــر  ــدراء الدوائ ــادات وم ــن القي ــدد م ــي وع ــد الحيم ــن محم ــد الرك ــكرية العمي العس
ــاط  ــب وضب ــادة الكتائ ــتهلها ق ــا يف مس ــة حي ــس كلم ــى األخ الرئي ــكرية، ألق العس
قــوات الحــرس الجمهــوري وقــوات العمليــات الخاصــة والرطــة العســكرية وألويــة 

ــة الرئاســية. الحماي
وعــر الرئيــس الصمــاد عــن ســعادته بهــذا اللقــاء مــع الهامــات الشــامخة، وقــال 
ــة  ــاط ألوي ــادة وضب ــن ق ــات م ــذه الهام ــي به ــة أن نلتق ــة ومرف ــة عظيم » فرص
ــات  ــكرية والعملي ــة العس ــية والرط ــة الرئاس ــة الحماي ــوري وألوي ــرس الجمه الح
الخاصــة يف إطــار العمــل الــدؤوب الــذي تبذلــه قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة األركان 

ــراد الوحــدات العســكرية«. ــاط وأف ــب ضب ــع وترتي يف تجمي
وأضــاف » هــذه املــرة يف املنطقــة املركزيــة وهــذا التدشــن نعتــره بدايــة عظيمــة 

ــر للعــدوان«. ــد الكب جــداً وانفراجــه يف ظــل التصعي
وتابــع » نحــن نلتقــى اليــوم هنــا وزمالئكــم مــن أبطــال الجيــش واللجــان يســطرون 
ــاحل  ــز والس ــبوة وتع ــاء وش ــم ورصواح والبيض ــات نه ــة يف جبه ــم عظيم مالح
والحــدود والجــو وعــى مســتوى كل الجبهــات هنــاك عمــل وعمليــات تقــدم كبــرة 

ــق«. ــب املناط يف أغل
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن مــا يــروج لــه العــدوان عــر وســائل 
إعالمــه، عبــارة عــن حــرب نفســية ألن مكمــن القــوة يف القلــوب والقلــوب هــي مكمــن 

القــوة ».
وأردف قائــال » إذا ملكــت أســلحة وقلبــك ضعيــف فهــذه أســلحة تكــون كالكراتــن أو 
كاإلســفنج وهــذا مــا نلحظــه بــن رجالنــا ورجالهــم، حيــث رجالنــا يســطرون أعظــم 
املالحــم وهــم بســالح الكالشــنكوف، ألنهــم مــع اللــه ومــع هــذا الوطــن وهــو مــن 
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يمــأ قلوبنــا وقلوبكــم جميعــاً أمنــاً وإيمانــاً وطمأنينــة، بينمــا رجالهــم عــى دبابــة 
االبرامــز يفــرون هاربــن ألن قلوبهــم واهيــة وضعيفــة وتمتلــئ خوفــاً ورعبــاً وهلعــاً، 
ــْم  ــا َل ــِه َم ــوا ِباللَّ ُك ــا أرَْشَ ــَب ِبَم ــُروا الرُّْع ــَن َكَف ــوِب الَِّذي ــنُْلِقي يِف ُقلُ ــاىل » َس ــال تع ق

ْل ِبــِه ُســْلَطانًا ۖ َوَمأَْواُهــُم النَّــاُر ۚ َوِبئْــَس َمثـْـَوى الظَّاِلِمــَن ». يُنـَـزِّ
ــاك مؤامــرة كبــرة تســتهدف اليمــن بصــورة عامــة  وأكــد الرئيــس الصمــاد أن هن
ــل العــدوان  ــة مــن قب ــاك محاول ــادة بشــكل خــاص، وهن ــة العســكرية والق واأللوي

ــاط الجيــش. ــر مــن ضب الســتقطاب الكث
ــة االقتصاديــة  ــة والحال ــه تعــاىل ورغــم الظــروف الصعب وقــال » ولكــن بفضــل الل
ــة، إال  ــرات املاضي ــلحة يف الف ــوات املس ــا الق ــرت به ــي م ــدات الت ــات والتعقي واألزم
ــن أن  ــر وال يمك ــروف الده ــم ظ ــروا أو تغره ــن أن يتغ ــب ال يمك ــا كالذه أن رجالن

ــات ». ــت التحدي ــروف وبلغ ــت الظ ــا كان ــدوان مهم ــان الع ــوا يف أحض يرتم
وأضــاف رئيــس املجلــس الســيايس األعــى » هــا نحــن يف هــذه الفــرة ويف فــرة وجيزة 
شــهدنا نقلــة كبــرة يف ســبيل إعــادة تجميــع هــذه الوحــدات وكان رجالهــا رجــال 
ــن رَّبُِّكــْم َوَجنَّــٍة  ــَرٍة مِّ مبــادرون بــل ســباقون كمــا قــال تعــاىل » َوَســاِرُعوا إىَِلٰ َمْغِف

ْت ِلْلُمتَِّقــَن«. ــدَّ ــَماَواُت َواأْلَْرُض أُِع َعْرُضَهــا السَّ
ولفــت إىل أن اليمــن يخــوض حربــاً مــن أقــدس وأعظــم الحــروب عــى وجــه األرض.. 
وتابــع« أن يجتمــع عليــك األمريكــي والصهيونــي ومنافقــي العــرب ممــن ارتمــوا يف 
أحضــان األمريــكان والصهاينــة ليشــنوا حربــاً غــر مــررة عــى هــذا الشــعب فهــذا 

يعنــي أننــا نخــوض حربــاً مــع شــذاذ اآلفــاق ونخــوض حربــاً عــن األمــة كلهــا ».
ــي  ــعب اليمن ــر الش ــذي ينتظ ــر ال ــذا الن ــالً: » ه ــاد قائ ــس الصم ــى الرئي وم
ســيكون نــراً لــكل أحــرار العالــم الذيــن أذاقهــم آل ســعود ومــن يقــف خلفهــم 
ــا هــي  ــي إنم ــد اإليران ــه مــن امل ــا يدعون ــاك م ــس هن ــن، ولي ــكان األمري مــن األمري
ــا  ــعوب الحتالله ــاط الش ــن أوس ــع ب ــب والذرائ ــث الرع ــتخدمونها لب ــعارات يس ش

ــا«. ــس أراضيه وتدني
ــم اآلن  ــو مروعه ــا ه ــتان، وه ــوريا، أفغانس ــراق، س ــا، الع ــروا ليبي ــتطرد »دم واس
ــان  ــش واللج ــال الجي ــن أبط ــم م ــدام زمالئك ــم وأق ــت أقدامك ــقط تح ــن يس يف اليم

ــاور ». ــتوى كل املح ــى مس ــعبية ع الش
ــذ  ــا إال األخ ــا علين ــي وم ــر حتم ــى أن الن ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
باألســباب والتحــرك بــكل جــد مــع اللــه تعــاىل » إِنَّ الَِّذيــَن َكَفــُروا يُنِفُقــوَن أَْمَواَلُهــْم 
ــوَن ۗ  ــمَّ يُْغَلبُ ًة ثُ ــْرَ ــْم َح ــوُن َعَليِْه ــمَّ تَُك ــيُنِفُقونََها ثُ ــِه ۚ َفَس ــِبيِل اللَّ ــن َس وا َع ــدُّ ِليَُص

وَن«. ــَرُ ــَم يُْح ــُروا إىَِلٰ َجَهنَّ ــَن َكَف َوالَِّذي
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وأشــار إىل أن تحالــف العــدوان أنفــق كل مــا بوســعه؛ لقــد أنفقــوا مئــات املليــارات 
إن لــم تكــن أكثــر مــن »ترليــون« يف هــذه الحــرب ليشــروا والءات العالــم واملنظمــات 
الدوليــة وهــا هــي تســقط تلــك أمــام صمــود الشــعب اليمنــي ويظهــرون عجزهــم 

وخيبتهــم.
ــا  ــع أنن ــم الجمي ــب أن يفه ــة يج ــن يف مرحل ــاد » نح ــح الصم ــس صال ــال الرئي وق
مســتهدفون لــن يســلم أحــد ال الــذي يف بيتــه وال الــذي يف املعركــة، فمــن يحــاول أن 
يتهــرب و ال يدخــل يف هــذه املعركــة املرفــة البــد أن يشــغلوه عــن نفســه ومالــه كمــا 
قــال اللــه« َلتُبَْلــُونَّ يِف أَْمَواِلُكــْم َوأَنُفِســُكْم َوَلتَْســَمُعنَّ ِمــَن الَِّذيــَن أُوتُــوا اْلِكتَــاَب ِمــن 
ــَك ِمــْن َعــْزِم  ُكــوا أَذًى َكِثــرًا ۚ َوإِن تَْصــِرُوا َوتَتَُّقــوا َفــِإنَّ ذَِٰل َقبِْلُكــْم َوِمــَن الَِّذيــَن أرَْشَ

اأْلُُمــوِر ».
وأضــاف » نحــن اآلن نبــى يف أنفســنا وأموالنــا ونســمع منهــم األذى الكثــر والقصــف 
العنيــف والقتــل والجرائــم واإلبــادة لذلــك ال أحــد يحــاول أنــه بمنــأى أو ببعيــد عــن 

هــذا االســتهداف«.
ــاً عــى نفســه أو  ــال ال يتهــرب إال خوف ــذي يتهــرب عــن املواجهــة والقت ــن أن ال وب
ــَن أَنُفَســُهْم  ــَن اْلُمْؤِمِن ــَه اْشــَرَٰى ِم مالــه واللــه تعــاىل قــال يف محكــم كتابــه« إِنَّ اللَّ
َوأَْمَواَلُهــم ِبــأَنَّ َلُهــُم اْلَجنَّــَة ۚ يَُقاِتلـُـوَن يِف َســِبيِل اللَّــِه َفيَْقتُلـُـوَن َويُْقتَلـُـوَن ۖ َوْعــًدا َعَليـْـِه 
وا ِببَيِْعُكــُم  ــا يِف التَّــْوَراِة َواإْلِنِجيــِل َواْلُقــْرآِنۚ  َوَمــْن أَْوىَفٰ ِبَعْهــِدِه ِمــَن اللَّــِه ۚ َفاْســتَبِْرُ َحقًّ

الَّــِذي بَايَْعتُــم ِبــِه ۚ َوذَِٰلــَك ُهــَو اْلَفــْوُز اْلَعِظيــُم ».
ــة وعظيمــة ليــس لهــا  ــع قائــالً: » نفوســكم غالي وخاطــب الرئيــس الصمــاد الجمي
ثمــن إال أن تكــون يف ســبيل اللــه والدفــاع عــن الوطــن وكرامــة أبنائــه، لذلــك أؤكــد 
لكــم أن هــذه القلــوب املليئــة باإليمــان والوطنيــة هــي مــن ســتغر موازيــن املعركــة 

بــإذن اللــه تعــاىل«.
ــة  ــة والرط ــرس والحماي ــة الح ــة أللوي ــة عظيم ــع بداي ــذه الدف ــرج ه ــر تخ واعت
العســكرية والعمليــات الخاصــة.. وتابــع » هــؤالء الضبــاط ورائهــم املئــات مــن األفراد 

يف امليــدان ســيتجمعون عــى أيديهــم ليحدثــوا نقلــة نوعيــة يف امليــدان العســكري ».
ــتوى  ــى املس ــر ع ــة األخ ــورش يف اآلون ــذه ال ــار ه ــس آث ــع يلم ــار إىل أن الجمي وأش
املتوســط ولدينــا عــدد مســتقر واآلن هنــاك نتائــج لعــدد مــن الدفــع التــي تخرجــت 

قبــل شــهر أو شــهرين.
ــم  ــؤولية وأنت ــل للمس ــم أه ــوا أنه ــة أثبت ــادة األلوي ــاد » إن ق ــس الصم وأردف الرئي
كقــادة كتائــب ومجاميــع ورسايــا داخــل األلويــة عليكــم أن تثبتــوا قدرتكــم وجرأتكم 
وبســالتكم يف تجميــع مــن تبقــى مــن أفــراد هــذه املؤسســة العســكرية الرائــدة وأن 
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ــذه  ــع ه ــم تجمي ــى أيديك ــم ع ــد ت ــة وق ــابيع القادم ــم يف األس ــن وإياك ــى نح نلتق
ــرج  ــل بالف ــة والتعجي ــم املعرك ــراً لحس ــاً كب ــداً وزخم ــاً راف ــون جميع ــة لنك األلوي
لهــذا الشــعب املظلــوم الــذي ســلم أمــره وحياتــه وأمنــه ألبطــال القــوات املســلحة 
واألمــن واثقــاً بعــد اللــه عليكــم وعــى صمودكــم واستبســالكم فــال تخيبــوا ظــن هــذا 
ــذل أقــى  ــا ب ــه وعلين ــم يف صــره وتحمل ــه يف العال ــن تجــدوا مثل ــذي ل الشــعب ال

الطاقــات مــن أجــل الوصــول إىل النــر املــؤزر ».
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بجهــود قيــادة وزارة الدفــاع التــي أعــادت 
ــو توفــرت يف  ــي ل ــة والت ــات الصعب لهــذه املؤسســة هيبتهــا وبريقهــا رغــم اإلمكاني

ظــل هــذه الظــروف لــكان هنــاك تغيــر كبــر يف مختلــف املســارات.
وثمــن دور قيــادة رئاســة هيئــة األركان واملنطقــة العســكرية املركزيــة وكــذا قيــادة 
ــة وكل  ــوات الخاص ــكرية والق ــة العس ــية والرط ــة الرئاس ــرس والحماي ــة الح ألوي
الوحــدات العســكرية مــن أبنــاء القــوات املســلحة، واهتمامهــا، وهــذا الصــر والوعــي 

والحــرص الــذي ملســناه يف كل الــورش التــي تخرجــت.
وكان نائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة رحــب برئيــس املجلــس الســيايس، مشــراً 
ــروف  ــذه الظ ــية يف ه ــادة السياس ــرص القي ــد ح ــات يؤك ــرج الدفع ــوايل تخ إىل إن ت
ــم دول  ــل معظ ــن قب ــدوان م ــتمرار الع ــراء اس ــالد ج ــا الب ــر به ــي تم ــة الت الحرج
العالــم التــي ترتكــب الجرائــم واملجــازر بحــق الشــعب اليمنــي منــذ مــا يقــارب ثالثة 

أعــوام يف ظــل صمــت دويل مطبــق يف أكــر مؤامــرة عــى يمــن اإليمــان والحكمــة.
وأوضــح أن قيــادة وزارة الدفــاع تعمــل بــدون كلــل أو ملــل مــن أجــل االرتقــاء بأبناء 
ــوم  ــم بالعل ــم وتزويده ــم وتدريبه ــتويات وتأهيله ــى املس ــلحة إىل أع ــوات املس الق
ــات  ــة والثب ــلحن بالعزيم ــوش متس ــوى الجي ــن أق ــوا م ــكرية ليكون ــارف العس واملع
ــن  ــن والوط ــن الدي ــاً ع ــال دفاع ــداء واالستبس ــة والف ــالص والتضحي ــاء واإلخ والوف

ــة. ــزة والكرام والع
ولفــت نائــب رئيــس هيئــة األركان إىل أن تخــرج هــذه الدفــع املتتاليــة مــن ضبــاط 
القــوات املســلحة يــدل عــى تالحــم أبنــاء القــوات املســلحة مــن مختلــف الوحــدات 
العســكرية وأن الجيــش اليمنــي اليــوم أصبــح قــوة واحــدة وصفــاً واحــداً يف وجــه 

العــدوان الغاشــم.
واعتــر تخــرج هــذه الدفــع انتصــارا كبــراً لــإرادة السياســية وكــذا اإلرادة اليمنيــة 

التــي أراد العــدو تمزيــق نســيجها االجتماعــي فــإذا بهــا تتماســك أكثــر وأكثــر.
ــة  ــة الحماي ــوري وألوي ــرس الجمه ــاط الح ــن ضب ــة م ــوم كوكب ــي الي ــال » هاه وق
ــى  ــاً ع ــاً عالي ــة تدريب ــة واملدرب ــات الخاص ــكرية والعملي ــة العس ــية والرط الرئاس
ــداً  ــون راف ــة لتك ــة عملي ــام ورش ــل باختت ــكري تحتف ــال العس ــون القت ــف فن مختل
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ــة  ــرات الحربي ــقطوا الطائ ــداء وأس ــوا األع ــن أرعب ــن الذي ــا املقاتل ــراً لزمالئه كب
الحديثــة وأحرقــوا أحــدث الدبابــات األمريكيــة وســيطروا عــى أعــى القمــم واملواقــع 
داخــل العمــق الســعودي وحولــوا أرض اليمــن إىل مقــرة للغــزاة بمختلف جنســياتهم 

ــارص«. ــخ املع ــة يف التاري ــود وتضحي ــة صم ــم ملحم يف أعظ
ــدي البطــل  ــك الجن ــار ذل ــة وإيث ــة وتضحي وأضــاف« لقــد شــاهدتم عظمــة وبطول
ــم وهــو يمــي  ــادرة يف العال ــة الن » معــوض الســويدي » يف إحــدى املالحــم البطولي
بخطــوات واثقــة بتأييــد اللــه تعــاىل حامــالً عــى كتفــة األيــر أحــد زمالئــه الجرحى 
ُمتحديــاً القناصــات ووابــل الرصــاص بــكل ثبــات وطمأنينــة وبــكل إيمــان ورســوخ 
أقــدام، متــوكالً عــى اللــه وُمضحيــاً بنفســه مــن أجــل أال ينــال العــدو مــن زميلــه«.

ــواء املوشــكي إىل أن ذلــك املوقــف غيــض مــن فيــض ممــا يحصــل مــن  وأشــار الل
بطــوالت وتضحيــات وفــداء يف ســاحات ومياديــن الــرف مــن قبــل أبطــال الجيــش 
ــة والطائــرات  ــاء الجيــش يف القــوة الصاروخي واللجــان الشــعبية وممــا يســطره أبن

املســرة مــن رضبــات مســددة وعمليــات مشــركة.
ــز  ــا وأن مراك ــة قدم ــلحة ماضي ــوات املس ــث للق ــور والتحدي ــة التط ــد أن عملي وأك
األبحــاث والتطويــر تعمــل بــكل جــد ونشــاط و هنــاك مفاجئــات أكــر وانتصــارات 
ــتعداد  ــة االس ــلحة عــى أهب ــوات املس ــدا أن الق ــدو.. مؤك ــر الع ــم ســتقصم ظه أعظ

ــاع عــن الوطــن لعــرات الســنوات. للدف
ــة إىل أن  ــاركن يف الورش ــة املش ــزب يف كلم ــح مع ــد مصل ــد محم ــار العقي ــا أش فيم
ــرب  ــات الح ــة مجري ــر كاف ــوام غ ــة أع ــال لثالث ــي واألبط ــعب اليمن ــود الش صم
ومتغــرات خطــط وتكتيــكات املواجهــات يف امليــدان وأثبــت أنــه شــعب عــي وأكــر 
ــوا أروع  ــه رضب ــي ومقاتلي ــعب اليمن ــح أن الش ــابات العدوان..وأوض ــن كل حس م
ــة يف القــوة والصالبــة يف مياديــن القتــال والتصــدي للعــدوان قالبــن املعادلــة  األمثل
العســكرية ومغريــن معايرهــا مســتلهمن عزيمتهــم مــن اللــه تعــاىل ومــن عدالــة 

ــا. ــون مــن أجله ــي يقاتل ــة الت القضي
وعــر العقيــد معــزب باســم كافــة املشــاركن يف الورشــة عــن الشــكر والتقديــر لــكل 
ــد  ــكل تأكي ــتمثل ب ــي س ــل الت ــة العم ــاح ورش ــد وإنج ــم وعق ــهم يف تنظي ــن أس م

إضافــة نوعيــة للعمــل يف امليــدان.
ــع  ــذل الجمي ــكرية أن يب ــية والعس ــادة السياس ــن والقي ــه والوط ــد لل ــدد العه وج
ــي وأن  ــع العم ــة يف الواق ــات الورش ــة مخرج ــل ترجم ــن أج ــم م ــارى جهوده قص
ــتلهمن رشف  ــم مس ــى عاتقه ــاة ع ــئولية امللق ــة واملس ــتوى األمان ــد مس ــوا عن يكون

ــب. ــة الواج ــكري وعظم ــاء العس االنتم
تخلل الحفل قصيدة حماسية للشاعر الرائد عبدامللك أبو نشطان.
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الرئيس الصماد حيضر حفل خترج دفعة الشهيد املداني من قوات 
األمن املركزي

]26/فرباير/2018[ الحديدة-سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
ــة  ــرج دفع ــل تخ ــدة حف ــة الحدي ــر بمحافظ ــر األحم ــاحل البح ــوم بس ــلحة الي املس

الشــهيد اللــواء طــه حســن إســماعيل املدانــي مــن قــوات األمــن املركــزي.
ويف الحفــل الــذي حــرضه وزيــر الداخليــة اللــواء الركــن عبدالحكيــم املــاوري ونائبــه 
ــا الرئيــس  ــد قــوات األمــن املركــزي.. حي ــي وقائ ــم الخيوان ــواء الركــن عبدالحكي الل
الصمــاد أبنــاء تهامــة والخريجــن عــى الصمــود يف مواجهــة العــدوان والدفــاع عــن 

اليمــن وأمنــه واســتقراره.
وبــارك لقيــادة وزارة الداخليــة وقــوات األمــن املركــزي، تخــرج هــذه الدفعــة التــي 
تــدل عــى مســتوى االنضبــاط األمنــي.. وقــال » مــا شــاهدناه خــالل العــرض مــن 
فنــون قتاليــة تــدل عــى مســتوى األداء والتدريــب الــذي تلقــاه الخريجــون يف هــذه 

الدفعــة«.
ــدوان  ــن الع ــث م ــام الثال ــاء الع ــن انته ــهر ع ــط ش ــا فق ــوم يفصلن ــاف » الي وأض
عــى بالدنــا ودخــول العــام الرابــع، ونحــن هنــا لندشــن تخــرج هــذه الدفعــة التــي 

ســبقها تخــرج دفعــة قبــل أقــل مــن أســبوعن مــن قــوات األمــن املركــزي ».
وأعــرب عــن ســعادته يف رسعــة اســتجابة الوحــدات األمنيــة لتجميــع القــوات األمنيــة 
واالنضمــام إىل بقيــة الوحــدات يف تنفيــذ املهــام األمنيــة والعســكرية املنوطــة.. وتابــع 
» نزلنــا إىل تهامــة لنســلم عــى أبنائهــا ونحــرض حفــل تخــرج هــذه الدفعــة وأبينــا إال 
أن نكــون معكــم ويف أوســاطكم، فليســت دماؤنــا أغــى مــن دمائكــم ودمــاء زمالئكــم 

يف مختلــف الجبهــات ».
وأردف » إذا لــم نســخر مواقعنــا يف املســؤولية لخدمتكــم وخدمــة زمالئكــم يف الجبهات 
العســكرية الذيــن يســطرون أروع املالحــم البطوليــة فــال خــر يف هــذه املســؤولية، 
ويجــب أن نكــون يف خدمــة هــذا الشــعب الــذي بــذل الغــايل والرخيــص مــن أجــل 

عزتــه وكرامتــه«.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن تحالــف العــدوان حــاول خــالل ثالثــة 
ــام  ــزا أم ــف عاج ــه وق ــار، لكن ــن واالنكس ــة الوه ــن إىل مرحل ــول باليم ــوام الوص أع

اليمــن أســطورة التضحيــات.
واســتطرد » لقــد ملســنا يف الفــرة األخــرة وتحديــدا قبــل أقــل مــن شــهرين، زخمــا 
وتوافــدا كبــرا إىل ســاحات الــرف ومياديــن التدريــب بصــورة إيجابيــة لــم نلمســه 
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ــارس  ــدو خ ــر فالع ــو الن ــه نح ــا نتج ــى أنن ــدل ع ــذا ي ــدوان، وه ــة الع ــن بداي م
ــة ». ــكان والصهاين ــن األمري ــى يف حض ــه ارتم ــال ألن وض

ــي  ــال الت ــالح الب ــة وص ــوة العزيم ــن« إن ق ــاد الخريج ــس الصم ــب الرئي وخاط
ملســناها فيكــم ويف الرجــال الذيــن ســبقوكم إىل ســاحات الوغــى، دليــل عــى أنكــم 
عــى الحــق وعدوكــم عــى الباطــل وأنكــم مــن أصلــح اللــه بالكــم وعدوكــم مــن بــدد 

اللــه قوتــه«.
ــم إىل  ــم واندفاعه ــم وصموده ــى صره ــن ع ــر للخريج ــكر والتقدي ــدم الش وق
ــه يف أن يشــكل انضمــام هــذه الدفعــة  ســاحات ومياديــن الــرف.. معــرا عــن أمل
إىل بقيــة الوحــدات األمنيــة والعســكرية زخمــا ورافــدا كبــرا يف تثبيــت دعائــم األمــن 

ــم. ــاعة الحس ــل بس ــتقرار والتعجي واالس
وقــال » إن الشــعب اليمنــي ينتظركــم ويريــد منكــم التحــرك للتنكيــل بالعــدو والعمل 
عــى تعزيــز األمــن واالســتقرار والســكينة العامــة ورفــع معانــاة اليمنيــن«.. مشــيدا 
بــدور قيــادات وزارة الداخليــة وقــوات األمــن املركــزي وإســهامها يف إعــادة الزخــم 

للوحــدات األمنيــة والتــي ســتضيف نقلــة نوعيــة يف امليــدان.
وتوعــد تحالــف العــدوان الــذي يشــن حربــا منــذ مــا يقــارب ثــالث ســنوات بمواجهة 

حاســمة حتــى تحقيــق النــر وكــر شــوكة املعتدين.
مــن جانبــه رحــب وزيــر الداخليــة باســم قيــادات الــوزارة وقــوات األمــن املركــزي 
والخريجــن بــاألخ رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات املســلحة 

لحضــور حفــل تخــرج هــذه الدفعــة.
وقــال » نحــن اليــوم بحضوركــم نحتفــل بتخــرج دفعــة تخصصيــة مــن قــوات األمن 
املركــزي دفعــة الشــهيد اللــواء طــه حســن إســماعيل املدانــي ونعتــز بوجودكــم بــن 
إخوانكــم وأبنائكــم مــن قــوات األمــن املركــزي كمــا كان لوجودكــم يف األمــس القريــب 

واأليــام املاضيــة يف تخــرج دفعــة الشــهيد أبوعبــد امللــك الكبــي«.
وعــر عــن الفخــر واالعتــزاز بحضــور القيــادة السياســية والعســكرية يف هــذا الحفــل 
والــذي يعــر عــن اهتمامهــا ورعايتهــا لقــوات األمــن.. الفتــاً إىل أن تخــرج هــذه الدفع 
ــش  ــعباً وجي ــادة وش ــي قي ــعب اليمن ــتمرار الش ــدوان باس ــدول الع ــة ل ــالة قوي رس
ولجــان شــعبية وقــوات أمنيــة يف الصمــود والتصــدي للعــدوان الغاشــم عــى اليمــن.

ــم  ــموخهم وإبائه ــة بش ــذه الدفع ــن ه ــن م ــاوري إىل أن املتخرج ــواء امل ــت الل ولف
ــم  ــيكون له ــة س ــاءة تدريبي ــة وكف ــارات قتالي ــن مه ــا اكتســبوه م ــجاعتهم وبم وش
دوراً بــارزا يف رفــد جبهــات الــرف، كمــا ســيكون لهــم دورا بــارزا يف تعزيــز األمــن 

ــع. ــتقرار للمجتم واالس
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وأكــد اســتمرار قيــادة وزارة الداخليــة يف اإلعــداد والتدريــب والحشــد بــكل الوســائل 
حتــى دحــر العــدوان الغاشــم عــى اليمــن ومرتزقتــه.

ــذه  ــن ه ــم م ــدورة وتخرجه ــم لل ــى اجتيازه ــن ع ــة الخريج ــر الداخلي ــأ وزي وهن
ــش  ــن الجي ــم م ــب زمالئه ــيكونون إىل جان ــم س ــة يف أنه ــن الثق ــرا ع ــة.. مع الدفع
واللجــان الشــعبية لتلقــن تحالــف العــدوان ومرتزقتــه دروســاً قاســية يف التضحيــة 

ــن. ــزاة واملعتدي ــر الغ ــداء ودح والف
فيمــا أكــدت كلمــة الخريجــن العهــد والوفــاء للوطــن والقيــادة السياســية واملــي 
عــى درب الشــهداء والوفــاء لتضحياتهــم والســر عــى خطاهــم حتــى تحقيــق النر.

كمــا أكــدت الجاهزيــة لخــوض معركــة الــرف والبطولــة يف الــر والبحــر 
وإفشــال مخططاتــه. العــدوان  واســتعدادهم مواجهــة 

حرض حفل التخرج مدير أمن محافظة الحديدة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يؤدي صاة اجلمعة يف جامع الشعب 
بالعاصمة صنعاء

]02/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:
أدى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم صــالة الجمعــة يف 

جامــع الشــعب بالعاصمــة صنعــاء.
واســتمع الرئيــس الصمــاد مــع جمــوع املصلــن إىل خطبتــي الجمعــة التــي تناولــت 
أهميــة الدعــاء لإنســان والوعــد اإللهــي الحتمــّي باالســتجابة لــكّل مــن يتوّجــه لــه 

بالدعــاء والتقــرب إليــه جــل وعــال.
ــتجابة  ــه، فاس ــد رشوط ــكّل وع ــي »إن ل ــؤاد ناج ــة ف ــة العالم ــب الجمع ــال خطي وق
الدعــاء لهــا رشوط، فــال يســتجاب لدعــاء لــم يــراع فيــه الداعــي رشوط الدعــاء ولــم 
ــد بآدابــه، ويجــب أن يقــرن هــذا الدعــاء بالعمــل والتحــرك الجــاد مــن أجــل  يتقيّ

تحقيــق الغايــة املــراد منهــا«.
ــط  ــي ترب ــائل الت ــم الوس ــن أعظ ــاىل م ــه تع ــاء إىل الل ــاء واإللتج ــار إىل أن الدع وأش
العبــد بربــه، فاإلحســاس بالقــرب مــن اللــه وبــّث همــوم القلــب بحرضتــه، وتمجيــده 
ــال  ــا ق ــق الدعــاء كم ــه، مــن مصادي ــب الحاجــة من ــه، وطل ــوّدد إلي ــده، والت وتحمي
ــع  ــُك م ــادة وال يُْهَل ــخُّ العب ــاء ُم ــلم »الّدع ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس

الُدعــاء أحــد«.
وتطــرق العالمــة فــؤاد ناجــي إىل ذكــرى مولــد فاطمــة الزهــراء عليهــا الســالم والذي 
يتزامــن يف الثلــث األخــر مــن جمــادي الثانــي وأهميــة اســتلهام الــدروس مــن هــذه 

الذكــرى والتــزود مــن نبــع األخــالق والقيــم الدينيــة للمــرأة املســلمة.
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وأوضــح أن فاطمــة الزهــراء ريض اللــه عنهــا قدمــت أرقــى النمــاذج ومعانــي األخالق 
والقيــم للمــرأة املســلمة.. منوهــا بصمــود املــرأة اليمنيــة ودورهــا الكبر وإســهامها يف 
تقديــم أغــى التضحيــات مــن األبنــاء واألخــوة واألزواج واألقــارب وعطائهــن وجودهــن 

ــم الجبهات. يف دع
ــت  ــي والثاب ــف املبدئ ــطينية واملوق ــة الفلس ــى القضي ــة ع ــب الجمع ــرج خطي وع
ــر مصــره.. مؤكــدا أن  ــه يف تقري ــي تجــاه الشــعب الفلســطيني وحق للشــعب اليمن
اإلرصار األمريكــي عــى نقــل ســفارته إىل القــدس اســتهانة بمشــاعر ماليــن املســلمن 

ــه وآلــه وســلم. ــه علي ــه صــى الل وانتهــاك لقدســية مــرى رســول الل
ــد  ــذي يع ــي ال ــرار األمريك ــذا الق ــض ه ــالمية إىل رف ــة واإلس ــة العربي ــب األم وطال
انتهــاك للقانــون الــدويل ومبادئــه ومقاصــده ومــا يســمى بالرعيــة الدوليــة والعمــل 

عــى مقاطعــة املنتجــات والبضائــع األمركيــة واإلرسائيليــة.
وأكــد العالمــة فــؤاد ناجــي وقــوف الشــعب اليمنــي إىل جانــب الشــعب الفلســطيني 
للدفــاع عــن املســجد األقــى والتضحيــة يف ســبيل حمايــة املقدســات اإلســالمية رغــم 
ــة واســتثنائية جــراء اســتمرار العــدوان  ــه مــن ظــروف وأوضــاع صعب مــا يمــر ب

األمريكــي الســعودي ومــا يفرضــه مــن حصــار منــذ مــا يقــارب ثــالث ســنوات.
وعقب صالة الجمعة صافح رئيس املجلس السيايس األعى جموع املصلن.

رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر حفل اختتام ورشة العمل 
التخصصية لعدد من ضباط القوات املسلحة

]04/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
ــا وزارة  ــي نظمته ــة الت ــل التخصصي ــة العم ــام ورش ــل اختت ــوم حف ــلحة الي املس
الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة لعــدد مــن ضبــاط القــوات املســلحة مــن عــدد 

مــن املحافظــات.
ــواء الركــن عــي حمــود  ــذي حــرضه نائــب رئيــس األركان العامــة الل ويف الحفــل ال
املوشــكي وقائــد قــوات العمليــات الخاصــة اللــواء الركــن حســن الروحانــي وعــدد 
ــن  ــتهلها ع ــر يف مس ــة ع ــاد كلم ــس الصم ــى الرئي ــكرية.. ألق ــادات العس ــن القي م

ــة. ــل التخصصي ــة العم ــام ورش ــل اختت ــور حف ــعادته بحض س
ــل  ــرض حف ــاً أن نح ــل أيض ــل والتفاع ــزاز ب ــر واالعت ــى الفخ ــث ع ــال » يشء يبع وق
ــم  ــتمرار تنظي ــلحة، واس ــوات املس ــاط الق ــن ضب ــة م ــل لكوكب ــة العم ــام ورش اختت
ــاك مســارعة  ــدل عــى أن هن ــا ي ــدورات وتخــرج الدفــع مم ــورش وال ــل هــذه ال مث
حقيقــة وبشــكل قــوي مــن قيــادة الدفــاع بإعــادة زخــم وفاعليــة هــذه املؤسســة ».
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وأضــاف » ومــن امللفــت أيضــاً أن تصعيــد العــدوان وصــل إىل أشــده نلحــظ تدافــع 
ــل عــى  ــوا بعدهــا إىل ســاحات الوغــى وهــذا دلي ــدورات ليلتحق الرجــال إىل هــذه ال

ــف«. ــرز املواق ــال وت ــرز الرج ــا ي ــا وهن ــة قضيتن أحقي
وأشــار إىل أهميــة إقامــة مثــل هــذه الــدورات وخاصــة يف ظــل الظــروف التــي تمــر 
ــدورات  ــذه ال ــل ه ــة مث ــال » إن إقام ــده.. وق ــدوان وتصعي ــراء الع ــالد ج ــا الب به
خاصــة وأنهــا تأتــي يف ذروة العــدوان يــدل عــى أن لدينــا رجــال بمــا تعنيــه الكلمــة، 

فمــن ال يــزال فيــه ذرة مــن الحــس الوطنــي عليــه التحــرك يف ذروة العــدوان ».
واعتــر الرئيــس الصمــاد أن مثــل هــذا الزخــم القــوي الــذي نلمســه كل يوم وأســبوع 
ــاط وأفــراد عــى مســتوى الوحــدات العســكرية يؤكــد أن اليمــن  لتخــرج دفــع ضب
غنــي برجالــه الذيــن يظهــرون يف مثــل هــذه املواقــف ويتحركــون يف صــد العــدوان 

ومواجهتــه والدفــاع عــن األرض والعــرض.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن مثــل هــذه الــدورات مهمــة لتقييــم أداء 
الضبــاط واألفــراد بمــا يكفــل مواجهــة العــدوان.. مؤكــدا أن القيــادة الحقيقــة هــي 
مــن تضــع محطــات أساســية لتســتطيع مــن خاللهــا تقييــم أداء أفرادهــا وضباطهــا 

للوصــول إىل املعركــة برجــال عــى أعــى مســتوى مــن التأهيــل والخــرة.
وأكــد رضورة تقييــم األداء والواقــع ومعرفــة نواحــي القصــور ونقــاط الضعــف لــدى 
الضبــاط واألفــراد بهــدف الوصــول إىل معركــة ناجحــة واالنتصــار ملظلوميــة الشــعب 

. ليمني ا
ــم  ــا ســت ســنوات والعــدو يعمــل عــى االســتقطاب، ومــن املهــم أن نقي وقــال » لن
أنفســنا ونصلــح عالقتنــا باللــه تعــاىل ونســتعد بخراتنــا الفنيــة والقتاليــة إىل آخرها، 
وهــذه تعتــر مهمــة كيــف ننطلــق إىل املعركــة بــكل زخــم ونتحــرك بشــكل جــاد ».

ــا زاد  ــوت وكلم ــبيل الطاغ ــيطان ويف س ــبيل الش ــل يف س ــدو يقات ــح أن الع وأوض
إخالصــه ووالئــه ألمريــكا وإرسائيــل والنظــام الســعودي العميــل كلمــا ازداد ضعــف.

وتابــع » نحــن نقاتــل يف ســبيل اللــه تعــاىل ومــن أجــل قضيــة عادلــة قضيــة وطنــا 
ــذه  ــك ه ــاً، لذل ــوى بأس ــنكون أق ــر وس ــه أكث ــط بالل ــن نرتب ــا، نح ــا وكرامتن وعزتن
الــدورات مهمــة جــداً وهــذه الكوكبــة مــن الضبــاط نــرى أن النــر بعــد اللــه تعــاىل 

ســيكون عــى أيديهــم، وعــى أيــدي مــن ســبقوهم ».
ــب  ــل والتدري ــب التأهي ــام بجوان ــود واالهتم ــة الجه ــة مضاعف ــى أهمي ــدد ع وش
ملواجهــة العــدو الــذي يمتلــك إمكانيــات كبــرة ولكنهــا ال تســاوي يشء أمــام صمــود 
ــى  ــام ع ــا أي ــود يفصلن ــن الصم ــنوات م ــالث س ــال » ث ــات.. وق ــن يف الجبه املرابط

ــدوان«. ــن الع ــع م ــام الراب ــول الع دخ
ومــى قائــال » إن هــذه الحــرب لــو شــنت عــى أقــوى األنظمــة يف املنطقــة لتــالىش 
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وانتهــت يف أســابيع وأن هــذا الصمــود والتماســك الــذي نلمســه يف الجبهــات دليــل أن 
النــر حليفنــا، فــال يمكــن عــى اإلطــالق أن يقهــر شــعب أنتــم رجالــه وواثــق باللــه 

تعــاىل وبعدالــة قضيتــه ».
وأردف » نحــن نملــك اآلالف وعــرات اآلالف مــن الذيــن لــم يحصــل أن دخــل اليــأس 
ــأل  ــة واس ــب إىل أي جبه ــم، اذه ــر يف قلوبه ــة الن ــك يف حتمي ــة أو الش أو الهزيم
املقاتلــن لــن تــرى عندهــم وال ذرة مــن الشــك أننــا ســننهزم أو نقهــر بــل ثقــة أننــا 
ســننتر وســنقهر أعدائنــا وهــذا دليــل عــى أن اللــه منحنــا مــن الطمأنينــة ومــن 

الســكينة والثبــات مــا لــم يمنحــه أحــد مــن قبلنــا ».
ــى  ــة األركان ع ــة هيئ ــاع ورئاس ــادة الدف ــا دور قي ــاد عالي ــس الصم ــن الرئي وثم
ــالل  ــاء خ ــم اللق ــه يف أن يت ــن أمل ــرا ع ــورش.. مع ــذه ال ــل ه ــة مث ــا بإقام اهتمامه
األيــام املقبلــة وقــد تــم تجميــع الشــباب وأفــراد الوحــدات العســكرية والتحــرك إىل 
جبهــات الــرف والبطولــة ليكــون عــى أياديكــم وزمالئكــم النــر املــؤزر ورفــع 

ــد. ــر والصام ــي الصاب ــعب اليمن ــاة الش معان
فيمــا ألقــى نائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة كلمــة رحــب فيهــا برئيــس املجلــس 
ــن  ــدد م ــة لع ــل التخصصي ــة العم ــام ورش ــل اختت ــاركته حف ــى ملش ــيايس األع الس

ــاط القــوات املســلحة. ضب
وأشــار إىل أن هــذه الــورش وغرهــا مــن الــدورات العســكرية التخصصيــة تأتــي يف 
إطــار الرجمــة الفعليــة لتوجيهــات رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بتجميع وحشــد 
منتســبي القــوات املســلحة وإعادتهــم إىل وحداتهــم القتاليــة وضمــن خطــة وبرنامــج 
ــي يف  ــا الوطن ــة دوره ــلحة ومواصل ــوات املس ــة الق ــز جاهزي ــدف إىل تعزي ــل يه عم

الدفــاع عــن الوطــن واالنتصــار إلرادة الشــعب يف مواجهــة العــدوان.
ــة  ــة العام ــد والتعبئ ــة الحش ــذ حمل ــالل تنفي ــن خ ــوطا م ــا ش ــد قطعن ــال » لق وق
ملنتســبي القــوات املســلحة عــى مســتوى املحافظــات واملناطــق عــر لجــان عســكرية 
مكلفــة بعمليــة التجميــع والتعبئــة العامــة والتــي تــم إكســابها الخــرات الالزمــة يف 

ــة«. ــكرية تخصصي ورش عس
ــي  ــات ه ــع محافظ ــة أوىل يف ارب ــد كمرحل ــة والحش ــن التعبئ ــم تدش ــاف« ت وأض
ــداده  ــم إع ــة ت ــل دقيق ــة عم ــج وخط ــاك برنام ــع وهن ــاء والضال ــار وصنع إب وذم
بالتنســيق مــع محافظــي املحافظــات والســلطة املحليــة الســتقبال منتســبي القــوات 

ــل«. ــى مراح ــة وع ــم القتالي ــق وحداته ــم وف ــادة تجميعه ــلحة وإع املس
ــة  ــة هيئ ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف ــرص قي ــة األركان بح ــس هيئ ــب رئي ــوه نائ ون
ــار  ــادة االعتب ــا يف إع ــق أهدافه ــوة وتحقي ــذه الخط ــاح ه ــى إنج ــة ع األركان العام
ــه الحصــن واملؤسســة  للقــوات املســلحة التــي كانــت وســتظل درع الوطــن وحصن
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الوطنيــة التــي تتحطــم عــى صالبتهــا كافــة األهــداف والتحديــات وســتبقى إىل األبــد 
هــي صانعــة االنتصــارات وحاميــة الســيادة ومــن يعــول عليهــا يف توفــر الظــروف 

ــة والكرامــة. ــة للحري ــا التواق ــع املســتقبل املنشــود ألجيالن ــة لصن املالئم
وأردف قائــال » نحــن اليــوم أشــد باســا وأقــوى ممــا يتصــوره املعتديــن ألننا نســتمد 
ــا يف صــدارة  ــي وضعتن ــا الت ــة قضيتن ــا بعدال ــا ومــن ثقتن ــا بربن ــا مــن إيمانن قوتن
ــا ودســتوريا مقدســا فنحــن  ــا ووطني ــا ديني ــاره واجب املعركــة مــع العــدوان باعتب
ندافــع عــن أرضنــا وعــن ســيادتنا وكرامتنــا وهــذا رس صمودنــا وبقائنــا دومــا عــى 
ــزاة  ــه الغ ــارش نواج ــاس املب ــوط التم ــتعداد وخط ــة االس ــتويات يف أهب ــف املس مختل

واملعتديــن ونقــدم أروحنــا رخيصــة مــن أجــل ديننــا ووطننــا وشــعبنا«.
ــاحقة  ــة س ــارات نوعي ــق انتص ــا تحقي ــا وعزيمتن ــتطعنا بإرادتن ــد اس ــال » لق وق
ضــد املعتديــن ســطرتها ســواعد أبطــال قواتنــا املســلحة واألمــن واللجــان الشــعبية 
الصامديــن واملرابطــن يف مختلــف الجبهــات واملواقــع يتصــدون بــكل شــجاعة وباس 
ــيدونها  ــم س ــم مالح ــم وتضحياته ــطروا ببطوالته ــن س ــن والذي ــل املعتدي لجحاف

ــه«. ــع صفحات ــخ يف أنص التاري
وأضــاف« قواتنــا املســلحة اليــوم تدخــل طــورا ومرحلــة جديــدا متجــاوزة ظــروف 
ــز  ــة وتعزي ــا الوطني ــادة لحمته ــق إع ــى طري ــادة ع ــوات ج ــاك خط ــدوان وهن الع
ــا  ــة يف إعداده ــة نوعي ــة نقل ــل القادم ــالل املراح ــهد خ ــا وستش ــتوى جاهزيته مس
وتســليحها وتدريبهــا قتاليــا ومعنويــا بمــا يتواكــب مــع متطلبــات الواقــع امليدانــي 

ــتوياتها ». ــة مس ــى كاف ــة ع ــال القتالي ــات إدارة األعم ومقتضي
ــى  ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــكر لرئي ــه الش ــام كلمت ــكي يف خت ــواء املوش ــر الل وع
عــى اهتمامــه املتواصــل بالقــوات املســلحة وتوجيهاتــه بتجميــع منتســبيها وإعــادة 
ــاركن  ــا للمش ــل.. متمني ــه األمث ــى الوج ــا ع ــالع بمهامه ــا لالضط ــة وحداته جاهزي
ــة  ــالل الورش ــرح خ ــا ط ــة كل م ــة وترجم ــم العملي ــق يف مهامه ــة التوفي يف الورش
ــا املســلحة ويقــوي صمــود  ــن أداء قواتن ــا يعــزز م ــدان العمــي وبم ــع واملي يف الواق

ــدوان. ــد الع ــة ض ــه املصري ــعبنا يف معركت ــات ش وثب
ــا إىل أن  ــار فيه ــاركن أش ــم املش ــة باس ــردويف كلم ــمر ال ــدم س ــى املق ــا ألق فيم
تجميــع القــوات املســلحة خطــوة مهمــة عــى طريــق تحقيــق االنتصــار عــى املعتدين 
والــذي بــدت مالمحــه تلــوح يف األفــق بفضــل التضحيــات الجســيمة ألبطــال القــوات 

املســلحة واللجــان الشــعبية الــذي يواجهــون املعتديــن بــكل إرادة وعزيمــة.
ــادة  ــر للقي ــان والتقدي ــن االمتن ــة ع ــاركن يف الورش ــم املش ــردويف باس ــر ال وع
ــد  ــى عق ــة ع ــة األركان العام ــة هيئ ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف ــا وقي ــية العلي السياس
وتنظيــم ورش العمــل التخصصيــة التــي تمثــل فرصــة للتــزود باملفاهيــم والخــرات 
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ــا  ــة كل م ــئولية يف ترجم ــتوى املس ــيكونون يف مس ــع س ــدا أن الجمي ــة.. مؤك العملي
طــرح خــالل الورشــة وســيعمل الجميــع بــروح الفريــق الواحــد مــن اجــل إنجــاح 

ــلحة. ــوات املس ــبي الق ــة ملنتس ــد والتعبئ الحش
تخلل الحفل قصيدة شعرية حماسية للشاعر أمن الجويف.

الرئيس الصماد يزور اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة
]05/مارس/2018[ صنعاء-سبأ:

قــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بزيــارة إىل الجهــاز 
املركــزي للرقابــة واملحاســبة.

اطلــع خاللهــا عــى ســر العمــل ومســتوى األداء والصعوبــات التــي تواجــه العمــل 
وخاصــة يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا البــالد جــراء إســتمرار العــدوان.

والتقــى رئيــس املجلس الســيايس األعــى قيــادة الجهــاز املركــزي للرقابة واملحاســبة.. 
ــه  ــرض ل ــا يتع ــة م ــة وخاص ــاحة الوطني ــى الس ــاع ع ــل األوض ــتعرضا مجم مس
ــرة  ــار ومؤام ــدوان وحص ــن ع ــنوات م ــالث س ــارب ث ــا يق ــذ م ــي من ــعب اليمن الش

ــه واســتقراره وســلمه اإلجتماعــي. ــه وأمن ــل مــن وحدت تســتهدف الني
وأكــد الرئيــس الصمــاد رضورة تفعيــل دور الجهــاز للقيــام بعملــه وتحويــل الخطــط 
ــة  والرامــج مــن اإلطــار النظــري إىل الواقــع العمــي والحفــاظ عــى الكــوادر املؤهل

وذات الكفــاءة والخــرة.
وقــال » كلمــا حاربنــا الفســاد كلمــا ســاهمنا يف تنميــة اإليــرادات وســنوجه الحكومــة 

بالتعــاون الكامــل مــع الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة ».
وأضــاف » نريــد مــن قيــادة الجهــاز والعاملــن فيــه أن يقومــون بعملهــم وينفــذون 

املهــام املتصلــة بالرقابــة عــى مســتوى املؤسســات والــوزارات وغرهــا ».
مــن جانبــه رحــب رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة عــي عــي العمــاد 
ــج  ــط وبرام ــام وخط ــى مه ــالع ع ــه لإط ــى بزيارت ــيايس األع ــس الس ــس املجل برئي

ــة. ــاز املختلف الجه
واســتعرض الصعوبــات التــي تواجــه العمــل يف الجهــاز واإلمكانيــات التــي يتطلبهــا 
ــبة  ــة واملحاس ــن دوره يف الرقاب ــزز م ــا يع ــوادر بم ــن الك ــه م ــن إحتياجات ــال ع فض

وتعزيــز اإلجــراءات يف هــذا الجانــب.
ــز  ــس الســيايس األعــى الرنامــج االســتثنائي لتعزي ــك دشــن رئيــس املجل عقــب ذل

ــو 2018م. ــارس - يوني ــرة م ــة للف ــوارد الدول ــة م ــي يف تنمي ــاز الرقاب دور الجه
يتضمــن الرنامــج خطــط وبرامــج الجهــاز خــالل الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري 

وســبل تنميــة املــوارد وتحصيلهــا يف مختلــف املجــاالت.
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ــي  ــى موظف ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــى األخ صال ــك التق إىل ذل
ــبة. ــة واملحاس ــزي للرقاب ــاز املرك الجه

ويف اللقــاء أعــرب الرئيــس الصمــاد عــن ســعادته بهــذا اللقــاء.. وقــال » نحن ســعداء 
ــبة  ــة واملحاس ــزي للرقاب ــاز املرك ــي الجه ــع موظف ــي م ــم واملفص ــاء امله ــذا اللق به
والــذي نعتــر جبهــة متقدمــة يف مواجهــة الفســاد ويف الحفــاظ عــى بنيــة الدولــة ».

ــة ســابقة لكــن بســبب  ــا حريصــون عــى عقــد هــذا اللقــاء يف مرحل وأضــاف » كن
الرتيبــات األخــرة يف إدارة وقيــادة الجهــاز آثرنــا أن نمنــح القيــادة الجديــدة فرصــة 
ــة  ــا حريصــن أكثــر أن نحــرض فعالي لإملــام برامــج وخطــط للفــرة القادمــة وكن
التدشــن التــي أقيمــت األســبوع املــايض، لكــن الرتيبــات حالــت دون ذلــك لتزامنهــا 

مــع فعاليــة أخــرى ».
ــدور الجهــاز الرائــد يف الرقابــة  ــة ل وأكــد الحــرص عــى هــذا اللقــاء لتقديــم التحي
واملحاســبة.. معــرا عــن أملــه يف أن يشــهد الجهــاز وكــوادره والعاملــن فيــه خــالل 
الفــرة القادمــة نقلــة نوعيــة يف األداء والعمــل خاصــة يف ظــل هــذه املرحلة الحساســة 

والخطــرة.
ــذل يف  ــذي يٌب ــي ال ــد األمن ــكري، الجه ــد العس ــع الجه ــق م ــب أن يراف ــع » يج وتاب
مواجهــة العــدوان أيضــاً جهــد إداري ورقابــي، ونحــن يف أمــس الحاجــة لتفعيــل دور 

الجهــاز خاصــة وأنــه يصــب يف توجــه القيــادة السياســية ».
وأردف » ربمــا كان يف الســابق بعــض األجنــدة السياســية أو كان هنــاك توجــه وتعمــد 
لعرقلــة عمــل هــذه املؤسســة حتــى ال تنبــش ملفــات مــن هنــا أو هنــاك ولكــن نحــن 
ــذل  ــتعدين ب ــية ومس ــادة السياس ــه والقي ــام الل ــؤولية أم ــم املس ــون ونحملك حريص
ــذا  ــه ه ــي تواج ــات الت ــل الصعوب ــم وتذلي ــم وأدائك ــهيل عملك ــعنا لتس ــا بوس كل م

الجانــب«.
وحــث قيــادة وكــوادر الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة عــى التحــرك بفاعليــة.. 
مؤكــدا اإلســتعداد تقديــم الدعــم وتذليــل الصعوبــات أمــام املهــام واألعمــال املوكلــة 

إليهــم.
وخاطــب الرئيــس الصمــاد قيــادة وكــوادر الجهــاز » اعملــوا حالة طــوارئ واســتنفار 
ــة أخرســوا  ــي تنهــش يف جســد الدول ــة الخطــرة الت ــة الفســاد، هــذه الجبه ملواجه
ألســنة املزايديــن، مــن يــأت يتحــدث عــن أن هنــاك فســاد فليأتــي الجهــاز املركــزي 
ــه إىل القضــاء وإن  ــم محاســبة الفاســد وإحالت يتحــرى ليحقــق إن كان صحيحــا يت

كان غــر صحيــح يعاقــب هــذا املتجنــي عــى اآلخريــن ».
ــذا  ــلبية يف ه ــر الس ــى كل املظاه ــاء ع ــتطيع القض ــم نس ــالل أدائك ــن خ ــال » م وق
ــك  ــة والبن ــاذ ووزارة املالي ــة اإلنق ــا حكوم ــي ».. موجه ــي والنموذج ــع الح املجتم
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املركــزي بدعــم الجهــاز للقيــام بــدوره مــن خــالل توفــر اإلمكانــات املطلوبة بشــكل 
ــتثنائي. اس

وأضــاف » إذا كان املندوبــون يف الوحــدات اإلقتصاديــة يــرون اإليــرادات يف حــن أنهــم 
يف حاجــة ماديــة لكــن ضمرهــم يمنعهــم عــن املســاس بهــا وخاصــة إذا ترافــق ذلــك 

مــع حالــة التعفــف، بحيــث يكونــوا قــدوة ملوظفــي بقيــة الوحــدات اإليراديــة«.
ــد  ــا، ال يوج ــزول إليه ــم الن ــوع عليك ــي كان ممن ــات الت ــوا إىل املؤسس ــع » أنزل وتاب
اليــوم مــا يســتدعي غيــاب الجهــاز عــن أي وحــدة إطالقــاً، يجــب تعزيــز الشــفافية 
والنزاهــة، أنزلــوا إىل اإلتصــاالت والنفــط وبقيــة املؤسســات مــن الجمــارك والرضائــب 
ــا  ــة ملفاته ــوا أداء هــذه املؤسســات مــن خــالل مراجع ــوا عــى إطــالع وتقيم لتكون
ــة ال  ــوة وفاعلي ــكل ق ــاز ب ــزل الجه ــب أن ين ــة، ويج ــة للدول ــات تابع ــي مؤسس فه

يوجــد جهــة ممنــوع دخــول الجهــاز إليهــا ».
واســتطرد » مــن املهــم جــداً النــزول إىل الجهــات املعنيــة بالنفــط مــع أزمــة الغــاز 
ــي  ــا ه ــبب؟ وم ــو الس ــن ه ــرف م ــاز لنع ــر للجه ــاك دور كب ــرض أن هن واملف
ــباب  ــن أس ــدث ع ــاكنا وال تتح ــرك س ــة ال تح ــة اإلقتصادي ــاذا اللجن ــكلة؟ ومل املش
ــاك  ــل هن ــي؟ ه ــر صحف ــل مؤتم ــاذا ال تعم ــوم ؟ مل ــة الي ــة الحاصل ــببات األزم ومس

ــورة ؟«. ــون يف الص ــب أن نك ــة؟ يج ــة وإداري ــكاليات داخلي إش
وتســاءل » هــل العــدوان ومرتزقتــه جــزء أســايس مــن هــذه األزمــة؟ هــل صحيــح 
أن أســطول رشكــة الغــاز موقــف حتــى اآلن عــن العمــل يف مــأرب ويصبــح التنســيق 
لحمــل الغــاز أو لتحميلــه بــن املرتزقــة واملافيــا التجــار مــن أتباعهــم الذيــن رفضــوا 
ــوا أن  ــن ورفض ــروف املواطن ــع ظ ــع وم ــع الوض ــب م ــعرة تتناس ــرض تس أن تف
يدخلــوا هــذه القواطــر إىل مناطــق الســيطرة، هــل هنــاك أســباب داخليــة يجــب أن 

نعــرف املشــاكل حتــى نســتطيع معالجــة ذلــك ؟«.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد بصمــود موظفــي الجهــاز وحرصهــم عــى مواصلــة العمــل 
ــوادر  ــذه الك ــال« إن ه ــب.. وق ــاع الروات ــة وانقط ــروف الصعب ــم الظ ــاط رغ وإنضب
ــي  ــرات ينبغ ــن الخ ــا م ــوادر لديه ــي ك ــا فه ــام به ــا واالهتم ــاظ عليه ــب الحف يج

ــل دور جبهــة مكافحــة الفســاد«. ــا يف تفعي االســتفادة منه
وأضــاف » كثــرا مــا نقــرأ مــن املفســبكن، ومنهــم وزراء وأعضــاء مجلــس نــواب 
ــذه  ــل ه ــوا مث ــب أن تالحظ ــول يج ــن نق ــاك، نح ــا وهن ــاد هن ــن فس ــون ع يتحدث
ــا  ــا أعطن ــن ويأتــون إىل هن التريحــات خاصــة مــن وزراء ومــن مســئولن معتري
ــى نكــون  ــا حت ــل هــذه القضاي ــق ملث ــة واإلثباتــات ونحــن ســنتحرك يف التحقي األدل
واضحــن، فــإن تأكــد لنــا صحــة ذلــك يســتحق منــا الشــكر عــى هــذه املتابعــة وإن 

ــم خــرس هــذه األلســن«. كانــت غــر صحيحــة يت
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ــه أو  ــت مصداقيت ــة لنثب ــذه الحــاالت بجدي ــل ه ــار إىل رضورة التعامــل مــع مث وأش
فســاد وســوء أولئــك الذيــن يتحدثــون عنــه أو أنهــم عبــارة عــن مزايديــن بعضهــم 

عــى بعــض.
وتابــع » بعــض املزايــدات خــرت الدولــة الكثــر بســبب عــدم وجــود رقابــة مثــالُ يف 
االتصــاالت أو غرهــا عندمــا يــأت وزيــر يقــول معنــا كــذا ووزيــر يقــول معنــا كــذا 
ــو العــدو يركــز عــى بعــض القضايــا والســبب غيــاب دور الجهــاز املركــزي يف  خل

هــذه املؤسســات التــي كانــوا ممنوعــن مــن الرقابــة عــى أدائهــا ».
وخاطــب قيــادة وموظفــي الجهــاز » عليكــم التواجــد يف كل املؤسســات وأي جهــات 
تحــاول أن تتمنــع يمكنكــم إبالغنــا وســنذلل لكــم الصعوبــات بمــا يمكنهــم مــن أداء 

واجبكــم«.
وقــال » عندمــا نســمع الكثــر يتحدثــون عــن إهــدار اإلمكانيــات واإليــرادات أنزلــوا 
ــاوات  ــذ ات ــن يأخ ــاك م ــح أن هن ــل صحي ــوا ه ــة تحقق ــات اإليرادي ــع الجه إىل جمي
باســم املجهــود الحربــي كمــا يقولــون، نحــن حريصــون عــى توفــر أكــر قــدر مــن 
اإلمكانيــات للمجهــود الحربــي وبــال حــرج لكــن ال يوجــد، نحــن نحــاول أن نوفــر 
القــدر األدنــى مــن الراتــب، فــأي جهــة أو مســئول يدعــى أنــه يقســم مــن اإليــرادات 
ــعب  ــوا للش ــوا واثبت ــوا وتحقق ــارق اذهب ــو كاذب وس ــي ه ــود الحرب ــح املجه لصال

كائنــاً مــن كان«.
ــار  ــر اإلط ــن غ ــى يشء م ــون ع ــاع يحصل ــوة يف وزارة الدف ــع » إذا كان األخ وتاب
املركــزي فليبلغونــا وســنعطيهم الضعــف لنقطــع الطريــق عــى هــؤالء الــرق الذيــن 
ــا يف  ــرى يشء منه ــن وال ن ــذه العناوي ــت ه ــة تح ــرادات الدول ــزاز إي ــون ابت يحاول

ــدان ». املي
ــد  ــو وج ــي ل ــود الحرب ــوع املجه ــن موض ــرج م ــن ال نتح ــول » نح ــى بالق وم
وســنعمل مــا بوســعنا يف دعــم الجبهــات لكــن أن تبقــى هــذه الكلمة وســيلة للتشــويه 
واالرتــزاق ووســيلة لتشــويه الجيــش واللجــان الشــعبية وأيضــاَ البتــزاز اإليــرادات يف 
كثــر مــن املناطــق هــذا ممنــوع منعــا باتــا ونحــن مســتعدون محاســبة أي شــخص 

كان رســمي أو تنظيمــي والتعامــل مــع هــذه اإلدعــاءات بجديــة ».
ــنعطيهم  ــزي وس ــب املرك ــن الجان ــي م ــود الحرب ــنتكفل باملجه ــن س وأردف« نح
ــاء  ــدوان غط ــون الع ــد أن يك ــك وال نري ــى ذل ــق ع ــع الطري ــى نقط ــاف حت أضع
للرهــل أو الفســاد إذا حاولنــا أن نتدخــل أو أن نقــول حاســبوا فــأن قالــوا نحــن يف 

ــبة ». ــت املحاس ــس وق ــدوان لي ع
ــى  ــل ع ــفافية والعم ــة والش ــى رضورة النزاه ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
ــن  ــة م ــكرية واألمني ــات العس ــود الجبه ــن صم ــزز م ــا يع ــرادات بم ــن اإلي تحس
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خــالل توفــر الرواتــب املتــاح واملمكــن مــن الرواتــب باإلضافــة إىل توفــر النفقــات 
ــة ». ــات املهم ــزة واملؤسس ــغيلية لأجه التش

وقــال« نحــن نعــٌول عــى كــوادر الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة الكثــر ونأمــل 
أن تكــون هــذه بدايــة تدشــن مرحلــة جديــدة مــن األداء واالنضبــاط ووصــول دور 

الجهــاز إىل كافــة املؤسســة ».
ــم  ــال » نعدك ــاز.. وق ــادة الجه ــر لقي ــكر والتقدي ــن الش ــه ع ــام كلمت ــر يف خت وع
وعــداً علينــا أننــا ســنبذل كل مــا بوســعنا لتوفــر املتــاح واملمكــن ليســتطيع الجهــاز 
القيــام بــدوره باعتبــاره جبهــة متقدمــة يف الحفــاظ عــى بنيــة الدولــة ومؤسســاتها«. 
معتــرا هــذا اللقــاء دعمــا لجهــود الجهــاز يف إعــداد الخطــط والرامــج التــي نأمــل 

أن ال تبقــى حبيســة األدراج.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يطمئن على صحة العامة محود 
املؤيد

]06/مارس/2018[ صنعاء-سبأ:
ــة  ــى الحال ــوم ع ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــأن األخ صال اطم

ــد. ــاس املؤي ــن عب ــود ب ــة حم ــة الحج ــة العالم ــة لفضيل الصحي
ــد  ــة املؤي ــة العالم ــه لفضيل ــن تمنيات ــارة ع ــالل الزي ــاد خ ــس الصم ــر الرئي وع
بالشــفاء العاجــل وأن يمــن اللــه عليــه بالعافيــة ويمتعــه بالصحــة والعمــر املديــد.

ــن  ــالم اليم ــد أع ــد أح ــذي يع ــد ال ــاس املؤي ــن عب ــود ب ــة حم ــدور العالم ــاد ب وأش
ــا إىل  ــاء.. الفت ــن واإلفت ــم والدي ــرة يف مجــال العل ــدي وإســهامات الكب واملذهــب الزي
أن العالمــة املؤيــد ســيظل نراســا وعلمــا يقتــدى ملــا يتصــف بــه مــن علــم وزهــد 

ــع. وتواض
وأثنــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بجهــود العالمــة الحجــة حمــود املؤيــد خالل 
مســرة حياتــه وارتباطــه منــذ صغــره بالعلمــاء األجــالء ومجالســة وتدريــس طلبــة 

العلــم فضــال عــن قولــه لكلمــة الحــق واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر.
فيمــا عــر أوالد العالمــة حمــود بــن عبــاس املؤيــد عــن امتنانهــم وشــكرهم وتقديرهم 
لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى اهتمامــه ومشــاعره اإلنســانية تجــاه والدهــم 
بمــا يعكــس حــرص القيــادة السياســية عــى تلمــس أحــوال العلمــاء.. ســائلن املــوىل 

ســبحانه وتعــاىل أن يمــن عــى والدهــم بالشــفاء العاجــل.
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الرئيس الصماد حيضر حفل اختتام دورة تعبوية لضباط قوات 
احلرس اجلمهوري والعمليات اخلاصة

]15/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
ــام الــدورة التعبويــة األوىل لعــدد مــن ضبــاط  املســلحة اليــوم بصنعــاء حفــل اختت
ــة،  ــة الخاص ــواء الحماي ــة ول ــات الخاص ــوات العملي ــوري وق ــرس الجمه ــوات الح ق
ــد  ــار الحش ــة يف إط ــة األركان العام ــة هيئ ــاع ورئاس ــا وزارة الدف ــي نظمته والت

ــلحة. ــوات املس ــبي الق ــة ملنتس والتعبئ
ــن  ــن حس ــواء الرك ــة الل ــات الخاص ــوات العملي ــد ق ــرضه قائ ــذي ح ــل ال ويف الحف
ــواء  ــد الل ــدي وقائ ــى امله ــد يحي ــوي العمي ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــي ومدي الروحان
األول مشــاة جبــي العميــد الركــن محمــد الجــرادي وعــدد مــن القيــادات العســكرية، 
ألقــى الرئيــس الصمــاد كلمــة عــر يف مســتهلها عــن ســعادته بحضــور حفــل اختتام 
الــدورة التعبويــة لعــدد مــن ضبــاط قــوات الحــرس الجمهــوري وقــوات العمليــات 

الخاصــة ولــواء الحمايــة الخاصــة.
وقــال »يســعدنا ويرفنــا أن نحــرض حفــل اختتــام الــدورة التعبويــة التــي تعتــر 
امتــداد للــدور الفاعــل والزخــم الكبــر الــذي تقــوم بــه وزارة الدفــاع يف هــذه املرحلــة 

الحساســة واملنعطــف الخطــر الــذي يمــر بــه شــعبنا اليمنــي ».
وأشــار إىل أن اختتــام هــذه الــدورة لكوكبــة مــن ضبــاط قــوات الحــرس الجمهــوري 
والقــوات الخاصــة وألويــة الحمايــة، هــي الدفعــة الثانيــة للضبــاط والقــادة، والــذي 
يــدل عــى مســارعة وجــد قيــادة الدفــاع الذيــن يتوزعــون عــى الجبهــات حتــى لــم 
يتســنى لهــم الحضــور معنــا باعتبارهــم يف املناطــق العســكرية ســواًء وزيــر الدفــاع 

أو رئيــس األركان أو نائبــه وغرهــم مــن القــادة.
ــوزراء يف  ــة ال ــن بقي ــى م ــل نتمن ــل، ب ــم ونأم ــن يمثله ــر م ــم خ ــاف » أنت وأض
ــون وال  ــن ال يكل ــاع الذي ــوة يف وزارة الدف ــة األخ ــس روحي ــوا نف ــات أن يحمل املؤسس
ــم  ــذا يشء مه ــتجدات ألن ه ــة املس ــع ومواكب ــة الوض ــارا يف معايش ــال ونه ــون لي يمل

ــداً ». ج
وأكــد الرئيــس الصمــاد أن كافــة املؤسســات معنيــة يف مواكبــة هــذا العمــل والتحــرك 
ــل  ــال » العم ــرك.. وق ــار والتح ــذا املس ــاح ه ــاع إلنج ــه وزارة الدف ــوم ب ــذي تق ال
بالروتــن الســابق يف وضــع االســتقرار ال يجــدي بــل يعتــر مــن الفشــل ويعتــر مــن 
الــال مبــاالة وإال اهتمــام وإال مســؤولية أن نــرى أي مســئول يف هــذه املرحلــة ال يــزال 

يعمــل بذلــك الروتــن الــذي كان يعمــل بــه يف وضــع االســتقرار«.
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ــذا  ــالل ه ــل خ ــم يحص ــي ل ــب عامل ــع وتكال ــة ووض ــهد مرحل ــن نش ــع » نح وتاب
العــر منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة، نحــن نواجــه عــدوان عــرات الــدول تدخلــت 
ــذا  ــل ه ــد مث ــل أن تج ــة ق ــتكبار يف معرك ــا دول االس ــف ورائه ــارش وتق ــكل مب بش
الصمــود الــذي بذلــه شــعبنا ونحــن عــى أعتــاب دخــول العــام الرابــع مــن الصمــود 

ــع لقــوى التحالــف وســقوط ألهدافهــم ». يف ظــل فشــل ذري
وقــال » يجــب أن ال نخــى املعركــة مهمــا كان حجــم التآمــر وأن نتحــرك بــكل جــد 
وهــذا هــو مــا نلمســه اليــوم أن يكــون عدونــا يف حالــة االنهــزام والتقهقــر، ويعيش يف 
حالــة مــن التخبــط ونحــن نشــهد هــذا البنــاء واالصطفــاف لهــذه املؤسســة الرائــدة، 

ممــا يــدل عــى حتميــة انتصارنــا، خاصــة ونحــن أمــام مرحلــة حساســة ودقيقــة ».
ــل  ــى الباط ــاء ع ــة للقض ــرك إىل املعرك ــى رضورة التح ــاد ع ــس الصم ــدد الرئي وش
ــد  ــف يف أح ــنة ونص ــل س ــول قب ــالح يق ــادات اإلص ــد قي ــال » إن أح ــالء.. وق والعم
ــزب  ــن ح ــف م ــج إن 12 أل ــام دول الخلي ــه أم ــم نفس ــة لتقدي ــه يف محاول لقاءات
اإلصــالح قتلــوا يف جبهــة نهــم ومــأرب عــى أيــدي الجيــش واللجــان الشــعبية مــن 
حــزب واحــد ويف جبهــة واحــدة، مــا يعنــي أن لديهــم حاليــا أكثــر مــن خمســن ألــف 

ــل مــن املرتزقــة ». قتي
ــعودية  ــكا والس ــم أمري ــرت عليه ــالء خ ــن العم ــة م ــداد هائل ــاك أع ــاف » هن وأض
واإلمــارات ودربتهــم، وهــذا يشء مؤســف ومؤلــم أن نراهــم بهــذا املســتوى، وخاصــة 
نتألــم عــى ضبــاط املؤسســة العســكرية الذيــن خانــوا القســم وارتمــوا يف أحضــان 
العــدوان، نراهــم عــى الدبابــات واملدرعــات اإلماراتيــة أي عــار جلبــوه عــى أنفســهم 

وأرسهــم وأبنائهــم ».
ــل هــذا الشــخص، وهــو  ــا يقت ــه عندم ــف ســيكون وضــع أبن ــال » كي وتســاءل قائ
يعتــر نفســه منتمــي للمؤسســة العســكرية هــذه املؤسســة الرائــدة، ويشء مؤســف 
جــداً أنهــم مــا يزالــون يســتغفلون العقــول عــن إيــران وتواجــد اإليرانيــن يف اليمــن، 

يعطونــا كــم قتلــوا مــن إيرانيــن وكــم أرسوا«.
ولفــت الرئيــس الصمــاد إىل أن هنــاك إحصائيــات بعــدد القتــى الســعودين 
ــع  ــن جمي ــودانين وم ــر والس ــالك ووت ــن والب ــنغالين والبنقالي ــن والس واإلماراتي
جنســيات العالــم.. وقــال » احتيــال واســتغفال للشــعب اليمنــي، يف محاربتهــم للمــد 

ــم«. ــب قوله ــي حس اإليران
ــودان  ــوب الس ــوا جن ــن فصل ــا واألمريكي ــوا هن ــاؤوا يقاتل ــودانيون ج ــع » الس وتاب
ــن  ــة الذي ــات الجنوبي ــاء املحافظ ــى أبن ــف ع ــن املؤس ــتحيل، وم ــم املس ــوا فيه وعمل
يًدعــون بمظلوميــة القضيــة الجنوبيــة، هــم اليــوم يدافعــوا عــى جنــوب الســعودية يف 

البقــع وميــدي وعلــب ».
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وأشــار إىل أن كل العاهــات ســقطت مــن املؤسســة العســكرية الرائــدة وبقــي فيهــا 
ــي  ــعب اليمن ــن الش ــون ع ــن يدافع ــال الذي ــاط والرج ــن الضب ــايف م ــب الص الذه
ــا زاد  ــب كلم ــم كالذه ــن ه ــة والذي ــرف والبطول ــات ال ــف جبه ــه يف مختل وكرامت

ــاء. ــاًء ونق ــه، زاد صف حرارت
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن األســف لتســاقط مرتزقــة العــدوان تحت 
ــاىل  ــه تع ــل أن الل ــذا دلي ــن ه ــال »لك ــة.. وق ــعودية اإلماراتي ــة والس ــة األمريكي الراي
حــاىش أن يــرك يف جســد هــذا الشــعب وهــذه األمــة مــن يخونهــا إال أن يظهــر ذلــك 

للمــأ والعلــن«.
ولفــت إىل أن األمريكيــن يقولــوا أن اليمنيــن رقــم صعــب وإنهــم يمثلــوا خطــر عــى 

أمريــكا بحســب مــا قــال قائــد القــوات األمريكيــة أمــس.
ــوة  ــا ق ــا زدن ــك إنن ــى ذل ــذا الخصــوص » معن ــس الســيايس به ــس املجل ــال رئي وق
وعــزم ورقــم صعــب يف املعادلــة والــذي مــا يحققــوا يشء خــالل ثــالث ســنوات وهــم 

يف زخــم وأوج قوتهــم لــن يحققــوا يشء بعــد اليــوم بــل سيتســاقطون«.
ودعــا الرئيــس الصمــاد أبنــاء املؤسســة العســكرية مــن ســاء بهــم الحــال وســقطوا 
ــن  ــر ع ــكرية والتكف ــم العس ــم ووحداته ــودة إىل وطنه ــدوان إىل الع ــان الع يف أحض
ــا  ــل مهم ــون أدوات للمحت ــم يعمل ــن أنه ــم عارف ــال » ه ــع.. وق ــم بالراج خطأه
حاولــوا أن يكابــروا أو أن لديهــم مــروع للدفــاع عــن الرعيــة، هــم يعرفــون أنهــم 
يخدمــوا املحتــل اإلماراتــي وليــس لديهــم أي قيــادة عســكرية يمنيــة، بــل اإلمــارات 

والســعودية مــن يديــر املعركــة هــم فقــط عبــارة عــن منفذيــن ».
ــة  ــذه الكتيب ــواء وه ــذا الل ــادة ه ــم بقي ــد منه ــر كل واح ــا يفخ ــاف » ضباطن وأض
وهــذه الريــة وهــذا يقــود محــور والقيــادة يمنيــة مــن عمــق املؤسســة العســكرية، 
لكــن رشف كبــر لنــا أن قرارنــا يمنــي ونحــن أصحــاب القــرار، نحــن رجــال ســلم 
ورجــال حــرب إن يريــدوا الســالم نحــن أهــل الســالم وقرارنــا بأيدنــا ومســتعدين 

نوقــف خــالل 12 ســاعة إذا هــم ســيتوقفون ».
ــا  ــارات لديه ــيات واإلم ــه ميلش ــه مع ــرار، عبدرب ــك ق ــدى أولئ ــس ل ــع » لي وتاب
ميلشــيات واملجلــس االنتقــايل لديــه مليشــيات والقطريــن معهــم نصــف ميليشــيات 
ــرف  ــع ط ــم تب ــة نه ــرف وجبه ــع ط ــأرب تب ــة م ــف جبه ــم نص ــعودين معه والس
ــالً  ــوا، أص ــتطيعوا أن يوقف ــرار ويس ــم ق ــا معه ــرف م ــع ط ــاحل تب ــوف والس والج
القــرار ليــس بأيديهــم حتــى الــي يقولــوا أنهــم يمنيــن وأنهــم يقاتلــوا دفاعــاً عــن 

ــم ». ــة له ــن ال حيل ــح، لك ــوا نتصال ــم تعال ــم بأيديك ــم قرارك ــول له ــة، نق الرعي
ــط  ــتطاعتهم ضب ــس باس ــة لي ــى أن املرتزق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــار رئي وأش
الوضــع، ألنهــم مرتهنــن للســعودية، والســعودية ليــس بيدهــا القــرار، وإنمــا بيــد 
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أمريــكا ومــا دام قائــد القــوات املركزيــة األمريكيــة يقــول لهــم بعــد ثــالث ســنوات، 
معنــى ذلــك أن الحــرب مــا تــزال طويلــة ونحــن مســتعدين لهــا بشــحذ الهمــم ويف 

نفــس الوقــت لســنا عشــاق مشــاكل«.
وتابــع »نحــن نقــول لهــم تريــدون ســالم تعالــوا إىل الســالم، الســالم املــرف، ســالم 
ــوا  ــا تعال ــا منه ــن أيض ــم مترضري ــرب وأنت ــن الح ــن م ــن مترضري ــجعان، نح الش
ــونا  ــم يدس ــلم، نجعله ــل نستس ــش نعم ــال أي ــا رج ــوا ي ــن إذا رفض ــف، لك نتوق

ــا ». ــوا أعراضن ــا وينتهك ــوا كرامتن ويدوس
ومــى » لســنا مغامريــن نحــن أوىف النــاس حــرص عــى الوطــن وســالمة مقدراتــه 
وويف نفــس الوقــت كرامتنــا ال تشــرى باملــال وعزتنــا وإبائنــا ال يمكــن التفريــط بهــا 
أو املســاومة فيهــا وهــذا مــا يبعــث عــى الفخــر أن نــرى التنافــس بــن الوحــدات 
ــدورات  ــذه ال ــاق به ــل لاللتح ــع والتأهي ــكرات التجمي ــع إىل معس ــكرية والتداف العس

مــن كافــة مناطــق البــالد ».
وشــدد عــى رضورة اإلقبــال عــى العــام الرابــع مــن الصمــود يف مواجهــة العــدوان 
بزخــم أقــوى.. وقــال »نســمي هــذا العــام، عــام االنتصــار والحســم، نحســم املعركــة 
ــوا  ــم وصل ــر بأنه ــي تن ــع الت ــالم واملواق ــم اإلع ــم لديه ــات وه ــن الجبه ــر م يف كث

أرحــب ومــرة يف الجــوف«.
ــي وأبطــال القــوات املســلحة  ــز وعــي الشــعب اليمن ــا أكــد الحــرص عــى تعزي كم
واألمــن مــن التضليــل اإلعالمــي الــذي قــد يــؤدي أحيانــا إىل اإلنهيــار مــن خــالل مــا 
ينــره مــن أباطيــل وأكاذيــب.. وقــال » البــد مــن تعزيــز منهجيــة الوعــي لأفــراد 
والضبــاط وكــذا للشــعب اليمنــي وحتــى إن صدقــوا يف أقوالهــم لــم نعــد نصدقهــم، 

فهــذه املعركــة، معركــة وعــي ».
وأضــاف » هنــاك مــن يقــول أن محمــد عبدالســالم يف الســعودية، يريــدون ابتزازنــا 
ونحــن نعــرف أن الســعودية ليســت مســتعدة للســالم وأن قرارهــا ليــس بيدهــا، وإال 
كنــا جلســنا عــى طاولــة ونتفــاوض تفــاوض الشــجعان، لكــن القــرار ليــس بأيدهــم 
ونحــن لــن نســاوم بكرامــة الشــعب اليمنــي وتضحياتــه إطالقــاً، فمــا نــراه يحفــظ 
ــعب  ــدون إذالل الش ــم يري ــه، وإذا ه ــنمي في ــم س ــم وتضحياته ــاس كرامته للن
اليمنــي واالنتقــاص مــن كرامتــه ســنقول لهــم ال والشــعب اليمنــي معنــا يف ذلــك ».

وأكــد الرئيــس الصمــاد االســتمرار يف الصمــود والثبــات وعــدم املســاومة مهمــا بلغــت 
ــرف  ــالم امل ــالم، الس ــتعدين للس ــن مس ــالم نح ــدون س ــال » يري ــات.. وق التضحي
ســالم الشــجعان الــذي ال ينتقــص مــن كرامــة الشــعب اليمنــي، مــا يريــدون الســالم 

نحــن مصممــن عــى اســتمرار الصمــود«.
ــراً  ــاً كب ــات زخم ــهد الجبه ــم ستش ــم وأمثالك ــول » بك ــن بالق ــب الحارضي وخاط
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ــم  ــع وأنت ــكرات التجمي ــر يف معس ــوا دور كب ــد عمل ــبقوكم ق ــن س ــم الذي وزمالئك
ــادة وزارة الدفــاع عــى  ســتكونون خــر رافــد لهــذه الجبهــات ».. منوهــا بــدور قي

ــال. ــات بالرج ــد الجبه ــار يف رف ــا الجب جهده
وقــال » الشــكر والتقديــر ومــن ورائنــا أبنــاء الشــعب الذيــن يكنــون لكــم وكل أفــراد 
هــذه املؤسســة الوطنيــة الرائــدة كل الــود واالحــرام وأيضــاً الشــكر لقيــادة الدفــاع 
عــى هــذا الجهــد الجبــار حتــى لــم يتســنى لهــم الحضــور النشــغالهم يف الجبهــات 
وندعــو بقيــة املســئولن إىل أن يحملــوا هــذه الروحيــة والعمــل كخليــة النحل يف ســبيل 

الدفــاع عــن الوطــن وعزتــه وكرامتــه ورفــع معاناتــه«.
ــة  ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف ــة قي ــة كلم ــات الخاص ــوات العملي ــد ق ــى قائ ــا ألق فيم
ــوره  ــى وحض ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــا برئي ــب فيه ــة رح ــة األركان العام هيئ

ــة. ــة التخصصي ــدورة التعبوي ــذه ال ــام ه اختت
ــم  ــة، يت ــل التخصصي ــدورات وورش العم ــذه ال ــي إىل أن ه ــواء الروحان ــار الل وأش
خاللهــا وضــع القــادة والضبــاط يف صــورة توجهــات القيــادة السياســية والعســكرية 
يف تعبئــة وحشــد وتجميــع وإعــادة وحــدات القــوات املســلحة والــدور املنــوط بالقادة 
والضبــاط خــالل هــذه املرحلــة الحساســة وتوضيــح الخطــوات واإلجــراءات العمليــة 

للتعبئــة والحشــد ملنتســبي القــوات املســلحة وتجميعهــم يف وحداتهــم القتاليــة.
ــه  ــن تحقيق ــد م ــراتيجيا الب ــا اس ــة وهدف ــة وطني ــام مهم ــع أم ــد أن الجمي وأك
وإنجــازه والعمــل كفريــق عمــل واحــد مــن أجــل إعــادة وحــدة ولحمــة وتماســك 
القــوات املســلحة وبــذل قصــارى الجهــود لتعزيــز ورفــع مســتوى جاهزيتهــا فنيــا 

ــا. ــا ومعنوي ــليحيا ومادي ــا وتس وقتالي
ــلحة  ــوات املس ــدات الق ــع وح ــادة تجمي ــل إع ــن أج ــن م ــل جاهدي ــال » نعم وق
ــا ولتاريخهــا النضــايل وإعــادة هيبتهــا ودورهــا  ــك هــو انتصــار لن ــا يف ذل ونجاحن
ــذود  ــن وال ــيادة الوط ــة س ــة يف حماي ــا الوطني ــا وواجباته ــؤدي مهامه ــا لت ومكانته

ــعب«. ــار إلرادة الش ــه واالنتص عن
وأضــاف« نجدهــا مناســبة لنؤكــد للقيــادة السياســية ومــن خاللهــا إىل كافة منتســبي 
ــادة  ــب للقي ــازا يحس ــيمثل إنج ــا س ــادة جاهزيته ــع وإع ــلحة أن تجمي ــا املس قواتن
ــكرية  ــتنا العس ــي مؤسس ــاط ومقات ــادة وضب ــع ق ــكرية ولجمي ــية والعس السياس
ــاز يف  ــك اإلنج ــخ ذل ــجل التاري ــة وسيس ــإرادة اليمني ــدا ل ــارا جدي ــة وانتص الوطني
ــالل«. ــر واإلج ــر والتقدي ــي الفخ ــكل معان ــال ب ــتتذكرنا األجي ــه وس ــع صفحات أنص

ولفــت اللــواء الروحانــي إىل أن العــدوان اســتهدف القــوات املســلحة بشــتى األســاليب 
كان أخطرهــا هــو اســتهدافه املمنهــج للجانــب النفــي واملعنــوي ومحاوالتــه التأثــر 
ــا كمؤسســة  ــات منتســبيها بهــدف كــر إرادتهــم وزعزعــة ثقتهــم به عــى معنوي
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وطنيــة.
ــن  ــئولية مدرك ــتوى املس ــوا يف مس ــبيها كان ــلحة ومنتس ــوات املس ــد أن الق ــا أك كم
ــلت  ــدوان فش ــات الع ــداف ومخطط ــا إىل أن أه ــدوان.. الفت ــي الع ــداف ومرام أله
وســقطت كل الرهانــات تحــت أقــدام األبطــال بفضــل وعيهــم وتحملهــم ومعهــم وإىل 

ــدوان. ــة الع ــئولية مواجه ــعبية مس ــان الش ــم اللج جانبه
ــال  ــادة وأبط ــاءة ق ــدى كف ــوام م ــة أع ــدى ثالث ــى م ــدت ع ــارك أك ــح أن املع وأوض
القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية ومــدى صالبتهــم وقدرتهــم عــى إدارة وخــوض 
معــارك ومواجهــات وأعمــال قتاليــة رشســة بنجــاح مؤثــر ضــد أعتــى قــوات تمتلــك 

ــاد واألجهــزة اإلســتخبارية. أحــدث األســلحة والعت
وأشــاد قائــد قــوات العمليــات الخاصــة بمــا ســطره أبطــال القــوات املســلحة واللجان 
ــون  ــم يخوض ــارات وه ــة وانتص ــم بطولي ــيمة ومالح ــات جس ــن تضحي ــعبية م الش

معركــة الدفــاع واملواجهــة املصريــة مــع العــدوان يف شــتى الجبهــات.
وأكــد أن الشــعب اليمنــي والقــوات املســلحة والــذي كان متوقعــا أن تنهكــه الحــرب 
ــادة  ــن الق ــة م ــذه الكوكب ــة وأن ه ــوة وعزيم ــة وق ــرب مناع ــبته الح ــة أكس العدواني
والضبــاط سيشــكلون رافــدا إىل جانــب مــن ســبقوهم إىل مياديــن العمــل والعطــاء.

ــودة إىل  ــم والع ــة مواقفه ــدوان بمراجع ــان الع ــوا يف أحض ــن ارتم ــوة مل ــدد الدع وج
ــع. ــا للجمي ــيظل مفتوح ــذي س ــن ال ــن الوط حض

مــن جانبــه ألقــى العقيــد يحيــى نــارص املطــري كلمــة باســم املشــاركن يف الــدورة 
أشــار فيهــا إىل أن الجميــع يســتمدون قوتهــم مــن اعتمادهــم عــى اللــه يف تحقيــق 
ــر  ــق الن ــى تحقي ــات حت ــا للجبه ــدا حقيقي ــكلون راف ــع سيش ــر وأن الجمي الن

املــؤزر..
تخلل الحفل قصيدة للشاعر العقيد محمد صالح جوهر.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور الفريق الركن عبدامللك السياني
]15/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:

ــن  ــق الرك ــوم الفري ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم زار األخ صال
ــياني. ــك الس عبداملل

ــي يمــر بهــا اليمــن  ــق الســياني األوضــاع الت وناقــش الرئيــس الصمــاد مــع الفري
ــذ  ــوي من ــري وج ــري وبح ــار ب ــن حص ــه م ــا يفرض ــدوان وم ــتمرار الع ــراء إس ج

ــنوات. ــالث س ث
وتطــرق اللقــاء إىل الجوانــب املتصلــة بحمــالت التحشــيد والتعبئــة العامــة ملنتســبي 
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القــوات املســلحة والتــي تنفذهــا وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان يف إطــار تجميع 
ــتقراره  ــه وإس ــن وأمن ــن الوط ــاع ع ــدوان والدف ــة الع ــكرية ملواجه ــدات العس الوح

وســيادة أراضيــه.
ــع  ــر م ــياني ودوره الكب ــن الس ــق الرك ــف الفري ــاد بمواق ــس الصم ــاد الرئي وأش
العديــد مــن قــادة وضبــاط القــوات املســلحة الذيــن رفضــوا كل املغريــات ووقفــوا إىل 
جانــب الوطــن يف أحلــك الظــروف وأصعبهــا جــراء العــدوان الــذي يتعــرض لــه مــن 

قبــل تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية.
ــة الراهنــة  وثمــن عاليــا إســهامات الفريــق الركــن عبدامللــك الســياني خــالل املرحل
ــرات  ــة املؤام ــا يف مواجه ــكرية ووحداته ــة العس ــك املؤسس ــى تماس ــاظ ع يف الحف
التــي تحــاك ضــد القــوات املســلحة وضباطهــا وأفرادهــا الذيــن يســطرون املالحــم 

ــات. ــف الجبه ــة يف مختل البطولي
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل حساســية املرحلــة التــي يمــر بهــا الوطن 
ــالل  ــة الحت ــعبه يف محاول ــن وش ــى اليم ــي ع ــتكبار العامل ــوى االس ــب ق ــراء تكال ج

ــه والســيطرة عــى خراتــه وثرواتــه. أراضي
ــن  ــن م ــن يتمك ــته ل ــه وغطرس ــادى يف طغيان ــا تم ــدوان مهم ــف الع ــد أن تحال وأك
ــه  ــة مخططات ــا يف مواجه ــام صالبته ــت األي ــي أثبت ــة والت ــة الداخلي ــك الجبه تفكي

ــه. ــن مقدرات ــر الوط ــة تدم الرامي

الرئيس الصماد حيضر حفل خترج وحدات من احلرس اجلمهوري 
والقوات اخلاصة

]16/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
ــوات  ــوري والق ــرس الجمه ــن الح ــة م ــدات قتالي ــرج وح ــل تخ ــوم حف ــلحة الي املس
ــس الســيايس األعــى  ــة بحضــور عضــو املجل ــة العســكرية املركزي الخاصــة باملنطق

ــي. ــي القي ــن ع ــي ب ــة ع ــر اإلدارة املحلي ــامعي ووزي ــلطان الس س
ويف الحفــل عــر الرئيــس الصمــاد عــن ســعادته بتخــرج هــذه الوحــدات.. وقــال » 
ســعداء بهــذا الحفــل للخريجــن مــن قــوات الحــرس الجمهــوري والقــوات الخاصــة 
ــة  ــراً ملواكب ــأت مؤخ ــي أنش ــكرية الت ــة العس ــكرية املركزي ــة العس ــار املنطق يف إط

ــزاز«. ــات وهــذا يشء يبعــث عــى الفخــر واالعت التحدي
ــي  ــة الت ــوم القتالي ــايل يعكــس مســتوى العل وأضــاف » إن هــذه اللياقــة واألداء القت

ــف املجــاالت ». تلقاهــا الخريجــن ومــا اكتســبوه مــن معــارف يف مختل
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن املنطقــة العســكرية املركزيــة تشــهد 
ــات  ــدة ورش ملئ ــم ع ــالل تنظي ــن خ ــة م ــابيع املاضي ــالل األس ــعاً خ ــركاً واس تح
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ــدات  ــع الوح ــادة لتجمي ــرك الق ــورش تح ــك ال ــار تل ــادة، وأوىل ثم ــاط والق الضب
ــأس  ــن أويل الب ــال واملجندي ــن الرج ــم م ــم إليه ــن أنض ــة إىل م ــكرية باإلضاف العس

ــديد. الش
ــاه مــن الحمــاس  ــع يف هــذه الدفعــة ومــا رأين ــع » مــا ملســناه مــن األداء الرائ وتاب
واالندفــاع يشــهد عــى عظمــة الثقافــة التــي تحملونهــا والهــدف واملســؤولية التــي 
تستشــعرونها أمــام الشــعب اليمنــي الــذي يتعــرض ألبشــع عــدوان عرفتــه البريــة 
والــذي يوشــك العــام الثالــث عــى اإلنتهــاء بعــد أيــام ودخــول العــام الرابــع، ونحــن 

نلحــظ هــذا الزخــم واألداء وتخــرج دفــع تلــو الدفــع«.
ــادة  ــن الق ــت م ــي تخرج ــع الت ــك الدف ــع تل ــذه إال طالئ ــا ه ــال » وم وأردف قائ
والضبــاط لتعمــل عــى تجميــع هــذه الوحــدات لتنضــم إىل مــن ســبقها مــن املرابطن 

ــدوان ». ــة الع ــة يف مواجه ــم البطولي ــطرون أروع املالح ــن يس ــات والذي يف الجبه
وعــر الرئيــس الصمــاد عــن الفخــر واإلعتــزاز بــأداء الوحــدات القتاليــة مــن الحــرس 

الجمهــوري والقــوات الخاصــة يف املنطقــة العســكرية املركزيــة.
ــي  ــث يعان ــراً، حي ــا فخــر بكــم وبأدائكــم والشــعب يعــول عليكــم كث ــال » كلن وق
ــر وال  ــر وال صغ ــة ال لكب ــرع حرم ــم ي ــذي ل ــم ال ــدوان الغاش ــراء الع ــن ج األمري
ــة  ــة التحتي ــر البني ــات، دم ــدارس وال كلي ــد وال م ــاجد وال معاه ــات وال مس ملقدس
ــا  ــادي وم ــب االقتص ــعبنا يف الجان ــق ش ــاول أن يخن ــو اآلن يح ــي وه ــعب اليمن للش

ــم«. ــا إال أنت ــن يحله ــات ل ــن أزم ــدث م يح
وأضــاف » يجــب أن ال يبقــى رزقنــا تحــت رحمتهــم وأن ال تبقــى ثرواتنــا تحــت أيدي 
ــم  ــٌول عليك ــعبنا، نع ــر ش ــوا يف مص ــن ليتحكم ــعودين واألمريكي ــن والس اإلماراتي
بشــكل كبــر أكثــر مــن أي وقــت مــى يف أن يشــهد العــام الرابــع مــن الصمــود نقلة 
يف األداء والتحــرك يف الجبهــات وأن يــدرك العــدو أننــا أقــوى مــن أي وقــت مــى وأن 

األيــام القادمــة ستشــهد املزيــد مــن التصعيــد وأن قواهــم يف خــران«.
ــم  ــؤولية ورشف عظي ــال مس ــات القت ــرك إىل جبه ــاد التح ــس الصم ــر الرئي واعت
للجميــع.. الفتــا إىل أن تخــرج هــذه الدفعــة بهــذا الحمــاس واالندفــاع واإليمــان واألداء، 

يمثــل نمــوذج راقــي يحتفــى بــه يف بقيــة الــدورات.
ــوا  ــن التحق ــا الذي ــبقوكم وأيض ــن س ــم الذي ــم ويف زمالئك ــة فيك ــا ثق ــى » كلن وم

ــم ». ــى أيدك ــيكون ع ــرج س ــر والف ــكرات أن الن ــة املعس ببقي
واســتطرد قائــال » نخجــل أن ال نكــون يف مقدمــة الصفــوف معكــم يف جبهــات القتــال 
ولكــن نعتــر الحضــور معكــم يف مثــل هــذه الــدورات وحفــل التخــرج أقــل القليــل 
مقابــل مــا واجهتمــوه أثنــاء هــذه الــدورات ســواء املعانــاة يف األماكــن والتضاريــس 
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ــا  ــض مل ــا تروي ــام، وكله ــن امله ــا م ــات وغره ــى التدريب ــر ع ــة أو الص والتغذي
ســتقدمون عليــه يف املعركــة القادمــة والتــي ســتكون فاصلــة«.

وتابــع » لكــم منــي كل الشــكر والتقديــر ومن الشــعب الــذي يقــف ورائكــم ويحملكم 
أمانــة الدفــاع عنــه وعــن كرامتــه وســيقف الجميــع إىل جانبكــم للخــروج مــن هــذه 
ــل  ــكا وإرسائي ــة أمري ــدوان ويف املقدم ــي والع ــوى البغ ــا ق ــي فرضته ــة الت املعان
وأدواتهمــا يف املنطقــة مــن النظــام الســعودي واإلمــارات ومــن وقــف يف صفهــم وكــذا 

مرتزقــة الداخــل الذيــن باعــوا أنفســهم ورشفهــم بمــال آل ســعود املدنــس«.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــدور قيــادة املنطقــة العســكرية املركزيــة 
ــادرة واالهتمــام الــذي تقــوم بــه لتعزيــز أداء الوحــدات العســكرية..  عــى هــذه املب
منوهــا بجهــود قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة عــى هــذا التحــرك 

الجــاد وامللمــوس.
ــيايس  ــس الس ــس املجل ــة برئي ــة الرحيبي ــادي يف الكلم ــز ه ــاد عزي ــب زي ــا رح فيم
األعــى والحارضيــن.. وقــال« إن حضــور القيــادة السياســية ومشــاركتها حفــل تخرج 

الوحــدات القتاليــة ســيزيد املقاتلــن عزمــا وقــوة يف مواجهــة قــوى االســتكبار ».
ــد  ــا » لق ــال فيه ــن.. ق ــن الخريج ــة ع ــمي كلم ــم القاس ــراق هاش ــاد ب ــى عم وألق
تســلحنا مــن خــالل هــذه الــدورات بأقــوى ســالح وهــو ســالح اإليمــان باللــه والثقــة 
العظيمــة بــه واإليمــان بعدالــة القضيــة التــي نقاتــل مــن أجلهــا دفاعــاً عــن الديــن 

والوطــن والعــرض واملســتضعفن وصــوالً إىل العــزة والحريــة والعيــش بكرامــة«.
ــام  ــية يف القي ــادة السياس ــن والقي ــه والوط ــد لل ــن العه ــة الخريج ــددت كلم وج

ــن. ــاه الوط ــم تج بواجبه
ــات التــي  ــايل أظهــر مــدى االســتعداد والتدريب ــل الحفــل عــرض عســكري وقت تخل

ــاورات عســكرية. ــدورة وكــذا من تلقاهــا الخريجــن خــالل ال

رئيس اجمللس السياسي األعلى يزور حمافظة عمران ويضع حجر 
األساس لعدد من املشاريع اخلدمية

]18/مارس/2018[ عمران – سبأ:
ــة  قــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بزيــارة تفقدي
ملحافظــة عمــران، حيــث كان يف اســتقباله محافــظ املحافظــة الدكتــور فيصــل جعمان 
وأمــن عــام املجلــس املحــي صالــح املخلــوس ورئيــس محكمــة االســتئناف القــايض 

عبدالكريــم الشــامي ووكالء املحافظــة.
ويف لقــاء موســع بقيــادة الســلطة املحليــة واملكاتــب التنفيذيــة باملحافظــة واملشــائخ 
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والوجهــاء والشــخصيات االجتماعيــة والفعاليــات الحزبيــة والثقافيــة وحــرضه رئيــس 
مجلــس القضــاء األعــى القــايض أحمــد املتــوكل ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي 
ــق، ألقــى الرئيــس الصمــاد كلمــة فيمــا يــي  ــر األشــغال غالــب مطل القيــي ووزي

نصهــا:
الحمدللــه رب العاملــن، وصــى اللــه وســلم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه الطاهريــن، 

أيهــا األخــوة
السالم عليكم تعاىل ورحمة الله وبركاته..

الســالم عليكــم وعــى كل أبنــاء »محافظــة عمــران« رجــاالً ونســاًء، صغــاراً وكبــاراً، 
ونقــدم االعتــذار أيضــاً لأخــوة الذيــن وصلــوا متأخريــن ولــم تتســع لهــم الصالــة 

لضيقهــا.
ــة  ــذه املحافظ ــاء ه ــرام ألبن ــالل واالح ــم اإلج ــم، ولتقدي ــالم عليك ــم للس ــا إليك جئن
التــي نعترهــا بوابــة النــر، ومــن خاللهــا عــرت »ثــورة الحــادي والعريــن مــن 
ــه تعــاىل ســنعر  ــإذن الل ــة، وب ســبتمر« إىل النــر إلســقاط قــوى النفــوذ والهيمن
مــن هــذه املحافظــة إلســقاط مؤامــرات االحتــالل والغــزو، وهــذا بــإذن اللــه تعــاىل 

أمــل ســيتحقق قريبــاً.
أيهــا األخــوة: نحيــي لكــم ولــكل أبنــاء هــذه املحافظــة هــذه الــروح الوطنيــة التــي 
تحــى بهــا أبنــاء هــذه املحافظــة يف كل املنعطفــات التاريخيــة والوطنيــة التــي مــرت 

بهــا البــالد منــذ عقــود.
طاملــا تعرضــت هــذه املحافظــة لإقصــاء والتهميــش بســبب اســتغالل قــوى النفــوذ 
لطيبــة ووطنيــة أبنــاء هــذه املحافظــة وصرهــم عــى آالم املعانــاة، لــم تمثــل هــذه 
ــة،  ــذ مديري ــد يأخ ــوا كل واح ــات توزع ــى يف االنتخاب ــل، حت ــق التمثي ــة ح املحافظ
وأبنــاء املحافظــة كأنهــم ال وجــود لهــم، ويف املســتقبل -إن شــاء اللــه- ســيكون أبنــاء 

»محافظــة عمــران« حارضيــن يف أي انتخابــات ويف أي تســوية سياســية قادمــة.
ــذي  ــا ال ــا إىل املحافظــة لزيارتهــا والســالم عــى أهلهــا تتويجــاً لرنامجن نحــن جئن
شــمل عــدداً مــن املحافظــات، وكنــا نؤثــر أن يكــون الختــام يف »محافظــة عمــران« 

باإلضافــة إىل بعــض املحافظــات التــي لــم يتســّن لنــا زيارتهــا.
هــذه املحافظــة تســتحق فعــالً كل االهتمــام والتقديــر، ونحــن نــدرك أننــا لم نســتطع 
أن نقــدم شــيئًا بالشــكل الــذي نفــي مــع وفــاء أبنــاء هــذه املحافظــة وغرهــا مــن 
ــاء املحافظــات األخــرى؛ بســبب انشــغالنا بأولويــة مواجهــة العــدوان والحفــاظ  أبن
عــى تماســك الجبهــات، ولكــن مــا نؤكــده لكــم أنــه يف مــا توفــرت اإلمكانيات ســنبذل 
ــس  ــكورين رئي ــوة مش ــارة األخ ــى يف الزي ــاً- معن ــتقدمنا -أيض ــن اس ــا، ونح جهدن
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مجلــس القضــاء األعــى؛ عــى أســاس أن يكــون هنــاك خطــة لتفعيــل وتعزيــز دور 
املحاكــم والنيابــات يف املحافظــة وبشــكل اســتثنائي؛ لحــل قضايــا النــاس، وتعزيــز 
ســلطة النظــام والقانــون والقضــاء وســيادته، وهــو حــارض معنــا ســيتم مــن خاللــه 
ــة،  ــام القادم ــزه يف األي ــى تعزي ــل ع ــوع والعم ــذا املوض ــيق ه ــه- تنس ــاء الل -إن ش
ــذا  ــة يف ه ــران أولوي ــة عم ــون ملحافظ ــأن تك ــم ب ــى أيديه ــد ع ــاً- نش ــن -أيض ونح
املوضــوع لخصوصيتهــا وأيضــاً إلصــالح مــا أفســدته الســلطات الســابقة يف القضايــا 
ــل  ــذه القبائ ــاء ه ــن أبن ــات ب ــاكل والنزاع ــارة املش ــداء إلث ــتغلها األع ــي كان يش الت
إللهائهــم عــن قضاياهــم الكــرى؛ ألنهــم كمــا تعلمــون يســتخدمون ســابقاً سياســة » 
فــرق تســد« فقــد اشــتغلوا عــى تفريــق و تمزيــق القبائــل وإثــارة املشــاكل والنعرات 
الطائفيــة واملناطقيــة، وكذلــك الثــارات القبليــة لكــي ينهونــا عــن أن نطالــب بلقمــة 
عيشــنا، أو أن نطالــب بحريتنــا واســتقاللنا، وهــم باعــوا الوطــن بــراً وبحــراً وجــواً 
دون أن يســتطيع املواطــن أن يلتفــت إىل مــا يحــاك ضــد الوطــن حتــى وصلنــا مــا 

وصلنــا إليــه ولأســف.
مــا نعانيــه اليــوم ليــس مشــكلة آنيــة، بــل بســبب سياســات املــايض التــي كانــت 
قــد رمــت اليمــن يف أحضــان األمريــكان والصهاينــة ويف أحضــان آل ســعود بالــذات.

فعندمــا أحّســوا بأبســط طريــق للتحــرر اندفعــوا بــكل مــا لديهــم مــن قــوة ليقظــوا 
عــى هــذا الصــوت الــذي حــال اللــه ســبحانه وتعــاىل دون القضــاء عليــه.

األخ وزيــر األشــغال معنــي -أيضــاً- بتعزيــز دور وزارة األشــغال يف رصــف بعــض 
ــك وضــع مخطــط حــرضي راٍق، والعمــل عــى  ــات وإصــالح الجســور، وكذل الطرق

تحســن هــذه املدينــة -إن شــاء اللــه- لتكــون مدينــة نموذجيــة.
ــال  ــذه األعم ــب له ــغ مناس ــاد مبل ــة باعتم ــنوجه الحكوم ــا س ــن جانبن ــن م ونح
االســتثنائية يف ظــل هــذه الظــروف االســتثنائية، وبالنســبة للمستشــفى أو مــا يتعلــق 
بالطرقــات وغرهــا، وكذلــك األخ وزيــر اإلدارة املحليــة لتعزيــز دور الســلطة املحليــة 
ــات، والعمــل -أيضــاً- عــى ترشــيد دور املنظمــات ملواجهــة حــاالت العــوز  واملديري

التــي خلفهــا العــدوان والعمــل عــى االســتفادة منهــا.
ــرًا عــى مســارات باتجــاه هــذه املحافظــة، وباتجــاه  ــًزا كب اآلن العــدو مركــز تركي
غرهــا مــن املحافظــات -وكمــا نســمع- لكــن دائمــاً عملهــم هــو فقــط يف اإلعــالم 
كمــا قلنــا يف أكثــر مــن خطــاب يســموها »معركــة تحريــر عمــران« مثــل مــا ســموا 
»معركــة تحريــر تعــز« روجــوا لهــا ال نــدري كــم مــن األشــهر، ويف األخــر طلعــت ال 

يشء أمــام صمــود وثبــات أبنــاء هــذا الشــعب العظيــم.
واآلن العــدو حــاول أن يرمــز مرتزقتــه -كمــا تعلمــون- عــّن هــذا قائــًدا ملنطقــة وهذا 
كــذا.. وهــذا كــذا، ظنــاً منهــم أن انتصابهــم يف هــذه املناصــب ســيدفعهم إىل اخــراق 
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املجتمــع والعمــل عــى اســتقطاب أبنائــه.
ــه ومــع الوطــن، وال يمكــن إطالقــاً أن يســاوموا عــى هــذا  النــاس واقفــون مــع الل
الوطــن وعــى كرامتــه، وهــم كمــن وصفهــم اللــه ســبحانه وتعــاىل يف القــران الكريــم 
»اَل تَِجــُد َقْوًمــا يُْؤِمنـُـوَن ِباللَّــِه َواْليَــْوِم اآْلِخــِر يُــَوادُّوَن َمــْن َحــادَّ اللَّــَه َوَرُســوَلُه َوَلــْو 
َكانـُـوا آبَاءُهــْم أَْو أَبْنَاءُهــْم أَْو إِْخَوانَُهــْم أَْو َعِشــرَتَُهْم أُْوَلِئــَك َكتَــَب يِف ُقلُوِبِهــُم اإْلِيَمــاَن 
ــا  ــَن ِفيَه ــاُر َخاِلِدي ــا اأْلَنَْه ــن تَْحِتَه ــِري ِم ــاٍت تَْج ــْم َجنَّ ــُه َويُْدِخلُُه نْ ــُروٍح مِّ ــم ِب َوأَيََّدُه
َريِضَ اللَّــُه َعنُْهــْم َوَرُضــوا َعنـْـُه أُْوَلِئــَك ِحــْزُب اللَّــِه أاََل إِنَّ ِحــْزَب اللَّــِه ُهــُم اْلُمْفِلُحــوَن«.

ــك يجــب أن نعمــل جاهديــن عــى تماســك  ــون هــذا النمــوذج؛ لذل ــم فعــالً تمثل أنت
الصفــوف، ووحــدة الكلمــة ووحــدة الجبهــة الداخليــة، و-أيضــاً- نشــيد بــأن هــذه 
املحافظــة كانــت ســباقة يف التصالــح املجتمعــي، ســباقة يف إنهــاء ملــف الفتنــة التــي 
حصلــت يف »ســبتمر« وكانــت مــن أوىل املحافظــات التــي خرجــت مــن هــذا النفــق، 

وبفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل قدمتــم نموذًجــا يحتفــى بــه يف بقيــة املحافظــات.
ــك مــن املهــم جــداً أن يشــعروا أنهــم أمــام صخــرة مــن الوعــي، صخــرة مــن  لذل
ــذه  ــات ه ــات ومكون ــع فئ ــن جمي ــل ب ــاد والتكام ــن االتح ــرة م ــك، صخ التماس

ــن. ــذا الوط ــن له ــاً حص ــالً درع ــل فع ــي تمث ــة الت املحافظ
أبناؤكــم إخوانكــم زمالؤكــم يف كل جبهــة لهــم بــأس شــديد، ولهــم أثــر كبــر، وفيهــم 
القــادة، ومنهــم الشــهداء، وأعتقــد أن هــذه املحافظــة تصــدرت املحافظــات يف مقــدار 
الشــهداء والتضحيــات يف كل الجبهــات، تجــاوزت كل حــدود الجغرافيــا، فالشــهداء يف 
تعــز ويف البيضــاء ويف مــأرب ويف الجــوف ويف البقــع ويف الحــدود بكلــه ويف الســاحل 

وال تــكاد جبهــة تخلــوا مــن أبنــاء هــذه املحافظــة قياداتـًـا وأفــراًدا.
كذلــك بســبب الوضــع االقتصــادي، اســتطاع العــدو تجنيــد الكثــر مــن أبنــاء هــذه 
املحافظــة مــن ضعــاف النفــوس، لكــن نحــن نراهــن عــى حكمتكــم وقدرتكــم عــى 
التواصــل مــع مثــل هــؤالء الذيــن نعــرف أن الوضــع االقتصــادي هــو الــذي رمــى 

بهــم يف أحضــان العــدوان لكــي تســتطيعوا أن تطمئنوهــم.
واألخ املحافــظ، ومديــر األمــن، وكل املعنيــن يف الســلطة املحليــة، واملشــائخ، معنيــون 

باســتقدامهم بالتواصــل معهــم لعودتهــم إىل حضــن الوطــن.
طمئنوهم وحياهم الله بن إخوانهم وأهلهم.

ــلوا  ــد، وبيفس ــل بأح ــى التواص ــن ع ــد قادري ــم نع ــذر ل ــد يتع ــاد أح ــد: ال ع أقص
بنــا ويســودوا بوجيهنــا، مــن ســود وجيهكــم بــا نســود وجهــه، تواصلــوا بالنــاس 
وردوهــم إىل حضــن الوطــن وطمئنوهــم وأنتــم املعنيــن يف املحافظــة، مــن رجــع اللــه 

يحيــه.
وفعــالً بذلــوا جهــًدا كبــرًا ورجــع بعــض املديريــات أكثــر مــن ثــالث مائــة وأكثــر 
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مــن أربــع مائــة.
مســاكن فقــط بيعيشــوا حيــاة األمّريــن تحــت إمــرة الجنــود الســعودين والضبــاط 

الســعودين ويهينوهــم ويهينــوا كرامتهــم.
فليعــودوا مواطنــن صالحــن يســتقيموا وهــذا يعتــر مــن املواجهــة؛ ألنــه ســيخفف 

مــن الحمــل يف الجبهــات األخــرى ونحــن كلمــا اســتطعنا أن نقدمــه ســنقدمه.
أيضــاً: االهتمــام باألخــوة مــن القيــادات العســكرية يف املحافظــة إىل القيــام بدورهــم، 
ــادات  ــوة قي ــع األخ ــا- م ــا اتفقن ــاع -كم ــة الدف ــتنزل لجن ــة س ــابيع القادم ويف األس
الدفــاع عــى أســاس النــزول للجلــوس مــع القيــادات العســكرية، وترتيــب الوضــع 
العســكري واأللويــة املوجــودة يف املحافظــة، والقيــادات العســكرية التــي لهــا مجــال 

كبــر وتــم إقصــاء الكثــر منهــم خــالل الفــرة املاضيــة ليقومــوا بدورهــم.
ــي  ــو: أن ينته ــدم ه ــدم كل الن ــارة والن ــارة كل الخس ــرة والخس ــرة كل الح فالح

ــه. ــم يشــارك في هــذا العــدوان بالنــر املــؤزر واإلنســان ل
بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل الجميــع بــذل جهــًدا كبــرًا ورائًعــا، ولكــن مــن ال زال 
ــج  ــيخزي دول الخلي ــع س ــر املتوق ــا؛ ألن الن ــم يقدمه ــيندم إن ل ــات س ــه طاق لدي
التــي شــاركت يف العــدوان، وســيخزي القاعديــن، وســيخزي املراجعــن ويجعــل كل 

واحــد ينــدم بعــدم تقديــم الــدور الــذي عليــه.
نحــن مقبلــون عــى العــام الرابــع مــن العــدوان، نأمــل أن يشــهد زخمــاً كبــراً، وأن 

يشــهد حركــة كبــرة، وأن يشــهد تنوًعــا يف األنشــطة واألعمــال يف هــذه املحافظــة.
كلنــا ثقــة بقدرتكــم عــى تجــاوز كل اإلشــكاالت واملصاعــب، ونعدكــم أننــا لســنا اآلن 
يف مرحلــة انتخابيــة، لــم نجــيء لنــروج النتخابــات، نحــن يف حالــة حــرب، ولكننــا 
ــال  ــا املج ــرك لن ــم ي ــدوان ل ــالً، الع ــا فع ــل تقديرن ــة مح ــذه املحافظ ــول: أن ه نق
ــروف  ــبب الظ ــعب بس ــذا الش ــاء ه ــة وألبن ــذه املحافظ ــاء ه ــب ألبن ــا يج ــاء بم للوف

ــة أو عســكرية أو غرهــا. ــة أو أمني ــي فرضــت ســواء اقتصادي الت
ــا يف كل املحطــات، ومتــى مــا توفــرت  لكــن نؤكــد أنكــم ســتكونون محــط أولوياتن
اإلمكانيــات املتاحــة ســرون وتعرفــون مــدى حبنــا وتقديرنــا واهتمامنــا بأبنــاء هــذه 

املحافظــة وتقديرنــا ملواقفهــم.
ــات يف  ــم والنياب ــز املحاك ــم تعزي ــاء أن يت ــس القض ــس مجل ــى األخ رئي ــد ع نؤك
ــذه  ــة يف ه ــا أولوي ــه وتجعلوه ــل وج ــى أكم ــا ع ــوم بدوره ــران« لتق ــة عم »محافظ
ــط  ــاس وبس ــا الن ــل قضاي ــون وح ــام والقان ــيادة النظ ــيطرة س ــط س ــة لبس املرحل

ــتقرار. ــن واالس األم
ــاء  ــزول واللق ــاً للن ــنوجههم جميع ــة، س ــغال والصح ــك يف وزارة األش ــوة كذل واألخ
باإلخــوة يف قيــادة الســلطة املحليــة لتقديــم املتــاح واملمكــن، ولكــن يف األخــر يبقــى 
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دور علينــا جميعــاً هــو: الحفــاظ عــى وحــدة الصــف، والعمــل أيضــاً عــى إرســال 
ــا  ــيعر منه ــي س ــة الت ــي املحافظ ــران ه ــة عم ــداء، إن محافظ ــة لأع ــائل قوي رس
الشــعب اليمنــي إىل النــر، وســنتمكن -بــإذن اللــه تعــاىل- مــن إبطــال كل مؤامــرات 
األعــداء وإفشــالها وأيضــاً العمــل عــى تعزيــز الوحــدة الداخليــة، وســنعمل -أيضــاً- 
ــخاًصا  ــوا أش ــة وليس ــر الفتن ــن غ ــم م ــاجن أو غره ــاك مس ــو كان هن ــى ول حت
خطريــن ســنوجه عــى أســاس إطالقهــم بكفــاالت وضمانــات األخــوة املشــائخ، أيضاً 
لطمأنــة األخريــن الذيــن ال زالــوا هنــاك إذا أرادوا أن يعــودوا كذلــك مــن خاللكــم أنتــم 

ــوا الكثــر. تســتطيعوا أن تعمل
ــا أو  ــواء ً لن ــة، س ــذه املحافظ ــتكماله يف ه ــيتم اس ــج س ــاك برنام ــه هن ــاء الل وإن ش
األخــوة الــوزراء ونشــيد بالنمــوذج الــذي قــدم يف التصالــح املجتمعــي بــن املكونــات 
السياســية يف بعــض املديريــات، ونأمــل أن يتكــرر -أيضــاً - عــى مســتوى املحافظــة 

لتقدمــوا نموذجــاً يحتــذى بــه يف بقيــة املحافظــات. 
أيضــاً: نؤكــد مــن جديــد أننــا ســنوجه اإلخــوة يف الحكومــة باعتمــاد مبلــغ اســتثنائي 
ــي  ــار الت ــاليف األخط ــك ت ــة، وكذل ــن املدين ــق بتحس ــا يتعل ــواء يف م ــاريع، س للمش
ــور،  ــارات والجس ــاء العبّ ــا بإنش ــيول و غره ــن الس ــة م ــرة املاضي ــت يف الف حصل
ــي -إن  ــة الت ــذه املدين ــط ه ــر تخطي ــد وتطوي ــي، ولتحدي ــب الصح ــك يف الجان وكذل

ــة. ــدن اليمني ــن امل ــاً ب ــتصبح نموذج ــه- س ــاء الل ش
لكــم منــي ومــن كل اإلخــوة الشــكر والتقديــر عــى مواقفكــم، ونعدكــم أننــا ســنقف 
ــدي  ــم وأي ــى أيديك ــه ع ــوا أن ــات، وثق ــات واملنعطف ــم يف كل املحط ــارضون معك ح
ــبحانه  ــه س ــإذن الل ــب ب ــر القري ــيتحقق الن ــعب س ــذا الش ــاء ه ــن أبن ــم م أمثالك

وتعــاىل.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ــه.. مؤكــد  ــس الســيايس األعــى ومرافقي ــس املجل وكان محافــظ عمــران رحــب برئي
ــب  ــة واملكات ــلطة املحلي ــى أداء الس ــي ع ــا اإليجاب ــارة ومردوده ــذه الزي ــة ه أهمي

ــة. ــورة عام ــة بص ــة باملحافظ ــات الدول ــة ومؤسس التنفيذي
ــى  ــب ع ــن كث ــالع ع ــة واإلط ــية للمحافظ ــادة السياس ــارة القي ــار إىل أن زي وأش
ــم  ــتمرار الزخ ــع يف اس ــزا للجمي ــي حاف ــن، يعط ــية للمواطن ــات األساس االحتياج
ــاد  ــة بالرجــال والعت الشــعبي يف مواجهــة العــدوان ورفــد جبهــات الــرف والبطول

ــم. ــل الدع ــير قواف وتس
ــم  ــا ترمي ــي ومنه ــال الخدم ــة يف املج ــات املحافظ ــات ومتطلب ــتعرض احتياج واس
بعــض الطــرق الرئيســية أبرزهــا طريــق حــوث -عاهــم- حــرض وطريــق ذيبــن- 
شــوابة وإصــالح الجســور التــي دمرهــا العــدوان يف مختلــف مديريــات املحافظــة.
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ــتكمال  ــة اس ــي ويف املقدم ــاع الصح ــات القط ــان إىل احتياج ــظ جعم ــرق املحاف وتط
ــهم يف  ــذي سيس ــة وال ــه الطبي ــر متطلبات ــد وتوف ــران الجدي ــفى عم ــز مستش تجهي
تخفيــف الضغــط عــى مستشــفيات ومرافــق الصحــة باملحافظــة فضــال عــن تقديــم 

ــاء املحافظــة ومديرياتهــا. ــة الالزمــة ألبن الخدمــات الصحي
وأكــد محافــظ عمــران وقــوف أبنــاء املحافظــة إىل جانــب الوطــن وأمنــه واســتقراره 

ومواجهــة العــدوان وإفشــال مخططاتــه.
فيمــا ألقــى أمــن عــام املجلــس املحــي للمحافظــة صالــح املخلــوس كلمــة األحــزاب 
ــم  ــف توجهاته ــران بمختل ــاء عم ــوف أبن ــا وق ــد فيه ــية.. أك ــات السياس والتنظيم
السياســية والفكريــة صفــا واحــدا إىل جانــب الوطــن يف مواجهــة التحديــات الراهنــة 

ويف املقدمــة مواجهــة العــدوان الــذي يســتهدف اليمــن أرضــا وإنســانا.
ــي  ــة الت ــة الراهن ــالل املرحل ــة خ ــع خاص ــود الجمي ــر جه ــار إىل رضورة تضاف وأش
ــه  ــه وزعزعــة أمن يتعــرض فيهــا الوطــن ألخطــر مؤامــرة تســتهدف تمزيــق وحدت

ــي. ــلمه اإلجتماع ــتقراره وس واس
ــادة  ــن والقي ــاء للوط ــيظلون أوفي ــران س ــاء عم ــوس أن أبن ــح املخل ــد صال ــا أك كم

ــن. ــن الوط ــاع ع ــوف للدف ــة الصف ــيكونون يف مقدم ــية وس السياس
بــدوره أكــد وكيــل املحافظــة يحيــى داحــش يف كلمــة مشــائخ وأعيــان املحافظــة أن 

أبنــاء املحافظــة بمختلــف توجهاتهــم يقفــون صفــا واحــدا يف مواجهــة العــدوان.
كمــا أكــد أن مشــائخ ووجهــاء املحافظــة ســيبذلون جهودهــم للتواصــل مــع املغــرر 
بهــم للعــودة إىل حضــن الوطــن وقراهــم وعزلهــم وتغليــب املصلحــة الوطنيــة عــى 

كل املصالــح الضيقــة.
ــن  ــر أم ــايل ومدي ــد القه ــى مجاه ــيايس األع ــس الس ــار املجل ــاء مستش ــرض اللق ح

ــة. ــكرية واألمني ــادات العس ــن القي ــدد م ــوكل وع ــد املت ــد محم ــة العمي املحافظ
عقــب ذلــك قــام الرئيــس الصمــاد ومعــه رئيــس مجلــس القضــاء األعــى ووزيــرا 

ــران. ــة عم ــة إىل مدين ــارة تفقدي ــرق بزي ــة والط ــغال العام ــة واألش اإلدارة املحلي
حيــث وضــع الرئيــس الصمــاد حجــر األســاس ملــروع صيانــة وترميــم الشــوارع 
ــارة ســوق الليــل  الداخليــة ملدينــة عمــران بتكلفــة 250 مليــون ريــال ومــروع عبّ

وخــط عمــران- ريــدة املتقاطــع مــع ســائلة الناهــرة بتكلفــة 110 ألــف دوالر.
كمــا وضــع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى حجــر األســاس ملــروع توريــد وتركيب 
وتشــغيل ســكروبمب ملحطــة معالجــة الــرف الصحــي بقــاع البــون بتكلفــة 189 

ألــف دوالر.
وتفقــد الرئيــس الصمــاد أوضــاع مستشــفى 22 مايــو والخدمــات الصحيــة والطبيــة 
التــي يقدمهــا.. حيــث افتتــح أقســام العنايــة املركــزة والعمليــات ومركــز معالجــة 
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ــة  ــة العام ــب الصح ــالع مكت ــة اضط ــد أهمي ــة » الدفتريا«..وأك ــراض الوبائي األم
ــن يف املستشــفى بدورهــم ومضاعفــة الجهــود لتحســن مســتوى  والســكان والعامل

ــن. ــة املقدمــة للمواطن ــة والصحي الخدمــات الطبي

الرئيس الصماد حيضر لقاء التصاحل والتسامح لقبائل بني صريم 
مخر بعمران 

]19/مارس/2018[ عمران - سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم لقــاء التصالــح 

والتســامح لقبائــل بنــي رصيــم بمديريــة خمــر محافظــة عمــران.
ويف اللقــاء الــذي حــرضه محافــظ املحافظــة الدكتــور فيصــل جعمــان وأمــن عــام 
ــا الشــيخ صــادق  ــة الثوريــة العلي محــي املحافظــة صالــح املخلــوس وعضــو اللجن
أبــو شــوارب واملشــائخ والوجهــاء.. بــارك الرئيــس الصمــاد لقبيلــة بنــي رصيــم - 

حاشــد املصالحــة االجتماعيــة وطــي صفحــة املــايض. 
وقال« نشــكر قيــادة الســلطة املحليــة واملشــائخ والشــخصيات االجتماعيــة والفعاليات 
ــالل  ــتقبال خ ــب واالس ــاوة الرحي ــى حف ــران ع ــة بعم ــة والفكري ــة والثقافي الحزبي
ــم  ــي رصي ــل بن ــارك لقبائ ــاء املب ــذا اللق ــت به ــي توج ــة الت ــذه املحافظ ــا له زيارتن

بمديريــة خمــر ».
ــوة وإرادة  ــن ق ــر ع ــذي يع ــر ال ــري الكب ــد الجماه ــذا الحش ــي ه ــاف » نحي وأض
هــذه القبيلــة العظيمــة التــي وإن جئنــا لنشــيد برجــال الرجــال يف جبهــات القتــال 
فأنهــم ينتمــون للقبيلــة اليمنيــة وإن جئنــا لنتحــدث عــن مواقــف القــوى السياســية 
التــي وقفــت يف وجــه العــدوان فــأن قياداتهــا وجماهرهــا وســوادها األعظــم ينتمون 

للقبيلــة األصيلــة«.
وتابــع » نحــن نعتــر أن القبيلــة اليمنيــة هــي التــي تحقــق بوصلــة الوطنيــة وهــي 
مــن تضمــن لإنســان بقــاء موقفــه وطنيــاً ناصعــاً يقــف مــع الشــعب ومــن شــذ 

شــذ عــن قيمــه وقبيلتــه ».
واعتــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى هــذا اللقــاء التصالحــي الــذي توجــت بــه 
هــذه الزيــارة إىل عمــران يعــر عــن مــدى الوعــي والحــرص لــدى أبنــاء اليمــن ولــدى 

أبنــاء هــذه القبائــل يف هــذه املحافظــة األبيــة.
وأردف قائــال » إننــا اليــوم أمــام منعطــًف تاريخــي ولقــاء اســتثنائي وســتقتدي بكــم 
قبائــل اليمــن لتجعــل مــن هــذا اللقــاء محطــة، حيــث ســيكون يف مثــل اليــوم مــن 
األســبوع القــادم لقــاء حاشــد؛ نأمــل أن تتكــرر هــذه الصــورة ولكــن عــى مســتوى 
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الجمهوريــة يف صنعــاء يف ذكــرى ثالثــة أعــوام عــى الصمــود منــذ بدايــة العــدوان«.
ــارات  ــا ملي ــت فيه ــرة بذل ــرًة كب ــه مؤام ــن يواج ــاد أن اليم ــس الصم ــد الرئي وأك
ــة واســتقطاب  ــة اليمني الــدوالرات لتفكيــك النســيج اإلجتماعــي وكــذا تفكيــك القبيل

ــا. رجاله
وقــال » ولكــن نحــن نالحــظ هــذا األنمــوذج الرائــع ونؤكــد لكــم أننــا بكــم وبأمثالكم 
مــن أبنــاء اليمــن فخــراً وعــزة وهــذه القبيلــة اليــوم توجــت زيارتنــا التاريخيــة بهــذا 

اللقــاء االســتثنائي، فلكــم الشــكر والتقديــر والعرفان ».
ــم  ــية رغ ــادة السياس ــام القي ــن اهتم ــتكون ضم ــران س ــة عم ــد أن محافظ ــا أك كم

ــات. ــام بالجبه ــات لالهتم ــت األولوي ــي رصف ــدوان الت ــروف الع ظ
وأضــاف » لنــا الفخــر أننــا كلنــا مــن عمــران وعمــران هــي بوصلــة النــر بــإذن 
اللــه تعــاىل وســرون منــا مــا يركــم يف قــادم األيــام. أكــر مــا نجحنــا وظفرنــا بــه 

هــو وحــدة جبهتنــا الداخليــة وبقائهــا بهــذه القــوة والصالبــة واإلرادة ».
واســتطرد قائــال« نحــن اليــوم نلمــس هــذا األنمــوذج الــذي ســيتكرر عــى مســتوى 
اليمــن فلكــم كل الشــكر والتقديــر وللقائمــن عــى هــذا اللقــاء ونعدكــم أننا ســنجعل 
ــكان  ــه ال م ــوا أن ــن أثبت ــل الذي ــال القبائ ــة وبرج ــذه املحافظ ــام به ــا االهتم أولوياتن

للدولــة مــن دون وجودهــم وأنهــم الضمانــة الحقيقيــة لليمــن«.
ومــى بالقــول » كانــت األنظمــة يف الفــرات املاضيــة تســعى إلســقاط هيبــة القبيلــة 
والحــد مــن دورهــا خوفــاً عــى عروشــهم ولكــن أثبتــت القبيلــة اليمنيــة أنهــا صمــام 

األمــان لليمــن وهــا هــي اآلن تســطر املالحــم يف كل جبهــات القتــال ».
وخاطــب الحارضيــن » أنتــم اليــوم بلقائكــم أفقدتــم أولئــك الذيــن صــاروا يرتبــون 
ــوم  أنفســهم أمــام دول التحالــف ليقدمــوا أنفســهم ليبيعوهــا بالثمــن البخــس والي

ســقطت أثمانهــم وخــروا وخــر تحالفهــم«.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بجهــود قيــادة الســلطة املحليــة واملكونــات 
ــي  ــة بن ــدة قبيل ــز وح ــى تعزي ــرص ع ــدا الح ــل.. مؤك ــاء القبائ ــية وأبن السياس
رصيــم، هــذه القبيلــة األبيــة التــي قدمــت رســالة بالســتية ألعــداء الوطــن والبريــة 

ــود. ــذا الصم ــانية به واإلنس
ويف اللقــاء الــذي حــرضه الشــيخ حمــر بــن مبخــوت املرقــي.. أكــد رئيــس حــزب 
اليمــن الحــر الدكتــور نــارص العرجــي إىل أن لقــاء قبيلــة بنــي رصيــم -حاشــد يأتــي 
والوطــن يمــر بأصعــب وأخطــر مرحلــة منــذ مئــات الســنن، تكالــب عليــه األعــداء 
ــل  ــائل وأدوات القت ــع وس ــه بأبش ــن وأبنائ ــك بالوط ــوب للفت ــدب وص ــن كل ح م

والدمــار.
ــارضه  ــتهدف ح ــة تس ــرات خبيث ــرى ومؤام ــات ك ــه تحدي ــن يواج ــال » إن اليم وق



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

322

ــن  ــا م ــس أمامن ــي ولي ــتكبار العامل ــة االس ــى أنظم ــل أعت ــن قب ــه م ومســتقبل أبنائ
خيــار غــر طــي صفحــة املــايض والرفــع فــوق الصغائــر وتجــاوز الخالفــات مهمــا 
ــامح  ــح والتس ــا التصال ــدة عنوانه ــة جدي ــالن مرحل ــبابها بإع ــا وأس ــت طبيعته كان

ــا ». فيمــا بينن
وشــدد الدكتــور العرجــي عــى رضورة توحيــد الكلمــة ورص الصفــوف يف مواجهــة 
العــدو الحقيقــي ومخططاتــه التــي تســتهدف الجميــع دون اســتثناء .. مشــيدا بقرار 
القيــادة السياســية بإعــالن العفــو وإغــالق ملــف فتنــة ديســمر وإعــالن عهــد جديــد 

مــن التســامح واإلخــاء والوحــدة. 
وأضــاف » ومــا هــذا اللقــاء إال ترجمــة للمصالحــة االجتماعيــة الشــاملة لقــرار القيادة 
السياســية بمــا تقتضيــه املرحلــة الراهنــة واالســتثنائية التــي تمــر بهــا البــالد جــراء 

ــدوان والحصار ». ــتمرار الع إس
ــة  ــية ممثل ــادة السياس ــوة القي ــة لدع ــد واملبارك ــي التأيي ــور العرج ــدد الدكت وج
ــة الشــاملة والتوجــه ملواجهــة  ــس الســيايس األعــى للمصالحــة الوطني برئيــس املجل

ــة.  ــه اإلجرامي ــال مخططات ــدو وإفش الع
وأكــد أن قبيلــة حاشــد ســباقة عــر التاريــخ يف مواقفهــا الوطنيــة وســتكون اليــوم 
ــامح  ــح والتس ــن التصال ــد م ــد جدي ــالن عه ــايض وإع ــة امل ــي صفح ــة لط يف الطليع

ــع ملواجهــة العــدوان. وتوجــه الجمي
ــة  ــن مرحل ــاء وتدش ــامح واإلخ ــم التس ــار لقي ــن إىل اإلنتص ــاء اليم ــة أبن ــا كاف ودع
جديــدة مــن التكاتــف والتكامــل والعمــل الوطنــي املشــرك يف مقارعــة األعــداء وصــد 
كل املؤامــرات الســاعية للنيــل مــن الوطــن وقــراره الســيادي واالســتيالء عــى ثرواتــه 

وخراتــه.
مــن جانبــه أشــار الشــيخ عــي عاطــف يف كلمتــه عــن حــزب اإلصــالح إىل أن الحــرب 

التــي تــدور رحاهــا بــن اليمنيــن تســتهدف الجميــع.
ــة  ــم يــأت لدعــم الرعي ــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات ل وقــال » إن التحالــف ال
وال لحمايــة الحــدود الجنوبيــة لنظــام آل ســعود وال للقضــاء عــى أنصــار اللــه لكــن 
هــذه الحــرب املدمــرة جــاءت لتنفيــذ األجنــدة املأســونية العامليــة وتلبيــة لرغبــة قــوى 

الــر أمريــكا وإرسائيــل«. 
ــي ال  ــف الهمج ــذا التحال ــك أن ه ــاال للش ــدع مج ــا ال ي ــا بم ــح جلي ــاف » اتض وأض
ــعى  ــا يس ــر وإنم ــى اآلخ ــار ع ــراف االنتص ــن األط ــرف م ــمح ألي ط ــن أن يس يمك

ــة ». ــا ال نهاي ــرب إىل م ــل الح ــعال فتي إلش
ولفــت الشــيخ عاطــف إىل أن الحــرب مهمــا دارت بــن اليمنيــن ســتنتهي وســيقف 

الجميــع عــى طاولــة واحــدة للتصالــح والتســامح والتعايــش والقبــول باآلخــر. 
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ودعــا جميــع القــوى السياســية إىل تحكيــم العقــل واملنطــق وإيقــاف نزيــف الــدم 
اليمنــي.. كمــا دعــا املشــائخ والوجهــاء وحكمــاء اليمــن والعلمــاء إىل القيــام بدورهــم 
وواجبهــم الوطنــي بالســعي إليقــاف الحــرب وتبنــي مــروع التصالــح والتســامح 

بــن اليمنيــن. 
وصــدر عــن اللقــاء القبــي لبنــي رصيــم حاشــد بيــان أكــد فيــه املشــاركون مبادلــة 
القبيلــة للقيــادة السياســية الوفــاء بالوفــاء عــى إصــدار العفــو عــن كل مــن شــارك 
يف فتنــة ديســمر وتوجيهاتهــا بإغــالق صفحــة املــايض وإطــالق كل املوقوفــن عــى 
ذمتهــا، منطلقــن يف مصالحــة مجتمعيــة ملواجهــة العــدوان ورفــد الجبهات وإســقاط 

مخططــات العــدوان. 
وأكــدت قبيلــة بنــي رصيــم اســتجابتها لدعــوة الســيد عبدامللــك بــدر الديــن الحوثــي 
ــية  ــادة السياس ــب القي ــدا إىل جان ــا واح ــا صف ــة ووقوفه ــات الدول ــل مؤسس يف تفعي

ملواجهــة العــدوان وإفشــال مخططاتــه.
كمــا أكــد البيــان مــي قبيلــة بنــي رصيــم يف حشــد الطاقــات لرفــد جبهــات الرف 

والبطولــة بالرجــال والعتــاد حتــى دحــر العــدوان وتحقيــق النــر املؤزر. 
ــعب  ــى الش ــدوان ع ــاف الع ــدويل إىل إيق ــع ال ــم، املجتم ــي رصي ــة بن ــت قبيل ودع
اليمنــي وكــذا إيقــاف بيــع الســالح للنظــام الســعودي واإلماراتــي ورفــع الحصــار 
عــن مينــاء الحديــدة ومطــار صنعــاء الــدويل لدخــول احتياجــات الشــعب اليمنــي ويف 

ــة.  ــدواء واملشــتقات النفطي املقدمــة الغــذاء وال
ــة  ــوة الصاروخي ــعبية والق ــان الش ــش واللج ــال الجي ــدور أبط ــان ب ــاد البي وأش
والقــوات الجويــة واملالحــم البطوليــة التــي يســطرونها يف مختلــف الجبهــات دفاعــاً 

ــدوان.  ــة الع ــه يف مواجه ــيادة أراضي ــتقراره وس ــه وإس ــن وأمن ــن الوط ع
تخلل اللقاء قصيدة للشاعر عبداملعن مجي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يتقدم مراسم تشييع جثمان 
العامة محود املؤيد

]20/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:
ــح  ــه األخ صال ــب تقدم ــزي مهي ــب جنائ ــوم يف موك ــاء الي ــة صنع ــيع بالعاصم ش
الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، جثمــان العالمــة حمــود بــن عبــاس املؤيــد 
الــذي وفــاه األجــل أمــس عــن عمــر ناهــز 103 ســنوات بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء 

يف املجــال الدينــي والعلمــي والفتــاوى.
وخــالل مراســم التشــييع بجامــع الشــوكاني بصنعــاء بحضــور عــدد مــن قيــادات 
الدولــة والحكومــة وأصحــاب الفضيلــة العلمــاء وعــدد مــن أعضــاء مجلــي النــواب 
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والشــورى وجمــوع حاشــدة مــن املواطنــن.. أعــرب الرئيــس الصمــاد عــن عميــق 
حزنــه لرحيــل أحــد أعــالم اليمــن واألمــة العربيــة واإلســالمية العالمــة املؤيــد الذيــن 
ــة  ــة القائم ــه العظيم ــه ومبادئ ــالم وقيم ــم اإلس ــر تعالي ــر يف ن ــدور كب ــهموا ب أس

عــى الوســطية واالعتــدال.
ــذاذ  ــا األف ــد علمائه ــد أح ــة املؤي ــل العالم ــرت برحي ــة خ ــن واألم ــد أن اليم وأك
املجتهديــن يف مجــال الفقــه والحديــث والعلــوم الرعيــة، واإلفتــاء والذيــن ســاهموا 

ــان. ــذل واإلحس ــاء والب ــم العط ــاء قي ــاء يف إرس ــن العلم ــر م ــب الكث إىل جان
وأشــار إىل إن رحيــل العالمــة املجتهــد حمــود املؤيــد رحمــه اللــه ســيرك فراغــاً كبراً 
ال يعــّوض، حيــث كان رمــزاً للنزاهــة واإلســتقامة واإلخــالص وحــب النــاس ورجــالً 
ناصحــاً أمينــاً لــم يبخــل بــأي رأي أو تقديــم أي مشــورة تخــدم اإلســالم واملســلمن.

ــاً  ــال ومنصف ــا جلي ــد كان عامل ــى إىل أن الفقي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــت رئي ولف
ــه  ــى يف الل ــق وال يخ ــة الح ــول كلم ــه يق ــه ونصائح ــه وآرائ ــاً يف كل مواقف ومتورع
لومــة الئــم.. منوهــا باملآثــر الخالــدة التــي تركهــا الفقيــد مــن العلــم النافــع واملثــل 

ــم التــي زرعهــا يف قلــوب طالبــه ومحبيــه حتــى آخــر أيــام حياتــه. والقي
ــه  ــع رحمت ــد بواس ــود املؤي ــة حم ــد العالم ــد الفقي ــاىل أن يتغم ــه تع ــل إىل الل وابته
ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه ووذويــه ومحبيــه وطالبــه الصــر والســلوان. » 

ــه راجعــون ». ــآ إلي ــه وإن ــا لل إن
وقــد ووري جثمــان العالمــة املؤيــد الثــرى صبــاح اليــوم يف مقــرة الكبــي بمنطقــة 
الجــراف الرقــي مديريــة شــعوب بأمانــة العاصمــة بعــد الصــالة عليــه يف جامــع 

الشــوكاني.

الرئيس الصماد حيضر حفل اختتام ورشة عمل التعبئة واالستدعاء 
للضباط يف احملافظات

]24/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
املســلحة اليــوم اختتــام ورشــة عمــل التعبئــة واالســتدعاء للضبــاط يف املحافظــات، 

والتــي نظمتهــا وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العــام.
ويف الحفــل الــذي أقيــم باملناســبة أعــرب الرئيــس الصمــاد عــن ســعادته بحضــور 
حفــل اختتــام هــذه الورشــة.. وقــال » ونحــن نســتقبل بعــد يومــن الذكــرى الثالثــة 
للصمــود وندشــن مــن خاللهــا العــام الرابــع يســعدنا أن نلتقــي بكوكبــة مــن ضباط 
ــي نأمــل أنهــم اســتفادوا منهــا  القــوات املســلحة واألمــن املشــاركن يف الورشــة الت

الكثــر مــن املعــارف والعلــوم العســكرية ».
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وأضــاف » نحــن أمــام تحــد كبــر وعــدوان ســافر يتطلــب أن يكــون الجميــع عــى 
أرقــى درجــات الوعــي والتحــي باليقظــة والجهوزيــة ».. الفتــا إىل أن الذكــرى الثالثــة 
للصمــود تأتــي وهنــاك مواقــف جديــدة وليســت غريبــة لكــن يتطلــب شــد العزائــم 

وشــحذ الهمــم.
وتابــع »عندمــا يجتمــع مجلــس الشــيوخ األمريكــي باألمــس األول ويصــوت بغالبيــة 
مطلقــة ألكثــر مــن 55 صوتــا مقابــل 44 صوتــا لصالــح اســتمرار الدعــم األمريكــي 
ملــا يســمى بعاصفــة الحــزم وتحالــف العــدوان، مــاذا يعنــى ذلــك، فالعــدوان هــو 
ــن  ــكا وال يمك ــل أمري ــن داخ ــدوان م ــن الع ــر أعل ــوم والجب ــن أول ي ــي م أمريك
للســعودية واإلمــارات القيــام بذلــك، فهــم أضعــف مــن أن يتمــادوا بهــذا العــدوان 
ــب أن  ــن الغري ــن م ــتي؛ ولك ــم اللوجس ــي والدع ــيايس األمريك ــاء الس ــوال الغط ل
يتمــادى األمريكــي ليعلــن أنــه مشــارك مشــاركة مبــارشة يف هــذا العــدوان ملــاذا ألن 

ــه القــدرة عــى الرويــض ». لدي
ــض  ــتطاعوا تروي ــن اس ــى إىل أن األمريكي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــت رئي ولف
ــورة  ــاركتهم بص ــوا مش ــة أعلن ــن أول وهل ــن م ــو أن األمريكي ــر.. وأردف » ل الكث
ــوا ألن  ــة تراجع ــان العمال ــوا يف أحض ــن ارتم ــر مم ــا الكث ــدوان ربم ــارشة يف الع مب

ــة ». ــم وطني ــم لديه بعضه
ــم  ــدو وخدعوه ــان الع ــوا يف أحض ــن ارتم ــر بم ــم التغري ــد ت ــول » لق ــى بالق وم
ــابيع  ــل أس ــن قب ــي األمريكي ــة، فيأت ــادة الرعي ــاء إلع ــدوان ج ــوا أن الع وزعم
ــفت  ــن تكش ــض، لك ــذا تروي ــم وهك ــرا عليه ــكلون خط ــن يش ــدوا أن اليمني ويؤك
حقيقــة أن األمريكــي هــو الراعــي األســاس للعــدوان بحيــث وأصبــح األمــر طبيعــي 

ــر ». ــدى الكث ل
واســتطرد » لكــن هــذا ليــس باألمــر الطبيعــي إذا كان اإلنســان ال يــزال فيــه ذرة مــن 
اإلنســانية واإلبــاء والكرامــة، فاألمــر خطــر مــن خــالل التباهــي األمريكــي وإعالنــه 
رســمياً ويف مجلــس الشــيوخ الــذي يقــر السياســيات األمريكيــة أنــه رشيــك أســايس 

يف العــدوان عــى اليمــن؛ وال نــرى أي تحــرك مــن قبــل الجميــع«.
وأشــار الرئيــس الصمــاد إىل أن هــذا التحــدي األمريكــي وبعــد هــذا التريح الســافر 
واملبــارش، يفــرض أن يكــون هنــاك هبــة غــر مســبوقة لــكل مــن بقــي فيــه ذرة مــن 
ــن  ــة الذي ــة ملســاندة الجيــش واللجــان الشــعبية وأن يراجــع املرتزق كرامــة أو حري
تــم خداعهــم وهــم عــى ظهــور الدبابــات الســعودية واإلماراتيــة ينفــذون املــروع 

األمريكــي.
وقــال« هنــاك خطــورة كبــرة عــى اإلنســان وكرامتــه وفطرتــه وغريزتــه التــي خلقــه 
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اللــه يف أن يســمع العــدو األمريكــي يتباهــى بمشــاركته يف العــدوان ثــم ال يكــون لــه 
أي موقــف يف هــذا الجانــب«.

ــى  ــة حت ــدول العربي ــول أي يشء مــن ال ــات املتحــدة تعــودت قب وأشــار إىل أن الوالي
ــح طبيعــي  ــل بــن أبنائهــا، وهــو مــا ال ترضــاه لنفســها وأصب عــى مســتوى القت
القتــل باملئــات وبــاآلالف مــن أبنــاء هــذا الشــعب وهكــذا العــدو األمريكــي يــروض 

ــم أي يشء. ــل منه ــى تتقب ــعوب حت الش
واعتــر هــذا الزخــم والتجمــع وتوافــد أبطــال القــوات املســلحة واألمــن يبــر بالخــر 
لهــذا الشــعب خاصــة ونحــن عــى أعتــاب بدايــة عــام رابــع مــن الصمــود يف وجــه 

العــدوان، مــا يتطلــب زخمــاً وتحــركا عمليــاً وميدانيــاً.
ــة نفــر وليســت  ــة الراهنــة، مرحل وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن املرحل
مرحلــة اســتجابة عاديــة.. وقــال » يجــب أن تكــون هنــاك حالــة اســتنفار يف جميــع 

الوحــدات العســكرية ويف القــرى واملــدن«.
وأضــاف » نحــن لدينــا عــدة خيــارات لرفــع معانــاة الشــعب اليمنــي، ســالم مــرف 
بالجلــوس عــى طاولــة الحــوار إليقــاف العــدوان، ومــا نلمســه أن العــدو ليــس مقبال 
ــب  ــن يف حل ــداء الوط ــن أع ــر م ــتفيدون كث ــا مس ــرب له ــذه الح ــالم، وه ــى الس ع
ــوم يف  ــلمان كل ي ــن س ــد ب ــرف أن محم ــر يع ــا والكث ــتمرار دعمه ــعودية، واس الس

دولــة يــوزع مئــات املليــارات«.
وتابــع » خيــار الســالم قــد يكــون غــر وارد لــدى تحالــف العــدوان ونحــن ال يمكــن 
ــد  ــة بم ــة الداخلي ــه للمصالح ــن أن نتج ــد م ــات، والب ــد كل التضحي ــلم بع أن نستس
ــع  ــم ونرف ــعب الظل ــذا الش ــن ه ــع ع ــم لندف ــوا معه ــن يقاتل ــن الذي ــا لليمني أيدين
معاناتــه وخاصــة بعــد تعــرض الكثــر منهــم ألشــد أنــواع اإلهانــة والــذل واالحتقــار، 

وهــذا ليــس مــن مصلحتهــم االســتمرار مــع الســعودية وتحالفهــا ».
وأردف قائــال » هنــاك كثــر مــن الضبــاط والقــادة العســكرين ال زالــوا يف معتقــالت 
ــن  ــا يف ح ــى حدوده ــا ع ــم دروع ــت منه ــا جعل ــا ألنه ــس وأبه ــعودية يف الخمي الس
ــتخبارات  ــجن، واالس ــم إىل الس ــزج به ــم ال ــوا وت ــزة فرفض ــم ع ــض لديه أن البع
ــعودية  ــوح الس ــدم جن ــد ع ــا يؤك ــادة، م ــاط والق ــماء الضب ــا أس ــكرية لديه العس
وتحالفهــا للســالم ألنهــم ليســوا أهــال للســالم وإخواننــا يف الداخــل ندعوهــم للســالم 

ــوع«. ــة خن ــف يف حال ــم لأس لكنه
وشــدد الرئيــس الصمــاد أنــه ال حــل إال بتعزيــز الصمــود للتعجيــل بســاعة النــر 
ــع  ــات م ــى التفاهم ــذل منته ــا نب ــال » عندم ــي.. وق ــعب اليمن ــاة الش ــع معان ورف

ــدو ». ــن للع ــاب اليمني ــم رق ــتحيل تقدي ــي مس ــك، يعن ــوا ذل ــم يقبل ــن ول اآلخري



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

327

ــذه  ــعب وه ــذا الش ــر له ــه كب ــد الل ــم بع ــل فيك ــول » األم ــاط بالق ــب الضب وخاط
ــدون  ــاك اآلالف يتواف ــدان وهن ــا يف املي ــة تأهيله ــنا نتيج ــرج ملس ــي تتخ ــع الت الدف
ــة  ــالل املرحل ــة وخ ــرف والبطول ــات ال ــوا إىل جبه ــع ليتوجه ــكرات التجمي إىل معس
القادمــة يجــب أن نشــهد مســارات قويــة وتجميــع كبــر فطريــق األلــف ميــل تبــدأ 

ــوة ». بخط
وأشــاد بــدور قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة عــى هــذا الجهــد 

الكبــر الــذي يعتــر أنموذجــا يحتــذى بــه يف بقيــة املؤسســات.
واختتــم رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمتــه بالقــول »صمودنــا قــل أن تجــد لــه 
نظــر، إنهــارت املنظومــة الدفاعيــة للجيــش الســعودي يف الحــدود وهــم يعتــروه أحد 
الجيــوش الكــرى يف العالــم، فاســتعانوا بالباكســتان والبــالك ووتــر والبنقــال حتــى 
الكثــر مــن اليمنيــن املرتزقــة تــم االســتعانة بهــم لحمايــة حــدود الســعودية، لكــن 

الجيــش اليمنــي متماســك يف صــورة قــل أن تجــد نظــر لهــا يف التاريــخ املعــارص«.
مــن جانبــه رحــب وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي بــاألخ صالح 

الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى- القائــد األعــى للقوات املســلحة.
ــع  ــلحة ورف ــوات املس ــبي الق ــاد بمنتس ــس الصم ــام الرئي ــة واهتم ــاد برعاي وأش
ــدادا  ــاً وإع ــالً وتدريب ــود تأهي ــف والجن ــاط والص ــادة والضب ــدرات الق ــارات وق مه
قتاليــا ومعنويــا، وبمــا يواكــب مقتضيــات ومتطلبــات تعزيــز القــدرة الدفاعيــة لليمن 
ومواجهــة قــوى الــر والعــدوان التــي الزالــت تواصــل ممارســاتها الهمجيــة بحــق 

ــوام. ــالث أع ــدى ث ــى م ــن ع ــي والوط ــعب اليمن الش
وأكــد وزيــر الدفــاع أن القــوات املســلحة الباســلة تقــف اليــوم عــى أعتــاب مرحلــة 
ــه  ــن وأمن ــن الوط ــاع ع ــدوان والدف ــة الع ــات يف مواجه ــود والثب ــن الصم ــدة م جدي

ــه. ــيادة أراضي ــتقراره وس وإس
ــن  ــام محوري ــا أم ــا وواجباته ــز يف مهامه ــلحة ترتك ــوات املس ــار إىل أن الق وأش
رئيســين، األول تعزيــز ورفــد الجبهــات باملقاتلــن األشــداء املدربــن تدريبــاً نوعيــاً 
عــى خــوض غمــار املعركــة الحاســمة ضــد قــوى الــر والطغيــان الطامعــن بعــودة 

ــتعمار. ــة االس ــن اىل أزمن اليم
ــاء  وأوضــح أن املحــور الثانــي مــن مهــام القــوات املســلحة يرتكــز عــى إعــادة بن
وتحديــث املؤسســة العســكرية عــى أســس وطنيــة وعلميــة متطــورة تعيــد ملنتســبيها 
االعتبــار ليكونــوا دومــاً حصنــاً منيعــاً وصمــام أمــان للوطــن والشــعب وقــوة مهابــة 
ــة  ــيادة اليمني ــون الس ــة وص ــى حماي ــادرة ع ــة ق ــة الهام ــة الحيوي ــذه املنطق يف ه

واإلســهام الفاعــل يف ترســيح دعائــم االســتقرار«.
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ــة  ــة العام ــة التعبئ ــار عملي ــة يف إط ــات املحقق ــي بالنجاح ــر العاطف ــاد الوزي وأش
والتحشــيد التــي تشــهدها عــدد مــن محافظــات الجمهوريــة وتدفــق املقاتلــن لرفــد 

ــة. ــرف والبطول ــات ال جبه
فيمــا رحــب مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي للقــوات املســلحة العميــد يحيــى املهــدي 

يف كلمتــه الرحيبيــة برئيــس املجلــس الســيايس األعــى والحارضيــن.
ــتدعاء  ــة واالس ــل التعبئ ــة عم ــام ورش ــل اختت ــس حف ــور األخ الرئي ــال » إن حض وق
ــل هــذه  ــا إىل أن مث ــاط يف املحافظــات أعطاهــم دافــع وحافــز معنــوي ».. الفت للضب
ــوات  ــاط الق ــع ضب ــية يف تجمي ــادة السياس ــات القي ــذا لتوجيه ــد تنفي ــات تع الورش

ــلحة. املس
ــد  ــاط ســيعمل عــى توحي كلمــة الخريجــن أشــارت بدورهــا إىل أن اســتيعاب الضب
الصفــوف وتعزيــز الهويــة الوطنيــة واالســتفادة مــن كافــة الخــرات والتخصصــات 

لرفــد الجبهــات.
ــة بالرئيــس الصمــاد الهتمامهــا يف إعــادة  ــادة السياســية ممثل وقدمــت الشــكر للقي
ــال  ــا الفع ــاطها ودوره ــة نش ــذه املؤسس ــد له ــا يعي ــكرية بم ــة العس ــاء املؤسس بن

ــن. ــاه الوط تج
وجــددت التأكيــد عــى أنهــم ســيكونوا ســباقون ويف مقدمــة الصفــوف لدعــم جبهــات 
الــرف والبطولــة وتقديــم التضحيــات ضــد العــدوان وبــراً بالقســم الــذي أقســموه 

عــى أنفســهم يف الدفــاع عــن تــراب هــذا الوطــن.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يتفقد االستعدادات مبيدان السبعني 
لفعالية الذكرى الثالثة للصمود

]25/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:
ــتعدادات  ــوم االس ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــد األخ صال تفق
والتجهيــزات بميــدان الســبعن بالعاصمــة صنعــاء للفعاليــة الكــرى التــي ســتقام 

ــن بمــرور ثــالث ســنوات مــن الصمــود يف مواجهــة العــدوان. غــدا االثن
واســتمع الرئيــس الصمــاد مــن القائمــن عــى الفعاليــة والجهــات املعنيــة إىل رشح 
حــول الرتيبــات النهائيــة للفعاليــة التــي ســتحتضنها العاصمــة صنعــاء والتــي تعــد 
ــن  ــة م ــة القادم ــود الجماهري ــتقبال الحش ــات الس ــذا الرتيب ــا وك ــر يف تاريخه األك

مختلــف املحافظــات للمشــاركة يف الفعاليــة.
ــي  ــعب اليمن ــر الش ــوة إىل جماه ــى الدع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــدد رئي وج
ــة  ــل محط ــي تمث ــة والت ــذه الفعالي ــرف يف ه ــب وامل ــور املهي ــاركة والحض للمش



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

329

فاصلــة يف تاريــخ الشــعب اليمنــي وصمــوده عــى مــدى ثــالث ســنوات يف مواجهــة 
ــارص ــخ املع ــة يف التاري ــه البري ــدوان عرفت ــى ع أعت

ــن  ــه م ــا تحمل ــدوان وم ــة الع ــود يف مواجه ــة للصم ــرى الثالث ــت إىل دالالت الذك ولف
رســائل للعالــم واملجتمــع الــدويل وقــوى العــدوان باســتمرار صمــود وثبــات الشــعب 

اليمنــي وأنــه شــعب عــي عــى االنكســار مهمــا بلغــت التحديــات.
ــان  ــن واللج ــل املعني ــن قب ــة م ــود املبذول ــر للجه ــكر والتقدي ــن الش ــر ع وع
التحضريــة والتنظيميــة للرتيــب إلقامــة هــذه الفعاليــة وبمــا يتناســب مــع عظمــة 

ــنوات. ــالث س ــدى ث ــى م ــي ع ــعب اليمن ــود الش صم

الرئيس الصماد يعلن إطاق مشروع بناء الدولة يف الفعالية املركزية 
مبيدان السبعني

]26/مارس/2018[ صنعاء-سبأ:
شــهد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى صبــاح اليــوم الحشــد 
ــاء يف  ــة صنع ــبعن بالعاصم ــدان الس ــة بمي ــة املركزي ــب يف الفعالي ــري املهي الجماه

ــة للصمــود يف وجــه العــدوان. الذكــرى الثالث
ويف الفعاليــة التــي بــدأت بــآي مــن الذكــر الحكيــم والســالم الجمهــوري بحضــور 
ــز  ــد العزي ــور عب ــوزراء الدكت ــى عــي الراعــي وال ــواب األخ يحي ــي الن رئيــي مجل
بــن حبتــور ورئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا محمــد عــي الحوثــي.. ألقــى األخ صالــح 

الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة يف الفعاليــة فيمــا يــي نصهــا:
وا  الحمــد للــه رب العاملــن القائــل يف محكــم كتابــة« يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـوا إِن تَنــُرُ

ُكــْم َويُثَبِّــْت أَْقَداَمُكــْم ». اللَّــَه يَنُرْ
ــه الطاهريــن وارَض  ــه الصــادق األمــن وعــى آل والصــالة والســالم عــى رســول الل

ــار املنتجبــن. اللهــم عــن صحابتــه األخي
شعبنا اليمني العظيم

السالم عليكم ورحمه الله وبركاته،،،
يطيــب يل أن أتوجــه إليكــم فــرداً فــرداً بالشــكر الجزيــل والعرفــان واإلعــزاز لهــذا 
ــه،  ــه وعظمت ــن عزم ــعب وع ــذا الش ــود ه ــن صم ــر ع ــذي يع ــرف ال ــور امل الحض
وأقــف اليــوم إجــالالً وإكبــاراً لكــم، فرغــم الظــروف االقتصاديــة الصعبــة واملعانــاة 
الشــديدة التــي فرضهــا العــدوان عــى الجميــع إال أن هــذا الحضــور املــرف يبعــث 
ــة  ــن ثق ــر ع ــم، ويع ــكل العال ــات ل ــة والثب ــزة والعظم ــائل الع ــوح رس ــكل وض ب
الشــعب اليمنــي بالنــر املســتحق بموجــب وعــد اللــه الصــادق يف قولــه تعــاىل« أُِذَن 
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ــْم َلَقِديــٌر«. ِه ــَه عــى نَْرِ ــْم ُظِلُمــوا ۚ َوإِنَّ اللَّ َُّه ــوَن ِبأَن ِللَِّذيــَن يَُقاتَلُ
اإلخوة الكرام واألخوات:

ــي  ــعبنا اليمن ــاء ش ــي كل أبن ــم أحي ــن خاللك ــم وم ــمحوا يل أن أحييك ــة اس يف البداي
ــه. ــراه وُعزل ــن وُق ــق اليم ــد يف كل مناط ــد املجاه ــر الصام ــم الصاب العظي

وأحيــي إخوانكــم أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية الواقفــن باملرصــاد، وببســالة 
ــى  ــه أعت ــال، يف وج ــواطئ والجب ــاري والش ــهول والصح ــر يف الس ــة النظ منقطع
عــدوان همجــّي تعــرض لــه اليمــن عــر التأريــخ، وأحيــي أبطــال القــوة الصاروخية، 
ــم  ــون بدمائه ــن يصيغ ــن الذي ــود املجهول ــري، وكل الجن ــوي، والبح ــاع الج والدف
وعرقهــم وصرهــم وتضحياتهــم ملحمــًة تاريخيــًة مــن العــزة والكرامــة والبســالة يف 

مواجهــة تحالــف الــر والعــدوان.
ــى  ــايل بأغ ــم الغ ــى عطائه ــهداء ع ــي كل أرس الش ــوة أن أحي ــا األخ ــمحوا يل أيه واس
ــن  ــاء العامل ــاء، والعلم ــاء الرف ــل األوفي ــال القبائ ــكل رج ــة ل ــون، وتحي ــا يملك م
الصادحــن بالحــق، وأحيــي اإلعالميــن واملثقفــن الذيــن لــم يحرفــوا ولــم يبدلــوا، 
ــدور  ــي ال ــم، نحي ــهم وجامعاته ــن يف مدارس ــالب املرابط ــن والط ــي املدرس وأحي

ــدوان. ــد الع ــة ض ــا املرف ــة يف كل مواقفه ــرأة اليمني ــز للم ــم واملتمي العظي
ــل  ــف يف الداخ ــّر رشي ــي ح ــف، وكل يمن ــع وموظ ــزارع وصان ــل وم ــي كل عام أحي
ــام  ــر النظ ــم وتك ــن ظل ــم م ــن ناله ــون الذي ــوة املغرب ــك األخ ــا يف ذل ــارج بم والخ
الســعودي مــا نالهــم, وأبعــث بالتحيــة أيضــا للمشــاركن يف الفعاليــات املتزامنــة يف 
الحديــدة وغرهــا ولــكل مــن لــم تســعفهم الظــروف للوصــول إىل ســاحة الســبعن.

األخوة واألخوات:
ــم الغاشــم الــذي  وشــعبنا اليمنــي يطــوي اليــوم ثالثــة أعــوام مــن العــدوان الظال
ــع  ــم يف أبش ــم ومرتزقته ــارات وحلفاءه ــعودية واإلم ــذه الس ــكا وتنف ــوده أمري تق
عــدوان عرفتــه البريــة، ثالثــة أعــوام مــن العــدوان ارتكبــت فيهــا أبشــع الجرائــم، 
وســقط فيــه عــرات اآلالف مــن الشــهداء وأضعافهــم مــن الجرحــى، ورشدت مئــات 
اآلالف مــن األرس، ودمــرت فيــه كل مقــدرات البلــد فلــم يســلم منــه بــر وال حجــر 
وال شــجر، ترافــق معــه حصــار بحــري وبــري وجــوي منــع أبســط مقومــات الحيــاة 
مــن الدخــول إىل الشــعب، كمــا اســتخدمت فيــه كل الوســائل واألســاليب القــذرة التــي 
فــاق النظــام الســعودي فيهــا الشــياطن، كان أخطرهــا نقــل البنــك املركــزي اليمنــي 
مــن صنعــاء إىل عــدن ومــا ترتــب عليهــا مــن معانــاة وصلــت إىل كل بيــت بانقطــاع 
ــارات  ــات امللي ــع مئ ــا يقــارب العامــن، ومــع هــذه الخطــوة قامــوا بطب الرواتــب مل
دون غطــاء أدت إىل ارتفــاع أســعار الــدوالر وانخفــاض ســعر الريــال اليمنــي؛ ممــا 
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انعكــس عــى أســعار الســلع األساســية فتضاعفــت قيمتهــا الرائيــة بالتزامــن مــع 
انقطــاع الرواتــب.

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم:
ــالل  ــوة الحت ــن ق ــي م ــا أوت ــكل م ــعى ب ــدوان س ــب أن الع ــكل ذي ل ــر ل ــد ظه لق
شــعبنا وتمزيقــه ونــر الفــوىض يف كل أرجــاء البــالد، ومــا النمــوذج الــذي قدمــه يف 
املناطــق التــي دخلهــا الغــزاة واملحتلــون إال خــر دليــل عــى أهــداف هــذا االحتــالل 
ــش  ــدة وداع ــن القاع ــالل تمك ــن خ ــارش م ــي املب ــالل األمريك ــد لالحت ــذي يمه ال
مــن كل املناطــق التــي ســيطر عليهــا املحتلــون؛ ليأتــي األمريكــي ليحتلهــا بشــكل 
مبــارش تحــت مــا يســمى مواجهــة القاعــدة وداعــش والســيطرة عــى هــذا الشــعب 
ومقدراتــه، وأقولهــا جازمــاً أن األمريــكان هــم مــن يديــرون العــدوان ولهــم مشــاركة 
ــزم  ــا، وأج ــة به ــة للمرتزق ــاحل، وال عالق ــة الس ــا معرك ــات ومنه ــارشة يف الجبه مب
أيضــا أن مــا يســمى وزارة الدفــاع ورئاســة األركان لــدى املرتزقــة ال تصلهــا أبســط 
ــة  ــكرية املزعوم ــيمات العس ــن التقس ــى ضم ــت حت ــاحل، وليس ــن الس ــات م املعلوم
ــض  ــن بع ــي م ــي والداخ ــي إمارات ــا اإلقليم ــة ومنفذه ــا أمريكي ــة، فإدارته للمرتزق

ــة الحتاللهــم. ــون مطي ــن جعلهــم الغــزاة واملحتل ــة الذي ــاء املحافظــات الجنوبي أبن
ــم  ــتمرار الدع ــح اس ــي لصال ــيوخ األمريك ــس الش ــوت مجل ــايض ص ــبوع امل ويف األس
واملشــاركة األمريكيــة يف العــدوان وهــذا املوقــف املعلــن حتــى وإن أتــى بعــد ثــالث 
ــن  ــة، وأُعل ــن أول طلق ــي م ــدوان أمريك ــم أن الع ــكل العال ــت ل ــه يثب ــنوات، إال أن س
مــن أمريــكا، وأمريــكا هــي الغطــاء الســيايس واللوجســتي ألدواتهــا, مــع إشــادتنا 
ــي يف  ــتمرار األمريك ــت االس ــرار ورفض ــت الق ــي عارض ــة الت ــئول للكتل ــدور املس بال

ــم. ــات العال دعــم العــدوان ســواء يف مجلــس الشــيوخ أو غــره مــن برملان
اإلخوة واألخوات:

ــعبنا  ــال ش ــخ نض ــن تاري ــة م ــة املهم ــذه املحط ــة ويف ه ــرى الجوهري ــذه الذك يف ه
ــن  ــذت م ــي اتخ ــة الت ــة األمريكي ــة والهيمن ــن الوصاي ــاق م ــبيل االنعت ــي يف س اليمن
ــا  ــة لفرضه ــي مطي ــعودي واإلمارات ــام الس ــم النظ ــة وه ــر يف املنطق ــي الع منافق

ــي. ــعبنا اليمن ــى ش ع
ويف هــذه الذكــرى نحتــاج الســتذكار املــايض لنفهــم واقعنــا الحــايل لنســترف منــه 

املســتقبل.
فكمــا يعلــم الجميــع أن الســعودية حاولــت ومنــذ عقــود مضــت إحــكام ســيطرتها 
ــي  ــعب اليمن ــة الش ــس هوي ــعت لطم ــه، وس ــا علي ــي وهيمنته ــرار اليمن ــى الق ع

ــاالت. ــف املج ــا يف كل مختل وتجريفه
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ــب  ــية والنخ ــوى السياس ــض الق ــالل بع ــن خ ــعودي م ــام الس ــتطاع النظ واس
ــا  ــن خالله ــتطاع م ــعودي اس ــام الس ــن النظ ــل م ــى التموي ــي تتلق ــية الت السياس
ولأســف أن ترســيخ ثقافــة العجــز والضعــف والوهــن واالحتقــار واإلحبــاط واليــأس 
ــي  ــداع والرق ــن اإلب ــز ع ــف وعاج ــر وضعي ــعب فق ــه ش ــي وأن ــعب اليمن ــدى الش ل
والتقــدم، وأنــه ال يســتطيع أن يعيــش ويبنــي مســتقبله، وإنمــا عليــه أن يقتــات مــن 
ــتخدامه،  ــعب باس ــى الش ــن ع ــعودي للقائم ــام الس ــه النظ ــمح ب ــذي س ــات ال الفت
ــن  ــة واملثقف ــن الساس ــر م ــد الكث ــرة عن ــذه النظ ــخت ه ــف ترس ــالً ولأس وفع
ورســخوها لــدى الكثــر مــن الشــعب، فضاعــت عــرات الســنن والشــعب غــارق يف 
ــاءه وترســيخ مداميــك  رصاعاتــه وتبايناتــه أبعدتــه عــن االلتفــات إىل مســتقبله وبن
دولــة املؤسســات، وحــرص النظــام الســعودي عــى إســقاط الدولــة ككيــان وثقافــة.

ورغــم كل تلــك املحــاوالت لرســيخ ثقافــة العجــز والضعــف واليــأس واالستســالم، 
فــإن الواقــع هــو العكــس، فاليمــن غنــي بثرواتــه البريــة واملاديــة، غنــي بقيمــه 
وأخالقــه، غنــي بموقعــه االســراتيجي وســيطرته عــى أهــم املنافــذ البحريــة العامليــة، 
وامتــداد ســواحله عــى مســاحة طويلــة عــى أهــم البحــار يف العالــم، يف البحــر األحمر 
وخليــج عــدن والبحــر العربــي، ويف باطــن أرضــه ثــروات هائلــة ويف ظاهرهــا كذلــك.

اليمــن غنــي برجالــه ونســائه ومــا يتمتعــون بــه مــن القــوة والعــزم واإلرادة والحكمة 
ــار  ــدوان والحص ــن الع ــنوات م ــالث س ــالل ث ــا خ ــه رجالن ــا أثبت ــو م ــداع، وه واإلب
بــرزت فيــه قــوة وصالبــة هــذا الشــعب اليمنــي العظيــم أنتجــت صمــوداً قــل نظــره 
يف هــذا العالــم، فكيــف لــو اســتغلت هــذه الخصائــص يف ســنن الرخــاء واالســتقرار؟ 

لــكان وضــع اليمــن ال يضاهــى يف املنطقــة.
فالدولــة ليســت مجــرد مبانــي عليهــا لوحــات ومجاميــع مــن املوظفــن، الدولــة هــي 
العمــل املؤســي الــذي تحكمــه القوانــن واللوائــح املنظمــة التــي تمنــع االرتجــال وال 

تســمح بالتوجيهــات املفروضــة.
ومــن هنــا فــإن الخطــوة األوىل وحجــر األســاس يف بنــاء الدولــة هــي: إرســاء مبــدأ 
ــح  ــى مصال ــظ ع ــًة تحاف ــة إدارًة وطني ــن إدارة الدول ــذي يضم ــي ال ــل املؤس العم
الشــعب، وتحافــظ عــى مبــدأ الســيادة واالســتقالل، وال يمكــن أن يمــر نفــوذ خارجي 
يف ظــل العمــل املؤســي املحكــوم بالقوانــن الــذي سيشــكل ســداً منيعــاً أمــام أي 

تدخــل خارجــي أو مصالــح لقــوى النفــوذ أو ألي أطــراف أخــرى.
ومــن هنــا أيهــا الشــعب نــدرك أن معركتنــا اليــوم، معركتنــا يف الدفــاع عــن اليمــن 
واســتعادة اســتقالله وبنــاء دولتــه تعتمــد عــى ركيزتــن أساســيتن، الركيــزة األوىل 
ــف الجبهــات  ــن والغــزاة يف مختل ــاع عــن األرض والعــرض، وصــد املعتدي هــي الدف
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ــة  ــاء دول وحمايــة كل ذرة مــن تــراب اليمــن ومياهــه، والركيــزة الثانيــة معركــة بن
ــل إرادة  ــي تمث ــة الت ــن الوطني ــط بالقوان ــي منضب ــام مؤس ــل نظ ــة يف ظ حقيقي

الشــعب.
ويف ختــام العــام الثالــث للعــدوان وبدايــة العــام الرابــع للصمــود نعلــن عــن إطــالق 
ــة  ــع معرك ــوازي م ــي، بالت ــل املؤس ــدأ العم ــاء مب ــة، وإرس ــاء الدول ــروع بن م
التصــدي للعــدوان يف مختلــف الجبهــات، مــروع تســنده الجبهــات ويســند الجبهات 
عنوانــه وشــعاره )يــد تحمــي ويــد تبنــي( ونحــن ننطلــق يف هــذا املــروع نعــرف 
ــار  ــدوان والحص ــل الع ــة يف ظ ــات وخاص ــوف بالتحدي ــل ومحف ــق طوي أن الطري
ولكــن كمــا كنــا بقــد التحــدي يف جبهــات القتــال وصمدنــا وحطمنــا أحــالم الغــزاة 

واملحتلــن فســنكون بــإذن اللــه بمســتوى التحــدي عــى طريــق بنــاء الدولــة.
ومــروع بنــاء الدولــة، وإرســاء مبــدأ العمــل املؤســي، ومحاربــة الفســاد، يحتــاج 

الكثــر مــن الخطــوات واإلجــراءات.
أيها األخوة واألخوات:

ــن  ــوام م ــة أع ــد ثالث ــود بع ــن الصم ــدة م ــة جدي ــاب مرحل ــى أعت ــوم ع ــن الي ونح
ــاالت، ويف  ــاة يف كل املج ــاف املعان ــعبنا أصن ــا ش ــل فيه ــار تحّم ــدوان والحص الع
ــن  ــم ول ــاة ل ــذه املعان ــد أن ه ــا نؤك ــب، فإنن ــادي الصع ــع االقتص ــا الوض مقدمته
ــكل  ــي ب ــعبنا اليمن ــا ش ــاها وتحمله ــعوب األرض وقاس ــن ش ــعب م ــا ش يتحمله
صــر وتحــٍد، مــدركاً أن الكرامــة والعــزة لــن تأتــي بالتمنــي، بــل بتحمــل أصنــاف 
ــذل أقــى  ــا لب ــب عــن أولوياتن ــاة ال تغي ــا، وهــذه املعان ــاة يف ســبيل تحقيقه املعان
ــر  ــات لتوف ــن أداء املؤسس ــالل تحس ــن خ ــواء م ــعبنا، س ــن ش ــا ع ــود لرفعه الجه
ــة  ــالح األوعي ــات وإص ــن الخدم ــاح م ــم املت ــب أو تقدي ــن الروات ــن م ــاح واملمك املت
ــدت  ــالم -إن وج ــرص للس ــع أي ف ــي م ــا اإليجاب ــالل تعاطين ــن خ ــة، أو م اإليرادي
نوايــا لــدى األطــراف األخــرى، ورق قلــب املجتمــع الــدويل وصحــى ضمــره- كمــا 
ــي إىل  ــعودي واإلمارات ــام الس ــهم النظ ــى رأس ــدوان وع ــف الع ــوا دول تحال ندع
اقتنــاص الفرصــة ومراجعــة حســاباته والتوقــف الفــوري عــن عدوانهــم عــى بالدنــا 
ومراعــاة العالقــات التاريخيــة واملصالــح املشــركة التــي تجمــع شــعوبنا والجلــوس 
عــى طاولــة املفاوضــات واعتمــاد نهــج الحــوار املبــارش والصــادق الــذي يبــدد كل 
املخــاوف املتبادلــة ويفــي إىل تحقيــق الســالم العــادل والشــامل وبمــا يحقــق األمــن 

ــة. ــعوب املنطق ــكل ش ــتقرار ل واالس
وهــذه األفــكار واملواقــف نقدمهــا مــن موقــع أننــا حريصــون عــى شــعبنا ونلمــس 
معاناتــه ومســتعدون للتفاهــم يف ســبيل الوصــول إىل حــل يفــي لوقــف العــدوان 
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ورفــع الحصــار والدخــول إىل حــوار جــاد.
وقــد اســتقبلت صنعــاء املبعــوث األممــي الجديــد، ومســتعدون للتعاطــي اإليجابــي 
مــع أي أفــكار إيجابيــة تطــرح يف ســبيل وقــف العــدوان ورفــع الحصــار والجلــوس 
ــة املفاوضــات ونتمنــى أن يــدرك املبعــوث الجديــد أســباب فشــل ســلفه  عــى طاول
ــة،  ــع األزم ــلبي م ــه الس ــبب تعاطي ــا بس ــوم بدأه ــه كي ــن مهمت ــرج م ــذي خ وال
ــات  ــف املحط ــدوان يف مختل ــه الع ــه توج ــدوان، وتبني ــدول الع ــح ل ــازه الواض وانحي
ــالم  ــن الس ــن م ــح واملعل ــي والواض ــا املبدئ ــو موقفن ــذا ه ــوىل إدارتها..فه ــي ت الت

ــة. ــاً صاغي ــى آذان ــى أن يلق ونتمن
واســتمراراً لحرصنــا عــى الســالم نتوجــه بالدعــوة لــكل القــوى الوطنيــة الداخليــة 
ــوة  ــم دع ــن، ندعوه ــى اليمني ــا ع ــي يف حربه ــدوان الخارج ــع الع ــرك م ــي تش الت
الناصحــن والحريصــن: تعالــوا لنتحــاور كيمنيــن ونحــل مشــاكلنا بأيدينــا فأنتــم يف 
األخــر مســتهدفون ولــن يرعــى لكــم العــدوان حرمــة، ولــن يقــدر لكــم أي تضحيــة، 
ــجاعة  ــرأة والش ــا الج ــا، ولدين ــف القضاي ــول مختل ــم ح ــتعدون للتفاه ــن مس ونح
ــك الجــرأة والشــجاعة  يف التفاهــم معكــم، فنحــن أصحــاب القــرار يف صنعــاء ونمتل
ــت  ــن تح ــاط م ــحب البس ــوب ونس ــب وال مغل ــوار ال غال ــة الح ــى طاول ــي ع لنلتق

ــاً.  ــاً وخارجي ــن بالوطــن رشاً داخلي ــدام املربص أق
كمــا ندعــو املغــرر بهــم يف صفــوف العــدوان ممــن ال قــرار لهــم ســوى الــزج بهــم 
يف مقدمــة الصفــوف ليكونــوا وقــوداً لحــرب خــارسة تخــدم أعــداء اليمــن أن يعــودوا 
إىل صــف الوطــن خاصــة وأن قياداتهــم التــي تشــبعت بالعمالــة واالنبطــاح ترفــض 
دعواتنــا للحــوار والتفاهــم ونقــول لهــم ال ترخصــوا أنفســكم يف األخــر أنتــم يمنيــون 
ويؤملنــا أن تســاقون إىل الجبهــات خدمــة للمحتلــن والغــزاة مقابــل حفنــة مــن املــال 

}وإن خفتــم عيلــة فســوف يغنيكــم اللــه مــن فضلــه{.
أمــا شــعبنا اليمنــي الصامــد فنقــول لــه أن الحــل والرهــان بعــد اللــه عــى إيمانكــم 
ووعيكــم بحقيقــة هــذا العــدوان وأن تعزيــز عوامــل الصمــود ورفــد الجبهــات هــو 
الخيــار الوحيــد أمــام شــعبنا الــذي ســيعجل بســاعة الحســم والوصــول إىل النــر 

املــؤزر.
ــام  ــا االهتم ــدة، منه ــى كل األصع ــوات ع ــن الخط ــر م ــا الكث ــك أمامن ــبيل ذل ويف س
بتطويــر قدراتنــا العســكرية يف مختلــف املجــاالت، ويف مقدمتهــا القــوة الصاروخيــة 
التــي نســتطيع مــن خاللهــا إيصــال الوفــود اليمانيــة إىل مختلــف عواصــم العــدوان 
ــائل  ــتخدام كل الوس ــن اس ــردد ع ــن ي ــن ل ــأن اليم ــم ب ــماعهم، وتذكره ــرع أس لتق
املروعــة يف ســبيل الدفــاع عــن أرضــه وكرامتــه, واســتمرار رفــد الجبهــات بالرجــال 
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واملــال والتفاعــل مــع خطــط وزارتــي الدفــاع والداخليــة يف التعبئــة العامــة.
ــاوز  ــا، وتج ــكل طاقاته ــة ب ــات الدول ــل مؤسس ــوات، تفعي ــك الخط ــن تل ــا أن م كم
الروتــن املعتــاد ملواكبــة التحديــات، وتعزيــز الصمــود والعمــل عــى ترســيخ الوعــي 
ــة يف  ــن الطيب ــن أرض اليم ــتفادة م ــي لالس ــب الزراع ــجيع الجان ــادي، وتش االقتص
توفــر القــدر األدنــى مــن االكتفــاء الذاتــي، وعــى الحكومــة العمــل بوتــرة عاليــة 
يف هــذا املجــال، كمــا نهيــب باألخــوة يف حكومــة اإلنقــاذ بتجــاوز كل اآلثــار وتقييــم 
األداء واالرتقــاء بــاألداء والعمــل بأقــى الطاقــات ملواكبــة التحديــات وتوفــر املتــاح 
مــن الراتــب والخدمــات األساســية خاصــة قبــل شــهر رمضــان مــع إدراكنــا لحجــم 
الصعوبــات والتحديــات الواقعيــة التــي فرضهــا العــدوان, ولكــن إذا امتلكنــا اإلرادة 
والعــزم والتصميــم مســتعينن باللــه وعشــنا حــرارة األحــداث فســنحقق الكثــر مــن 

اإلنجــازات ونتجــاوز الكثــر مــن الصعوبــات بــإذن اللــه تعــاىل.
وكذلــك الــدور الــذي ينبغــي أن يقــوم بــه القطــاع الخــاص يف ســبيل تعزيــز الوضــع 
االقتصــادي والخدمــي، بالتعــاون مــع الدولــة يف مختلــف القطاعــات، وكذلــك تعزيــز 
ــك  ــن تل ــاد, وم ــة الفس ــدل ومحارب ــر الع ــة لن ــزة الرقابي ــاء واألجه ــلطة القض س
الخطــوات أيضــا الحفــاظ عــى وحــدة الجبهــة الداخليــة وتماســكها، والعمــل بــكل 
ــف  ــي بمختل ــوى، والوع ــع الق ــن جمي ــي ب ــم الداخ ــز التالح ــى تعزي ــائل ع الوس

ــة. املؤامــرات التــي تســتهدف الشــعب ووحدتــه الداخلي
ويف هــذا املقــام نشــيد بــكل فخــر واعتــزاز بالتضحيــات واملواقــف األســطورية التــي 
ــت  ــذي تحطم ــوالذي ال ــياج الف ــم الس ــن ه ــات الذي ــا يف كل الجبه ــطرها أبطالن يس
ــكرية  ــا العس ــح يف قدراتن ــدم الناج ــيد بالتق ــن، ونش ــزاة واملحتل ــال الغ ــه كل آم علي

ــاع الجــوي والبحــري. ــة والدف ــذات يف القــوة الصاروخي وبال
ونؤكــد أن الرســائل التــي أرســلتها قوتنــا الصاروخيــة إىل دول العــدوان هــي رســائل 
ســالم، إذا أردت الســالم فأحمــل الســالح، وإذا أرادوا الســالم فنحــن مــع الســالم كمــا 
ــم إذا  ــا ل ــا، م ــف صواريخن ــم نوق ــوا غاراتك ــابقا أوقف ــم س ــا له ــا قلن ــلفنا وكم أس

اســتمرت غاراتكــم فلنــا الحــق يف الدفــاع عــن أنفســنا وبــكل الوســائل املتاحــة.
ــاء كل  ــة والعلم ــة واألكاديمي ــب الثقافي ــة والنخ ــية الوطني ــوى السياس ــكل الق ول
الشــكر واإلجــالل وجميــع فئــات الشــعب عــى عظمــة التالحــم وصــدق املواقــف يف 
كل املحطــات التــي مــّر بهــا شــعبنا، ونشــيد بــدور األحــرار يف الخــارج الذيــن نقلــوا 
صــوت اليمــن إىل أســماع العالــم ونظمــوا الوقفــات واملؤتمــرات واملعــارض؛ إليصــال 

ــة الشــعب. مظلومي
ــع  ــب م ــاً إىل جن ــف جنب ــة تق ــم جبه ــالل، فه ــكر واإلج ــة كل الش ــزة األمني ولأجه
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الجبهــة العســكرية يف الحفــاظ عــى األمــن واالســتقرار، والســكينة العامــة، والحفــاظ 
عــى تماســكها، ونشــد عى أيــدي األخــوة يف وزارة الدفــاع ورئاســة األركان باالســتمرار 
يف مســار تفعيــل املؤسســة العســكرية وجعلهــا أولويــة يف االهتمامــات الحاليــة ونهيب 

بجميــع املؤسســات بالتفاعــل مــع هــذه الجهــود.
ــزاب  ــات واألح ــدول والكيان ــكل ال ــكر ل ــعبنا الش ــم ش ــدم باس ــى أن نق وال نن
ــم يف  ــاء العال ــي يف كل أنح ــعب اليمن ــة الش ــع مظلومي ــت م ــي تعاطف ــات الت واملنظم

ــم. ــن العال ــم م ــواد األعظ ــؤ الس ــت وتواط ــل صم ظ
ويف الختــام: نؤكــد لشــعبنا أن قــادم األيــام ستشــهد تطــورات يف مختلــف املجــاالت 

تهــدف إىل تعزيــز عوامــل الصمــود. يف شــتى املجــاالت.
ــهداءنا  ــم ش ــعبنا، وأن يرح ــؤزر لش ــر امل ــن بالن ــل أن يم ــز وج ــوىل ع ــائلن امل س
األبــرار، ويشــايف جرحانــا وأن يفــك أرس أرسانــا، والنــر والعــزة والســؤدد لشــعبنا، 

واملــوت والــذل والخــزي واالنهــزام ألعــداء شــعبنا وأعــداء البريــة.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

ــة ورددوا  ــالم الوطني ــبعن األع ــدان الس ــب بمي ــد املهي ــاركون يف الحش ــل املش وحم
ــي وأن  ــعب اليمن ــك الش ــات وتماس ــود وثب ــتمرار صم ــى اس ــدة ع ــات املؤك الهتاف
عــى تحالــف العــدوان أن يعيــد حســاباته فشــعب اإليمــان والحكمــة ال يمكــن كــر 
إرادته..وأكــدوا أن مليونيــة الســبعن التــي تأتــي تدشــينا لعــام رابــع مــن الصمــود 
واالستبســال، أســقطت مــا تبقــى مــن رهانــات قــوى العــدوان وتحالفاتــه يف النيــل 

مــن الشــعب اليمنــي.
ــواب  ــوزراء والن ــس ال ــاء مجال ــن أعض ــدد م ــا ع ــي حرضه ــة الت ــل الفعالي تخل
والشــورى وأمــن العاصمــة وعــدد مــن محافظــي املحافظــات والعلمــاء والقيــادات 
ــات  ــي منظم ــية وممث ــات السياس ــزاب والتنظيم ــادات األح ــة وقي ــكرية واألمني العس
املجتمــع املدنــي والنقابــات العماليــة والشــبابية واملــرأة، أوبريــت وقصيــدة للشــاعر 

ــد. ــاذ الجني مع

رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر حفل خترج دفعة العام الرابع 
من الصمود من قوات األمن املركزي

]02/أبريل/2018[ صنعاء-سبأ:
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات 
املســلحة اليــوم حفــل تخــرج دفعــة العــام الرابــع مــن الصمــود لعــدد مــن الضبــاط 
ــم  ــواء عبدالحكي ــة الل ــر الداخلي ــب وزي ــور نائ ــزي بحض ــن املرك ــوات األم ــن ق م
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ــواء الركــن عبدالــرزاق املرونــي. الخيوانــي وقائــد قــوات األمــن املركــزي الل
وخالل الحفل ألقى الرئيس الصماد كلمة فيما يي نصها:

الحمدلله رب العاملن، وصى الله وسلم عى سيدنا محمد وعى آله الطاهرين.
يســعدنا أن نحــرض حفــل التخــرج لإخــوة ضبــاط وقــادة »األمــن املركــزي« بعــد أن 
شــهدنا خــالل الشــهرين املاضيــن عــدًدا مــن دفــع التخــرج، وحرضنــا منهــا وكان 

آخرهــا املشــهد الرائــع واألســطوري يف »الســاحل« ثــم يف »الســبعن«.
هــذه املؤسســة األمنيــة الرائــدة بــدأت تؤتــي ثمارهــا بشــكل كبــر جــداً يف ضــل هــذه 
التعقيــدات، كان آخــر إنجــاز لأجهــزة األمنيــة هــو التأمــن الرائــع والراقــي لفعاليــة 
ثالثــة أعــوام مــن الصمــود، تلــك الفعاليــة التــي نســتطيع أن نقــول أنهــا األكــر يف 
املنطقــة بشــكل عــام، ويف ظــل عــدوان وجبهــات عــى طــول خطــوط التمــاس تأتــي 

هــذه املؤسســة لتثبــت مــن جديــد أنهــا بمســتوى املســؤولية ومســتوى التحــدي.
ــروج  ــول والخ ــة يف الدخ ــي والسالس ــم الراق ــد، التنظي ــع والرائ ــن الرائ ــك التأم ذل
الــذي أدى إىل ارتيــاح كبــر جــداً لــم نلمســه يف أي فعاليــة ســابقة، وهــذا يضــاف إىل 

إنجازاتكــم وتضحياتكــم.
املؤسســات األمنيــة هــي وجــه الدولــة كمــا تعرفــون، إنهــا تحتــك باملواطنــن أكثــر 
ــتوى  ــؤولية مس ــتوى املس ــا مس ــول أن عليه ــا نق ــك عندم ــات؛ لذل ــن كل املؤسس م
التحــدي ملســتوى أن يمثلــوا الدولــة خــر تمثيــل ســينقلوا خــر مظهــر عــن الدولــة 
إىل أبنــاء هــذا الشــعب الذيــن أوكلــوا أمنهــم إليكــم، كرجــال األمــن، كمســؤولن عــن 

أمــن هــذا الشــعب الــذي ضحــى بالغــايل والنفيــس مــن أجــل كرامتــه وعزتــه.
ال ينبغــي أبــداً إال أن نكــون عنــد حســن ظــن هــذا الشــعب العظيــم، هــذه الكوكبــة 
مــن الضبــاط إذا كنــا شــهدنا تلــك الدفــع املتخرجــة بــاآلالف مــن أفــراد قــوات األمــن 
املركــزي، فــإن شــاء اللــه يف املســتقبل ويف قريــب األيــام سنشــهد أضعافهــا، وهــؤالء 

قــادة هــذه الوحــدات متواجــدون وبهــذا الزخــم وبهــذه الــروح املعنويــة العاليــة.
كمــا تعرفــون أننــا يف مرحلــة حساســة وخطــرة تتطلــب منــا جميعــاً بــذل أقــى 
ــا يف  ــه له ــن أن نتنب ــات يمك ــن املالحظ ــدد م ــاك ع ــود، وهن ــى الجه ــات وأق الطاق

ظــل هــذا الظــرف الصعــب جــداً ويف ظــل هــذه التعقيــدات.
كمــا تعلمــون أن املبعــوث الــدويل غــادر قبــل أيــام »صنعــاء« أتــى يف زيارة اســتمرت 
ــر  ــد كب ــع تصعي ــك م ــن ذل ــادر، تزام ــم غ ــارس ث ــة م ــى نهاي ــارس حت ــن24 م م
ــد حصــل هــو يف هــذه  ــل، أكــر تصعي ــه العــدوان مثي ــم يشــهد ل جــداً للعــدوان ل

األيــام وخــالل األيــام القادمــة.
يجــب أن نكــون جاهزيــن لهــذا التحــدي، ومــع احرامنــا لشــخص املبعــوث نفســه، 
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لكــن دائمــاً وبعــد كل زيــارة لصنعــاء مــن قبــل مندوبــي األمــم املتحــدة ومبعوثيهــا 
يحصــل تصعيــد كبــر جــداً جــداً يف كل الجبهــات.

هــذه الــدورات وهــذه الجــوالت املكوكيــة لهــم هــي لتخديــر الشــعب، لكــي يحصــل 
ــيد  ــم التحش ــم وذلك ــك الزخ ــود وذل ــذا الصم ــعب؛ إن ه ــد الش ــرخاء عن ــاالت اس ح
يزعجهــم؛ ألنــه يمتــص تصعيدهــم؛ يمتــص إمكانياتهــم التــي يعــدون لهــا أشــهًرا، 

بــل بعضهــا اســتمر أكثــر مــن ســنة.
ــد  ــاءوا بتصعي ــم ج ــة ث ــنة كامل ــن س ــر م ــا أكث ــدوا له ــاًل- أع ــم –مث ــة نه يف جبه
ــش  ــاء الجي ــل أبن ــن قب ــرِّ م ــاالت الك ــِه إال بح ــم ينت ــهرين ل ــن ش ــر م ــتمر ألكث اس
ــم  ــذا الزخ ــارز يف ه ــة دور ب ــة األمني ــاً- للمؤسس ــعبية، وكان –أيض ــان الش واللج
بـ«ِنهــم« والــذي بفضــل اللــه -ســبحانه وتعــاىل- تــم إحبــاط كل مــا حققــوه خــالل 

ــايض. ــام امل الع
ــد  ــذا التصعي ــتعد له ــم، وأن نس ــحن الهم ــب أن نش ــة يج ــا يف مرحل ــك أنن ــي ذل يعن
ــاً- يف  ــاحل« و-أيض ــون يف »الس ــا تعلم ــدة كم ــارات جدي ــح مس ــدأ بفت ــذي ب ال

ــدة. ــق جدي ــاء« ويف مناط »البيض
هــم دائمــاً وكل مــا وصلــوا إىل حالــة مــن الضغــط ومــن الحــرج األخالقي واإلنســاني 
ــم  ــم بإيقــاف هــذا العــدوان الظال ــاع العال ــف بق ــدأت األصــوات تتعــاىل يف مختل وب
وهــذه املجــازر بحــق هــذا الشــعب، يأتــوا ليعملــوا لنــا مــن هــذه الزوبعــات ومــن 
ــي  ــوات الت ــك األص ــكتوا تل ــون؛ ليس ــاد يف العي ــذرُّون الرم ــي ي ــركات؛ لك ــذه الف ه

تطالــب بالســالم.
نحــن ال نعــول إطالقــاً، متــى مــا رأيناهــم أصــدروا قــرار برفــع الحصــار واالعتــذار 
للشــعب اليمنــي، هنــا ســنصدق أن هنــاك جديــة مــن املجتمــع الــدويل مــا لــم فهــم 

فقــط يراوغــون.
ومــا حصــل أيــام املبعــوث »بصنعــاء« مــن بيــان ســخيف وســاذج مــن قبــل مجلــس 
ــه ال يحــرم إرادة الشــعب  ــه ضمــر، وأن ــس لدي ــس األمــن لي ــع أن مجل األمــن نقتن
اليمنــي، وأنــه يتحكــم فيهــا األمريكــي الــذي أعلــن مــن مجلــس الشــيوخ أنــه مــن 

مثــري الحــرب، وأنــه سيســتمر يف دعمهــا.
ــتثنائية  ــة اس ــن يف جلس ــس األم ــن مجل ــدر م ــذي ص ــان ال ــى البي ــم ع ــا أطلعت ربم
ــاض،  ــل إىل الري ــي وص ــاروخ اليمن ــن أن الص ــس األم ــتنفار ملجل ــة اس ــوا حال وعمل
وكأن هــذه الصواريــخ التــي تنهــار عــى رؤوس شــعبنا بمئــات اآلالف مــن الصواريــخ 
املحرمــة دوليــاً وبمختلــف الصناعــات األمريكيــة والريطانيــة واإلرسائيلية والفرنســية 
ومــن مختلــف دول العالــم أصبحــت هــي مــن أجــل التجــارب لهــذه األســلحة، ثــم ال 
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نراهــم يتكلمــون بهــا إطالقــاً، وال نســمعهم يدينونهــا، وال نســمعهم حتــى يتحركــون، 
فعندمــا يصــل صــاروخ بســيط إىل »الريــاض« فيحصــل جلســة اســتثنائية ملجلــس 
ــا تنديــد بهــذا الصــاروخ وكأن الصواريــخ التــي تنهــال فــوق  األمــن، ويصــدر بيانً

رؤوســنا معجونهــا بمــاء زمــزم تــوزع فطــور الصائــم.
أمــا نحــن فطبيعــي، وإمــا هــم صــاروخ وصــل عندهــم قامــت الدنيــا ولــم تقعــد، 
ــيا  ــدري إيش...روس ــاروخ م ــذا الص ــي، ه ــاروخ إيران ــذا الص ــا، ه ــي يرهبون ويج
ــا االقتصاديــة  ــو أن ظروفن ــا بهــم، ول ــا بهــم، وإيــران ســيبيعون حيّ ســيبيعون حيّ
صعبــة ســهل.. أي دولــة مســتعدة تبيــع مننــا الســالح فيــا مرحبــاً بهــا سنشــريها، 

ــه خرهــم. ــر الل واذا عادهــم ســيعطونا ببــالش كث
يبيعــوا مننــا وبــرط يوصلــوه إىل صنعــاء، مــن يريــد نشــري منــه، نحــن شــعب 
ــاه إىل  ــات، اســتطعنا أن نطــور الصــاروخ ووصلن ــا قــدرات وإبداعــات وإمكاني لدين
الريــاض، وبدأنــا ننتــج صواريــخ محــي الصنــع مــن األلــف إىل اليــاء وال بــه حــرج.

ومــا شــاء اللــه نحــن نشــري مــن مرتزقتهــم يف »مــأرب« و«املخــا« مــا بــال يشــتوا 
ــة  ــق التخزين ــا بح ــم يبيعونه ــا ه ــا عندن ــم ويوصلوه ــا لديه ــوا م ــم ويأكل يلهطوه

)الســالح مقابــل القــات( نحــن نخــزن لهــم وهــم يعطونــا أســلحة.
ــد  ــا وأن نجم ــم أفوهن ــدوا أن نكم ــعب، ويري ــذا الش ــزوا ه ــوا أن يبت ــل حاول ــن قب م

ــم. ــاكن يف مواجهته ــرك س ــى ال نح ــا حت ــل حركتن ــا وأن تش أيدين
ســنقصف أينمــا وصلــت أيدينــا، وســنتحرك، وســندافع، وســنفتح مســارات -وبــإذن 
اللــه- بهــذه الكوكبــة مــن الضبــاط نأمــل -إن شــاء اللــه- خــالل أســابيع أن تكونــوا 

قــد جمعتــم األفــراد مــن أبنــاء هــذه القــوة الرائــدة ونفتــح بهــا مســارات جديــدة.
ــه  ــال في ــذي ق ــعبنا ال ــاء ش ــا، بإب ــة قضيتن ــا، بعدال ــا بمظلوميتن ــا بأخالقن بقيمن
الرســول صلــوات اللــه عليــه وعــى الــه الطاهريــن: »اإليمــان يمــان والحكمــة يمانية«، 
هــؤالء املرتزقــة الذيــن هــم راكبــن فــوق الدبابــات اإلماراتيــة وال يســتحون جــاءوا 

ــم. ــة هــذا الشــعب العظي ــدة وهوي ليمســخوا عقي
ــخ  ــن التاري ــن م ــه الجب ــدى ل ــه ين ــمعتم عن ــا س ــة، وم ــل يف الخوخ ــا يحص م
ــة  ــك كرام ــن لينته ــل اله ــر الذلي ــي املحتق ــوداني واإلمارات ــي الس ــانية أن يأت واإلنس

ــعب. ــذا الش ــة ه وحرم
ــة  ــزة عفيف ــٌت عزي ــجاعة بن ــذه الش ــت؛ ألن ه ــدة حصل ــة واح ــت إال حادث ــذه ليس ه

ــا. ــا وعقاله ــا وقبيلته ــا هــي وأهله جــاءت تخــر وترفــع صوته
ــا  ــم ي ــب، ك ــاب والرهي ــاف واإلره ــم باإلرج ــون عليه ــن يضغط ــن م ــف باآلخري كي

ــالل. ــا االحت ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــل يف املناط ــاكات تحص ــا انته ــم ي ــم، وك جرائ
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هــذا صــوت واحــد فقــط؛ ألنهــا شــجاعة وأهلهــا شــجعان ومــا نفــع فيهــم أن يدفعوا 
لهــم دوالر بأنــه لــم حصــل يشء، ومــع ذلــك رفضــوا ذلــك ليســمع كل الشــعب مــا 

فعلــوه بأختنــا يف املناطــق التــي يســيطروا عليهــا املرتزقــة واملجرمــن.
هــذه مســؤولية علينــا جميًعــا سيســألنا اللــه يــوم القيامــة إذا لــم نتحــرك لننقذهــم 

ولنرفــع عنهــم هــذا الظلــم
يقــول اللــه تعــاىل« َوَمــا َلُكــْم اَل تَُقاِتلـُـوَن يِف َســِبيِل اللَّــِه َواْلُمْســتَْضَعِفَن ِمــَن الرَِّجــاِل 
ــا  ــِم أَْهلَُه ــِة الظَّاِل ــِذِه اْلَقْريَ ــْن َهٰ ــوَن َربَّنَــا أَْخِرْجنَــا ِم ــَداِن الَِّذيــَن يَُقولُ َوالنَِّســاِء َواْلِوْل

َواْجَعــل لَّنـَـا ِمــن لَُّدنــَك َوِليًّــا َواْجَعــل لَّنـَـا ِمــن لَُّدنــَك نَِصــرًا«.
هــؤالء املســتضعفون الذيــن يصيحــون، والذيــن يئنــون تحــت وطــأة هــذا االحتــالل، 
ــن  ــم وع ــاع عنه ــرك للدف ــم وأن نتح ــرك لنرته ــا أن نتح ــب علين ــزم يج ــذا الع وه
كرامتهــم وأن ندفــع عنهــم هــذا الظلــم، لكــن كلمــا كان املســتضعفون الذيــن رضــوا 

بــاإلذالل ورضــوا باإلهانــة وقبلــوا بــأن يبقــوا مهانــن تحــت أقــدام االحتــالل.
نحــن يف مرحلــة وممــا يتضــح يل مــن خــالل األيــام املاضيــة، ولــم يأتــي أي لقــاء مع 
ابــن ســلمان للتعليــق عليهــا، األمريــكان حيــث قــال: أنهــم مراهنــن عــى حســمه 
بالتزامــن مــع انقســامات داخــل جبهتنــا الداخليــة، لكــن جبهتنــا الداخليــة وخــص 
ــول  ــر لحص ــل كب ــم عم ــال أن لديه ــم- ق ــب قوله ــون -حس ــه الحوثي ــار الل بأنص
انقســامات داخــل الجبهــة الداخليــة، يعنــي الحمدللــه أن مــا عــاد بــه معاهــم مجال.

ــَك  ــه تعــاىل عنهــم« ذَِٰل ــل قــال الل ــي إرسائي يصدقــون كذبتهــم، نفــس نفســيات بن
ــوا  ــا َكانُ ــم مَّ ــْم يِف ِديِنِه ــُدوَداٍت ۖ َوَغرَُّه ْع ــا مَّ ــاُر إاِلَّ أَيَّاًم ــنَا النَّ ــن تََمسَّ ــوا َل ــْم َقالُ َُّه ِبأَن

ــَرُوَن«. يَْف
ــس يشــغلها،  ــه وبعديــن يغــر بهــا، معــه حــوايل خمســن موقــع يجل يفــري كذب

ــته. ــا سياس ــس عليه ــا ويعك ــن يصدقه ــتباكات وبعدي ــاعة اش وس
إذا هــو منتظــر لحصــول انقســامات يف الجبهــة الداخليــة، فهــو ينتظــر املســتحيل، 

يــدور لــه لحيلــة غــر االنقســام لكــن ال يوجــد اطالقــاً.
أوالً: ألننــا نمتلــك مروعــا، ومــن قيمنــا وأخالقياتنــا وثقافتنــا التــي تربينــا عليهــا، 
هــذه قضيــة عندنــا أساســية يبحــث لــه عــن برنامــج آخــر، وإال ســيجلس يحاربنــا 

دائًمــا وأبــًدا.
هــو منتظــر بــأن تأتــي انقســامات داخليــة، بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل، وبوعــي 
الشــعب والــذي نســتطيع أن نقولــه: أنــه وصــل إىل مرحلــة متقدمــة لــم يصــل إليهــا 

أي شــعب مــن الشــعوب عــى اإلطــالق.
وهــذه نعمــة كبــرة أن هــذا الوعــي الــذي وصــل إليــه أبنــاء شــعبنا، ويف مقدمتهــم 
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أبنــاء املؤسســة األمنيــة والعســكرية لذلــك مــن املهــم أن نــدرك حجــم التآمــر علينــا.
ذهــب يف زيــارة عندمــا قالــوا أنــه ســيجي مبعــوث إىل اليمــن، ذهــب لرفــد مليــارات 

إىل بريطانيــا، وذهــب إىل أمريــكا مــن أجــل أن ينتظــروا هــذه الشــهرين.
ــتكبار  ــد دول االس ــات عن ــوة التحالف ــاىل، ق ــه تع ــم بالل ــتعن عليه ــا سنس لكنن
ــن  ــوم يف األم ــنتحرك ي ــن س ــكا، ونح ــوم يف أمري ــا، وي ــوم يف بريطاني ــتعمار، ي واالس
ــو  ــذا، ه ــة، وهك ــة يمني ــوم يف قبيل ــوري، وي ــرس الجمه ــوم يف الح ــزي، وي املرك
يســتعن بأعــداء اللــه وأعــداء اإلنســانية، ونحــن نســتعن باللــه وبرجالنــا وبقبائلنــا 

ــكرية. ــة والعس ــاتنا األمني وبمؤسس
نحــن أقويــاء باللــه ســبحانه وتعــاىل وبعدالــة قضيتنــا، ونريــد هــذا الشــهر يــا رجال 
ــرج  ــم الف ــدي زمالئك ــم وأي ــى أيديك ــيكون ع ــه س ــاء الل ــار، إن ش ــل ونه ــل لي عم

والنــر لهــذا الشــعب.
ال نســمح لهــم يحققــوا أي نتيجــة، واملبعــوث ســيقوم بجولــة إىل الريــاض، وجولــة 
إىل حرضمــوت، وجولــة إىل عنــد عبــد ربــه، وكــم عليــه يطــوف الفنــادق حتــى يكمــل 
ــدون  ــى مــا جــاءوا يري ــوا تصعيدهــم، ونحــن نســتعد، ومت مالحقتهــم، وهــم يكمل
ــا فنحــن سنســتعن  الســالم مــن صــدق، ســالم مــرف حيــا بهــم، وإن أرادوا حربً

عليهــم باللــه تعــاىل.
ــا  ــخ اإلســالم كــم ي ــا مــن تاري لكــن: يجــب أن نكــون بمســتوى املســؤولية، يكفين

ــي. ــدم الوع ــاطة وع ــبب البس ــة بس ــت لأم ــات حصل رضب
يجــب أن نكــون بمســتوى املســؤولية ونســقط كل مؤامراتهــم بوعينــا وفضلنــا وعزتنا 

. ئنا با إ و
لكــم ولإخــوة يف قيــادة وزارة الداخليــة وقيــادة األمــن املركــزي كل الشــكر والتقديــر، 
ــرج، يف  ــع التخ ــم يف دف ــع أفرادك ــاً م ــم جميع ــن وإياك ــى نح ــه نلتق ــاء الل وإن ش
قــادم األيــام إن شــاء اللــه، لتضيفــوا نقلــة يف العمــل األمنــي، و-أيضــاً- مــع املســار 
ــم ونــرد  العســكري يف الجبهــات، لنخفــف مــن هــذا العــدوان الظالــم، ونرفــع الظل

املعتديــن الــذي يريــدون أن ينتهكــوا األعــراض والكرامــة.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

ــى  ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــزي برئي ــن املرك ــوات األم ــد ق ــب قائ ــا رح فيم
ــن  ــه والوط ــدا الل ــب، معاه ــادة الكتائ ــن ق ــن م ــاركا للمتخرج ــن.. مب والحارضي
ــادة السياســية يف أن يكــون الخريجــن يف مواقــف الــرف والبطولــة ملواجهــة  والقي

ــدوان. الع
ــادة  ــدت القي ــي، عاه ــن الوصاب ــد عبدالرحم ــا العمي ــي ألقاه ــن الت ــة الخريج كلم
السياســية والشــعب اليمنــي الدفــاع عــن الوطــن وأمنــه واســتقراره وأن تكــون هــذه 
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الدفعــة وغرهــا مــن الدفــع املتخرجــة الصخــرة الصمــاء التــي تتحطــم عليهــا كل 
ــرات. املؤام

وأكــدت أن الخريجــن ســيكونون عنــد املســؤولية التــي أوكلــت إليهــم مــن القيــادة 
السياســية.

وألقيت خالل الحفل قصيدة للشاعر معاذ الجنيد.

الرئيس الصماد يطمئن على صحة وزير الداخلية 
]02/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

ــر  ــة وزي ــى صح ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــأن األخ صال اطم
ــاوري. ــم امل ــن عبدالحكي ــواء الرك ــة الل الداخلي

وعــر الرئيــس الصمــاد خــالل زيارتــه اليــوم للوزيــر املــاوري الــذي أصيــب بوعكــة 
صحيــة، عــن تمنياتــه لــه بموفــور الصحــة والســالمة والعافيــة والشــفاء العاجــل.

ونــوه باملواقــف الوطنيــة لوزيــر الداخليــة وكــذا مســتوى األداء األمنــي الــذي شــهدته 
العاصمــة صنعــاء ومختلــف املحافظــات يف ظــل توليــه قيــادة الــوزارة.. الفتــا إىل أن 
وزارة الداخليــة ومنتســبيها ســتحظى بكامــل الرعايــة واالهتمــام عرفانــا بدورهــم يف 

إحبــاط مخططــات العــدوان الراميــة النيــل مــن الوطــن وأمنــه واســتقراره. 
مــن جانبــه عــر وزيــر الداخليــة عــن امتنانــه لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى 
هــذه الزيــارة واملوقــف اإليجابــي الــذي يجســد تواضــع وعــرى األوارص بــن القيــادة 

السياســية وكافــة أبنــاء الوطــن. 
وأكــد أن األجهــزة األمنيــة ســتظل كمــا عهدهــا الجميــع ولــن تدخــر جهــدا يف الحفاظ 
عــى األمــن واالســتقرار والــرضب بيــد مــن حديــد ضــد كل مــن تســول لــه نفســه 

إقــالق األمــن واالســتقرار والســكينة العامــة.
رافقه خالل الزيارة نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يفتتح معرض األعمال اإلبداعية 
والفنية بصنعاء 

]02/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:
افتتــح األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم معــرض األعمــال 
اإلبداعيــة والفنيــة الــذي تنظمــه مؤسســة بنيــان التنمويــة دعمــا وتشــجيعا للمبدعن 

ــن واألرس املنتجة.  واملخرع
ــن إىل  ــن القائم ــتمع م ــرض، واس ــام املع ــة وأقس ــاد بأجنح ــس الصم ــاف الرئي وط
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إيضــاح حــول مــا يتضمنــه املعــرض مــن اخراعــات وإبداعــات لعــدد مــن شــباب 
ــة.  ــة العاصم ــض األرس يف أمان ــات بع ــة إىل منتج ــن باإلضاف اليم

وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن إعجابــه بمــا شــاهده يف املعــرض مــن 
ــجوا  ــل ونس ــوط األم ــوا خي ــذي صنع ــباب ال ــل الش ــن قب ــات م ــات وإبداع اخراع
ــات  ــة التحدي ــات يف مواجه ــود والثب ــن الصم ــرت ع ــة ع ــن يف لوح ــتقبل الوط مس

ــة. الراهن
وأشــاد بمــا تضمنــه املعــرض مــن اخراعــات عكســت يف مجملهــا مــدى الوعــي الــذي 
يتســم بــه الشــباب وحرصهــم عــى اســتمرار الحيــاة رغــم املعانــاة التــي يكابدونهــا 

يوميــا جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار. 
ــة  ــه املؤسس ــذي تنظم ــرض ال ــى إىل أن املع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــت رئي ولف
ــار  ــتمرار الحص ــع اس ــة م ــي خاص ــاء الذات ــو اإلكتف ــاه نح ــع لالتج ــجع الجمي يش
ــذ ثــالث ســنوات يف  الــري والبحــري والجــوي الــذي يفرضــه تحالــف العــدوان من

ــي. ــعب اليمن ــاع الش ــة إلخض محاول

الرئيس الصماد يف لقاء موسع بذمار: هذا العام سيكون عاما 
باليستيا بامتياز

]09/أبريل/2018[ ذمار - سبأ: 
حــرض األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم اللقــاء املوســع 
ــع مــن الصمــود والنفــر العــام يف مواجهــة  بمحافظــة ذمــار، لتدشــن العــام الراب

العــدوان.
ــغال  ــي واألش ــي القي ــن ع ــي ب ــة ع ــرضه وزراء اإلدارة املحلي ــذي ح ــاء ال ويف اللق
العامــة والطــرق غالــب مطلــق وامليــاه والبيئــة املهنــدس نبيــل عبــد اللــه الوزيــر.. 
ألقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة فيمــا يــي نصهــا:

الحمدللــه رب العاملــن، وصــى اللــه وســلم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه الطاهريــن، 
يف البدايــة نقــول لكــم جميعــاً الســالم عليكــم ورحمــة اللــه تعــاىل وبركاتــه لإخــوة 

الحارضيــن ولــكل أبنــاء محافظــة ذمــار ولــكل أبنــاء شــعبنا
ــار،  ــة ذم ــارة محافظ ــا بزي ــزواًل ميدانيً ــه ن ــنا في ــذي دش ــل ال ــوم األصي ــذا الي يف ه
كنــا قلنــا يف لقائنــا االثنــن املــايض مــع قيــادة األمــن املركــزي أنــه يف حــال اســتعان 
ــعبنا  ــتعن بش ــه وسنس ــتعن بالل ــل سنس ــكا وارسائي ــن بأمري ــداء الوط ــك أع أولئ

ــا ــنا ولجانن ــا وجيش وقبيلتن
وهــذه الزيــارة تأتــي يف هــذا الســياق. محمــد بــن ســلمان يحشــد يف واشــنطن ويقدم 
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التنــازالت وينبطــح انبطاحــاً لــم ينبطحــه رئيســاً أو زعيمــاً  عربيــاً ال يف املــايض وال يف 
الحــارض ولــن يعمله أحــد يف املســتقبل.

يف زيارتــه ألمريــكا يثبــت حجــم الورطــة وحجــم الكارثــة التــي وصــل إليهــا النظــام 
الســعودي إنــه ذهــب إىل هنــاك ليســتلم الدعــم وليكســب املزيــد مــن الدعــم والتأييــد 

األمريكــي فقالــوا لــن ندعمــك إال أن تصــدر مــن هنــا هــذه املواقــف.
تعــرف بفلســطن حــق أصيــل للصهاينــة أن تتــرأ مــن الوهابيــة وأن تتهــم اإلخــوان 
املســلمن وفعــالً جــاء بتريحــات مذهلــة ربمــا يســتغرب النــاس ملــاذا يطــرح مثــل 

هــذا مــن واشــنطن ; ألنــه يف أمــس الحاجــة بــأن يســتمر الغطــاء األمريكــي.
ــة  ــة، إىل الدول ــة اليمني ــي إىل القبيل ــاىل نأت ــبحانه وتع ــه س ــل الل ــن بفض ــن نح لك
اليمنيــة، إىل إخوتنــا يف املحافظــات فنخــرج بمعنويــات عاليــة وبعــزة رافعــي الرؤوس 
ألن مــن اعتــز باللــه أعــزه ومــن اتجــه إىل غــر اللــه أذلــه، هــم التجــأوا إىل غــر اللــه.

فنحــن يف هــذا اللقــاء ويف هــذه الزيــارة امليدانيــة جئنــا لــرد الســالم عليكــم والتحيــة 
لكــم واإلجــالل ملواقفكــم مــع بقيــة أبنــاء شــعبكم يف مواجهــة هــذا العــدوان الظالــم 
ــون أن  ــم اآلن يحاول ــون أنه ــا تعلم ــود كم ــن الصم ــاً م ــاً رابع ــن عام ــاً لندش وأيض
ــداً يف  ــر ج ــد كب ــالل تصعي ــن خ ــا م ــة م ــراً يف جبه ــوا ن ــيئاً أو يحقق ــبوا ش يكس

ــات. ــف املحافظ مختل
نحــن أيضــاً يف مراحــل الحســم يجــب أن نشــد العــزم وأن نشــحذ الهمــم ملواجهــة هذا 
التصعيــد ويأتــي بــإذن اللــه تعــاىل تدشــن عــام الحســم مــن هنــا مــن محافظــة 

ذمــار وإىل بقيــة املحافظــات بــإذن اللــه تعــاىل.
ــف  ــى نقط ــد حت ــذا التصعي ــة ه ــوة ملواجه ــن ق ــا م ــا أوتين ــكل م ــرك ب ــن نتح نح
ثمــار تضحياتنــا وتضحيــات الدمــاء الغاليــة التــي بذلــت يف ســبيل اللــه وســبيل هــذا 

الوطــن.
أيهــا اإلخــوة واألخــوات كنــا يف ذكــرى عــام ثالــث عــى الصمــود أعلنــا عــن مروعنــا 

»يــد تبنــي ويــد تحمــي«.
هــذا املــروع نحــن اآلن يف إطــار املواكبــة فقــط هنــاك لجــان ستشــكل الستشــارة 
الكثــر مــن الخــراء والكثــر مــن املفكريــن والكثــر مــن األكاديميــن إلعــداد رؤيــة 
حــول هــذا املــروع ولكــن مــا نعملــه اآلن هــو فقــط عبــارة عــن مواكبــة للوضــع 

ومــا أحوجنــا أيهــا اإلخــوة واألخــوات إىل بنــاء الدولــة.
ــبتمر  ــن س ــن م ــادس والعري ــورة الس ــن ث ــاً م ــن عام ــد خمس ــون بع ــا نك عندم
ــاً  ــي أحيان ــن الت ــات املواطن ــتوعب منتج ــع يس ــة، مصن ــع للصلص ــد إىل مصن نفتق
يضطــرون بســبب ســوء التســويق إىل أن يتلفــوا هــذه املــواد ولــم نحصــل عــى هــذا 

الــيء لكــي يســتوعب هــذه املخرجــات لتشــجيع املزارعــن.
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نفتقــر إىل مصنــع لعصــر املانجــو، هــذا املانجــو الــذي نربــه؛ بودرتــه مــن الخارج، 
وغالفــه مــن الخــارج، واآللــة التــي تصنــع مــن الخــارج، والســكر الــذي يــذاب فيــه 
مــن الخــارج، ونحــن لدينــا أجــود أنــواع املانجــو، ومــع ذلــك إذا لــم يحصــل تســويق 
خاصــًة يف مثــل هــذا الوقــت مــع الحصــار ومــع اســتهداف األعــداء لــرضب املنتجــات 

الوطنيــة فإنهــا تتلــف هــذه املــواد وتتعفــن.
نحــن يف أمــس الحاجــة إىل بنــاء ذاتــي فعــالً يحقــق االكتفــاء الذاتــي ألبنــاء شــعبنا 
بمــا تعنيــه الكلمــة؛ لذلــك مــن املهــم جــداً أن نفهــم مــاذا تعنــي الدولــة، إنهــا دولــة 
للشــعب وليــس شــعب للدولــة، الشــعب هــو الرافــد الكبــر، ورأينــا عندمــا تالحــم 

الشــعب والدولــة كيــف صمدنــا هــذا الصمــود األســطوري.

وأقولهــا جازمــاً لــو شــنت هــذه الحــرب عــى أقــوى األنظمــة لتــالىش وانهــار يف عــام 
واحــد، بــل أقــل مــن عــام، أن تكــون كل خطــوط التمــاس عــى مســتوى الحــدود 
اليمنيــة وعــى مســتوى الحــدود مــع مناطــق االحتــالل عبــارة عــن جبهــات مشــتعلة 
ونــرى هــذا الصمــود وهــذا التماســك، فيــدل عــى أن اإلرادة والقــوة والصــر والعزيمة 
واإلبــداع موجــود لــدى هــذا الشــعب وهــا هــي صواريخنــا اآلن وبعــد ثالثــة أعــوام 

تطــال عواصمهــم.
ــاً  ــيكون عام ــم س ــتمر عدوانه ــام إذا اس ــذا الع ــعبنا ه ــا إىل كل ش ــم ونزفه وأطمئنك

ــاز. ــتياً بامتي بالس
ــن  ــعودية م ــواء الس ــلم أج ــن تس ــوم، ل ــة كل ي ــرة القادم ــالل الف ــن خ وسيدش
ــة،  ــات جوي ــن دفاع ــدوا م ــا حش ــات ومهم ــن منظوم ــدوا م ــا حش ــا مهم صواريخن
ــع  ــه يف موق ــاء الل ــنكون إن ش ــات وس ــك الرهان ــقط كل تل ــيخرون وستس ــم س فه

ــم. ــم وبثباتك ــوى بصمودك األق
نحــن نقــدر حجــم املعانــاة التــي وصــل إليهــا شــعبنا؛ لذلــك نحــن نعمــل جاهديــن 
ونوجــه اإلخــوة يف الحكومــة عــى أســاس العمــل بوتــرة عاليــة لتوفــر إمــا راتــب 
قبــل رمضــان أو عــى مرحلتــن قبــل رمضــان وقبــل العيــد لرفــع شــيئاً مــن املعانــاة 

وتوفــر الحــد األدنــى مــن احتياجاتهــم.
ــا  ــًة مــن املــايض، جبهتن ــق وأقــوى مكان ــة أوث ــا نؤكــد لكــم أن الجبهــة الداخلي كم
الداخليــة، تماســكنا الداخــي، القــوى السياســية، الجيــش، األمــن، الدولــة، والشــعب 
ــرة  ــوم ويف امل ــل كل ي ــك املغف ــره ذل ــمعه يث ــا نس ــق، وم ــا، ال قل ــن مراحله يف أمك
الثانيــة مــن واشــنطن يقولهــا بأنهــم يعملــون وبشــكل رصيــح بحــدوث انقســامات 
يف الجبهــة الداخليــة كنــا قــد علقنــا عليــه يف جلســتنا يف األســبوع املــايض وهــا هــو 
ــك أو  ــه خــارس عــى أي تفكي يكررهــا مــن واشــنطن ونكررهــا مــن ذمــار أن رهان
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ــا مــع شــبعنا ووقــوف كل شــخص يف هــذا  ــة ألن وقوفن أي تمزيــق للجبهــة الداخلي
ــه هــو لتبنــي موقــف الشــعب. الشــعب والتفــاف الشــعب حول

حتــى لــو كان صالــح الصمــاد فــإن الشــعب لــن يقبــل بصالــح الصمــاد ألنــه وفــر 
لهــم الخدمــات وصــل املــاء إىل كل بيــت والكهربــاء إىل كل بيــت وســلم الرواتــب وأدى 

إكراميــة يف شــهر رمضــان.
ــف  ــا موق ــا تبنين ــدوان ألنن ــا للع ــوى مواجهتن ــعب س ــذا الش ــيئًا له ــدم ش ــم نق ال ل

ــك. ــا يمل ــى م ــى بأغ ــذي ضح ــعب ال ــف الش ــا موق ــعب ووقفن الش
فــإذا انحــاز أي شــخص ولــو قيــد أنملــة عــن هــذا املســار فســرفضه هــذا الشــعب 

كائنــاً مــن كان وال رهــان عليــه وســيضيف رقمــاً واحــًدا فقــط لــدول العــدوان.
فــال قلــق إطالقــاً شــعبنا برجالــه، بقوتــه، بأبنائــه، ســواء يف الجانــب الرســمي، أو 
يف الجانــب التنظيمــي وعــى وجــه الخصــوص دائمــاً يذكــر كمــا يقــول الحوثيــون.

ال يمكــن إطالقــاً أن يراهنــوا عــى هــذا الرهــان فهــو رهــان خــارس ال يوجــد بفضــل 
اللــه ســبحانه وتعــاىل مــا نختلــف عليــه ولــن نختلــف نهائيــاً.

ــه، إال أن  ــون في ــاً ينام ــدى أوالده مكان ــس ل ــداً، لي ــهد غ ــو يستش ــاد ل ــح الصم صال
ــه ســبحانه وتعــاىل. ــة بفضــل الل ــهم، وهــذه نعم ــقط رأس يرجعــوا مس

نحــن نعتــر املنصــب مســؤولية ويجــب أن تســود هــذه الروحية لــدى جميع مســؤويل 
الدولــة يف هــذه املرحلــة، الــذي ال يــزال يحــاول ينهــب، أو يحــاول أن يحصــل عــى 
أرضيــة، أو يبنــى لــه بيتـًـا، ورجــال اللــه يقدمــون أعضاءهــم يف الجبهــات ويقدمــون 

أرواحهــم يف الجبهــات فاكتبــوا عــى جبينــه ســارقاً كائنــاً مــن كان.
لذلــك أقــول كلنــا مجاهــدون ســواء يف مناصبنــا أو يف مواقعنــا الرســمية مــن موقــع 
املســؤولية، ومــن يعتقــد املســؤولية مغنمــاً فهــو إنســان يخــون اللــه ويخــون وطنــه 
ويخــون دمــاء الشــهداء، يجــب أن نستشــعر أن هــذه املســؤولية ملقــاٌة عــى عواتقنــا 
هــي نفــس املســؤولية عــى عواتــق أولئــك الرجــال األبطــال يف جبهــات القتــال لذلــك 
كل مــا نعملــه هــو يف إطــار هــذا املــروع »يــد تبنــي ويــد تحمــي« تكامــل األدوار، 
نســعى إىل بنــاء جيــش وطنــي االنتمــاء، يمنــي الهويــة، ذاتــي البنــاء، يحافــظ عــى 

أمــن واســتقرار وســالمة أرايض الجمهوريــة اليمنيــة دون اســتثناء.
نطمــح إىل بنــاء قضــاء قــوي ومســتقل وحــر يراعــي الحقــوق والحريــات، يحفــظ 
ــة  ــاء محافظ ــا أبن ــك ي ــوبية؛ لذل ــدات واملحس ــن املزاي ــداً ع ــات بعي ــوق والحري الحق
ــذل  ــن الب ــد م ــاً إىل مزي ــن أيض ــم، طامح ــاكرين لجهودك ــم ش ــا إليك ــار جئن ذم

ــاىل. ــه تع ــإذن الل ــؤزر ب ــر امل ــول إىل الن ــبيل الوص ــاء يف س والعط
الحكومــة تبــذل جهدهــا وهــو جهــد متواضــع بالتنســيق مــع املنظمــات، بالتنســيق 
مــع الصناديــق يف بعــض املؤسســات لرميــم بعض الطــرق ولتقديــم بعــض الخدمات 
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ســواًء يف الجانــب الصحــي، أو يف جانــب امليــاه والــرف الصحــي أو يف الطرقــات أو 
غرهــا باذلــن جهــداً كبــرًا مــن أجــل توفــر الحــد األدنــى مــن الخدمــات، وكذلــك 

كمــا أســلفنا مــن الرواتــب ومــن غرهــا.
وسنشــد عــى أيديهــم يف املزيــد مــن العطــاء، ويف املزيــد مــن البــذل ورفــع الطاقــات 
للوصــول إن شــاء اللــه إىل مــا يرضيكــم، ولكــن أولويــة األولويــات هــي رفــع هــذا 

العــدوان الظالــم الجائــر عــى شــعبنا ولســنا عشــاق مشــاكل وال هــواة حــروب.
ال زلنــا نمــد أيدينــا للســالم يف كل محفــل إن أرادوا ســالًما وكان األمــر بأيديهــم لكــن 
أمريــكا ورطتهــم وأوصلتهــم إىل مرحلــة ال يســتطيعون الراجــع عنهــا، وهــا هــي اآلن 
تبتزهــم وتبيــع املواقــف منهــم ألنهــا قــد عرفــت أنهــا قــد أوصلتهــم إىل طريــق الــال 

عــودة ولــن يردهــم إال قــوة بــأس هــذا الشــعب والصمــود الشــعبي األســطوري.
أيضــاً نشــد عــى أيديكــم ونشــكر أيضــاً اإلخــوة يف قيــادة الســلطة املحليــة برئاســة 
ــادة  ــة وق ــة الرملاني ــة، واإلخــوة الكتل ــس الســلطة املحلي األخ محافــظ املحافظــة رئي
التكوينــات السياســية عــى هــذا التالحــم وهــذا الصــر وهــذا الصمــود وعــى هــذا 
األنمــوذج الراقــي يف التكاتــف والتالحــم والتكافــل لهــذه املحافظــات والتــي ينبغــي أن 

يكــون أنموذجــاً يحتفــى بــه يف باقــي املحافظــات.
ــاوز  ــن وتج ــالح ذات الب ــداً يف إص ــة ج ــرة عالي ــل بوت ــم يف العم ــى أيديك ــد ع ونش
الخالفــات وحــل اإلشــكاالت والعمــل أيضــاً عــى تعزيــز الجبهــات وتعزيــز الصمــود.

لكم كل الشكر مني ومن بقية اإلخوة يف قيادة الدولة
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

هــذا وقــد رحــب محافــظ ذمــار محمــد حســن املقــديش برئيــس املجلــس الســيايس 
ــة  ــيظلون يف مقدم ــار س ــاء ذم ــرا إىل أن أبن ــوزراء.. مش ــس ال ــاء مجل ــى وأعض األع
الصفــوف دفاعــا عــن الوطــن ووحدتــه واســتقالله والحفــاظ عــى تماســك الجبهــة 

ــز الصمــود يف مواجهــة هــذا العــدوان. ــة وتعزي الداخلي
ــل  ــا إىل أن العم ــة.. الفت ــتوى املحافظ ــى مس ــاز ع ــتوى األداء واإلنج ــتعرض مس واس

ــة. ــل مؤسســات الدول ــداً تحمــي وتفعي ــي وي ــداً تبن مســتمر يف إطــار مــروع ي
وأشــار املحافــظ املقــديش إىل التحديــات التــي تواجــه محافظــة ذمــار بســبب الحصار 
ــة دور  ــد أعــداد النازحــن إىل املحافظــة.. مشــدد عــى أهمي والعــدوان ويف ظــل تزاي

الشــخصيات االجتماعيــة يف مســاندة األجهــزة األمنيــة ورفــد الجبهــات.
وأكــد عــى أهميــة تنميــة اإليــرادات باملحافظــة وتنفيــذ عــدد مــن مشــاريع الطــرق 
املركزيــة الهامــة.. معــرا عــن الشــكر للرئيــس الصمــاد عــى تجاوبــه مــع الصعوبات 
ــغال  ــف وزارة األش ــيول وتكلي ــكلة الس ــق بمش ــا يتعل ــة فيم ــه املحافظ ــي تواج الت

باعتمــاد موازنــة ملواجهــة الطــوارئ.
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وأكــد املحافــظ املقــديش اســتمرار أبنــاء املحافظــة يف رفــد جبهــات البطولــة والــرف 
ــا  ــي تبذله ــود الت ــا إىل الجه ــؤزر.. الفت ــر امل ــق الن ــى تحقي ــاد حت ــال والعت بالرج
ــخصيات  ــائخ والش ــذا دور املش ــع، وك ــة املجتم ــة يف خدم ــة والتنفيذي ــلطة املحلي الس
االجتماعيــة يف تعزيــز التالحــم واالصطفــاف يف مواجهــة العــدوان وإلفشــال مخططاته.

مــن جانبــه أشــار الشــيخ عبدالحميــد القــويس يف كلمــة مشــائخ ووجهــاء املحافظــة 
أن تدشــن أبنــاء ذمــار العــام الرابــع مــن الصمــود واســتمرار رفــد الجبهــات يؤكــد 
ــة  ــار يف مقدم ــاء ذم ــدا أن أبن ــدوان.. مؤك ــة الع ــي يف مواجه ــعب اليمن ــود الش صم
املحافظــات يف العطــاء والتضحيــة ومســتعدون لتقديــم املزيــد دفاعــا عــن الوطــن.

وأشــار إىل أن العــدوان كل مــا حــاول تمزيــق النســيج االجتماعــي للشــعب اليمنــي 
زادت وحــدة وتالحــم الشــعب مــع القيــادة وأكــر دليــل عــى ذلــك الحشــد املليونــي 
ــد  ــن وتوحي ــن الوط ــودة إىل حض ــم للع ــرر به ــا املغ ــارس.. داعي ــة 26 م يف فعالي

ــي. ــعودي االمريك ــدوان الس ــة الع ــوف يف مواجه الصف
ــار  ــاء ذم ــف أبن ــدت مواق ــرة جس ــدة مع ــي قصي ــي الراع ــاعر ع ــى الش ــا الق كم

ــن. ــد الوط ــاك ض ــي تح ــرات الت ــدوان واملؤام ــة الع ــة يف مواجه الثابت
ــة  ــة ووكالء املحافظ ــي للمحافظ ــس املح ــام املجل ــن ع ــع أم ــاء املوس ــرض اللق ح
وأعضــاء مجلــي النــواب والشــورى وقيــادات الســلطة املحليــة والتنفيذيــة 
ــخصيات  ــاء والش ــائخ والوجه ــية واملش ــات السياس ــة والتنظيم ــكرية واألمني والعس

االجتماعيــة باملحافظــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يفتتح ويضع حجر األساس لـ 36 
مشروعا خدميا مبحافظة ذمار

]09/أبريل/2018[ ذمار - سبأ: 
افتتــح األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم ووضــع حجــر 
ــبعة  ــال وس ــون ري ــة 477 ملي ــار بتكلف ــة ذم ــا بمحافظ ــدد 36 مروع ــاس لع األس
ماليــن و800 ألــف دوالر يف إطــار زيارتــه للمحافظــة ضمــن مــروع بنــاء الدولــة 

يــد تحمــي ويــد تبنــي.
ــي  ــي القي ــن ع ــي ب ــة ع ــه وزراء اإلدارة املحلي ــاد ومع ــس الصم ــام الرئي ــث ق حي
واألشــغال العامــة والطــرق غالــب مطلــق وامليــاه والبيئــة املهنــدس نبيــل عبــد اللــه 
الوزيــر ومحافــظ ذمــار محمــد حســن املقــديش يف ذكــرى مــرور ثالثــة أعــوام مــن 
الصمــود وتدشــن العــام الرابــع بافتتــاح 12 مروعــا يف قطاعــات امليــاه والــرف 
الصحــي وميــاه الريــف بتكلفــة إجماليــة تصــل إىل مليــون وثالثــة آالف دوالر بتمويــل 
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مــن منظمــة اليونســيف والصليــب األحمــر الــدويل ومــروع األشــغال العامــة.
حيــث شــملت املشــاريع التــي تــم افتتاحهــا ســتة مشــاريع يف قطــاع امليــاه والــرف 

الصحــي وســتة مشــاريع يف قطــاع ميــاه الريــف.
ووضــع الرئيــس الصمــاد ومرافقــوه حجــر األســاس لـــ 24 مروعــاً بتكلفــة إجمالية 
ــى 16  ــة ع ــف دوالر موزع ــن و800 أل ــتة مالي ــال وس ــون ري ــل إىل 477 ملي تص
مروعــاً يف قطــاع امليــاه والــرف الصحــي وســتة مشــاريع يف قطــاع ميــاه الريــف 

ومروعــن يف مجــال األشــغال.

الرئيس الصماد يرأس لقاءا موسعا بقيادة حمافظة احلديدة واملشائخ 
والوجهاء

]19/أبريل/2018[ الحديدة - سبأ: 
ــعا  ــاءا موس ــوم لق ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم رأس األخ صال
بقيــادة الســلطة املحليــة بمحافظــة الحديــدة واملشــائخ والوجهــاء مــن كافــة مديريات 
املحافظــة، بحضــور نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر املاليــة الدكتــور حســن مقبــويل 

ــة نبيــل الوزيــر. ــاه والبيئ ــه دارس واملي ووزيــرا النفــط واملعــادن أحمــد عبدالل
ويف اللقــاء القــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة فيمــا 

يــي نصهــا:
الحمدللــه رب العاملــن، وصــى اللــه وســلم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه الطاهريــن، 
يســعدنا أن نكــون حارضيــن بــن أوســاط أبنــاء تهامــة يف ظــل هــذا الظــرف والــذي 
تزامنــت هــذه الزيــارة مــع مــا ســمعتموه يف األيــام األخــرة يف إحاطــة املبعــوث األممي 
إىل مجلــس األمــن قبــل أمــس والتــي نعترهــا إحاطــة متوازنــة مقارنــًة مــع إحاطــات 
ولــد الشــيخ ســابقاً، إال أن فيهــا إشــارة مهمــة إىل أبنــاء تهامــة حيــث يتحــدث أنــه 
ســيعمل مــع مجلــس األمــن عــى إطــار تفــاوض خــالل ثالثــة أشــهر وأنــه قــادم 

عــى عمليــة وشــيكة يف الحديــدة.
هــذه اإلحاطــة ربمــا البعــض اطلعــوا عليهــا لكــن هــي عملياتهــم وشــيكة مــن بدايــة 
العــدوان عــى صنعــاء وصعــدة والبيضــاء وهــم عمليــات وشــيكة، عمليــة صنعــاء 
وشــيكة، عمليــة البيضــاء وتحريــر تعــز وشــيكة، هــي وشــيكة مــن بدايــة العــدوان 

ليــس هنــاك قلــق لكــن نأخذهــا عــى محمــل الجــد.
أيضــاً بلغنــا معلومــة مؤكــدة أن األمريكيــن هــم املتبنيــون لعمليــة الحديــدة ربمــا 
بعــد إســقاط الطائــرة األمريكيــة أمــس كان أكــر دليــل أن األمريكيــن هــم املتبنيــون 
ألن دول العــدوان الســعودين أو املرتزقــة عبــارة عــن خــدام جــاء بهم العــدو يف برميل 
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الزبالــة ألن معهــم عمــالء جــدد، قدمــاء جــدد هــذه التطمينــات مــن الســفر األمريكي 
وعــى أســاس أن أبنــاء الحديــدة ـ حســب قولهــم ـ ضابحــون سيســتقبلونهم بالورود 

نســتقبلهم وهــم يفعلــون بنــا مثــل مــا فعلــوا باألفارقــة! هــذا عيــب.
أمــس نــرت تقاريــر يف هيومــن رايتــس عــن فضائــح يفعلونهــا باملهجريــن األفارقة؛ 
ــط  ــاءوا فق ــم يشء، ج ــا معه ــون م ــدن اإلماراتي ــاء يف ع ــال والنس ــاب للرج اغتص
ــدد،  ــاء الج ــالء القدم ــؤالء العم ــن، ه ــة اليمني ــون كرام ــهم وينتهك ــذذون بفلوس يتل

ــورود. ــتقبلونهم بال ــح، وسيس ــدة ضاب ــع يف الحدي ــن أن املجتم ــون لأمريكي يقول
نريــد مــن أبنــاء الحديــدة خــالل هــذا األســبوع أن يوجهــوا رســالة للســفر األمريكي 
ويقولــوا لــه سنســتقبلك عــى خناجــر بنادقنــا يف مســرة عارمــة يخرجــون شــاهرين 
ســالحهم ليعــرف األمريكــي عــى مــاذا سنســتقبله، هــذا نؤكــد عليــه إن شــاء اللــه 

خــالل هــذا األســبوع تقــوم اللجنــة التنظيميــة بتحديــد الزمــان واملــكان.
مــن أجــل أن نعــر لهــم أن الحاضــن االجتماعــي يف الحديــدة ال يوجــد فيــه أي مرتزق 
ــو عــاد معهــم مرتــزق واحــد ملــا  الذيــن معهــم قــد هــم يف أحضــان التحالــف، ول
شــاهدوا الرئيــس ينــزل كل ثالثــة أشــهر ويمــارس أعمالــه مــن هنــا هــو وأعضــاء 
الحكومــة، بينمــا املبعــوث األممــي لــم يســتطع أن يلتقــَي وفــد االلتقــاء إال يف اإلمــارات 
ــر  ــون إىل ق ــة ويدع ــدن بصعوب ــزل إىل ع ــت فتن ــاض، وإذا نزل ــم يف الري وحكومته
املعاشــيق دعــاء، وليــس لديهــم غــر قــر املعاشــيق، واملينــاء عنــده عــدة ســجايات 

أمنيــة.
بينمــا الحديــدة أقمنــا حفــاًل آلالف مــن األمــن املركــزي يف الســاحل، ولــم يجــدوا لهــم 

مرتزقــاً يبلغهــم، وهــذه نعمــة يف جبهتنــا الداخليــة ورشف لكــم يــا أبنــاء تهامــة.
لكــن هكــذا كل مــا حصلــوا عــى عميــل فــرش لهــم وروًدا، وقــال لهــم انزلــوا مــن 
أجــل أن يدفعــوا لهــم أكثــر, وجهنــا لهــم رســالًة أن مجتمــع أبنــاء الحديدة متماســٌك 

محصــٌن، سنفشــل كل مخططاتهــم، وستســقط كل مؤامراتهــم ورهاناتهــم.
لذلــك مــن املهــم جــداً أن يســتوعب اإلخــوة يف الحديــدة هــذه التطــورات الجديــدة، أنه 
ال بــد أن يشــهد هــذه الشــهرين زخًمــا قويًــا، وحالــَة اســتنفاٍر مــن الجميــع رجــاالً 
ــظ،  ــال األخ املحاف ــا ق ــل م ــدة مث ــاء الحدي ــا أبن ــن ي ــاًرا، ونح ــاًرا وكب ــاًء، صغ ونس
ــيخوضون  ــن س ــاء اليم ــم أبن ــول لك ــن فنق ــا نح ــا«، إم ــر معن ــتخوضون البح »س

البحــر دونكــم.
وفعــالً مــن صعــدة إىل املهــرة إىل حرضمــوت إىل تعــز إىل ذمــار كل اليمــن ســيدافعون 
ــه  ــن بالل ــاً نح ــق إطالق ــات، وال قل ــن املحافظ ــا م ــن غره ــة وع ــذه املحافظ ــن ه ع
ــه  ــه إن ــة، والل ــة إضافي ــدا مجموع ــن أوغن ــم م ــتأجرون له ــؤالء يس ــم ه ــوى، وه أق
معيــب تأملــت جــداً قبــل أمــس وأنــا أشــاهد مقطًعــا ألحــد األرسى يف ميــدي وفوقــه 
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أكثــر مــن ثمانيــة جنــود، ال أفهــم لغاتهــم، لونــه أســود ولكــن ليــس ســوداني لغتــه 
تختلــف.

جــاءوا بهــم إىل بالدنــا لينتهكــوا كرامــة اليمنيــن، وينتهكــوا أعراضهــم ومــا حصــل 
يف الخوخــة غــر خــاٍف عــى أحــد، وهــذه حالــة واحــدة فقــط التــي ظهــرت بشــعة، 

أمــا غرهــا أكــر وهــؤالء ال يمتلكــون مروًعــا نهائيــاً.
مهمــا كانــت قســاوة الظــروف ومهمــا كانــت صعوبــة األوضــاع اإلقتصاديــة إال أننــا 
ســنبذل جهودنــا ونحــن يف األســبوع املــايض كلفنــا األخ رئيــس الــوزراء واألخ املحافظ 
باللقــاء بالــوزراء املعنيــن وعــى أســاس تقديــم املتــاح واملمكــن بمــا نســتطيع لهــذه 

. فظة ملحا ا
ــن  ــاح واملمك ــاهدون باملت ــا تش ــور وربم ــال الجس ــادة إعم ــر يف إع ــل كب ــاك عم هن
ــد  ــر الح ــن وتوف ــات للنازح ــة املخيم ــل وإقام ــادة تأهي ــدوان إلع ــا الع ــي دمره الت
املتــاح مــن الخدمــات لهــؤالء الرجــال والنســاء واألطفــال الذيــن ســاء بهــم الحــال، 
وندعــو أيضــاً مــن جديــد الحكومــة إىل تكثيــف جهودهــا يف هــذه املحافظــة ملواجهــة 

ــل دول العــدوان. ــد مــن قب ــه مــن أبنائهــا ومواجهــة أيضــاً التصعي مــا يعاني
لذلــك نحــن ندعــو األخ املحافــظ واألخ قائــد املنطقــة ومديــر األمــن والقيــادات األمنيــة 

والعســكرية وقيــادة الســلطة املحليــة إىل حالــة اســتنفار حالــة اهتمــام.
ــم  ــاد دائ ــة انعق ــى يف حال ــتمرار وتبق ــاتها باس ــاود جلس ــا تع ــة العلي ــة األمني اللجن
ملتابعــة للتطــورات ومتابعــة األحــداث وبالــذات يكــون مــن أولوياتهــا تقديــم املتــاح 
ــم  ــاءت به ــن س ــن الذي ــم النازح ــذات يف مقدمته ــن وبال ــوة املواطن ــن لإخ واملمك
ــا  ــا كان آخره ــتهداًفا ممنهًج ــدوان اس ــتهدفهم الع ــاً اس ــية وأيض ــوال املعيش األح
ــهداء  ــن الش ــرات م ــه الع ــذي راح في ــر وال ــن األخ ــم النازح ــتهداف مخي اس
والجرحــى ألنهــم يريــدون أن ينــروا الرعــب بــن أوســاط هــذه املحافظــة ليهزمــوا 

ــياً. ــاس نفس الن
ــك الجيــش واللجــان الشــعبية بالتكاتــف  ــر؛ لذل ــدي ثــالث ســنوات وأكث لهــم يف مي
ــا  ــة وغره ــذه املحافظ ــى ه ــاً ع ــياج فوالذي ــيمثلون س ــة، س ــاء تهام ــا أبن ــم ي معك
مــن املحافظــات، وال قلــق إطالقــاً أهــم يشء رســائلنا توصــل للعــدو إذا هنــاك أنــاٌس 
يشــجعونه أو يكذبــون عليــه أن لــه وطــأة قــدم يف الحديــدة فعليــه أن يفهــم أن أبنــاء 

محافظــة الحديــدة عــى قلــب رجــل واحــد.
وهــذا مــا ندعــو لــه إن شــاء اللــه خــالل هــذا األســبوع يف مســرة عارمــة والبنــادق 

مرفوعــة فيهــا ليفهــم العــدو هــذه الرســالة.
ــاء اليمــن كلهــم ســيكونون مدافعــن عــن كل شــر يف هــذه األرض  ــت لكــم أبن وقل
الغاليــة ســواًء مــا زال تحــت ســيطرة صنعــاء أو مــا تــم احتاللــه، فســيتم تحريــره 
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بــإذن اللــه تعــاىل مهمــا طــال الزمــن ومهمــا كان لأعــداء مــن إمكانيــات.
لذلــك أكــرر شــكري وتقديــري ألبنــاء هــذه املحافظــة الباســلة ونؤكــد عــى اإلخــوة 
يف حكومــة اإلنقــاذ عــى االهتمــام بشــكل أكــر فاملحافظــة بحاجــة إىل اهتمــام كبــر، 
ونشــكر اإلخــوة يف قيــادة الســلطة املحليــة وقيــادة املنطقــة والســلطات األمنيــة عــى 

مواكبتهــم املســتمرة لأحــداث ومواكبتهــم لأوضــاع يف هــذه املحافظــة األبيــة.
ــم يشء أن  ــة، أه ــن للغاي ــع مطم ــد أن الوض ــن جدي ــم م ــد لك ــت نؤك ــس الوق يف نف
ــا  ــائلنا ألعدائن ــه رس ــا نوج ــث أنن ــوص بحي ــان املرص ــاً كالبني ــاس جميع ــون الن يك
ونهتــم أيضــاً ببنــاء محافظتنــا، واإلخــوة يف الحكومــة معنيــن بــأن يكــون ملحافظــة 
الحديــدة األولويــة يف اإليــرادات ســواًء فيمــا يتعلــق بالنازحــن أو التحســن أو غرهــا.

فهــذه املحافظــة تســتحق منــا كل خــر، فقــد حوربــت يف فــرات كثــرة حتــى مــن 
قبــل الســعودية حتــى ال تنشــأ عــى ســاحل البحــر األحمــر مدينــة تضاهــي مدينــة 
جــدة أو جيــزان أو غرهــا، فهــم كانــوا حريصــن عــى إفشــال كل خطــط التنميــة 
داخــل هــذه املحافظــة وبــإذن اللــه تعــاىل ســتكون هــذه املحافظــة يف أولويــة أعمالنا 
بمجــرد انتهــاء العــدوان، ولكــن اآلن ســنعمل عــى املتــاح واملمكــن للمواكبــة وليــس 

كل يشء.
مــا نعملــه اآلن هــو عبــارة عــن مواكبــة ملواجهــة العــدوان، الجهــد الــذي تقــوم بــه 
الدولــة يف محافظــة الحديــدة ضعيــف جــداً ولكنــه أفضــل بكثــر جــداً ممــا يقــدم يف 
املناطــق املحتلــة، وبالــذات لــو تســألوا عــن األوضــاع األمنيــة واألوضــاع االقتصادية يف 
محافظــة عــدن النذهلتــم، كان يصــل ســعر الدبــة البــرول وســعر الدبــة الغــاز هناك 

إىل أســعار خياليــة وخلفهــم العالــم والســعودية واإلمــارات أيضــا.
حضــور األخ نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر املاليــة، محافظتــك يــا دكتــور اهتــم بهــا 
ــه والحكومــة ســتحرض وتأتــي إىل  ــوا لهــا أولويــة يف كل املجــاالت إن شــاء الل واجعل
ــر  ــرة واألخ وزي ــو امل ــرة تل ــا م ــننزل إليه ــن س ــدة ونح ــد يف الحدي ــدة وتنعق الحدي
ــا لهــذه املحافظــة. ــا ووفائن الدفــاع واألخ رئيــس األركان، والجميــع لنعــر عــن حبن

ــاً  ــنقدم أيض ــم س ــر دونك ــيخوضون البح ــن س ــاء اليم ــم كل أبن ــت لك ــا قل ــل م مث
أكثــر ممــا تقدمــون ألنفســكم، فنحــن جميعــاً يف خنــدق واحــد، ويهمنــا كلَّ فــرد مــن 

أبنــاء هــذا الشــعب، وكلَّ رجــٍل، وكلَّ امــرأٍة، كلهــم يف قلوبنــا.
شــكراً لكــم وشــكراً لجهودكــم ونشــكر جهــود اإلخــوة يف الســلطة املحليــة، ونؤكــد 
ــذه  ــا يف ه ــة العلي ــة األمني ــم للجن ــاد الدائ ــام واالنعق ــوع االهتم ــى موض ــع ع للجمي
املحافظــة بحيــث يشــكلون حالــة تأهــب، وحالــة اســتعداد ألي تطــورات قــد تحصــل 

ــدان. يف املي
ــه تعــاىل  ــا شــاكرين لجهدكــم، لفهمكــم، لوعيكــم، والســالم عليكــم ورحمــة الل كلن
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ــه. وبركات
ــارة  ــعادته بزي ــن س ــج ع ــد الهي ــن أحم ــدة حس ــظ الحدي ــر محاف ــه ع ــن جانب م
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ملحافظــة الحديــدة.. وقــال » هــذه تهامة بمشــائخها 
وبرجالهــا وقيادتهــا وســلطتها املحليــة وبشــبابها جــاءوا إىل هنــا مرحبــن ومســهلن 

ومبتهجــن بزيارتكــم ».
وأضــاف » نــدرك ســلفا مــدى أهميــة زيارتــك ونحــن مســتجيبون لــكل توجيهاتكــم 
وماضــون قدمــا معكــم خطــوة بخطــوة، فكلنــا آذان صاغيــة وقلــوب واعيــة وســواعد 

مشــمرة وأقــدام ماضيــة لتحقيــق النــر ».
وقــال »لــن نخذلــك ولــن نقــول لــك كمــا قــال بنــو إرسائيــل لنبيهــم إذهــب أنــت 
وربــك فقاتــال، ولكــن لــو خضــت بنــا البحــر لخضنــاه معــك مــا تخلــف منــا رجــل 

واحــد«.
وأضــاف »نحــن التهاميــون معروفــن بالصمــود والوفــاء وكل هــذه الوجــوه تمثــل 
ــل  ــد ب ــددوا العه ــس ليج ــاءوا لي ــة ج ــائخ تهام ــزاب ومش ــل وأح ــاف وقبائ أطي
ــا أي تأخــر أو تلكــؤ، فزيارتــك للمحافظــة لــم تــأت  ماضــون معــك ولــن تــرى من

ــامعة«. ــا آذان س ــي كلن ــا يغن ــك م ــراغ، وإن يف جعبت ــن ف م





تصرحيات وخطابات 
ومقابات صحفية
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يدين تصعيد العدوان وإغاق 
املطارات وتعليق الرحات

]09/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:
ــدوان  ــد الع ــاد تصعي ــح الصم ــى األخ صال ــيايس األع ــس الس ــس املجل أدان رئي
الســعودي األمريكــي وإغــالق املطــارات وتعليــق الرحــالت مــن وإىل اليمــن.. معتــرا 

ــانية. ــة واإلنس ــن الدولي ــادئ والقوان ــكل املب ــا ل ــا واضح ــك خرق ذل
وحمــل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف تريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( 
ــدوان،  ــف الع ــر لتحال ــد الخط ــذا التصعي ــة إزاء ه ــؤولية الكامل ــدة املس ــم املتح األم
وكــذا مــا ارتكبــه مــن جرائــم ومجــازر وحــرب إبــادة جماعيــة بحــق الشــعب اليمني 
وأخرهــا اليــوم باســتهداف مصنــع لأغذيــة بالعاصمــة صنعــاء وقصــف األســواق يف 
نهــم واألحيــاء واملناطــق الســكنية يف مختلــف املحافظــات مــا أدى إىل ســقوط عــرات 

الشــهداء والجرحــى مــن املواطنــن.
ــف  ــن يف مختل ــن العالق ــاة اليمني ــيزيد معان ــالت س ــق الرح ــار إىل أن تعلي وأش
املطــارات ويجرهــم عــى البقــاء يف تلــك املطــارات، كمــا أنــه يمثــل اســتهدافاً مبــارشاً 
للمواطنــن الراغبــن يف الســفر إىل الخــارج ألســباب عــدة أهمهــا الحــاالت العالجيــة 

ــة. الطارئ
ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل إن إغــالق مطــارات اليمــن وتعليــق الرحــالت تقييــدا 
ــول  ــع وص ــالج ومن ــفر والع ــل والس ــة والتنق ــن الحرك ــي م ــون يمن ــة 27 ملي لحري
املســاعدات مــن األغذيــة واألدويــة وانتهــاكا ســافرا للقانــون الــدويل اإلنســاني وكافــة 

املواثيــق واملعاهــدات الّدوليــة.
وأكــد أن إرصار العــدوان عــى إذالل الشــعب اليمنــي لــم تبــدأ بوقــف الرحــالت مــن 
وإىل مطــار صنعــاء بــل عندمــا بــدأ بجعــل مطــار بيشــه محطــة هبــوط إجبــاري 
للمســافرين مــن اليمــن مــا يعــد انتهــاكا لحقوقهــم املكفولــة دوليــا يف التنقــل الحــر 

يف األجــواء وفــق املعاهــدات الدوليــة بهــذا الخصــوص.
ــة واإلنســانية  ــات واملنظمــات الدولي ــس الســيايس األعــى الهيئ ــب رئيــس املجل وطال
ــع  ــة لجمي ــانية واملخالف ــال إنس ــات ال ــذه املمارس ــاف ه ــؤولياتها يف إيق ــام بمس القي

ــانية. ــة واإلنس ــن الدولي ــراف والقوان األع
ــادة  ــم اإلب ــر وجرائ ــد الخط ــذا التصعي ــاه ه ــدة تج ــم املتح ــت األم ــر صم واعت
ــام  ــع مه ــاىف م ــر يتن ــول خط ــاركة وتح ــي مش ــعب اليمن ــق الش ــة يف ح الجماعي

ــن. ــى اليم ــدوان ع ــة يف الع ــا رشيك ــة ويجعله ــة الّدولي ــداف املنظم وأه
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يؤكد يف مقابلة مع وكالة رويرتز 
أن اليمن سيتعامل بإجيابية مع أي مبادرة سام توقف العدوان 

واحلصار وتصون كرامة اليمنيني
]30/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:

أكــد األخ صالــح الصّمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اســتمرار مــد يــد الســالم 
ــالل  ــادرات إلح ــراً إىل أن املب ــي، مش ــعب اليمن ــات الش ــة لطموح ــه تلبي ــث عن والبح
الســالم يف الداخــل ال تتوقــف إال أن االطــراف املقاتلــة مــع العــدوان ال تملــك قرارهــا، 

مشــراً إىل أن املجلــس الســيايس لــم يتســلم أي مســودة للقــاء جــده الرباعــي.
ويف مقابلــة اليــوم مــع وكالــة رويــرز جــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى التأكيــد 
عــى أن اليمــن ســيتعامل بإيجابيــة مــع أي مبــادرة ســالم تحقــق التوقــف الشــامل 
ــة  ــار بيش ــات يف مط ــن االهان ــن م ــة اليمني ــون كرام ــار، وتص ــدوان، و الحص للع
ــة  ــة مــن األمــور الطبيعي وغــره.. موضحــاً أن االســتعدادات لتشــكيل حكومــة يمني
ــي مــن  ــت اليمن ــة ترتيــب مهمــة للبي يف ظــل اســتمرار العــدوان والحصــار وكعملي
الداخــل يف مواجهــة العــدوان، مشــراً إىل عــدم وفــاء الســعودية بــكل االتفاقــات التــي 

تمــت معهــا، رغــم كل التنــازالت التــي قدمــت يف ســبيل ذلــك.
ولفــت الصّمــاد إىل أن املشــكلة االقتصاديــة الراكميــة هــي جــراء السياســات املتعاقبة 
ــئولية  ــدويل مس ــع ال ــالً املجتم ــة محم ــود ماضي ــن عق ــن م ــاه اليم ــعودية تج للس
تفاقــم الوضــع واملعانــاة، خصوصــاً أن التحالــف ضــد اليمــن ال يملــك أي مــروع 
غــر تمكــن القاعــدة و داعــش، وأن مــا يحــدث يف عــدن خــر مثــال، وأن مــن حــق 
اليمنيــن ان يذهبــوا ليدافعــوا عــن أنفســهم ليــس طمعــا يف األرايض الســعودية وإنمــا 

فقــط لكــي يشــعر الســعوديون بمــا يشــعر بــه الشــعب اليمنــي.
ــرام  ــان واح ــوق االنس ــة وبحق ــدق بالديمقراطي ــم املتش ــى العال ــاد ع ــف الصّم واس
ــراء  ــرج ج ــن ح ــم م ــه العال ــل إلي ــا وص ــا وم ــر مصره ــعوب يف تقري ــق الش ح

ــار. ــازر ودم ــن مج ــن م ــب يف اليم ــا يرتك ــى م ــكوت ع الس
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا يحملــه الشــعب اليمنــي مــن وعــي 
وصحــوة كبــرة جــداً يف األوســاط الشــعبية، خاصــة يف املحافظــات الجنوبيــة إزاء مــا 

يحــدث مــن عــدوان ومؤامــرة عــى النســيج االجتماعــي.
فيما يي نص املقابلة التي أجراها مراسل رويرز بصنعاء محمد الغباري:

رويـــرز: رحبتــم بحــذر باملقرحــات الصــادرة عــن االجتمــاع الرباعــي يف جدة بشــأن 
ــات  ــا يف محادث ــي طرحتموه ــب الت ــن املطال ــر م ــتجيب لكث ــا تس ــع أنه ــالم م الس

الكويــت، هــل لديكــم اعراضــات محــددة عــى تلــك املقرحــات ؟
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ــن عنهــا  ــي أعل ــة الت ــادرة الرباعي ــه اآلن عــن مب ــم تداول ــا يت الرئـــيس: بالنســبة مل
ــمية، وكل  ــودة رس ــلم مس ــم نتس ــى اآلن ل ــن حت ــعودية نح ــام يف الس ــدة أي ــل ع قب
مــا يتــم تداولــه هــو عبــارة عــن تريحــات صحفيــة ال ترقــى إىل املســتوى الــذي 
ــوة  ــا أن االخ ــل، وربم ــكل كام ــودة بش ــى املس ــا ع ــا اطلعن ــول إنن ــن الق ــا م يمكنن
ــداء  ــوم، ويمكــن االطــالع عليهــا واب ــي يتســلمون هــذه املســودة الي يف الوفــد الوطن
املالحظــات ان وجــدت، لذلــك نحــن، كمــا قلنــا ســابقا، لــم نقفــل بــاب الســالم وال 
بــاب املفاوضــات والزلنــا عــى نفــس املوقــف الــذي تحدثنــا عنــه يف اجتمــاع املجلــس 
ــانها أن  ــن ش ــادرة م ــع أي مب ــة م ــنتعاطى بإيجابي ــا س ــس انن ــى أم ــيايس االع الس
تفــي إىل وقــف العــدوان ورفــع الحصــار ووقــف امتهــان واذالل اليمنيــن يف مطــار 
بيشــة وغرهــا وتخــدم الســالم، لذلــك هــذا هــو املوقــف الــذي يمكــن أن نقــول بــه 

مبدئيــاً حتــى االطــالع عــى املســودة وابــداء املوقــف النهائــي.
رويـــرز: لكنكــم تحدثتــم عــن املــايض يف تشــكيل حكومــة جديــدة، أال تعتقــدون أن 

هــذه الخطــوة تعيــق مســاعي الســالم ؟
ــأي  ــتمر ف ــل مس ــتمر والقت ــف مس ــتمر والقص ــدوان مس ــادام والع ــيس: م الرئـ
ــات  ــد الطاق ــي وتوحي ــل اليمن ــن الداخ ــت م ــب البي ــار ترتي ــي يف إط ــوات تأت خط
والجهــود ملواجهــة هــذا العــدوان الغاشــم، فاعتقــد أنهــا لــن تؤثــر ابــداً عــى مســار 
املفاوضــات ؛ ألنــه مــازال والعــدوان مســتمر فمــن حــق اليمنيــن أن يقدمــوا عــى أي 

ــدوان. ــذا الع ــع ه ــم لدف ــد صفوفه ــم وتوح ــزز جهوده ــأنها أن تع ــن ش ــوة م خط
رويـــرز: لكــن الســعوديون يقولــون انكــم صعدتــم عــى الحــدود خالفــا للتفاهمــات 
معكــم، وبغــرض تحقيــق مكاســب سياســية عــى حســاب خصومكــم يف الداخــل...

كيــف تــردون عــى ذلك ؟
ــرار  ــاب الق ــا أصح ــا أنن ــم واثبتن ــعوديون يف تفاه ــا والس ــن دخلن ــيس: نح الرئـ
ــط  ــى الري ــار ع ــالق الن ــف اط ــت وق ــتطعنا تثبي ــادئ واس ــم ومب ــاب قي وأصح
الحــدودي كامــال ًمــن البقــع وحتــى حــرض وميــدي، انســحبنا مــن الربوعــة وهــي 
خطــوة كانــت كبــرة وجبــارة وتلقينــا وعــود أنه ســيتم ايقــاف الغــارات عــى املناطق 
الشــمالية وأنــه ســيتم بعــده االنســحاب مــن » قلــل الشــيباني » ومــن ميــدي وعــدم 
الســماح للمرتزقــة باســتخدام االرايض الســعودية بالزحــف عــى األرايض اليمنيــة، لكن 
تفاجأنــا أنــه لــم يحصــل يشء مــن هــذا بالرغــم مــن كل التفاهمــات التــي قدمناهــا 
ــاه، لكــن الغــارات اســتمرت والحشــود  ــت النظــام الســعودي حســن نواي لكــي يثب
كذلــك ودعــم املرتزقــة اســتمر والقصــف املدفعــي عــى املناطــق الحدوديــة اســتمر 
ــاً يف  ــي قدم ــدوان أو امل ــاف الع ــادة إليق ــة ج ــعودية ني ــدى الس ــو كان ل ــاً، ول أيض
هــذه التفاهمــات اللتزمــوا بمــا تفاهمنــا عليــه، لهــذا نحــن قدمنــا مــا لدينــا ولكنهــم 
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ــارة  ــة غ ــارات ملائ ــتمر الغ ــا تس ــي عندم ــن الطبيع ــه، وم ــوا ب ــا التزم ــوا بم ــم يف ل
ــل  ــة » قل ــى منطق ــارة ع ــون غ ــاك ثمان ــت هن ــس كان ــد مثالً،وباألم ــوم الواح يف الي
الشــيباني » ونحــن ال نتملــك طائــرة وال األســلحة الفتاكــة التــي لديهــم ولهــذا مــن 
حــق اليمنيــن أن يذهبــوا ليدافعــوا عــن ّأنفســهم ليــس طمعــاً يف األرايض الســعودية 
وإنمــا فقــط لكــي يشــعر الســعوديون بمــا يشــعر بــه اليمنيــون مــن مــرارة وآالم 

القصــف والعــدوان..
رويـرز: إذن هل تعتقدون أن السالم سيكون قريباً أم أنه ما يزال بعيدا ؟

الرئـــيس: نحــن نــرى أن العــدوان قــد طــال وأن هنــاك حــرج اخالقــي وإنســاني عى 
ــك  ــرة ؛ كذل ــازر كب ــي مج ــعب اليمن ــق الش ــب يف ح ــذي يرتك ــعودي ال ــام الس النظ
فــان العالــم املتشــدق بالديمقراطيــة وبحقــوق االنســان واحــرام حــق الشــعوب يف 
ــم ؛  ــذه الجرائ ــى ه ــكوت ع ــراء الس ــة ج ــة حرج ــل إىل مرحل ــا وص ــر مصره تقري
فاعتقــد أن هنــاك نوايــا دوليــة إليجــاد الســالم، ونحــن كمــا أســلفُت ســنبذل كل مــا 
يف وســعنا اللتقــاط أي فرصــة لوقــف العــدوان ورفــع املعانــاة عــن الشــعب اليمنــي.

ــال  ــم اآلن يف ح ــب القائ ــادي الصع ــع االقتص ــتواجهون الوض ــف س ــرز: كي رويـ
ــدن ؟ ــزي إىل ع ــك املرك ــل البن ــم نق ــرب أو ت ــتمرت الح اس

ــات  ــاج تراكم ــو نت ــه ه ــد يوم ــس ولي ــب لي ــادي الصع ــع االقتص ــيس: الوض الرئـ
سياســة النظــام الســعودي التــي اســتهدف فيهــا الشــعب اليمنــي لكــي ال يصــل إىل 
وضــع مســتقر، وكمــا تعلمــون أن اليمــن يمتلــك ثــروات هائلــة ومــوارد اقتصاديــة 
كبــرة جــداً إال أن سياســية التجويــع واالفقــار التــي انتهجهــا النظــام الســعودي مــع 
االنظمــة الســابقة مــن خــالل إثــارة املشــاكل بــن القبائــل والنزاعــات، وكان آخرهــا 
ــن  ــة وكان م ــعودية امريكي ــة س ــت صناع ــي كان ــة الت ــادرة الخليجي ــة املب حكوم
ــا كنمــوذج  ــا لتقديمه ــوا كل جهــد لدعــم هــذه الحكومــة اقتصادي املفــرض أن يبذل
إال أنهــم وضعــوا العراقيــل يف طريقهــا، وجــاء العــدوان ليتــوج هــذه السياســية مــن 
خــالل ايقــاف ايــرادات الغــاز والنفــط ومــن خــالل حصــار املنافــذ الريــة والبحريــة 
ــام 2014  ــه يف ع ــون ان ــم تعلم ــة، ولعلك ــوارد للدول ــود أي م ــدم وج ــة , وع والجوي
ــة قــال هــادي إنــه ال يســتطيع  ــادة اســعار املشــتقات النفطي عندمــا تــم اقــرار زي
دفــع الرواتــب , فــاذا كان عــدوان اســتمر اكثــر مــن ســنة وثمانيــة أشــهر يســتهدف 
ــوارد  ــاك م ــس هن ــاز، ولي ــط والغ ــر النف ــع تصدي ــع ومن ــة واملصان ــة التحتي البني
ــاق  ــة مــن املنافــذ بســبب الحصــار؛ فمــن الطبيعــي ان يحصــل هــذا االختن جمركي
االقتصــادي؛ لذلــك نحــن نحّمــل النظــام الســعودي واملجتمــع الــدويل املتواطــئ معــه 
الــذي لــم يســتطع اثنــاء املفاوضــات أن يضغــط باتجــاه الســماح بتصديــر النفــط 
املراكــم يف مخــازن التصديــر يف مينــاء راس عيــى بالحديــدة، فلــو لــم يكــن لديهــم 
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توجــه إلحــداث انهيــار اقتصــادي لســمحوا بتصديــر هــذه الكميــات مــن النفــط اثناء 
ــر النفــط  ــدول الـــ 18 أن تســمح بتصدي ــو أرادت األمــم املتحــدة وال املفاوضــات، ل
حتــى الســتخدام عائداتــه يف رشاء االدويــة أو املشــتقات النفطيــة للمستشــفيات وتلبية 
أدنــى االحتياجــات لهــذا الشــعب لفعلــوا ذلــك، ولهــذا نحــن نحملهــم املســؤولية أوال، 
ــارة يف ايجــاد  ــذل جهــودا جب ــك املركــزي ب ــا والبن ــاك سياســة تقشــفية نتبعه وهن
حلــول للحفــاظ عــى الحــد األدنــى لالســتقرار االقتصــادي , واعتقــد أن مــن الحماقــة 
أن ينصــت املجتمــع الــدويل لهــادي فيمــا يدعيــه مــن نقــل البنــك املركــزي واحــداث 
ــاً ليســت محــل أخــذ  ــار اقتصــادي؛ ألن هــذه مؤسســة ســيادية مدعومــة دولي انهي

ورد مــن قبــل هــادي ومــن معــه.
ــزق  ــون أن يتم ــاً أال تخش ــق قريب ــن يتحق ــالم ل ــا أن الس ــا افرضن ــرز: اذا م رويـ
ــر  ــال يف أكث ــاك قت ــدن وهن ــرى يف ع ــاء وأخ ــة يف صنع ــود حكوم ــل وج ــن يف ظ اليم

ــة ؟ ــن منطق م
الرئـــيس: كل مــا يحصــل يف اليمــن يقــف وراءه العــدوان، هــذا العــدوان هــو الــذي 
مكــن القاعــدة و داعــش يف الجنــوب، ومــا أتــوا يف منطقــة إال وأتــت معهــم داعــش 
ــو كان  ــن ؛ ل ــق اليم ــو تمزي ــم ه ــروع ؛ مروعه ــم م ــس لديه ــم لي ــدة، ه والقاع
لديهــم مــروع الســتطاعوا أن يجعلــوا مــن عــدن نموذجــا يجعلوهــا تشــابه دبــي 
أو الريــاض حتــى يســتطيعوا أن يجذبــوا الشــعب إىل مروعهــم، لكــن النهــم جــاءوا 
ليقولــوا لنــا نحــن جئنــا لنمكــن القاعــدة و داعــش مــن رقابكــم وجئنــا لنمزقكــم 
, لــذا لــم يســتطيعوا أن يؤمنــوا قــر »معاشــيق » يف عــدن فكيــف ســيأمنون هــذا 

الشــعب أو يؤمنــوا املناطــق التــي احتلوهــا.
الرئـــيس: الشــعب اليمنــي يحمــل وعــي كبــر وهناك صحــوة كبــرة جداً يف االوســاط 
ــف  ــعارات التحال ــوا بش ــن انخدع ــة، والذي ــات الجنوبي ــة يف املحافظ ــعبية خاص الش
وقاتــل بعضهــم يف صفوفــه اآلن رأوا أنــه حتــى اولئــك الذيــن كانــوا يقاتلــون القاعــدة 
ــف ؛  ــة التحال ــت راي ــد تح ــدق واح ــب يف خن ــاً إىل جن ــا جنب ــون معه ــوا يقاتل أصبح
ــرة،  ــم املؤام ــي حج ــعب يع ــذا الش ــا دام وه ــن م ــزق اليم ــى أن يتم ــن ال نخ فنح
صحيــح قــد يحصــل أن تكــون هنــاك مرحلــة صعبــة جــداً حتــى يتــم إخــراج الغزاة 

واملحتلــن، واليمنيــن أرفــع مــن أن يســقطوا يف مثــل هــذه املؤامــرة.
رويـــرز: فيمــا يخــص القتــال يف تعــز تحديــداً أال تعتقــدون بأهميــة اجــراء مصالحة 

داخليــة مــادام وأنتــم تتحدثــون عــن عــدو خارجــي ؟
ــع  ــى م ــل حت ــة يف الداخ ــبيل املصالح ــرا يف س ــدا كب ــذل جه ــن نب ــيس: نح الرئـ
ــذات  ــف، وبالنســبة لتعــز بال ــة التحال ــن يتحركــون تحــت راي ــة الذي ــك املرتزق اولئ
ــا  ــه أن ــت ل ــى ووقع ــائخ ات ــد املش ــم هم...أح ــادرة وباعرافه ــن مب ــر م ــا أكث قدمن
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ــا،  ــر له ــرف اآلخ ــتجاب الط ــال اس ــات يف ح ــه الضمان ــا ل ــادرة وقدمن ــخصياً املب ش
إننــا مســتعدون لتقديــم التفاهمــات إليجــاد االســتقرار واألمــن بشــكل ثنائــي فيمــا 
ــاً،  ــم نهائي ــس بأيديه ــم لي ــن قراره ــز لك ــل يف تع ــة تقات ــراف متصارع ــا كأط بينن
ونحــن حتــى يف املجلــس الســيايس قدمنــا أكثــر مــن دعــوة للتصالــح وحتــى للمغــرر 
ــل هــذه  ــك وسنشــكل لجــان ملث ــا عــى ذل ــن يف صفــوف العــدو ومازلن بهــم املقاتل
املصالحــات لعــى وعــى أن يســتجيبوا لصــوت العقــل واملنطــق، لكــن مــا نالحظــه 

ــي. ــاض وابوظب ــي مــن الري ــرار يأت ــرار والق هــو أنهــم ليســوا أصحــاب ق

الرئيس الصماد يوجه خطابا مبناسبة عيد األضحى ويؤكد املضي يف 
إصدار قرار العفو العام

]11/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
وجــه األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم خطابــا للشــعب 

اليمنــي يف الداخــل والخــارج بمناســبة عيــد األضحــى املبــارك.
ــول  ــاء رئيــس املجلــس الســيايس األعــى للشــعب اليمنــي واألمــة اإلســالمية حل وهن
ــدوان  ــه الع ــي يف وج ــعب اليمن ــطوري للش ــود األس ــاً الصم ــى.. محيي ــد األضح عي
ــا أبطــال الجيــش واللجــان  ــي يحققه ــدة الت الســعودي األمريكــي والبطــوالت الفري

ــدوان. ــد الع ــن وص ــن الوط ــاع ع ــات الدف ــعبية يف جبه الش
وأكــد الرئيــس الصمــاد يف الخطــاب املــي يف صــدور قــرار العفــو العــام والشــامل 
عــن كل املغــرر بهــم ممــن هــم خــارج الوطــن، ودعوتهــم للعــودة إىل ارض الوطــن 
ليتقاســم الجميــع مســؤولية الدفــاع عــن الوطــن والنهــوض بــه وتقدمــه وتطلعاتــه 
ــدوان  ــا الع ــي خلفه ــة الت ــروح العميق ــة الج ــروخ ومعالج ــم ال ــتقبلية، وترمي املس

الغاشــم عــى بالدنــا أرضــاً وإنســانا.
وأدان رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــا ارتكبتــه الســعودية مــن جريمــة يف حــق 
اليمنيــن للعــام الثانــي عــى التــوايل مــع جرائــم العــدوان بحرمــان اليمنيــن مــن 
أداء فريضــة الحــج وتوظيــف األرض املقدســة لأغــراض واملصالــح الســعودية.. الفتــا 
ــن  ــلمن م ــة املس ــى عام ــى ع ــا يخف ــا وم ــال وخطورته ــذه األعم ــل ه ــاد مث إىل أبع

أبعادهــا.
ــدوان  ــض الع ــر ورف ــوة الضم ــة إىل صح ــقيقة والصديق ــم الش ــا دول العال ودع
ومحاســبة مرتكبيــه واحــرام الشــعب اليمنــي وإرادتــه ودســتوره كــون اليمــن دولــة 

ــن. ــم لليم ــراتيجي الدائ ــود االس ــق الوج ــن منطل ــم وم ــرم دول العال تح
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف الخطــاب بالــدور القبــي ملشــائخ وأعيــان 
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ووجهــاء وأبنــاء القبائــل اليمنيــة الذيــن كان لهــم النصيب األوفــر يف مواجهــة العدوان 
ــذي كان  ــدوان ال ــة الع ــرة يف مواجه ــاء كب ــوا أعب ــوال وتحمل ــال واألم ــوا الرج وبذل
يظــن أن أموالــه التــي يوزعهــا ويبددهــا حتــى بالطائــرات ســتغر وتشــري الــوالءات 

إال أنهــا ســقطت تحــت أقــدام رجــال قبائــل اليمــن.
ــو  ــادل ه ــامل والع ــالم الش ــار الس ــى أن خي ــد ع ــاد التأكي ــس الصم ــدد الرئي وج
الخيــار الوحيــد الــذي ينبغــي أن يتصــدر كل حــوار أو مفاوضــات إليقــاف الحــرب 
ــاء مــن القــوى  ــة ضــد اليمــن وعــى التمســك بالحــوار مــع الفرق ــة الظامل العدواني
السياســية والحزبيــة يف الداخــل والخــارج، مــن منطلــق القناعــات التامــة بحضاريــة 
قيــم الحــوار وغاياتــه يف بنــاء التفاهــم وحــل أي إشــكاليات أو خالفــات مهمــا كانــت 

ــبقة. ــالءات مس ــراطات أو إم ــا دون اش حدته
ــا  ــن القضاي ــة م ــاب جمل ــى يف الخط ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــتعرض رئي واس
ــى  ــة ع ــرة االقتصادي ــن واملؤام ــى اليم ــدوان ع ــة بالع ــق املتعلق ــف والحقائ واملواق

ــاب: ــص الخط ــي ن ــا ي ــالمية. فيم ــة واإلس ــن العربي ــي واألمت ــعب اليمن الش
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملن
والصالة والسالم عى سيدنا محمد وعى اله الطيبن الطاهرين.

أيهــا اليمنيــون واليمنيــات الصامدون والصابــرون يف الداخــل والخــارج، واملرابطون يف 
جبهــات العــزة والكرامــة لصــد العــدوان والغــزو واالحتــالل وحماية العــرض واألرض 
ــا، أيهــا املواطنــون األعــزاء العالقــون يف  ــة عالي ورفــع رايــة الكرامــة والعــزة اليمني
مطــارات العالــم الذيــن تقطعــت بهــم الســبل نتيجــة اســتمرار العــدوان الســعودي 
ــل  ــم يف ظ ــارات العال ــن ومط ــن اليم ــوي ب ــل الج ــة النق ــر حرك ــي يف حظ األمريك

الصمــت العاملــي املخــزي، أيهــا املغربــون وطالبنــا املبتعثــون يف الخــارج.
يطيــب يل يف هــذه املناســبة العظيمــة مناســبة عيــد األضحــى املبــارك أن أوجــه إليكــم 
ــة  ــادات الدول ــية، واىل قي ــات السياس ــزاب والتنظيم ــادات األح ــا، واىل كل قي جميع
ــل  ــب وأكم ــى أطي ــيايس األع ــس الس ــاء املجل ــن أعض ــة ع ــمي ونياب ــا بإس ورجاالته
ــم  ــل كل قي ــي تحم ــا الت ــى قلوبن ــزة ع ــالمية العزي ــبة اإلس ــذه املناس ــي به التهان
الخــر والصــالح والتضحيــة والقــرب مــن اللــه وإشــاعة املحبــة والوحــدة يف مشــاعر 

ــن نهنئهــم أيضــا بهــذه املناســبة العظيمــة. ــة املســلمن الذي متجانســة بــن كاف
للعــام الثانــي عــى التــوايل يمــر عيــد األضحــى وشــعبنا اليمنــي يتعــرض لعــدوان 
غاشــم اســتهدف الشــجر والبــر والحجــر وكل يشء يف هــذا الشــعب, عــدوان تديــره 
ــة  ــعودي جريم ــام الس ــب النظ ــبة يرتك ــذه املناس ــا, ويف ه ــذه أدواته ــكا وتنف أمري
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أخــرى تضــاف إىل جرائمــه يف حرمــان اليمنيــن مــن أداء فريضــة الحــج يف أســلوب 
طفــويل جاهــي يعــر عــن مــدى ســقوط النظــام الســعودي فهــذه األرض املقدســة 
ليســت ملــكاً وحــراً عــى النظــام الســعودي ليمنــع منهــا مــن يشــاء ويســمح ملــن 

يشــاء فــال فضــل لــه وال منــة عليهــا.
ــام  ــتغل النظ ــر ويس ــا الكث ــل عنه ــة يغف ــلمن إىل نقط ــة املس ــت عام ــد أن ألف وأري
ــاً  ــن وحامي ــاً للحرم ــه خادم ــن نفس ــل م ــا ليجع ــر عنه ــة الكث ــعودي غفل الس
للمقدســات مــع أن اللــه تعــاىل جعــل الكعبــة البيــت الحــرام مثابــة للنــاس قبــل أن 
يوجــد آل ســعود وجعــل مــن املقومــات االقتصاديــة لتلــك البــالد مــا يســهل للحجيــج 
أداء مناســكهم لكــي ال يبتزهــم القائمــون عــى الحــج ألن اللــه تعــاىل يعلــم الــر يف 
الســموات واألرض ويعلــم أن الظاملــن واملســتبدين قــد يجعلــون مــن هــذه املقدســات 

وســيلة لرتقــوا عــى حســاب عبــاد اللــه.
فعندمــا دعــا إبراهيــم أبــو األنبيــاء أن يجعــل اللــه البيــت الحــرام آمنــاً وأن يــرزق 
ــه مــن الثمــرات تأتــي يف هــذا الســياق ليســت لســواد عيونهــم وإنمــا لتســهيل  أهل
ــم الذيــن يتوافــدون إىل هــذه األرايض املقدســة..  ــه مــن أصقــاع العال ــاد الل حــج عب
فدعــا إبراهيــم عليــه الســالم ربــه أن يــرزق أهلــه مــن الثمــرات مــن آمــن منهــم بالله 
واليــوم اآلخــر فأوضــح لــه اللــه أن الظاملــن قــد يتعاقبــون عــى الحــرم يومــاً مــا 
فســرزقهم مــن الثمــرات أيضــاً حتــى ال يظلمــوا ويبتــزوا ويقهــروا الحجيــج فقــال 
تعــاىل: » َوَمــن َكَفــَر َفأَُمتُِّعــُه َقِليــاًل ثـُـمَّ أَْضَطــرُُّه إىَِلٰ َعــذَاِب النَّــاِر.. َوِبئـْـَس اْلَمِصــرُ ».

ــذَا بََلــًدا آِمنـًـا َواْرُزْق أَْهَلــُه ِمــَن الثََّمــَراِت َمــْن آَمــَن  » َوإِذْ َقــاَل إِبَْراِهيــُم َربِّ اْجَعــْل َهٰ
ِمنُْهــم ِباللَّــِه َواْليَــْوِم اآْلِخــِر.. َقــاَل َوَمــن َكَفــَر َفأَُمتُِّعــُه َقِليــاًل ثـُـمَّ أَْضَطــرُُّه إىَِلٰ َعــذَاِب 

النَّــاِر.. َوِبئْــَس اْلَمِصــرُ ».
ولكــن مــا نــراه هــو العكــس أن النظــام الســعودي ورغــم مــا منــح اللــه تلــك البــالد 
مــن املقومــات االقتصاديــة يجعــل مــن الحــج وســيلة البتــزاز الحجــاج والتضييــق 

عليهــم والتحكــم يف مناســكهم.
ــول  ــه فالرس ــن علي ــة القائم ــي أحقي ــج ال تعن ــاعر الح ــى مش ــيطرة ع ــا أن الس كم
ــاع األرض  ــه وســلم اســتطاع نــر رســالة اإلســالم يف أصق ــه وآل ــه علي ــوات الل صل
وبيــت اللــه الحــرام كان تحــت ســيطرة أعــداء اإلســالم ولــم يدخلــه الرســول صــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم إال يف آخــر حياتــه.
ــاء  ــه الحمق ــة لترفات ــة مهين ــاً وعاقب ــراً مخزي ــعودي مص ــام الس ــر النظ ولينتظ
ــدُّوَن  ــْم يَُص ــُه َوُه ــُم اللَّ ــْم أاَلَّ يَُعذِّبَُه ــا َلُه ــال: » وَم ــث ق ــر حي ــن يتغ ــه ل ــد الل فوع
َعــِن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم َوَمــا َكانـُـوا أَْوِليـَـاَءُه ۚ إِْن أَْوِليـَـاُؤُه إاِلَّ اْلُمتَُّقــوَن َوَلِٰكــنَّ أَْكثََرُهــْم اَل 
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ــوَن«. يَْعَلُم
لذلــك مــن األهميــة بمــكان أن يعــرف العالــم اإلســالمي مــن هــو النظــام الســعودي 
ــة  ــب األم ــا ومصائ ــب الدني ــا كل مصائ ــة، بينم ــعاراته الراق ــوا بش ــال ينخدع ف
ونكباتهــا هــو مــن يقــف وراءهــا ومــن يســفك دمــاء األطفــال والنســاء ويرتكــب 
بحــق الشــعب اليمنــي أبشــع الجرائــم لــن يتــورع عــن أي خطــوة تخــدم مخططاتــه 
وتريــح أســياده يف تــل أبيــب وواشــنطن ومثــل هــذه الخطــوات التــي أقــدم عليهــا 
ــة  ــع الرغب ــم م ــالمية وتتناغ ــدة اإلس ــى الوح ــورة ع ــل خط ــعودي تمث ــام الس النظ

ــة. ــة واألمريكي الصهيوني
األخوة املواطنون.. األخوات املواطنات

تمــر بنــا هــذه املناســبة الدينيــة العظيمــة واألمــة العربيــة و اإلســالمية تعيــش أكثــر 
ــي  ــا القوم ــث بأمنه ــة تعب ــرب كوني ــرض لح ــا وتتع ــن تاريخه ــا م ــل حرج املراح
ــة وتهــدد وحدتهــا السياســية. وتمــزق نســيجها االجتماعــي وتفــكك دولهــا الوطني

ــة  ــة التفكيكي ــة عــى اليمــن جــزء ال يتجــزأ مــن الحــرب الكوني إن الحــرب العدواني
عــى األمــة العربيــة التــي بــدأت باحتــالل العــراق ثــم لبنــان وفلســطن ثــم ســوريا 
والعمليــات العســكرية للناتــو يف ليبيــا التــي دمــرت البنيــة التحتيــة لهــذه البلــدان 

وســاعدت أيضــا عــى تمكــن القاعــدة وداعــش.
ويف ســياق اســتنزاف دول املنطقــة يف رصاعــات داخليــة وإقليميــة وإنهاكهــا عســكريا 
ــى  ــة ع ــرب العدواني ــذه الح ــت ه ــة أت ــة يف املنطق ــدول الغني ــزاز ال ــا وابت واقتصادي
ــر  ــدا لتدم ــر جه ــة ال تدخ ــرب انتقامي ــر, ح ــه واملظاه ــددة األوج ــرب متع اليمن.ح
تاريــخ وحــارض ومســتقبل اليمنيــن, حــرب تداعــى لهــا أوبــاش الــرق والغــرب 
ــم يف  ــز مقاعده ــى حج ــه ع ــابق قادت ــيطاني يتس ــف ش ــق يف تحال ــفلة الخل وس
ــخ  ــروب يف التاري ــي الح ــن كل مجرم ــرب متخط ــي الح ــة ملجرم ــوف األمامي الصف

ــث. الحدي
ــران  ــب ط ــوم إال و يرتك ــر ي ــن ال يم ــى اليم ــدوان ع ــن الع ــهرا م ــر ش ــة ع ثماني
العــدوان مجــزرة بشــعة يــروح ضحيتهــا العــرات مــن املدنيــن يف شــمال اليمــن 
وجنوبــه رشقــه وغربــه ويراكــم مــن ســجله األســود يف اليمــن مســتهدفا كلمــا هــو 
ــا  ــا هدف ــات بأكمله ــا ومحافظ ــون مدن ــة يعلن ــاة, وببجاح ــر الحي ــم, وكل مظاه قائ
ــي  ــش اليمن ــعبية والجي ــان الش ــال اللج ــرغ أبط ــا م ــكرية وكلم ــم العس لعملياته
ــن  ــتعاضة ع ــون لالس ــم, يذهب ــم وآلياته ــن لجنوده ــراب مجندل ــم يف ال كرامته

ــزل. ــن الع ــى املدني ــدة ع ــرب بالعرب ــاحات الح ــدرة يف س ــم امله كرامته
أيها األخوة واألخوات
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إن مــن األمــور التــي تثبــت بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن هــدف العــدوان هــو االنتقام 
مــن الشــعب اليمنــي ومعاقبتــه عــى خياراتــه السياســية انــه لــم يتــورع حتــى عــن 
ــرض  ــدوان ف ــوم األول للع ــذ الي ــي فمن ــه اليوم ــيط يف قوت ــن البس ــتهداف املواط اس
حصــارا اقتصاديــا بريــا وبحريــا وجويــا خانقــاً ملنــع وصــول االحتياجــات األساســية 
ومنــع وصــول الغــذاء والــدواء والوقــود وقطــع الكهربــاء واســتهداف آبــار ومحطــات 
وخزانــات املــاء والقرصنــة البحريــة واحتجــاز مئــات الســفن وتحويل مســارها إَلـــى 
موانــئ دول مجــاورة، ولــم يقــف إجرامــه عنــد عقوبــات اقتصاديــة جماعيــة عــى 
الشــعب اليمنــي بــل امتــدت يــد اإلجــرام إىل املصانــع واملحــالت واملخــازن التجاريــة 
ــات  ــواق والتجمع ــة واألس ــآت االقتصادي ــات واملنش ــركات واملؤسس ــرات ال ومق
ــل  ــتثمارية وتحوي ــة واالس ــطة الخدمي ــع واألنش ــل البضائ ــائل نق ــة ووس التجاري
املوانــئ البحريــة واملطــارات املدنيــة ألهــداف عســكرية وتحريــك مرتزقتــه يف اليمــن 
ويف فنــادق الريــاض للتالعــب بأســواق الــرف وتهريــب العملــة املحليــة واســتهداف 
ــط  ــب النف ــة وتهري ــات الجنوبي ــوك يف املحافظ ــى البن ــطو ع ــزي والس ــك املرك البن

والتالعــب بأســعاره.
ــي  ــية الت ــة السياس ــة العملي ــدوان بإعاق ــف الع ــم يكت ــيايس ل ــتوى الس ــى املس وع
كانــت جاريــة والحيلولــة دون توقيــع اتفــاق ينهــي حالــة الفراغ الســيايس الــذي كان 
قائمــا ويســتكمل اإلجــراءات التــي قضــت بهــا مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي 
ــاورات  ــة املش ــه إلعاق ــرك فرص ــم ي ــدوان ل ــد الع ــة فبع ــلم والراك ــاق الس واتف
وافتعــال العراقيــل إال ارتكبهــا ومحاولــة حــرف مســارات الحــوار وفــرض أجنداتــه 
عــى طاولــة الحــوار مــن خــالل عمالئــه اليمنيــن الذيــن ارتضــوا أن يكونــوا مطيــة 
العــدوان لتدمــر اليمــن ومقوماتــه االقتصاديــة والعســكرية وخدمــة املشــاريع التــي 

ال عالقــة لهــا بمصالــح اليمــن القوميــة والوطنيــة.
ــات  ــى صفق ــول ع ــتثمار والحص ــة لالس ــرى فرص ــدول الك ــا ال ــدت فيه ــا وج كم
ــي  ــتنزاف االحتياط ــية واس ــف سياس ــل مواق ــة مقاب ــوالت املدفوع ــلحة والعم األس

ــدوان. ــاركة يف الع ــج املش ــدول الخلي ــل ل ــدي الهائ النق
ــه أمريــكا أنهــا مجــرد عاصفــة خاطفــة  لقــد راهــن النظــام الســعودي وســولت ل
ــث  ــا وتجت ــن جذوره ــدوان م ــة للع ــة املناهض ــية والوطني ــوى السياس ــع الق تقتل
ــيخرج  ــي س ــعب اليمن ــن أن الش ــي, وظ ــش اليمن ــر الجي ــعبية وتدم ــان الش اللج
ــعب  ــوا أن الش ــم فوجئ ــورود, إال أنه ــتقبالهم بال ــن واس ــدوم املحتل ــاج بق لالبته
اليمنــي ليــس لديــه فائضــا مــن الــورود بــل فائضــا مــن الصمــود يكفــي إلغــراق 
أقــوى وأعتــى جيــوش العالــم يف مســتنقع مــن الجحيــم, ورسعــان مــا تحولــت هــذه 
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العاصفــة إىل مــأزق ســيايس وعســكري نقــل املعركــة إىل العمــق الســعودي ونحــج 
ــه التــي ال تقهــر أن يفــرض تــوازن رعــب  ــة إرادت املقاتــل اليمنــي ببســالته وصالب
عــادل فيهــا بــاُس املقاتــل اليمنــي حداثــة اآللــة العســكرية مــع املقاتــل الســعودي 
ويف مــا يشــبه املعجــزة شــاهدنا وشــاهد العالــم كيــف كانــت املجنــزرات واملدرعــات 
الســعودية تفــر مذعــورة أمــام بندقيــة مقاتــي اللجــان الشــعبية والجيــش اليمنــي.

وبإجمــاع العالــم فشــلت العاصفــة عســكريا وامنيــا إال يف خلــق فــوىض أمنيــة يف كل 
ــع  ــي دخلتهــا متوهمــن أنهــم بعدوانهــم وصلفهــم قادريــن عــى تركي املناطــق الت
ــي  ــوروث تاريخ ــتند مل ــعب يس ــا ش ــن أنن ــر مدرك ــه، غ ــي وإذالل ــعب اليمن الش
حافــل بالعظمــة واإلبــاء والشــموخ والعــزة والكرامــة ومــا كل هــذا الصــر والصمــود 
ــذا  ــروج ه ــة وخ ــخ البري ــري يف تاري ــدوان برب ــع ع ــى وأبش ــه أعت ــات يف وج والثب
الشــعب يف حشــود هائلــة إىل املياديــن والســاحات متحديــاً جــروت العــدوان وداعمــاً 
لقيادتــه السياســية إال تجســيداً حقيقيــاً ورائعــاً ألصالــة وعراقــة وقيــم هــذا الشــعب 
ــلحة  ــه املس ــية وقوات ــه السياس ــع قيادت ــه م ــع تالحم ــم أجم ــداً للعال ــر، مؤك الح
ولجانــه الشــعبية ومعلنــاً بوضــوح بــأن قــراره بيــده ويســتحيل التفريــط بســيادة 
وطنــه ووحدتــه واســتقالله وعزتــه وكرامتــه مهمــا بلغــت رشاســة وهمجيــة الحــرب 

ــة تجويعــه وتركيعــه. ومحاول
ــات  ــذه املمارس ــاالت وه ــة يف كل املج ــاراً كارثي ــدوان آث ــى الع ــة ع ــار املرتب إن اآلث
والجرائــم التــي يرتكبهــا العــدوان الســعودي األمريكــي تحتــم عــى الشــعب اليمنــي 
ويف مقدمتــه القــوى السياســية الفاعلــة والحيــة مضاعفــة جهودهــا وتحمــل 
مســئولياتها يف مواجهــة التحــدي وذلــك مــن خــالل بــذل أقــى الطاقــات وتحمــل 
ــعب  ــحق الش ــعى لس ــذي يس ــدوان ال ــة الع ــتثنائية ملواجه ــة واس ــئولية تاريخي مس
وإذاللــه وامتهانــه, فعــام ونصــف مــن العــدوان رغــم كل مــا بذلــت فيــه مــن جهــود 
وتفاهمــات قــدم فيهــا منتهــى التنــازالت كان آخرهــا إعــالن 10 مــن نيســان بوقــف 
ــول  ــر يف الحل ــدوان ال يفك ــت أن الع ــي أثبت ــت الت ــات الكوي ــار ومفاوض ــالق الن إط
ــزم  ــدوان ال يلت ــذا الع ــي وأن ه ــعب اليمن ــك بالش ــل والفت ــذذ بالقت ــن ويتل ــل يتفن ب
ــوى  ــرص الق ــتغل ح ــه ويس ــن التزامات ــل ع ــود ويتنص ــظ العه ــات وال يحف باتفاقي
الوطنيــة عــى الســالم إللحــاق أقــى الــرضر بالشــعب اليمنــي فنحــن أمــام عــدو 
ــياده  ــات أس ــذ مخطط ــي يف تنفي ــى امل ــة ع ــه العمال ــط وأجرت ــال والنف ــاه امل أعم

ــود. ــض العه ونق
لذلــك أوجــه ندائــي ألبنــاء شــعبنا اليمنــي العزيــز بأنكــم أمــام عــدو ال يؤمــن جانبــه 
ــب رص  ــذا يتطل ــود وه ــض العه ــة ونق ــدر والخيان ــياده يف الغ ــيات أس ــل نفس حم
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ــن يوقــف عدوانهــم إال التصــدي بــكل جــد وصــر  ــد الطاقــات فل الصفــوف وتوحي
وتعزيــز عوامــل الصمــود.

وهــذا يتطلــب مــن الجميــع جهــداً اســتثنائياً ويف مقدمــة ذلــك املؤسســة العســكرية 
واألمنيــة التــي أثبتــت أنهــا مؤسســة الوطــن ورغــم مــا تعرضــت لــه مــن اســتهداف 
قبــل وأثنــاء العــدوان إال أن املســئولية امللقــاة عــى عواتقهــم مســئولية كبــرة بحكــم 
انتمائهــم الوطنــي وانتمائهــم لهــذا الشــعب العظيــم وأن تكــون أولويــة األولويــات 
ــك  ــر ذل ــبيل غ ــن س ــا م ــة فم ــائر الفادح ــده الخس ــدوان وتكبي ــة الع ــي مواجه ه
ــن  ــدوان الذي ــف الع ــوا إىل ص ــن انضم ــى م ــم ع ــف ونتأل ــره ونأس ــه وزج إليقاف
اســرخص العــدوان دماءهــم حتــى أنــه يف بعــض الجبهــات يرفــع برقيــات لقياداتــه 
ــذا يشء  ــن وه ــن اليمني ــم م ــى ه ــم أذى وأن القت ــم يصبه ــعود ل ــود آل س ــأن جن ب
ــم  ــد وندعوه ــذا الح ــعودي إىل ه ــام الس ــرخصهم النظ ــوب أن يس ــه القل ــع ل تتقط
ــذار لشــعبهم  ــام للعــودة إىل وطنهــم وأهاليهــم واالعت ــو الع الســتغالل فرصــة العف

واالســتقامة عــى حــب وطنهــم والدفــاع عنــه.
األخــوة األعــزاء الكــرام مــن أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية املرابطــن يف جبهــات 
العــزة والكرامــة، الصانعــن للبطــوالت الفريــدة واالســراتيجيات الجديــدة يف التكتيــك 
واملواجهــة دفاعــا عــن أرضكــم وعرضكــم ال طمعــا يف احــد أو تعد عــى احــد، امللتزمن 
بقواعــد األخــالق الســامية يف الحــروب التــي حســب العالــم اليــوم أنهــا كانــت مــن 
األســاطر، املبتكريــن مــن ابســط الوســائل مــا يجعلكــم جديريــن بإعجــاب العالــم 
يف الصمــود والتحــدي ودحــر العــدوان وأدواتــه وأســلحته الفتاكــة التــي لــم يجــرب 
بعضهــا إال يف مواجهتكــم ومحاولــة كــر إرادتكــم الصلبــة التــي رفعتــم بهــا رقــاب 
كل يمنــي ويمنيــة ورصتــم رمــزا للعــزة والكرامــة والســمو وعيــدا يتجــدد يف كل عيــد 
ويف كل يــوم، وفرحــة وطمأنينــة حقيقيــة يف نفــس كل يمنــي وطنــي رشيــف عزيــز، 
فلكــم يف هــذه املناســبة منــا جميعــا يف املجلــس الســيايس األعــى ومؤسســات الدولــة 
وقياداتهــا وكل صغــر وكبــر مــن أبنــاء هــذا الوطــن العظيــم كل التحيــة والتهانــي 
والتريــكات الصادقــة بهــذه املناســبة العظيمــة التــي تجســدون أبــرز قيمهــا وهــي 
التضحيــة مــن اجــل القيــم الســامية واملبــادئ الريفــة يف مواجهــة البغــي والظلــم 

بــكل صــوره واالنتصــار للحــق والعدالــة بــكل معانيــه.
أيها األخوة واألخوات

كمــا أن العــدوان يبــذل أقــى طاقاتــه يف تحقيــق أي اخــراق ميدانــي لــوال الصمــود 
ــتهدافه  ــادي واس ــع االقتص ــة الوض ــد لزعزع ــكل جه ــعى وب ــه يس ــطوري فإن األس
ــة  ــالد االقتصادي ــئات الب ــكل منش ــره ل ــار وتدم ــالل الحص ــن خ ــي م ــكل رئي بش
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مــن مصانــع ومــزارع ومتاجــر ومؤسســات وكل مــا لــه صلــة بالجانــب االقتصــادي 
ــار  ــأن ال خي ــه ب ــد لقاءات ــارة يف أح ــح العب ــي وبري ــفر األمريك ــرح الس ــل ي ب
أمــام الشــعب اليمنــي إال االستســالم والقبــول بإمــالءات العــدوان أو تمكــن القاعــدة 
ــه وهــذا يــدل عــى  ــة حســب قول ــه أو انتظــار الجــوع والصومل وداعــش مــن رقاب
ــة بعــد أن عجــز  ــع اليمنيــن بالورقــة االقتصادي التوجــه الواضــح للعــدوان يف تركي
عــن إذاللهــم بالقتــل والفتــك بهم..وهنــا تقــع مســئولية كــرى عــى الجميــع يف تحمل 
مســئولياتهم وبــذل أقــى الطاقــات للحفــاظ عــى الوضــع االقتصــادي ويف مقدمــة 
ذلــك رجــال املــال واألعمــال الذيــن ال يقــل دورهــم عــن دور املرابطــن يف الجبهــات 
وأن عليهــم أن يستشــعروا أن الوضــع اســتثنائي وعليهــم التضحيــة والوقــوف بــكل 
قــوة وثبــات إىل جانــب مؤسســات الدولــة وبتضافــر الجهــود مــن الجميــع نســتطيع 
تجــاوز هــذه الضائقــة واملعانــاة ونصــل إىل االنتصــار الــذي ينشــده كل يمنــي حــر 

وضحــى مــن أجلــه أبنــاء هــذا الشــعب.
ويف هــذه املناســبة نؤكــد عــى أننــا يف املجلــس الســيايس األعــى وطيلــة شــهر مــى 
عــى أداء اليمــن الدســتورية أمــام الرملــان لــم نألــو جهــداً يف ترتيــب الوضــع الداخي 
ــة  ــا يف مواجه ــي عليه ــذي ينبغ ــدور ال ــام بال ــة للقي ــات الدول ــز دور مؤسس وتعزي

ــة والعســكرية واالقتصاديــة. التحديــات ويف مقدمتهــا التحديــات األمني
ونوجــه شــكرنا لــكل رجــال الدولــة يف كافــة املؤسســات الذيــن يعملــون بــكل جهــد 
ملواجهــة التحديــات إال أننــا نشــد عــى أيديهــم بأنــه ورغــم الجهــود التــي تبــذل إال أن 
املرحلــة خطــرة واســتثنائية والتحــدي كبــر يتطلــب مضاعفــة الجهــود وبــذل جهوداً 
ــه  ــذل مهجت ــن يب ــال م ــات القت ــاك يف جبه ــع أن هن ــعر الجمي ــتثنائية وان يستش اس
ومــن يبــذل جــزءاً مــن جســده فتبــر يــده أو قدمــه أو يفقــد عينــه أو يصــاب بجــرح 
يعيقــه عــن الحركــة بينمــا الكثــر ينعمــون عــى األرائــك متكئــون فلنكــن أوفيــاء مع 
أولئــك وفــاءاً وعرفانــاً لتضحيتهــم فــال نصغــي لأصــوات الشــاذة التــي تحــاول أن 
تطعنهــم مــن خلفهــم بإثــارة املشــاكل واالختــالالت التــي ال تخــدم إال أعــداء الوطــن 
ــك الصــر األســطوري لكانــت ســكاكن القاعــدة  ــات وذل ــك التضحي ــوال تل الذيــن ل

وداعــش تنــال مــن كل حــر يف هــذا الشــعب.
ــم  ــل يف تقدي ــد تتمث ــازة العي ــالل إج ــة خ ــج عملي ــم برام ــع إىل تنظي ــو الجمي وأدع
ــاالت  ــة الح ــن ورعاي ــى واألرسى واملرابط ــهداء والجرح ــة ألرس الش ــاة والرعاي املواس
التــي تعانــي جــراء العــدوان والحصــار, وتنظيــم برامــج زيــارات ميدانيــة إىل جبهات 
القتــال لتقديــم التحيــة والعرفــان لرجــال الرجــال يف مياديــن البطولــة الذيــن عزفــوا 

عــن الدنيــا وملذاتهــا مــن أجــل دينهــم وكرامــة واســتقالل أبنــاء وطنهــم.
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األخوة املواطنون.. األخوات املواطنات
ــادل  ــامل والع ــالم الش ــار الس ــى أن خي ــا ع ــدد تأكيدن ــبة نج ــذه املناس ــا يف ه إنن
ــاف  ــات إليق ــوار أو مفاوض ــدر كل ح ــي أن يتص ــذي ينبغ ــد ال ــار الوحي ــو الخي ه
ــك  ــى التمس ــا ع ــدد تأكيدن ــا نج ــا كم ــد بالدن ــة ض ــة الظامل ــرب العدواني ــذه الح ه
بالحــوار مــع الفرقــاء مــن القــوى السياســية والحزبيــة يف الداخــل والخــارج، ألننــا 
نــدرك تمامــاً بــأن الحــوار إىل جانــب كونــه أســلوباً حضاريــاً يعــر عــن رقــي األمــم 
الشــعوب فهــو وســيلة بنــاءة للتفاهــم وحــل أي إشــكاليات أو خالفــات مهمــا كانــت 
حدتهــا.. نؤكــد يف هــذا الشــأن بــأن الحــوار الــذي ندعــو إليــه ال ينبغــي أن تســبقه أو 
تتضمنــه إمــالءات أو اشــراطات مســبقة ألن مثــل هــذه األســاليب قــد تحــول الحــوار 
مــن وســيلة للتفاهــم والتوافــق والــرايض إىل وســيلة لفــرض مواقــف وقناعــات بنــاًء 
ــاىف مــع مفهــوم الحــوار  عــى توجيهــات مســبقة مــن أعــداء الوطــن وهــو مــا يتن
ــذا ســيظل الحــوار  وغاياتــه الهادفــة إىل التوافــق عــى قضايــا وقواســم مشــركة، ل
هــو خيارنــا الوحيــد دومــاً ولــن ندخــر جهــداً يف التمســك بــه، فــكل القضايــا قابلــة 
للحــوار والنقــاش مــا عــدا التفريــط بالوطــن وســيادته واســتقالله ووحدتــه وحريــة 

وعــزة وكرامــة أبنائــه، فهــذه قضايــا غــر قابلــة للنقــاش أو املســاومة.
ومــن هنــا فإننــا نكــرر دعوتنــا لــكل املغــرر بهــم مــن القــوى السياســية والحزبيــة 
ــم العقــل والعــودة إىل جــادة الصــواب.. ومــن هــذه املناســبة  والعســكرية إىل تحكي
فقــد بــادر املجلــس الســيايس األعــى باملــي يف إصــدار عفــو عــام وشــامل عــن كل 
املغــرر بهــم ممــن هــم خــارج الوطــن، نقــول لهــم صدورنــا وقلوبنــا مفتوحــة لــكل 
ــة  ــدأ صفح ــع ولنب ــع للجمي ــن يتس ــده فالوط ــاب إىل رش ــه وث ــن غي ــع ع ــن تراج م
جديــدة تقــوم عــى مبــدأ الراكــة وتقبــل اآلخــر ونبــذ كل أنــواع االســتئثار بالســلطة 

أو االنقســام والتــرذم واالقتتــال والتناحــر والراعــات.
ويف هــذه املناســبة نخاطــب دول العالــم الشــقيقة والصديقــة أن عامــاً ونصــف مــن 
العــدوان الجائــر والجرائــم املهولــة قــد أســمع مــن بــه صمــم يف هــذا العالــم وقــد آن 
األوان أن تصحــوا ضمائــر هــذا العالــم ليقــول كلمتــه يف رفــض العــدوان ومحاســبة 
ــة تحــرم دول  ــه واحــرام الشــعب اليمنــي وإرادتــه ودســتوره فاليمــن دول مرتكبي
ــرم  ــم وتح ــتثمارات العال ــوح الس ــل طم ــراتيجية تمث ــة إس ــن دول ــم واليم العال
الحقــوق والقانــون الــدويل فاليمــن خــراً مــن تلــك الــدول التــي ســتنتهي بانتهــاء 
نفطها..كمــا أن الشــعب اليمنــي شــعب قــوي وعظيــم أثبــت جدارتــه وجاهزيتــه ألن 

ينافــس ويرتقــي ليمثــل رقمــاً صعبــاً يف هــذا العالــم وعــى العالــم أن يختــار.
ألن شــعبنا لــن يغفــر ملــن فتــك بالشــعب اليمنــي أو تواطــأ يف قتــل أبنائــه فالعــدوان 



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

371

والحصــار والتواطــؤ والخــذالن قــد تــرك جراحــاً عميقــة يصعــب تضميدهــا وســخطاً 
شــعبياً لــن ينتهــي بانتهــاء العــدوان ولــن يســتقبل الشــعب اليمنــي بحفــاوة مــن 
قتــل وتواطــأ.. كمــا أنــه شــعب كريــم لــن ينــى مــن وقــف وســاند الشــعب اليمنــي 
يف هــذا الظــرف الصعــب، وبهــذا نشــيد ونشــكر الــدول الشــقيقة والصديقــة التــي 
ــادق  ــر وص ــة والتقدي ــا كل التحي ــي وخياراته..ختام ــعب اليمن ــت إرادة الش احرم
ــان  ــش واللج ــه يف الجي ــن وأبطال ــي الصامدي ــعب اليمن ــاء الش ــكل أبن ــي ل التهان
الشــعبية واملؤسســة األمنيــة وأجهــزة الدولــة املختلفــة التــي تحقــق أعــى مفــردات 

ــات يف وجــه أقــوى التحديــات والتهديــدات وأصعبهــا. االنتصــار والثب
كمــا نشــيد بالــدور القبــي ملشــائخ وأعيــان ووجهــاء وأبنــاء القبائــل اليمنيــة الذيــن 
ــوا  ــوا الرجــال واألمــوال وتحمل كان لهــم النصيــب األوفــر يف مواجهــة العــدوان وبذل
أعبــاء كبــرة يف مواجهــة العــدوان الــذي كان يظــن أن أموالــه التــي يوزعهــا ويبددهــا 
حتــى بالطائــرات ســتغر وتشــري الــوالءات إال أنهــا ســقطت تحــت أقــدام رجــال 
قبائــل اليمــن الذيــن أثبتــوا أن الوطــن والكرامــة والعــزة أغــى مــن كل كنــوز الدنيــا, 
ــذه  ــا يف ه ــع له ــي الناص ــجل التاريخ ــددت الس ــة ج ــة األبي ــل اليمني ــاء القبائ فأبن
الحقبــة الزمنيــة وأكــدت أن القيــم واألعــراف الحميــدة والوفــاء لأوطــان واألخــالق 
وصــد الغــزاة واملعتديــن ركائــز ال تقبــل املســاومة واملزايــدة وال تغيــب عــن الوعــي 

اليمنــي املؤمــن واألصيــل.
ــوا مســئوليتهم يف توعيــة  كمــا نشــيد بالــدور العلمائــي لعلمــاء اليمــن الذيــن تحمل
وتبصــر شــعبهم وقامــوا بالــدور املنــوط بهــم عــى أكمــل وجــه غــر آبهن بــرضاوة 
ــه كل  ــه وأطياف ــن كل فئات ــعب م ــاء الش ــكل أبن ــا ول ــم من ــه فله ــدوان وتهديدات الع

اإلجــالل واإلعظــام واالحــرام والتقديــر.
ــاة  ــم، ودع ــات العال ــعوب وحكوم ــادات وش ــن قي ــن م ــاء اليم ــك ألصدق ــي كذل وه
ــالم  ــاني املس ــن اإلنس ــم والوط ــعب العظي ــذا الش ــع ه ــف م ــن يق ــكل م ــالم ول الس
يف تاريخــه املؤمــن بالعالقــات الوديــة والتكامليــة واملصالــح املشــركة بــن شــعوب 

ــا. ــا وكرامته ــدول وحريته ــيادة ال ــرام س األرض واح
ــر  ــون الن ــن يحقق ــرار الذي ــهداء األب ــاء للش ــل بالدع ــز وج ــه ع ــا إىل الل متوجه
ــه  ــيح جنات ــم فس ــه ويدخله ــع رحمت ــم بواس ــة أن يتغمده ــرة الزكي ــم الطاه بدمائه
ــى األرسى، وان  ــك ع ــل وأن يف ــفاء العاج ــن بالش ــى واملصاب ــى الجرح ــن ع وان يم
يلهمنــا جميعــا الصــر والتكاتــف مــع املترضريــن مــن إخواننــا الذيــن طالهــم أذى 
العــدوان بتدمــر مقدراتهــم ومزارعهــم ومصانعهــم ووســائل معاشــهم وان يبدلهــم 

خــرا منهــا..
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يوجه خطابا مبناسبة العيد الـ 54 
لثورة 26 سبتمرب

]25/سبتمرب/2016[ صنعاء – سبأ:
ــة  ــرص الجمهوري ــى ح ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــد األخ صال أك
اليمنيــة وموقفهــا الدائــم املقــدم للســالم والســعي لتحقيــق أهــداف الثــورة اليمنيــة 
ــة  ــن الهيمن ــرر م ــدول يف التح ــعوب وال ــة للش ــوق الطبيعي ــات الحق ــن منطلق م
ــه  ــعى ل ــذي تس ــار ال ــاء واالزده ــور والنم ــق للتط ــوذ املعي ــكال النف ــة أش وممارس

ــعوب. الش
ــوم  ــاء الي ــه مس ــذي وجه ــاب ال ــى يف الخط ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــدم رئي وق
ــالم..  ــدة للس ــادرة جدي ــدة مب ــبتمر الخال ــورة 26 س ــد الـــ 54 لث ــبة العي بمناس
مســتعرضا املســار النضــايل للشــعب واليمنــي والثــورة اليمنيــة واملعوقــات 
ــة  ــس املاضي ــود الخم ــدى العق ــى م ــه ع ــي واجهت ــات الت ــات والتحدي والصعوب
واألســباب املبــارشة للعــدوان والحصار..ومــا وصــل إليــه الشــعب اليمنــي اليــوم مــن 
محطــة مهمــة وتاريخيــة تحمــل مــن أجلهــا الكثــر مــن األعبــاء جــراء طموحــه يف 

ــل. ــو األفض ــمو نح الس
ــن  ــى اليم ــرة ع ــة األخ ــرة االقتصادي ــاد املؤام ــاد أبع ــح الصم ــف األخ صال وكش
وتبعاتهــا ووقــوف أمريــكا ورائهــا باســتهداف البنــك املركــزي واالقتصــاد اليمنــي يف 
ســياق املــروع األمريكــي الصهيونــي وأدواتــه وأهدافــه الســاعية إىل تمزيــق املنطقــة 

وشــعوبها.
ودعــا األمــم املتحــدة والــدول الحريصــة عــى الســالم وحقــن الدمــاء للضغــط عــى 
ــرار  ــك ق ــالم إذا كان يمل ــل الس ــن اج ــة م ــذه الفرص ــاط ه ــعودي اللتق ــام الس النظ
الحــرب ويحــرص عــى حقــن دمــاء جيشــه الــذي يتعــرض للقتــل بشــكل يومــي.

وأشــاد بموقــف أحــرار الجيــش الســعودي الذيــن يرفضــون العــدوان عــى اليمــن 
ــعب  ــن والش ــاع لليم ــأن ال أطم ــم ب ــعبية ليقينه ــان الش ــش واللج ــة الجي ومواجه
اليمــن يف الســعودية وان جرائــم العــدوان هــي مــن دفعــت أبنــاء اليمــن للدفــاع عــن 
شــعبهم الــذي يتعــرض ألبشــع الجرائــم التــي يرتكبهــا بحقــه مصــايص الدمــاء مــن 

النظــام الســعودي.
ــه  ــروغ من ــر مف ــة أم ــكيل الحكوم ــى، أن تش ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
وال يمكــن أن الراجــع عنــه وان مــا حصــل مــن تأخــر ليــس ألســباب سياســية أو 
ضغــوط خارجيــة أو داخليــة وإنمــا ألســباب تكتيكيــة وفنيــة رآهــا املجلس الســيايس 

ســيدركها الشــعب بمجــرد إعــالن تشــكيلة الحكومــة.
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وأشــاد بأبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية الذيــن ســطروا أعظــم املواقــف وقدمــوا 
أنصــع صــور الصمــود والتضحيــة يف كافــة الجبهــات.. منوهــا بــدور املجتمــع بــكل 
ــال يف  ــال الرج ــداً لرج ــم راف ــم وصموده ــل صره ــذي مث ــاًء ال ــاالً ونس ــه رج فئات

الجبهــات.
ــن  ــاة ع ــع املعان ــبيل رف ــداً يف س ــوا جه ــن يأل ــى ل ــيايس األع ــس الس ــد أن املجل وأك
الشــعب.. مشــرا إىل أن الخطــوات لرتيــب الوضــع الداخــي للبلــد عــى قــدم وســاق. 

ــي نــص الخطــاب: ــا ي فيم
بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــه وريض الل ــه وســلم عــى ســيدنا محمــد وآل ــه رب العاملــن وصــى الل الحمــد لل
ــار. ــه األخي عــن صحابت

األخــوة املواطنــون األخــوات املواطنــات جماهــر شــعبنا اليمنــي العظيــم يف الداخــل 
والخــارج شــباب اليمــن وشــاباته وأطفالــه.. الذيــن يعيشــون هــذه التجربــة العظيمة 
مــن الصمــود والتحــدي وامتــالك التغيــر الحقيقــي وحمايــة الــروح الثوريــة التــي 
ــا  ــي مــر به ــا يف كل مراحــل التحــول الت ــه خنقه ــت كل قــوى الــر وتحالفات حاول
اليمــن املعــارص، وهــا هــي الذكــرى الرابعــة والخمســن لثــورة الســادس والعريــن 
مــن ســبتمر تهــل علينــا جميعــا وقــد مــرت خــالل العقــود الخمســة مــن عمرهــا 
ــة  ــا عامــا بعــد آخــر ومرحل ــق أهدافه ــا عــن تحقي ــر أعاقته ــة وعواث بمحــن متتالي
تلــو مرحلــة، محاطــة بنفــس املؤامــرة التــي أفضــت مؤخــرا إىل العــدوان عــى اليمــن 
وشــعبة العزيــز عندمــا أعلــن عــن حقــه يف الحيــاة وأفصــح عــن إرادتــه يف تحقيــق 
أهدافــه وتطلعاتــه واللحــاق بركــب الحضــارة والتقــدم، والحــق األصيــل يف التســاوي 
مــع الشــعوب واألمــم التــي تملــك الــروح والتاريــخ واملقومــات والتــي لليمــن فيهــا 

البــاع الطويــل والتاريــخ العميــق، واألصالــة املتجــذرة.
يا أبناء الشعب اليمني العظيم

إننــا اليــوم نقــف أمــام محطــة مهمــة وتاريخيــة تحمــل مــن أجلهــا شــعبنا الكثــر 
مــن األعبــاء جــراء طموحــه يف الســمو نحــو األفضــل.

لقــد تكالبــت املؤامــرات عــى شــعبنا منــذ فجــر ثــورة 26 ســبتمر مــن قــوى الهيمنة 
ويف مقدمتهــا الســعودية التــي مــا لبثــت أن تآمــرت مــع أعــداء اليمــن بمــن فيهــم 
ــن  ــا املتصه ــا ومروعه ــورة يف محاولته ــداف الث ــى أه ــتكرين ع ــة واملس الصهاين
وجعــل اليمــن حديقــة خلفيــة ملؤامراتهــا فكانــت بدايــات ذلــك بتآمرهــا عــى كل مــن 
حملــوا شــعلة التغيــر وكانــت أهدافهــم لالنتقــال باليمــن إىل حكــم جمهــوري عــادل 

قائــم عــى التعدديــة والديمقراطيــة.
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ــداء  ــل ال ــو أص ــعودي ه ــام الس ــى أن النظ ــا ع ــدد تأكيدن ــرى نج ــذه الذك ويف ه
ــذ ثــورة 26 ســبتمر  ــي فأربعــة وخمســون عامــاً من ــالء لشــعبنا اليمن وأســاس الب
كانــت كفيلــة بــأن توصــل اليمــن إىل مصــاف الــدول العظمــى لــو تــرك املجــال ألبناء 
اليمــن لبنــاء وطنهــم إال أن اليــد الســعودية املتصهينــة بســطت نفوذهــا عــى مختلــف 
ــعب  ــة الش ــم عظم ــوىض رغ ــراع والف ــاً لل ــن مرح ــن اليم ــل م ــل لتجع املراح
اليمنــي ومــا يتميــز بــه مــن مقومــات أخالقيــة وبريــة واقتصاديــة وجغرافيــة كان 

ــة. ــم ومصــدر خــر للبري ــه نموذجــاً يف هــذا العال باإلمــكان أن تجعل
غــر أن الــدول املســتكرة ويف مقدمتهــا الســعودية مــا انفكــت تتآمــر عامــاً بعــد عــام 
عــى هــذا الشــعب حتــى توجــت ذلــك بعدوانهــا يف الـــ26 مــن مــارس 2015م بعــد 
أن أدركــت أن الشــعب اليمنــي قــد حســم أمــره بالخــروج مــن تحــت عبــاءة االرتهــان 
والتبعيــة التــي لــم يتعودهــا النظــام الســعودي طيلــة عقــود بســبب ســقوط الكثر يف 
أحضانــه أمــام فتــات النفــط الــذي طغــى عــى أوليــات وأولويــات الكثريــن وأعماهم 

عــن بنــاء بلدهــم ورعايــة اقتصــاده.
عــى مــر العقــود والســنن كانــت مواقــف اململكــة الســعودية دائمــا مضــادة للثورات 
العربيــة التحرريــة وذلــك خدمــة للمشــاريع االســتعمارية والــدول االمرياليــة ومنــذ 
ــن  ــعودية تعل ــت الس ــبتمر 2014م وظل ــورة 21 س ــبتمر1962م إىل ث ــورة 26س ث
ــات  ــد طموح ــوف ض ــائل للوق ــكل الوس ــا ب ــن حربه ــي، وتعل ــعب اليمن ــداوة للش ع
ــن أن  ــوم كيمني ــا الي ــا علين ــس غريب ــذا لي ــي وله ــعبنا اليمن ــال ش ــات وآم وتطلع

ــم واالســتبداد. نتفاجــأ بســوء مواقفهــا املشــجعة للظل
أيها اإلخوة واألخوات

لقــد كان نظــام أل ســعود ومــا زال البوابــة التــي ينفــذ منهــا الغــرب االســتعماري 
ــوأد وخنــق أي  ــم العربــي واإلســالمي ورأس الحربــة ملشــاريعهم الســاعية ل إىل العال
مــروع عربــي أو إســالمي يعيــد لأمــة العربيــة واإلســالمية قيمتهــا وينهــض بهــا 
ــة التخلــف الشــامل ويحقــق التكامــل العربــي والتضامــن اإلســالمي عــى  مــن حال
جميــع األصعــدة, ومنــذ نشــأة النظــام وتعهــد عبــد العزيــز أل ســعود للريطانيــن 
أال يكــون ضمــن أي تحالــف عربــي ضدهــم وال يصــدر منــه مــا يــرض بسياســتهم، 
وعقــد اتفاقيــات الحمايــة والتبعيــة ابتــداء مــن بريطانيــا ثــم انتقــال هــذا الــدور إىل 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف أعقــاب الحــرب العامليــة الثانيــة, والنظــام الســعودي 
ــة  ــا األم ــاً بقضاي ــق رضراً بالغ ــلبياً ألح ــب دوراً س ــة تلع ــة الخليجي ــض األنظم وبع
ــي  ــارب عرب ــق أي تق ــق تحقي ــى طري ــوات ع ــاق أي خط ــالمية وأع ــة واإلس العربي
وإســالمي أو تعــاون مشــرك لتحقيــق تكامــل ســيايس أو اقتصــادي ودفاعــي بــن 
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العــرب ورغــم الفوائــض النفطيــة الهائلــة التــي تحققــت فإنهــا بــدل أن تســتخدمها 
يف مســاعدة البلــدان العربيــة واإلســالمية عــى تحقيــق التنميــة الشــاملة والتقليــص 
مــن اتســاع الفقــر والجهــل واملــرض الــذي تعانيــه شــعوبنا, أنفقــت هــذا الفائــض 
ــقاط  ــت دوراً يف إس ــرب فلعب ــك الع ــاف وتفكي ــة، وإضع ــة األمريكي ــز الهيمن لتعزي
الوحــدة بــن مــر وســوريا ســنة 1961، كمــا أشــعلت وغــذت الحــرب األهليــة يف 
اليمــن يف الفــرة مــا بــن 1962ـ 1967 عقــب ثــورة ســبتمر، وعملــت عــى إضعــاف 
دور الجامعــة العربيــة يف مواجهــة الصهيونيــة وتحقيــق التكامــل العربــي مــن خــالل 
ــة  ــة الجامع ــة ملعارض ــرى خليجي ــا وأخ ــت قيادته ــالمية تح ــالف إس ــكيل أح تش
ــتنزاف  ــران الس ــع إي ــة م ــراق للمواجه ــت بالع ــا ودفع ــاف دوره ــة وإضع العربي
ــم لحــرب العــراق وتدمــره يف تســعينيات القــرن  ــم دعــت العال ــن, ث قــدرات البلدي
ــر  ــة وتدم ــعوب العربي ــك الش ــة لتفكي ــة الغربي ــار السياس ــد ويف إط ــرم, وبع املن
األنظمــة العربيــة املناهضــة ألمريــكا والصهيونيــة كمــا هــو الحــال يف ســوريا وبعــد 
أن خلــت لهــا الســاحة تســعي لفــرض نفســها لتزعــم النظــام العربــي والســيطرة 
ــت  ــد أن كان ــل وبع ــع إرسائي ــة م ــة متصالح ــن بعروب ــة لك ــة العربي ــى الجامع ع
القضيــة الفلســطينية هــي الخيمــة للجامعــة العربيــة حولــت الســعودية مروعهــا 
مــن مــروع عربــي إىل مــروع طائفــي وأصبحــت مهمــة القمــم العربيــة التنديــد 
ــدان  ــي لــرضب البل ــر التدخــل األجنب ــة وتري بحــركات املقاومــة اإلســالمية والوطني

العربيــة.
ويف اليمــن عملــت عــى إزاحــة كل الثــوار الحقيقيــن عقــب الثــورة وإقصائهــم بالعزل 
أو االغتيــال وتآمــرت عــى الشــهيد الحمــدي ومروعــة التصحيحــي وعرقلــت الحركــة 
ــن  ــبكة م ــا بش ــاوية ومحارصته ــة املتس ــات واملواطن ــة املؤسس ــاء دول ــة لبن الوطني
قــوى النفــوذ وســعت ملســخ الهويــة التاريخيــة والثقافيــة لليمــن وإحــالل ثقافــات 
متطرفــة محلهــا, ولــم تدخــر جهــدا إلعاقــة أي خطــوات نحــو الوحــدة والتقــارب بن 
الشــمال والجنــوب وبعــد الوحــدة رحلــت مــا يقــارب مليــون عامــل يمنــي بطريقــة 
غــر إنســانية وبــدون أي ضمانــات لحقوقهــم ومــا تســبب فيــه ذلــك القــرار مــن 

ضغــط االقتصــادي اليمنــي.
أيها األخوة واألخوات

أن التحالــف الــذي ألحــق باألمــة والشــعوب العربيــة كل تلــك الكــوارث هــو نفســه 
ــارا  ــرض حص ــن ويف ــى اليم ــاملة ع ــة الش ــرب العدواني ــود الح ــذي يق ــف ال الحل
ــى  ــة ع ــت غريب ــراتيجية ليس ــي إس ــي، وه ــعب اليمن ــى الش ــا ع ــا خانق اقتصادي
ــورات  ــاض الث ــا إلجه ــخر كل إمكانياته ــي تس ــرة األوىل الت ــت امل ــدول وليس ــذه ال ه
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ــق  عــن طريــق اســتغالل املــال الســيايس واإلعــالم املخــادع وصناعــة الفــوىض وخل
مثقفــن وقــوى سياســية كرتونيــة تعمــل جميعــا يف اتجــاه مضــاد التجاهــات الثــورة 
ــل  ــورة عــن انجــاز أهدافهــا وافتعــال العراقي وإرادة الشــعوب مــن أجــل إعاقــة الث
ــكا  ــر يف أمري ــى األم ــكريا وان اقت ــا وعس ــيا واقتصادي ــا سياس ــق أمامه والعوائ
ــا يف  ــدان رشق آســيا والحــرب االقتصاديــة التــي شــنتها عــى ماليزي ــة إىل بل الالتيني

عهــد مهاتــر محمــد.
إن قــدر شــعبنا اليمنــي هــو أن يواجــه التحــدي ومحاولــة فــرض الوصايــة بفــرض 

اإلرادة.
ــام  ــح للنظ ــه القبي ــي الوج ــعودي األمريك ــدوان الس ــية الع ــرت وحش ــد أظه لق
الســعودي وارتهانــه لإمــالءات األمريكيــة والصهيونيــة يف قمــع حــركات التحــرر يف 
املنطقــة وإزالــة كل صــوت يمثــل حجــر عثــرة يف طريــق املــروع الصهيوأمريكــي 
ــة  ــة العربي ــكان يف املنطق ــر لأمري ــلبي والخط ــدور الس ــر ال ــذي يظه ــة ال يف املنطق
الــذي يتجــه لتمزيقهــا ورشذمتهــا وإغراقهــا يف مشــاكل ورصاعــات داخليــة تمكــن 

ــا. ــتبداد بثرواته ــن االس ــكان م األمري
األخوة واألخوات

يحتفــل شــعبنا اليمنــي بأعيــاد ثورتــه املباركــة الســبتمرية واألكتوبرية يف ظــل عدوان 
غاشــم وحصــار آثــم خانــق تصــدر األشــقاء قبــل األعــداء ليكونــوا رأس الحربــة يف 
هــذا العــدوان الــذي اســتهدف كل يشء يف هــذا الشــعب وارتكــب بحــق أبنائــه أبشــع 
ــان ورازح وحــي الهنــود يف  الجرائــم كان آخرهــا مــا ارتكبــه يف عمــران وبنــي ضبي
الحديــدة ومجــزرة إب التــي راح ضحيتهــا املئــات مــا بــن شــهيد وجريــح وغرهــا 
مــن مئــات الجرائــم التــي أودت بحيــاة اآلالف أظهــرت حجــم الحقــد واالنتقــام الــذي 

يكنــه النظــام الســعودي للشــعب اليمنــي.
إن النظــام الســعودي ومــن ورائــه أمريــكا والكيــان الصهيونــي لــم يألــوا جهــداً يف 
تمزيــق املنطقــة وتفتيتهــا وتأتــي الحــرب عــى اليمــن يف هــذا الســياق ومــن يتأمــل 
ــا  ــتبداد بثرواته ــة واالس ــق املنطق ــتهم لتمزي ــة وسياس ــي يف املنطق ــروع األمريك امل
ــق اليمــن وفــرض  ــى لتمزي ــه قناعــة تامــة أن العــدوان عــى اليمــن أت يرســخ لدي
املــروع األمريكــي حتــى وإن كان بــأدوات إقليميــة ويف مقدمتهــا النظــام الســعودي.

ــي  ــالمية الت ــة واإلس ــعوب العربي ــت الش ــف آل ــل كي ــي أن يتأم ــعبنا اليمن ــى ش وع
ــتان  ــع أفغانس ــا فوض ــعودية وحلفاؤه ــه الس ــي ونفذت ــروع األمريك ــتهدفها امل اس
ــكا  ــه أمري ــن تتج ــة إىل أي ــة وواضح ــهادة حي ــل ش ــا يمث ــوريا وليبي ــراق وس والع

ــة. ــا باملنطق وأدواته
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فرغــم املآخــذ عــى األنظمــة العربيــة إال أن أمريــكا لــم تــأت لتخلــص الشــعوب مــن 
حكامهــا وتــدع للشــعوب حريتهــا يف تقريــر مصرهــا بــل ســعت إىل تمكــن القاعــدة 
وداعــش وإدخــال البلــدان التــي اســتهدفتها يف أتــون فــوىض عارمــة ال يعلــم نهايتهــا 

إال اللــه.
لذلــك مــن األهميــة بمــكان أن يــدرك أبنــاء شــعبنا إىل أيــن تتجــه األحــداث ومــا هــي 

االحتمــاالت املســتقبلية للوضــع يف البــالد لكــي يعــد العــدة لــكل االحتمــاالت.
ــن  ــدور م ــا ي ــح وكل م ــكل واض ــف بش ــد تكش ــة ق ــي يف املنطق ــروع األمريك فامل
مفاوضــات هــي المتصــاص االحتقــان العاملــي الــذي يتزايــد يومــاً بعــد يــوم جــراء 
ــاط  ــزرع اإلحب ــاً ل ــي أيض ــن وتأت ــق اليمني ــب بح ــي ترتك ــانية الت ــم اإلنس الجرائ
والهزيمــة النفســية لــدى الشــعب اليمنــي كمــا أنهــا تمثــل فرصــة للعــدوان إلبقــاء 
وضــع البلــد مشــلوالً وإعاقــة أي خطــوات تســعى القــوى الوطنيــة لإقــدام عليهــا 

ــيايس. ــد الس ــع البل ــب وض لرتي
وقــد عــرف جميــع أبنــاء شــعبنا وكل القــوى املنصفــة يف هــذا العالــم مــدى حــرص 
ــي  ــت والت ــي قدم ــازالت الت ــم التن ــالم وحج ــى الس ــة ع ــية الوطني ــوى السياس الق
ــكان  ــدى األمري ــدي ل ــي التصعي ــه العدوان ــن التوج ــاف, لك ــد اإلجح ــت إىل ح وصل
ــرر  ــدوان ق ــت أن الع ــه يثب ــعودي وحلفائ ــام الس ــم النظ ــم ويف مقدمته وأدواته
املغامــرة وخــوض حربــاً طويلــة األمــد حتــى يحقــق يف اليمــن مــا حققــه يف ســوريا 
وليبيــا والعــراق مــن تمكــن القاعــدة وداعــش وتمزيــق البلــد وهــذا الــذي ال يمكــن 

ــه. ــي بحصول ــعب اليمن ــرىض الش أن ي
لقــد أثبتــت الخطــوات األمريكيــة األخــرة ويف مقدمتهــا خطــوة نقــل البنــك املركــزي 
اليمنــي إىل عــدن أن الهــدف هــو القضــاء عــى كل مقومــات العيــش يف البلــد فبالرغــم 
مــن املعانــاة التــي فرضهــا الحصــار الــري والبحــري والجــوي وأفرزهــا العــدوان 
باســتهدافه لــكل مقومــات البلــد يســعى األمريــكان وأدواتهــم ويف مقدمتهــا النظــام 
الســعودي لشــل كل حركــة يف البــالد ويســعون وبشــكل حثيــث النهيــار اقتصــادي 
خطــر لــن يســلم منــه أحــد وســتصل تداعياتــه إىل كل بيــت يف اليمــن ولــن تقــف 

عنــد حــدود اليمــن بــل ســتتعداها إىل املنطقــة والعالــم.
األخوة واألخوات

غــر خــاف مــا قدمتــه القــوى الوطنيــة يف ســبيل إيقــاف العــدوان ورفــع املعانــاة 
عــن الشــعب اليمنــي قدمــت فيهــا القــوى الوطنيــة منتهــى التفاهمــات والتنــازالت 
التــي وصلــت إىل حــد اإلجحــاف إال أن التوجــه العدوانــي للنظــام الســعودي واإلدارة 
األمريكيــة أفشــل كل تلــك املحــاوالت وجعــل منهــا محطــات لتصعيــد عدوانــه حيــث 
ــار  ــالق الن ــاف إط ــل بإيق ــن أبري ــارش م ــالن الع ــات إع ــك املحط ــر تل ــت آخ كان
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والتــي مثلــت فرصــة للعــدوان لتصعيــد عدوانــه واســتمرار جرائمــه وشــن خاللهــا 
ــأرب  ــوف وم ــة يف الج ــارات الجوي ــآالف الغ ــنودة ب ــعة مس ــكرية واس ــات عس عملي
وشــبوة وميــدي وتعــز والبيضــاء, وكذلــك اســتمرت الغــارات عــى مختلــف مناطــق 
اليمــن غــر آبــه بــكل االلتزامــات رغــم أن املشــاورات جاريــة؛ ألن النظــام الســعودي 
ــد  ــن التصعي ــم يك ــي ول ــعب اليمن ــحق الش ــه لس ــم توج ــكان لديه ــياده األمري وأس
ــدة  ــات عدي ــبقته محط ــل س ــو األول ب ــل ه ــن ابري ــارش م ــاق الع ــد اتف ــر بع األخ

ــاء املشــاورات ســواء يف جنيــف1 وجنيــف2. ــا العــدوان أثن صعــد فيه
ومــا خطــوة نقــل البنــك املركــزي إال دليــل واضــح أن العــدوان متجــه للتصعيــد إىل 
مــاال نهايــة وإال لــو كانــت لديــه أي نوايــا للســالم لــكان رفــع الحصــار املفــروض 
عــى اليمــن أولويــة أمــام املجتمــع الــدويل ورعــاة املفاوضــات وليــس اإلقــدام عــى 
ــل  ــوة نق ــعب كخط ــاء الش ــن أبن ــرد م ــة كل ف ــى معيش ــر ع ــرة تؤث ــوات خط خط
ــعى إىل  ــتفزازية تس ــوة اس ــي خط ــعب اليمن ــا الش ــي يعتره ــزي والت ــك املرك البن
تركيعــه وكــر عظمــه فانطلــق بــكل فئاتــه للتفاعــل الواســع مــع الحملــة الوطنيــة 
للتضامــن مــع البنــك التــي نشــيد ونفتخــر بعظمــة هــذا الشــعب وتفاعلــه مــع كل 
الخطــوات التــي تســعى إىل تعزيــز الصمــود ونأمــل مــن جميــع القــوى السياســية 
ــعبهم يف  ــف ش ــوا موق ــدي وأن يقف ــتوى التح ــى مس ــوا ع ــال أن يكون ــال األعم ورج
التفاعــل والتضامــن فهــذه مســئولية الجميــع وفوائدهــا تعــود عــى الشــعب بأكملــه 
ــا  ــلم منه ــن يس ــعب ول ــذا الش ــرد يف ه ــتلحق كل ف ــاذل س ــس والتخ وأرضار التقاع

أحــد.
األخوة واألخوات

مــن خــالل مــا ســبق وأمــام إرصار العــدوان الســعودي األمريكــي عــى االســتمرار يف 
تصعيــده وحرصــاً منــا عــى إيصــال شــعبنا اليمنــي إىل مرحلــة متقدمــة مــن الوعــي 
واإلدراك لوحشــية هــذا العــدوان وتماديــه وتتويجــاً لــكل مــا قدمنــاه مــن تفاهمــات 
ــالم  ــادرة للس ــق مب ــى يطل ــيايس األع ــس الس ــإن املجل ــل ف ــية يف كل املراح سياس
تتضمــن إيقــاف العــدوان عــى بالدنــا بــراً وبحــراً وجــواً وإيقــاف الطلعــات الجويــة 
ورفــع الحصــار املفــروض عــى بالدنــا وذلــك مقابــل إيقــاف العمليــات القتاليــة يف 
الحــدود وإيقــاف إطــالق الصواريــخ عــى الحــدود وإيقــاف إطــالق الصواريــخ عــى 

العمــق الســعودي.
ــى  ــاء ع ــن الدم ــالم وحق ــى الس ــة ع ــدول الحريص ــدة وكل ال ــم املتح ــو األم وندع
الضغــط عــى النظــام الســعودي اللتقــاط هــذه الفرصــة إذا كان يملــك قــرار الحــرب 
ويحــرص عــى حقــن دمــاء جيشــه الذيــن يتعرضــون للقتــل بشــكل يومــي والذيــن 
ــا  ــة كم ــذه الفرص ــد ه ــة بع ــروب يف اململك ــار الح ــتجابة لتج ــدم االس ــم بع ننصحه
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نشــيد باألحــرار يف الجيــش الســعودي الذيــن لــم يقتنعــوا بهــذه الحــرب الخــارسة 
ونؤكــد أن مــن يعرضــون أنفســهم للقتــل هــم مرتزقــة الجيــش الســعودي وليســوا 
ــاء  أحــراره, أمــا األحــرار فقناعاتهــم دفعتهــم إىل عــدم املواجهــة ألخوتهــم مــن أبن
الجيــش واللجــان الذيــن لــم يقاتلــوا يف الحــدود طمعــاً أو تكــراً وإنمــا للدفــاع عــن 
شــعبهم الــذي يتعــرض ألبشــع الجرائــم التــي يرتكبهــا بحقــه مصــايص الدمــاء مــن 

النظــام الســعودي.
األخوة واألخوات

ــاف  ــى إيق ــا ع ــياق حرصن ــي يف س ــوم تأت ــا الي ــي نطلقه ــادرة الت ــذه املب إن ه
العــدوان يرافــق معهــا دعــوة أخويــة صادقــة لــكل الفرقــاء السياســين يف الداخــل 
والخــارج أن تعالــوا لنعالــج وضعنــا الداخــي بعيــداً عــن التأثــرات الخارجيــة فنحــن 
مســتعدون لنمــد أيدينــا مهمــا كان عمــق الجــراح, كمــا أن الدعــوة لــكل املقاتلــن يف 
صــف العــدوان يف مختلــف الجبهــات باالســتجابة للعفــو العــام واالنخــراط يف صــف 

الوطــن.
أبناء شعبنا اليمني العظيم

بعــد هــذه املبــادرة التــي نأمــل أن يســتجيب لهــا النظــام الســعودي ومــن يقــف يف 
صفــه والتــي نتوقــع أن ال تعجــب األمريــكان الذيــن ال هــدف لديهــم ســوى إغــراق 
املنطقــة يف أتــون الراعــات الداخليــة إلفســاح املجــال ملخططــات األمريــكان فــإذا 
أصــم العــدوان أذانــه ولــم يســتجب لصــوت الحــق واملنطــق فإننــا معنيــون يف هــذا 
ــدي  ــة التح ــوض مواجه ــتعداد لخ ــواعد واالس ــمر الس ــم وتش ــحذ الهم ــعب بش الش
والصمــود واالســتقالل إىل أن يحكــم اللــه بيننــا وبــن أعــداء الوطــن وهــذا يتطلــب 
مــن الجميــع يف كل أرجــاء الوطــن ومــن كل فئــات الشــعب ويف مؤسســات الدولــة ويف 
مقدمتهــا املؤسســة األمنيــة والعســكرية إعــداد الخطــط الطويلــة املــدى التــي تمكــن 

شــعبنا مــن الصمــود حتــى نيــل كرامتــه واســتقالله.
فقــد طرقنــا كل األبــواب وقدمنــا كل مــا بأيدينــا مــن أجــل الســالم ويجــب أن نقــدم 

كل مــا بوســعنا ملواجهــة التحــدي وتعزيــز الصمــود.
فالتضحيــات التــي بذلهــا شــعبنا اليمنــي العظيــم طــوال مراحــل التحرر واالســتقالل 
ــا أن نجعــل مــن هــذا التحــدي فرصــة  ال يمكــن إال أن تثمــر نــراً حاســماً، وعلين
لتعزيــز عوامــل الصمــود ليخــرج شــعبنا مــن هــذه املحــن واألحــداث وقــد اكتســب 

مناعــة ضــد كل املؤامــرات.
ــان  ــش واللج ــال الجي ــكل أبط ــا ل ــا وإجاللن ــرر إعزازن ــبة نك ــذه املناس ــن يف ه ونح
الشــعبية الذيــن ســطروا أعظــم املواقــف وقدمــوا أنصــع صــور الصمــود والتضحيــة 
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يف كافــة الجبهــات غــر متناســن دور املجتمــع بــكل فئاتــه رجــاالً ونســاًء الذيــن مثل 
ــس  ــا يف املجل ــن أنن ــداً لرجــال الرجــال يف الجبهــات مؤكدي صرهــم وصمودهــم راف
ــا  ــعبنا وخطواتن ــن ش ــاة ع ــع املعان ــبيل رف ــداً يف س ــو جه ــن نأل ــى ل ــيايس األع الس
ــد عــى قــدم وســاق وتشــكيل الحكومــة حتــى وإن  يف ترتيــب الوضــع الداخــي للبل
تأخــر بعــد تشــكيل املجلــس الســيايس, إال أن هــذه الخطــوة أمــر مفــروغ منــه وال 
يمكــن أن نراجــع عنهــا ومــا حصــل مــن تأخــر ليــس ألســباب سياســية أو ضغــوط 
ــيايس  ــس الس ــا املجل ــة رآه ــة وفني ــباب تكتيكي ــا ألس ــة وإنم ــة أو داخلي خارجي
ــي عــى  ســيدركها الشــعب بمجــرد إعــالن تشــكيلة الحكومــة ليكــون شــعبنا اليمن
بصــرة مــن أن املجلــس الســيايس لــم يــأت كــردة فعــل أو نــزوة طــرف بــل أتــى 

ــة طموحــات أبنائــه. ــد وتلبي لرتيــب وضــع البل
ــك أرس  ــى وأن يف ــفاء للجرح ــرار والش ــهداء األب ــة للش ــه الرحم ــأل الل ــاً.. نس وختام

ــاه. ــر خط ــق الخ ــى طري ــدد ع ــي ويس ــعبنا اليمن ــن ش األرسى وأن يع
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يوجه خطابا هاما مبناسبة العيد 
الـ53 لثورة 14 أكتوبر

]13/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:
ــن  ــورة الـــ 14 م ــى أن ث ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــد األخ صال أك
أكتوبــر املجيــدة ضــد املحتــل الريطانــي مثلــت صــورة مــن صــور التكامل الشــعبي 
ــة  ــس الكرام ــا يم ــكل م ــاوم ل ــل املق ــي األصي ــق اليمن ــي والعم ــس املجتمع والتجان

ــة. ــة األصيل ــة وســاحة للحري ــروح الوطني وال
ــد  ــبة العي ــوم بمناس ــاء الي ــه مس ــى يف خطاب ــس الســيايس األع ــس املجل ــار رئي وأش
الـــ53 لثــورة 14 أكتوبــر املجيــدة، إىل أن هــذه القيم ستســتمر يف روح ووعي الشــعب 
ــي  ــان املجتمع ــوم الكي ــتهدف الي ــذي يس ــزو ال ــدوان والغ ــة الع ــي ملواجه اليمن
وروابطــه ووعيــه وهويتــه يف تكــرار لــذات الســيناريو القديــم الــذي اســتهدف بــه 

ــل. ــل الغــازي واملحت ــي مــن قب املجتمــع اليمن
وأكــد أن أهــداف العــدوان بعــد ثمانيــة عــر شــهرا مــن القتــل والتدمــر والحصــار 
هــو إيصــال الشــعب اليمنــي إىل مرحلــة اإلعيــاء والتعــب والتذمــر ومباغتــة الشــعب 

بتصعيــد خطــر خــالل األيــام املاضيــة وتدخــل أمريكــي مبــارش.
ــكرات  ــح املعس ــود وفت ــل الصم ــز عوام ــام لتعزي ــر الع ــي للنف ــعب اليمن ــا الش ودع
ــذه  ــة ه ــعبية ملواجه ــان الش ــن واللج ــش واألم ــز الجي ــال لتعزي ــتقبال الرج الس
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التحديــات التــي ســتكون آخــر رصاصــة يف جعبــة العــدوان كــون التدخــل األمريكــي 
املبــارش الــذي يتــم اإلعــداد لــه هــو آخــر ورقــة سيســتخدمها العــدوان بعــد ســقوط 

ــه. ــه وأوراق كل أقنعت
وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى التعــازي للشــعب اليمنــي يف مجــزرة القاعــة 
الكــرى التــي ارتكبهــا العــدوان الســعودي األمريكــي يف حــق أبنــاء الشــعب اليمنــي 
العزيــز بطائــرات الـــF16 األمريكيــة والقنابــل األمريكيــة الذكيــة يف إبــادة املدنيــن 
اآلمنــن يف املناســبات العامــة مرتكبــة ذات املجــازر يف أنحــاء اليمــن التــي ارتكبتهــا 
ــة  ــل األرض املحروق ــرات وقناب ــارات الطائ ــن بغ ــوب اليم ــة يف جن ــوات الريطاني الق
وهــي تحــاول إســكات ثــورة أكتوبــر التــي حــررت الجنــوب حينهــا وبقيــت إىل اليوم 

قيــم الثــورة وهــي التــي يســتهدفها العــدوان وتحالفــه بدعــم أمريــكا وبريطانيــا.
ــورات  ــى التط ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــتعرض األخ صال وأس
ــه  ــة الوج ــل ومواجه ــة املحت ــن يف مقاوم ــرت باليم ــي م ــوالت الت ــية والتح السياس

ــاب: ــص الخط ــي ن ــا ي ــة. فيم ــا يف املنطق ــي زرعه ــه الت ــر أدوات ــه ع ــد ل الجدي
األخــوة املواطنــون األعــزاء شــعبنا اليمنــي العزيــز شــعب الثــورات والتغيــر والنضال 
ــان الشــامخ ونقــم  ــرة والعــزة والشــموخ شــعب ردف ــد واملثاب شــعب الصــر والجل
ــذه  ــم به ــعدني أن أحييك ــتدام.. يس ــاح املس ــالم والكف ــة والس ــعب املحب ــت ش الثاب
ــد  ــال املتوح ــورة والنض ــم الث ــا بقي ــي لتذكرن ــي تأت ــة الت ــة العظيم ــبة اليمني املناس
ضــد الغــازي واملحتــل الذكــرى الـــ 53 لثــورة الرابــع عــر مــن أكتوبــر املجيــدة.

ــة  ــزرة الصال ــا مج ــي بضحاي ــعبنا اليمن ــاء ش ــنا وكل أبن ــزي أنفس ــذا نع ــل ه وقب
ــة  ــرات F16 األمريكي ــي بطائ ــعودي األمريك ــدوان الس ــا الع ــي ارتكبه ــرى الت الك
وقنابلهــا الذكيــة عــى مدنيــن آمنــن يف مناســبة اجتماعيــة عامــة تذكرنــا باملجــازر 
ــود يف  ــورة والصم ــان الث ــهر يف ردف ــة أش ــا طيل ــا بريطاني ــي ارتكبته ــعة الت البش
ســتينيات القــرن املــايض وهــي تحــاول كتــم أنفــاس ثــورة أكتوبــر التــي كنســت 
ــوم  ــتعيد ذات األرض الي ــر وس ــي الح ــوب اليمن ــن أرض الجن ــي م ــا العظم بريطاني

ــورا. ــر فج ــا وأكث ــر قبح ــوه أكث ــالل بوج ــادة االحت ــاوالت إع ــس مح كن
أيها األخوة واألخوات:

الشعب اليمني العظيم والصامد
ــن  ــر م ــع ع ــورة الراب ــن لث ــة والخمس ــرى الثالث ــرور الذك ــوم بم ــل الي نحتف
أكتوبــر املجيــدة والحــزن ال يــزال يخيــم عــى ربــوع اليمــن بعــد الجريمــة املروعــة 
واإلرهابيــة التــي ارتكبهــا تحالــف اإلجــرام والعــدوان وقاداتــه بقصــف صالــة عــزاء 

ــزاء. ــب الع ــم واج ــن لتقدي ــات املتوافدي ــة بمئ ــي مكتظ ــان وه آل الرويش
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ــن  ــي ال يمك ــة الت ــماء واألرض, الجريم ــا الس ــت له ــي ضج ــعة الت ــة البش الجريم
ــط  ــة وراب ــن كل صل ــرد م ــه وتج ــن أدميت ــة م ــلخ كلي ــن انس ــا إال م ــدم عليه أن يق
يربطــه باإلنســانية, جريمــة لــو نســبت للشــيطان لخجــل مــن نســبتها لــه, الجريمــة 
التــي بكــت لهولهــا الســماء واألرض بعــد أن قــام حثالــة الحثالــة مســوخ التحالــف 
املجــرم التحالــف الــذي يمثــل خالصــة الــر وعصــارة الوضاعــة واإلجــرام والحقــارة 

ــا. ــم بارتكابه والتوحــش يف العال
ــم  ــى ويلقنه ــاحات الوغ ــهم يف س ــاح برؤوس ــراء يط ــة والحق ــوخ البري ــؤالء املس ه
الجيــش واللجــان الشــعبية الرضبــات املوجعــة واملســددة يف الــر والبحــر ويجندلــون 
ــزان  ــأرب وجي ــات يف م ــم يف كل الجبه ــم ومرتزقته ــم وجنوده ــم ومجنزراته آلياته
وعســر ونجــران, ويســقطون اســتكبارهم ويمرغــون اســتعالئهم يف الــراب فيهربــون 
للتنمــر عــى املدنيــن العــزل ويذهبــون لالنتقــام لكرامتهــم املهــدرة يف جبهــات القتال 
ــرا  ــل تدم ــائل القت ــر وس ــار أكث ــم واختي ــنع الجرائ ــع وأش ــكاب أبش ــرف بارت وال
وقتــال, يعاقبــون الشــعب اليمنــي ألنهــم يعجــزون أمــام أبطــال الجيــش واللجــان 
ــواق  ــم ويف األس ــن يف بيوته ــوق رؤوس املواطن ــم ف ــم غضبه ــون حم ــعبية, يصب الش
ــن  ــة مطمئن ــماوية واألرضي ــن الس ــن كل القوان ــة منتهك ــن العام ــع واألماك واملصان

للحمايــة األمريكيــة والريطانيــة مــن أي مســائلة قانونيــة.
أيها األخوة واألخوات:

ــوت  ــاء م ــي إلحي ــكان يكف ــية بم ــن الوحش ــزاء م ــة الع ــة صال ــت جريم ــد كان لق
ــات  ــم اإلدان ــة ورغ ــح اليومي ــى كل املذاب ــاً ع ــف متفرج ــذي يق ــي ال ــر العامل الضم
املتتاليــة مــن كل دول العالــم والدعــوات لتشــكيل لجــان تحقيــق دوليــة إال أننــا لــم 
نلمــس حتــى اآلن أي خطــوات تصــدق تلــك الدعــاوي وال زالــت تقــف عاجــزة أمــام 
ــماح  ــوي والس ــر الج ــع الحظ ــة لرف ــن القتل ــى املجرم ــط ع ــيط بالضغ ــار بس اختب
ــالد,  ــارج الب ــفرهم لخ ــتدعي س ــي تس ــى الت ــن الجرح ــة م ــاالت الحرج ــل الح بنق
هــذا االختبــار البســيط يكــذب تلــك اإلدانــات الصــادرة مــن األمــم املتحــدة واملجتمــع 

ــدويل. ال
أيها األخوة واألخوات:

ــك  ــة إال أولئ ــي الجريم ــن مرتكب ــاط م ــة وانحط ــر خس ــو أكث ــا ه ــاك م ــس هن لي
ــم آل  ــح لجرائ ــهود زور ومماس ــهم ش ــدوا أنفس ــن جن ــن الذي ــن اليمني ــق م الفري
ســعود وبوضاعــة ينتفضــون عقــب كل مجــزرة لطــران آل ســعود يــزورون يختلقون 
األكاذيــب ويزيفــون الوقائــع للتغطيــة عــى الجرائــم التــي يكــون ضحاياهــا يف بعض 

املــرات حتــى مــن أقاربهــم.
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هــؤالء الذيــن يفتقــرون إىل األخــالق والقيــم واإلنســانية رضــوا ألنفســهم دور شــهود 
ــة  ــزاد النخاس ــم يف م ــون ضمائره ــن يبيع ــى اليم ــم ع ــدوان الغاش ــزور يف الع ال

ــية. السياس
ــن  ــعبه ل ــه وش ــع وطن ــن يبي ــاقطن فم ــؤالء الس ــى ه ــب ع ــر غري ــلوك غ ــه س إن
ــعبهم وأكل  ــاء ش ــاء أبن ــرة بدم ــانيته واملتاج ــه وإنس ــه ودين ــع نفس ــن بي ــورع ع يت

ــدودة. ــم مع ــس دراه ــن بخ ــوية بثم ــم املش لحومه
األخوة واألخوات:

نحتفــل بهــذه املناســبة مناســبة 14 أكتوبــر املجيــدة التــي انطلقــت مــن قمــم جبــل 
ردفــان يف 1963م وخــاض أبطالهــا أروع مالحــم النضــال ضــد املســتعمر الريطانــي 

وأرغمــوه عــى جــر أذيــال الهزيمــة.
ــوب  ــدر الجن ــى ص ــم ع ــذي جث ــتعمار ال ــذا االس ــدي له ــر جن ــل آخ ــد رح ــم لق نع
ــت  ــتعمر ال زال ــذا املس ــخ ه ــل وصواري ــرن إال أن قناب ــع الق ــرن ورب ــن ق ــر م ألكث
تتســاقط فــوق رؤوس األطفــال والنســاء والشــيوخ واملدنيــن العــزل بشــكل يومــي 
ألكثــر مــن 19 شــهرا مــن العــدوان عــى اليمــن وال زالــت مؤامراتــه تســتهدف اليمــن 

أرضــاً وإنســاناً.
هــا هــو املســتعمر القديــم يعــود اليــوم لالنتقــام مــن الشــعب اليمنــي عــى شــكل 
صفقــات األســلحة والقنابــل االنشــطارية والفســفورية وغرهــا مــن األســلحة املحرمة 
واملحظــورة بموجــب القانــون الــدويل وعــى حســاب الــدم اليمنــي املســفوح تتقــاىض 
أمريــكا وبريطانيــا عــرات املليــارات قيمــة مبيعــات األســلحة التــي يــزودون بهــا آل 

ســعود وآل زايــد ليمطروهــا فــوق رؤوس اليمنيــن األبريــاء.
هــؤالء الذيــن يزعمــون أنهــم حــراس القانــون الــدويل يدوســون تحــت أقدامهــم كل 
القوانــن التــي تحظــر بيــع األســلحة ألي جهــة مــن املحتمــل اســتخدامها يف هجمــات 
ــن  ــم م ــدة وغره ــم املتح ــن لأم ــراء التابع ــهادات الخ ــب ش ــن, وبحس ــد املدني ض
العاملــن يف الحقــل اإلنســاني والحقوقــي الذيــن عاينــوا مــرح الجريمة فإن الســالح 

املســتخدم يف قصــف صالــة العــزاء ســالح أمريكــي.
منــذ بدايــة العــدوان تحــاول أمريــكا وبريطانيــا نفــي كونهمــا جــزءا مــن تحالــف 
ــا  ــه مهم ــم إال ان ــى رشاكاته ــة ع ــواهد املتتالي ــرف الش ــن وب ــى اليم ــدوان ع الع
جادلــوا ال يمكــن إنــكار أنهــم مســؤولون مســؤولية مبــارشة يف كل قطــرة دم تســقط 

يف اليمــن ســيما املدنيــن.
أيها األخوة واألخوات:

إن االحتفــال بثــورة 14 مــن أكتوبــر يظــل احتفــاال منقوصــا مــادام هنــاك جنــدي 
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إماراتــي أو ســعودي أو أمريكــي عــى تــراب الوطــن شــماله وجنوبــه وكمــا احتفلنــا 
بجــالء أخــر جنــدي بريطانــي ســنحتفل بإذنــه تعــاىل بجــالء آخــر جنــدي إماراتــي 

أو ســعودي.
ومــا بــن 14 أكتوبــر 1963م و14 أكتوبــر 2016م ال زالــت األطمــاع هــي األطمــاع 
فقــط تغــرت أدوات االســتعمار وكمــا كان تفتيــت اليمــن مطلــب اســتعماري قديــم 
لريطانيــا قبــل خروجهــا مــن اليمــن, تنفــذه اليــوم اإلمــارات بالوكالــة بمــال شــعبها 
ــرض  ــة وف ــرات املائي ــى املم ــيطرة ع ــا للس ــعت بريطاني ــا س ــن.. وكم ودم اليمني
ــاحل  ــى الس ــة ع ــيطرة والهيمن ــة الس ــارات مهم ــوىل اإلم ــن تت ــى اليم ــا ع وصايته
اإلفريقــي واليمنــي مــن بــاب املنــدب وحتــى حرضمــوت وســقطرى لتعطيــل مينــاء 
عــدن لصالــح مينــاء جبــل عــي يف دبــي وفــرض وصايتهــا عــى مناطــق الجنــوب 
ــل  ــال وقت ــوب بامل ــا ســعى املســتعمر عــى رشاء والء ســالطن ومشــيخات الجن وكم
ــس  ــدوان نف ــف الع ــار تحال ــارات يف إط ــارس اإلم ــم تم ــض منه ــن يرف ــي م ونف
ــن  ــاد م ــال وإبع ــة واغتي ــادات الجنوبي ــض القي ــالل رشاء والء بع ــن خ ــية م السياس
يرفــض أجندتهــم وكمــا كان لريطانيــا منــدوب ســامي يف كل ســلطنات جنــوب اليمن 
صــار لإمــارات منــدوب ســامي يف عــدن وحرضمــوت وكل املناطــق التــي يحتلونهــا.

ــخ  ــارة وتاري ــي لحض ــي ينتم ــل يمن ــر أن يقب ــازل الده ــدى مه ــا إلح ــري إنه ولعم
ــط. ــال والنف ــراء الرم ــع ألم ــرذ تاب ــه ج ــن أن يحكم اليم

األخوة واألخوات املواطنون:
مثلــت ثــورة الرابــع عــر مــن أكتوبــر املجيــدة ضــد املحتــل الريطانــي صــورة مــن 
ــاوم  ــل املق ــي األصي ــق اليمن ــي والعم ــس املجتمع ــعبي والتجان ــل الش ــور التكام ص
ــاد  ــي ج ــة الت ــة األصيل ــاحة للحري ــة وس ــروح الوطني ــة وال ــس الكرام ــا يم ــكل م ل
ــراب  ــى كل ت ــان ع ــم والطغي ــد الظل ــم ض ــم وجهده ــم ودمائه ــا بأرواحه مناضلوه
الوطــن اليمنــي شــماال وجنوبــا يف ســبيل تحقيــق الحلــم اليمنــي الحــي وامُلِمــد وامللهم 
ــي  ــه الوطن ــن تراب ــى كل ذرة م ــز ع ــعبه العزي ــن وش ــتحقه اليم ــا يس ــال بم لأجي
ــة  ــام وحري الغــايل مــن حــق يف اللحــاق بركــب الحضــارة والتقــدم واالســتقالل الت
القــرار والتمتــع بخــرات الوطــن وموقعــة وثرواتــه التــي يف مقدمتهــا قوتــه البريــة 
وشــبابه وشــاباته التواقــون للحيــاة املبدعــون عندمــا تتــاح لهــم الفرصــة مســجلن 
حضورهــم القــوي يف عوالــم اإلبــداع العلمــي والعمــي كمــا هــم يف الثــورة واملقاومــة 

والوعــي والبصــرة.
ــا  ــا وأهدافه ــة ومقوماته ــورات اليمني ــتهداف الث ــا أراد اس ــه عدوان ــوم نواج ــا الي إنن
ــل الشــباب والوعــي العــام وإحــداث رشخ  ــم عــر اســتهداف جي وروحهــا يف الصمي
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ــة  ــا آني ــتغال ظروف ــاً مس ــا ومناطقي ــه مذهبي ــن وتفتيت ــط اليم ــي وتنمي اجتماع
ومشــكالت سياســية وإداريــة كان ورائهــا ذات العــدوان ومخططاتــه وهيمنتــه التــي 
لــم تــرك لليمــن الواحــد فرصــة يف طــرق بــاب املســتقبل إال وقاطعتهــا باملشــكالت 
ــيايس  ــاد الس ــش وللفس ــدة وداع ــان للقاع ــالق العن ــاالت وإط ــرات واالغتي واملؤام
والعمــالء واملرتزقــة الذيــن فقــدوا كل حاضــن لهــم حتــى قراهــم التــي ولــدوا فيهــا 

ــة. ــات الجنوبي ــة يف املحافظ ــك الواقع ــا تل وأوله
األخوة واألخوات:

ــه  ــرت علي ــا تآم ــذي طامل ــي وال ــعب اليمن ــورات الش ــرى ث ــش ذك ــن نعي ــا ونح إنن
قــوى البغــي والعــدوان واالســتعمار طيلــة العقــود املاضيــة.. نؤكــد أن مــا يتعــرض 
لــه شــعبنا اليمنــي اليــوم هــو امتــداد لذلــك التآمــر الــذي لــم يتوقــف لحظــة وإن 

تغــرت أشــكاله.
إن مــن املؤســف بــل والخطــر أيضــاً أن يســتطيع االســتعمار الحديــث الــذي تتصدره 
أمريــكا النجــاح يف اســتعمار جديــد وصــل إىل كل يشء يف هــذه األمــة حتــى اســتهدف 
ــن  ــر م ــع الكث ــا فأقن ــف مفاهيمه ــل إىل تحري ــل وص ــا ب ــا وثروته ــا وأرضه هويته
ــك النفــوس تتحــرك لتهيئــة  مــرىض النفــوس ومرتزقــة املــال املدنــس أن يجعــل تل
الشــعب للمســتعمر فتحــرف مفاهيمــه ومصطلحاتــه فهــا نحــن نســمعهم يســمون 
االحتــالل تحريــراً واملقاومــة تمــرداً وانقالبــاً وأي خســارة وخطــورة أكــر مــن هــذه 
ــي تــراب الوطــن تحــت  أن تطــأ أقــدام األمريكــي والريطانــي والســنغايل واإلرسائي
ــعب  ــعب كل الش ــتهدف الش ــه وأن يس ــعبه وهويت ــن ش ــر م ــر تحري ــمى التحري مس
ــوس  ــرىض النف ــض م ــاع بع ــتعمار يف إقن ــح االس ــي نج ــن الت ــذه العناوي ــت ه تح
برديدهــا والتحــرك جنبــاً إىل جنــب لتنفيذهــا عــى آليــات املســتعمر ملواجهــة شــعبهم 

وســفكت دمــاء الكثــر منهــم.
ــة  ــا اليمني ــدود الجغرافي ــاوزوا ح ــم أن يتج ــرر به ــض املغ ــال ببع ــل الح ــد وص لق
ــعودي  ــام الس ــه النظ ــالً يف رأس حربت ــتعمار متمث ــات االس ــور آلي ــى ظه ــوا ع لركب
واإلماراتــي ليســاعدوه يف اقتحــام حــدود الجمهوريــة اليمنيــة ودفــع بــاآلالف منهــم 
ــة كان  ــة عــى الحــدود اليمني ليكونــوا يف مقدمــة صفــوف جيــوش املســتعمر الغازي
ــقط  ــع وس ــذ البق ــن منف ــة م ــدود اليمني ــراق الح ــس اخ ــم باألم ــا محاوالته آخره
العــرات مــن أبنــاء اليمــن بــدالً عــن جنــود املســتعمر, وقبلهــا يف جيــزان وميــدي 
وهــذا مــؤرش خطــر عــى ســقوط الكثــر مــن القيــادات العميلــة يف تجــاوز دعــاوي 
ــش  ــع جي ــال م ــدود والقت ــور الح ــدوان إىل عب ــوى الع ــع ق ــس م ــن النف ــاع ع الدف

ــن. ــراب الوط ــيادة وت ــام س ــه القتح ــدوان وجرجرت الع
األخوة واألخوات:
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إننــا ونظــراً ملــا ســبق ذكــره مــن إخفــاق العــدوان الســعودي األمريكــي يف تحقيــق 
أهدافــه واســتعانته بكثــر مــن املغــرر بهــم نأســف ونتألــم أن يكونــوا دروعــاً للجيش 
الســعودي األمريكــي عــى الحــدود وندعــو مــن بقــي فيــه ذرة مــن وطنيــة وكرامــة 
أن يعــودوا إىل رشــدهم وأن يفيقــوا مــن ســكرة املــال الســعودي وأن يستشــعروا إىل 
أيــن ســيصل بهــم قادتهــم الذيــن يتاجــرون بدمائهــم ومــاذا ســيكتب عنهــم التاريخ 
ألبنائهــم واألجيــال القادمــة أيــن ســقطوا وأيــن ســفكت دماءهــم وهــم يقاتلــون عــى 
أرايض املســتعمر املحتــل الــذي فتــك بــاآلالف مــن أبنــاء شــعبهم ودمــر كل مقومــات 

الحيــاة يف اليمــن.
أخوتنا يف املحافظات الجنوبية:

إن الدفــع بأبنائكــم وتجنيدهــم للقتــال يف صــف العــدوان خــارج حــدود املحافظــات 
الجنوبيــة يعتــر رضبــاً مــن الحماقــة والعمالــة التــي تجــاوزت كل العناويــن التــي 
كنتــم ترفعونهــا مــن مظلوميــة فأنتــم اآلن تظلمــون شــعباً بأكملــه وتضيعــون مــا 

تبقــى لكــم مــن رحمــة يف قلــوب اليمنيــن شــماالً وجنوبــاً ورشقــاً وغربــاً.
ــم يف  ــم وتدريبه ــم تجميعه ــدوان ويت ــف الع ــل يف ص ــي تقات ــع الت ــك املجامي فتل
أرتريــا والســعودية والجــزر اليمنيــة املحتلــة للدفــع بهــم إىل محرقــة ال ناقــة لهــم 
فيهــا وال بعــر بــل لتنفيــذ أجنــدة العــدوان وســرمي بهــم إىل مزبلــة التاريــخ فلــو 
ــوا  ــا ترك ــدوان مل ــادة الع ــدى ق ــرام ل ــر أو اح ــة أو تقدي ــن رحم ــم ذرة م كان لك
ــاً  ــوا عون ــوب فريســة تفرســها القاعــدة وداعــش ولكان محافظــات بأرسهــا يف الجن
ألهلهــا يف بســط األمــن واالســتقرار ولكــن هدفهــم إثــارة الفــوىض يف مناطــق الجنــوب 
والدفــع بمــن تبقــى لديهــم قــدرة عــى مواجهــة القاعــدة وداعــش إىل معــارك خــارج 
ــات  ــة محافظ ــتعمر وتهيئ ــع املس ــن م ــدود اليم ــى ح ــف ع ــن للزح ــا اليم جغرافي

بأرسهــا للقاعــدة وداعــش.
ــذه  ــاء ه ــد أبن ــو لتجني ــة ه ــة والرقي ــات الجنوبي ــض املحافظ ــم لبع فاحتالله
املحافظــات والــزج بهــم يف مقدمــة جيوشــهم لتحقيــق أهــداف العــدوان واالحتــالل 
ــر  ــة غ ــذه الحــروب العبثي ــاءه يف ه ــن وأبن ــاك أي مصلحــة لليم ــس هن ــر, ولي ال غ

ــه. ــي وأدوات ــتعمر األمريك ــداف املس ــق أه تحقي
األخوة واألخوات:

ــار  ــد حص ــدوان وبع ــى الع ــر ع ــن ع ــهر الثام ــال الش ــاب اكتم ــى أعت ــن ع ونح
ــنودة  ــدوان مس ــة الع ــذ بداي ــاعة من ــدار الس ــى م ــف ع ــم تق ــارك ل ــق ومع خان
ــن يف  ــت باملدني ــعب وفتك ــذا الش ــتهدفت كل يشء يف ه ــة اس ــارات الجوي ــآالف الغ ب
ــاء  ــة اإلعي كل محافظــات الجمهوريــة يســعى العــدوان إىل إيصــال الشــعب إىل مرحل
والتعــب والتذمــر ليباغــت الشــعب يف هــذه األيــام بتصعيــد خطــر جمــع لــه مجاميع 
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ــدف إىل  ــرة يه ــكرية كب ــة عس ــتخدمهم يف عملي ــمال ليس ــوب والش ــاء الجن ــن أبن م
ــة الحساســة والحرجــة  ــي مــن خاللهــا يف هــذه املرحل ــق أنفــاس الشــعب اليمن خن

ــخ العــدوان. مــن تاري
ــب  ــالق األكاذي ــدأت باخت ــكا ب ــه أمري ــر تتقدم ــكري خط ــد عس ــداً لتصعي وتمهي
ــادة أمريــكا عــى  ــم اإلعــداد لهــا بقي ــة عســكرية كبــرة يت والذرائــع للتريــر لعملي
ســواحل الحديــدة واملخــا وبــاب املنــدب فقــد تــردد إىل أســماعنا اتهامــات أمريكيــة 
ــم  ــوارج يت ــم أن أي ب ــارش, ورغ ــل املب ــع للتدخ ــع الذرائ ــا لصن ــتهداف بارجاته باس
ــوة  ــخ الق ــاً لصواري ــاً مروع ــتصبح هدف ــا س ــن خالله ــعبنا م ــى ش ــداء ع االعت
ــدف  ــة وته ــن الصح ــة ع ــة عاري ــراءات األمريكي ــذه االف ــلة إال أن ه ــة الباس البحري
ــنا  ــن جيش ــب م ــي تتطل ــة والت ــواحل اليمني ــزو الس ــارش لغ ــل املب ــة للتدخ للتهيئ
ولجاننــا الشــعبية ويف مقدمتهــم القــوة البحريــة االســتعداد والجهوزيــة ملواجهــة هــذا 
التحــدي الجديــد وتؤكــد بمــا ال يــدع مجــاالً للشــك أن العــدوان مســتمر يف عدوانــه 
ــق  ــد مــن الوقــت لتحقي ــح العــدوان املزي ــزال يمن ــدويل ال ي ــه وأن املجتمــع ال وصلف
ــذ  ــدة ومنف ــواحل الحدي ــدة يف س ــكرية جدي ــارات عس ــح مس ــة وفت ــب ميداني مكاس

ــل. ــدأت بالفع ــد ب ــا وق ــع وغره البق
ــح  ــود وفت ــل الصم ــز عوام ــام لتعزي ــر الع ــعبنا للنف ــر ش ــو جماه ــذا ندع له
املعســكرات الســتقبال الرجــال لتعزيــز الجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية ملواجهــة 
هــذه التحديــات التــي ســتكون آخــر رصاصــة يف جعبــة العــدوان فالتدخــل األمريكي 
املبــارش الــذي يتــم اإلعــداد لــه هــو آخــر ورقــة سيســتخدمها العــدوان ألن األمريــكان 
وكمــا هــو ديدنهــم ال يمكــن أن يــرزوا بشــكل مبــارش إال متى مــا ضمنــوا أن تدخلهم 
ــت  ــة أصبح ــم أن الفرص ــب تقديراته ــبوا حس ــد حس ــدان وق ــج يف املي ــيحقق نتائ س
ــعبية  ــه الش ــي ولجان ــش اليمن ــت الجي ــد أنهك ــهراً ق ــر ش ــة ع ــة وأن ثماني مواتي
وســيكون تدخلهــم حاســماً ليظهــروا لعمالئهــم وخصومهــم أنهــم هــم األقــدر عــى 

الحســم ولكــن كل هــذه التقديــرات هــي يف مخيلتهــم.
ــدوان أو  ــة الع ــم يف بداي ــم ه ــة فه ــة الضارب ــه الدفاعي ــي وقوت ــعبنا اليمن ــا ش أم
ــدي بصمــود قــل نظــره  ــة عــر شــهراً مــن العــدوان وســيفاجئ املعت بعــد ثماني

ــا. ــدون عليه ــي يعتم ــاباتهم الت ــقط كل حس ــات تس ورضب
وهنــا ندعــو العالــم إىل أن يصحــو مــن غفلتــه وأن يقــول كلمتــه لزجــر هــذا العــدوان 
ــة ويف  ــات الدولي ــزم أن املنظم ــذي نج ــم وال ــذا العال ــر يف ه ــن ضم ــي م إن كان بق
مقدمتهــا األمــم املتحــدة لــن تجــرؤ عــى تبنــي أي موقــف لوقــف العــدوان ورفــع 
ــكاس  ــي انع ــا ه ــة وأن مواقفه ــة وإرسائيلي ــة أمريكي ــاك رغب ــا دام هن ــار م الحص
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ــذه  ــد له ــن تج ــد فل ــى التصعي ــم ع ــي مصم ــا دام األمريك ــة, فم ــف األمريكي للمواق
ــة. ــة األمريكي ــر للبوصل املنظمــة موقــف مغاي

ــاء  ــل العط ــذل قواف ــتمر يف ب ــعبنا أن يس ــود ش ــر وبصم ــه كب ــا بالل ــن أملن ولك
ــاىل. ــه تع ــإذن الل ــؤزر ب ــر امل ــق الن ــى تحقي ــاد حت ــال والعت بالرج

ــن  ــم درع الوط ــن ه ــى الذي ــات الوغ ــا يف جبه ــر ألبطالن ــزاز والتقدي ــاً كل اإلع ختام
ولــن تؤثــر عليهــم ظــروف العــدوان بــل تزيدهــم عزمــاً وثباتــاً إىل أن يحقــق اللــه 

عــى أيديهــم النــر والعــزة والتمكــن.
كمــا نرحــم عــى شــهداء الوطــن وندعــو بالشــفاء العاجــل للجرحــى وأن يفــك اللــه 

عــن أرس األرسى وأن يعــن شــعبنا وينــره إنــه ســميع قريــب مجيــب الدعــاء.

رئيس اجمللس السياسي األعلى: تراجع اجملتمع الدويل عن استصدار 
قرار اممي بوقف شامل ودائم للعدوان على  اليمن استخفاف بدماء 

اليمنيني وتغطية جلرائم النظام السعودي
]21/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:

ــع  ــع املجتم ــى أن تراج ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد ر رئي ــح الصم ــد األخ صال اك
ــن  ــی اليم ــدوان عل ــم للع ــامل ودائ ــف ش ــي بوق ــرار امم ــتصدار ق ــن اس ــدويل ع ال

ــعودي. ــام الس ــم النظ ــة لجرائ ــن وتغطي ــاء اليمني ــتخفاف بدم اس
ــة )ســبأ(  ــاء اليمني ــة األنب وقــال رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف تريــح لوكال
ــامل  ــف ش ــي بوق ــرار امم ــتصدار ق ــن اس ــدويل ع ــع ال ــع املجتم ــوم » ان تراج الي
ــن  ــق اليمني ــم بح ــي الجرائ ــع مرتكب ــق م ــن والتحقي ــی اليم ــدوان عل ــم للع ودائ
ــر  ــعودية يعت ــوط الس ــتجابة للضغ ــاء اس ــری بصنع ــة الك ــة الصال ــا جريم واخره
ــواء  ــة االج ــعودي وتهئي ــام الس ــم النظ ــة لجرائ ــن وتغطي ــاء اليمني ــتخفاف بدم اس
للنظــام الســعودي باالســتمرار يف عدوانــه بعــد امتصــاص الغضــب الشــعبي والعاملي 
علــی الجرائــم الســعودية بحــق اليمنيــن منوهــا اىل ان الهدنــة املزعومــة لولــد الشــيخ 

ــعودية ». ــم الس ــاء دويل للجرائ ــي كغط ــي تأت ــوث االمم املبع
ــعب  ــاء الش ــتخفاف بدم ــتهتار واس ــوی اس ــت س ــة ليس ــذه املهزل ــار اىل ان ه واش
ــل يف  ــا حص ــد كم ــن التصعي ــدة م ــة جدي ــعودي مرحل ــام الس ــح للنظ ــي وتفت اليمن
الجــوالت الســابقة وكمــا كان متوقعــا هــذه املــرة ايضــا مــن ســوء النوايــا املبيتــة.

ــامل  ــم وش ــف دائ ــق وق ــم تحقي ــم يت ــه اذا ل ــيايس ان ــس الس ــس املجل ــد رئي واك
وغــر مــروط للعــدوان ورفــع الحصــار, بــرا وبحــرا وجــوا والتحقيــق مــع النظــام 
ــة  ــة والهدن ــذه املهزل ــان ه ــا ب ــان توقعن ــن ف ــق اليمني ــه بح ــعودي يف جرائم الس
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ــون. ــاد يف العي ــت اال ذرا للرم ــة ليس املزعوم
ــدوان  ــبوق للع ــر مس ــد غ ــن تصعي ــة م ــاعات املاضي ــهدته الس ــا ش ــت اىل م ولف
ــرة  ــكرية كب ــات عس ــد بزحوف ــذا التصعي ــوج ه ــات ت ــف الجبه ــعودي يف مختل الس
ــم ورصواح  ــدي ونه ــع ومي ــوف والبق ــة يف الج ــارات الجوي ــرات الغ ــنودة بع مس

ــدويل. ــع ال ــن املجتم ــمع م ــرأى ومس ــى م ــات ع ــف الجبه ومختل
ــة  ــعبية مضاعف ــان الش ــش واللج ــى بالجي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاب رئي واه
جهودهــم والتصــدي لهــذا التصعيــد الخطــر الــذي اقــدم عليــه العــدوان الهمجــي 
متكئــا علــی هدنــة ولــد الشــيخ املزعومــة والتواطــؤ الــدويل.. منوهــا اىل عــدم وجــود 
نيــة حقيقيــة وصادقــة ال يجــاد الحلــول ورفــع معانــاة الشــعب اليمنــي ومــا يؤكــد 
ــوة  ــى خط ــي ع ــعودي واالمارات ــام الس ــن والنظ ــكان والريطاني ــدام االمري ــك اق ذل
نقــل البنــك املركــزي اىل عــدن وتغيــر مجلــس ادارتــه إلربــاك الوضــع االقتصــادي 
ــه  ــدر قوت ــاس بمص ــالل املس ــن خ ــعب م ــذا الش ــرد يف ه ــكل ف ــرضر ب ــاق ال والح
وراتبــه بعــد ان كانــت االمــور تســر بشــكل ســلس ومهنــي وحيــادي حتــى تمــت 
ــاء الشــعب  هــذه الخطــوة الخطــرة التــي تســببت يف معانــاة مئــات االالف مــن ابن
ــوايل بســبب هــذه  ــث عــى الت ــن تــرضروا بســبب تأخــر الرواتــب للشــهر الثال الذي

ــفية. ــراءات التعس االج
ــارة التــي تبذلهــا الجهــات  واشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالجهــود الجب
املعنيــة لتجــاوز اثــار هــذه الخطــوة التــي اقدمــت عليهــا قــوى العــدوان والتــي لــن 
تطــول بــإذن اللــه لرفــع املعانــاة عــن الشــعب الــذي يتحمــل الكثــر جــراء اســتهتار 

واجــرام قــوی العــدوان.
واكــد رئيــس املجلــس الســيايس ألبنــاء الشــعب اليمنــي العزيــز ولقــوى الســالم يف 
هــذا العالــم ان اليمــن وقيادتهــا ال زالــت عــى اســتعداد للتعاطــي االيجابــي مــع اي 
مبــادرات تفــي لوقــف شــامل ودائــم وغــر مــروط للعــدوان ورفــع الحصــار بــرا 

وبحــرا وجــوا وتهيــئ للدخــول يف مشــاورات جــادة تفــي لحــل ســيايس شــامل.
ــببتها  ــي س ــار الت ــؤولية االث ــدة مس ــم املتح ــيايس االم ــس الس ــس املجل ــل رئي وحم
ــدوان  ــه الع ــدم علي ــذي اق ــد ال ــات للتصعي ــزي التداعي ــك املرك ــل البن ــوة نق خط
ــدر  ــا ص ــا م ــذي كان اخره ــعودي وال ــام الس ــع النظ ــة م ــتها املتماهي ــراء سياس ج
عــى لســان ولــد الشــيخ مــن الهدنــة املزعومــة لـــ 72 ســاعة التــي ال تكفــي لتريــد 
محــركات قاذفــات ال ســعود التــي لــم ولــن يــردد النظــام الســعودي يف اســتخدامها 
واســلحتها االمريكيــة والريطانيــة يف ارتــكاب املزيــد مــن الجرائــم والتصعيــد عــى 

ــتويات. كل املس
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الرئيس الصماد لقناة العامل: السعودية هي من اعاقت احلل 
السياسي اليمني اليمني

]30/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:
أجــرت قنــاة العالــم الفضائيــة مقابلــة مــع األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس 

الســيايس األعــى فيمــا يــي نصها:
املشــاهدين األكارم ســالم اللــه عليكــم أرحــب بكــم مــن العاصمــة اليمنيــة صنعــاء يف 
هــذا اللقــاء الخــاص مــع األســتاذ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس االعى يف 
اليمــن يف مســتهل هــذا اللقــاء أرحــب بكــم وأرحــب بــك اســتاذ صالــح، حياكــم اللــه 
اســتاذ صالــح، طبعــا بحكــم اللجنــة التــي ترأســونها او ان املجلــس الــذي ترأســونه 
املجلــس الســيايس االعــى بمثابــة املجلــس الرئــايس الحاكــم يف البــالد ومــن منطلــق 
هــذه املهمــة بمــا انكــم اصبحتــم تشــغلون منصــب رئيــس الجمهوريــة أنــا أود أن 
تطــرق يف هــذا اللقــاء إىل الكثــر مــن النقــاط والتفاصيــل والقضايــا لكــن دعنــي أبدأ 
ــذي زار  ــيخ ال ــد الش ــماعيل ول ــي إس ــوث األمم ــرة للمبع ــارة األخ ــق الزي ــن منطل م
اليمــن مؤخــرا هنــاك مــن يقــول أن هــذه الزيــارة األخــرة أفضــت إىل التفاهمــات مــن 
شــأنها تثبيــت هدنــة فعليــة بعكــس الهــدن الســابقة وهنالــك مــن يقــول أنــه طــرح 
ــد  ــم بول ــا ربمــا مــن شــانها أن تــؤدي إىل حــل ســيايس شــامل أوال هــل التقيت رؤي
الشــيخ خاصــة وأن هنالــك أحاديــث تقــول أنــه رفــض اللقــاء باملجلــس الســيايس 
ثانيــا كيــف أنتــم تنظــرون إىل أهميــة هــذه الزيــارة وهــل باإلمــكان الخــروج بهــذه 

النتائــج ؟.
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: أوال دعنــي أرحــب بقنــاة العالــم ونشــيد بالــدور 
ــي  ــعب اليمن ــوت الش ــن وص ــوت اليم ــع ص ــاة يف رف ــذه القن ــه ه ــوم ب ــذي تق ال
ومظلوميتــه التــي يتعــرض لهــا جــراء العــدوان والحصــار هــذه القنــاة وغرهــا مــن 
ــاك الكثــر مــن  ــوات أثبتــت الصــوت صــوت الحــق وصــوت املنطــق بينمــا هن القن
القنــوات التــي تعمــدت ان تقــف يف صــف الباطــل لذلــك مــن املهــم جــدا أن نرفــع 
أجــل الشــكر والتقديــر لهــذه القنــاة وغرهــا مــن القنــوات الحــرة الريفــة النزيهــة.

فيمــا يتعلــق بزيــارة ولــد الشــيخ كمــا تعــرف أخــي العزيــز ولــد الشــيخ ال يمكــن 
أن يأتــي بجديــد وهــو عبــارة عــن مبعــوث أو رســول مــن الســعودية يحمــل رســائل 
فقــط ومــا تــردد يف االعــالم أنــه قــدم رويــا هــو ال يتبنــى أكثــر مــن أفــكار الطــرف 
ــن  ــردد ع ــا ي ــبة مل ــاك بالنس ــك هن ــط لذل ــر فق ــرف االخ ــى رأي الط ــر ويتبن اآلخ
تقديمــه ورقــه هــو منــذ الجولــة االويل يف املفاوضــات لــم يكــن ليتبنــى يشء جديــد 
غــر مــا يطرحــه الطــرف الســعودي وطــرف املرتزقــة القادمــن مــن الريــاض فقــط 
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هــو هــذه املــرة صحيــح قــدم هــذه الورقــة لكــن مضامينهــا تتضمــن رؤيــة الطــرف 
اآلخــر يف كل املواضيــع.

القنــاة: هــل أعــرف مــن كالمــك انكــم ترفضــون هــذه الرؤيــة التــي قدمــت والتــي 
أعلنهــا هــو عــر وســائل االعــالم أنــه قــدم لكــم او ســلمكم خطــة للحــل ؟

رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: نحــن ال زلنــا يعنــي نحــن كلفنــا الوفــد الوطنــي 
ــداء  ــا إلب ــون عليه ــم اآلن يعكف ــة وه ــذه الرؤي ــتالم ه ــيخ واس ــد الش ــاء بول باللق
ــد  ــدة رأي الوف ــم املتح ــام لأم ــن الع ــيخ واألم ــد الش ــتصل اىل ول ــم وس مالحظاته

ــة. ــذه الورق ــى ه ــل ع ــوى الداخ ــي وق الوطن
القنــاة: هــل التقيتــم بولــد الشــيخ خــالل زيارتــه هــذه أو اكتفــى هــو فقــط بلقــاء 

الوفــد الوطنــي ؟
ــن  ــه ودمــاء اليمني ــا أن نلتقــي ب ــس الســيايس األعــى: نحــن ال يرفن ــس املجل رئي
ــم  ــم ل ــي ث ــد الوطن ــل الوف ــرة لنق ــر طائ ــى أن يوف ــتطيع حت ــم يس ــو ل ــيل وه تس
يســتطيع ان يوفــر طائــرة لنقــل جرحــى الصالــة الكــرى لذلــك أنــا تحدثــت حتــى 
يف جلســتي مــع الوفــد الوطنــي نحــن مــن ســمحنا لــه بالدخــول إىل اليمــن نحــن مــن 
منحنــى طائرتــه التريــح للهبــوط يف مطــار صنعــاء عــر وزيــارة الخارجيــة لذلــك 

لســنا بحاجــة أن نلتقــي بــه.
ــل يف  ــى أداء الرج ــادات ع ــات واالنتق ــن التحفظ ــر م ــك الكث ــدو هنال ــاة: إذا يب القن
ــتهجان  ــرة اس ــه األخ ــالل زيارت ــا خ ــا الحظن ــة أنن ــي خاص ــف اليمن ــه للمل إدارت
واســتنكار ســخط مــن قبــل األوســاط اليمنيــة الشــارع القــوى السياســية وانتــم االن 

ــادات ؟ ــر مــن االنتق ــم الكث ــا ولك ــون ايض تتحدث
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: نعــم نحــن لدينــا الكثــر مــن التحفظــات وعالمــات 
ــا  ــي مهم ــرض التعاط ــدويل يف ــف ال ــن املوق ــل لك ــذا الرج ــى أداء ه ــتفهام ع االس
كان مــع هــذا الشــخص وعــى األمــم املتحــدة ان تراجــع حســاباتها ويكفيهــا ســنة 
ــون  ــذي يك ــعودي ال ــدوان الس ــاء للع ــاء الغط ــة وإعط ــن الرعن ــهر م ــة اش وثماني
هــذا الرجــل يف مقدمــة أي مؤامــرة وأي تصعيــد جديــد يتبنــى مواقــف تغطــي عــى 

هــذا التصعيــد.
القنــاة: اذا ســنعود اســتاذ صالــح للحديــث عــن الهدنــة التــي كانــت قبــل مجــيء 
ــرف  ــاعاتها األوىل الط ــذ س ــلت من ــرت فش ــة تعث ــذه الهدن ــن ه ــيخ اىل اليم ــد الش ول
الســعودي دول التحالــف الســعودية إىل جانــب أطرافهــا يف الداخــل تحملكم مســؤولية 

هــذا الفشــل وتقــول أنكــم أنتــم مــن إخرقتــم وانتهكتــم هــذه الهدنــة؟
ــاك  ــول أن هن ــى نق ــه حت ــد هدن ــال ال يوج ــى: أص ــيايس األع ــس الس ــس املجل رئي
اخــراق معلــوم ان الهدنــة يكــون هنــاك مراقبــة دوليــة هنــاك مئــات الغــارات منــذ 
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إعــالن مــا يســمي هدنــة 72 ســاعة هــذه الطائــرات ال تأتــي مــن بنــي حشــيش أو 
ــزان  ــي مــن خمــي مشــيط ومــن جــده ومــن جي مــن محافظــة عمــران هــي تأت
ــا بالشــعبي بالغاربــة الخروقــات  ــه أو مــا يســمي عندن هــذه الطائــرات ليســت فلت
تأتــي عبــارة عــن طلقــت رشــاش أو طلقــت كالشــنكوف لكــن طائــرة تأتــي تحمــل 

قنابــل مدمــرة فتشــن عــرات بــل مئــات الغــارات مــن بدايــة هــذه الهدنــة.
القنــاة: إذا كانــوا هــم يريــدون ان يحقــوا هــذه الهدنــة كمــا قلــت فلمــاذا هــم اعلنوها 
ــة  ــدول الرباعي ــب ال ــا اىل جان ــاهموا يف اعالنه ــا س ــم ايض ــا وه ــوا به ــن رحب اول م

التــي طالبــت بهــذه الهدنــة ؟
ــاني  ــي واإلنس ــرج األخالق ــرف أن الح ــت تع ــى: أن ــيايس األع ــس الس ــس املجل رئي
ــة عــى النظــام الســعودي عــى جرائمــه التــي ارتكبهــا  يتصاعــد والضغــوط الدولي
ــا  ــي ارتكبه ــعة الت ــة البش ــد الجريم ــذات بع ــار وبال ــي والحص ــعب اليمن ــق الش بح
بحــق الصالــة الكــرى كان هنــاك ضغــط اخالقــي ونفــي وحقوقــي عــى النظــام 
الســعودي فــكان ال بــد لأمــم املتحــدة ممثلــة بولــد الشــيخ أن تتدخــل المتصــاص 

ــان. ــف االحتق ــب وتخفي ــذا الغض ه
القنــاة: بالحديــث عــن هــذه االنتهــاكات والجرائــم وآخرهــا مجــزرة الصالــة الكــرى 
يف صنعــاء طالبتــم وطالبــت القــوى السياســية هنــا بفتــح تحقيــق دويل تشــكيل لجنة 

دوليــة هــل هنالــك تجــاوب مــن املجتمــع الــدويل اىل ايــن وصلــت هــذه املطالــب ؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: املجتمــع الــدويل هــو مــن يعطــي الغطــاء للنظــام 
ــك ليــس مســتغرب أن يتعاطــى بســلبية وأن يتعاطــى بتجاهــل مــع  الســعودي لذل
هــذه الدعــوات نحــن حتــى لســنا بحاجــة لجــان تحقيــق دوليــة نحــن بحاجــة ان 
يحاســب مــن إرتكــب هــذه الجريمــة أصبــح معــروف معــرف بنفســه أنــه هــو مــن 
قصــف الصالــة فلذلــك يجــب محاســبته ولســنا بحاجــة اىل ان يتــم التحقيــق فيهــا 
ــدويل ال يمكــن إال أن يعطــي  ــع ال ــا كان فاملجتم ــا لكــن مهم ــة واضحــة تمام القضي

الغطــاء للنظــام الســعودي.
القنــاة: أســتاذ صالــح يف بيــان لكــم قبــل ايــام وانــا اعــد هــذه الحلقــة قــرأت لكــم 
تريحــات تحدثتــم فيهــا أن هنالــك تراجــع مــن قبــل املجتمــع الــدويل يف اســتصدار 
قــرار أممــي بوقــف شــامل للعــدوان والحصــار إذا كان هــذا الراجــع صحيــح كمــا 
ــة ملــن تخضــع هــذه املواقــف  ــات يتحكــم باملواقــف الدولي ــك ب ــم مــن برائي تحدثت

مــن هــو الــذي يضغــط؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: أنــت كمــا تعــرف ان العــدوان هــو أمريكــي بامتياز 
أمريكــي بامتيــاز العــدوان أعلــن مــن واشــنطن العــدوان أمريكــي، الســعودية ليســت 
ســوا أدت فقــط تتحكــم امريــكا يف تحركهــا وهــي تنفــذ اجنــده األمريكيــن العــدوان 



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

393

األمريكــي الــذي أعلنــه الجــري مــن داخــل واشــنطن الــذي أعلنــت أمريــكا بتبنيهــا 
ــتوري  ــي والدس ــاء القانون ــه الغط ــه وأعطت ــاندتها ل ــا ومس ــدوان ودعمه ــذا الع له
املزيــف أمــام العالــم تعــرف أن حتــى قــرارات مجلــس األمــن الــذي يتحــدث دائمــا 
ــدوان  ــن الع ــد ش ــي إال بع ــم تأت ــي ل ــعودي ه ــام الس ــدويل والنظ ــع ال ــا املجتم عنه
ــام  ــى النظ ــي ع ــط أمريك ــئ بضغ ــكل مفاج ــى بش ــدوان أت ــابيع الع ــده أس بع
الســعودي لذلــك يعنــي لســنا معولــن عــى أن يصــدر موقــف دويل يعنــي يســعى 

نحــو وقــف العــدوان.
القنــاة: لكــن تظهــر بــن الفــرة والفــرة مواقــف دوليــة تدعــو اىل الوقــف الفــوري 
لالقتتــال يف اليمــن وتبــدو كأنهــا مــع حــل ســلمي ســواء مــن أمريــكا وبريطانيــا أو 

حتــى األمــم املتحــدة وكثــر مــن الــدول؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: أوال أريــد أن تعطينــي مثــال واحــد الزمــة تدخلــت 
ــوا يشء هــل  ــا فعل ــي هــل يف ليبي ــا األمــم املتحــدة واســتطاعت أن تنجزهــا يعن فيه
ــراق،  ــوا يشء يف الع ــل فعل ــتان ه ــوا يشء يف افغانس ــل فعل ــوريا ه ــوا يشء يف س فعل
األمــم املتحــدة لــم تحــل عــى يدهــا وعــى ضــوء سياســتها أي أزمــة يف هــذا العالــم 
ملــاذا ألن مــن يشــعلون هــذه األزمــات هــم املتحكمــون يف القــرار الــدويل صحيــح ان 
ــاك بعــض املواقــف  ــا أو مــن هن ــان مــن هن ــة واألخــر يظهــر بي ــاك بــن الفين هن
وهنــاك مواقــف مرفــة مثــال للــدور الــرويس الــذي كان يقــف صــادع بصــوت اليمن 
يف بعــض الجلســات ويقــف معرقــل لبعــض الخطــوات التــي تســهم يف تعقيــد الوضع 
ويف زيــادة الحصــار كمــا حصــل حتــى لــم يصــوت عــى القــرار 2216 لذلــك هنــاك 
أصــوات داخــل األمــم املتحــدة تدفــع نحــو تبنــي بعــض املواقــف التــي ال ترقــى إىل 

مســتوى جريمــة واحــدة ممــا إرتكــب بحــق الشــعب اليمنــي.
القنــاة: يف إطــار الحديــث عــن املواقــف الدوليــة واملوقــف األمريكــي تحديــا هنالــك 
تصاعــد خــالل الفــرة األخــرة لهــذه املواقــف مــن منطلــق الحادثــة األخــرة أمريــكا 
أعلنــت أن مدمرتهــا يف قبالــة الســواحل اليمنيــة تعرضــت الســتهداف أكثــر مــن مــرة 
اتهمتكــم بهــذا اإلســتهداف وقالــت أنهــا ردت عــى مصــادر النــران نريــد أن نعــرف 
منــك مــا أبعــاد هــذا اإلتهــام وأيضــا كيــف تقــرأون أنتــم طبيعــة املوقــف األمريكــي 

مــن األزمــة اليمنيــة حاليــا ؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: أوال مــن يتأمــل الوضــع يف املنطقــة وكيــف إدارة 
ــة،  ــة اليمني ــؤول األزم ــن ت ــرف إىل أي ــكان يع ــل األمري ــن قب ــة م ــات يف املنطق األزم
األمريكيــن ليســوا جاديــن يف إيجــاد أي حلــول لالزمــة هــم فقــط يريــدوا أزمــة تحت 
ــي  ــال الليب ــال الســوري املث ســيطرتهم يتحكمــون هــم يف خيوطهــا مــن يتأمــل املث
أمريــكا لديهــا توجــه لتمزيــق وتفتيــت املنطقــة والعــدوان عــى اليمــن يأتــي يف هــذا 
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الســياق فقــط لذلــك مــن يتأمــل هــذه األمثلــة والنمــاذج يف املنطقــة يعــرف إىل أيــن 
تــأول األمــور يف اليمــن.

القناة: وخصوصا االتهام الستهداف املدمرة االمريكية قبالة سواحل الحديدة ؟
ــب  ــي ترتك ــم الت ــون أن الجرائ ــا تعرف ــم كم ــى: أنت ــيايس األع ــس الس ــس املجل رئي
ــذه  ــي كل ه ــرض أمريك ــوء أخ ــة وبض ــل أمريكي ــي بقناب ــي ه ــعب اليمن ــق الش بح
ــة الكــرى كان مــن أهــداف  املواقــف أتــت بعــد الحادثــة البشــعة يف جريمــة الصال
هــذه البلبلــة وهــذه الزوبعــة لفــت الــرأي العــام الــدويل املحــي واإلقليمــي والــدويل 
ــة عــى هــذه الجريمــة وتخفيــف االحتقــان وامتصــاص الغضــب  عــن االثــار املرتب
ــاك  ــا هن ــات.. ثاني ــذه الزوبع ــل ه ــام اىل مث ــرأي الع ــعب وال ــار الش ــه انظ بتوجي
اســتعداد أمريكــي ســعودي خارجــي لتصعيــد جديــد يف امليــدان مــن خــالل مهاجمــة 
الســواحل اليمنيــة وإعطــاء، أمريــكا دائمــا إذا مــا أرادت أن تتدخــل يف مــكان تختلــق 
املــررات وتختلــق األعــذار فــكان هــذه الزوبعــة وهــذه اإلفــراءات مــن هــذا البــاب 
ــر  ــر االحم ــاه البح ــا يف مي ــز تواجده ــررات لتعزي ــي م ــاول أن تعط ــكا تح أن أمري
لخدمــة املخطــط األمريكــي الــذي تقــوده الســعودية أيضــا مــن ضمنهــا أنــه بعــد 
ــة  ــة الصال ــد جريم ــي بع ــاني والحقوق ــدويل واإلنس ــط ال ــان والضغ ــد اإلحتق تصاع
الكــرى تحــاول أمريــكا بالرغــم مــن أنهــا كانــت هــي صاحبــت القــرار يف العــدوان 
عــى اليمــن تحــاول أن توجــه رســائل للــرأي العــام الداخــي والخارجــي بعــد إزديــاد 
الســخط عــى أمريــكا أننــا هانحــن بدأنــا اللحظــة نحــن لســنا موجوديــن يف العــدوان 
ولكــن هــذا ال يخفــى عــى احــد تريحــات االمريــكان وســالحهم والقــرار اتخــذ مــن 
عندهــم وعرقلتهــم للحلــول افشــالهم ألي مواقــف دوليــة قــد تســعى لوقــف العــدوان 
لذلــك نحــن نحمــل امريــكا املســؤولية الكــرى يف هــذا العــدوان مــن بدايــة اطــالق 

اول قذيفــة يف هــذا العــدوان.
القنــاة: يف إطــار هــذا التصاعــد للمواقــف الدوليــة هــل هنالــك خشــية مــن تدويــل 

األزمــة اليمنيــة أكثــر ممــا هــي عليــه وأن تحمــل بعــد ورصاع دويل ؟
ــذه  ــوا ه ــوا أن يجعل ــاريعهم يحاول ــا مش ــى: دائم ــيايس األع ــس الس ــس املجل رئي
املنطقــة بــؤرة للراعــات االقليميــة والدوليــة لذلــك هــم يســعون نحــو ذلــك لكــن 
بســبب عــدم وجــود يعنــي بســبب امتــالك القــوى الوطنيــة للقــرار الســيادي الوطني 
ليســوا أجنــدة ألي طــرف حتــى وأن كان لهــذه األطــراف منــه يف الدفــاع عــن صــوت 
اليمــن وعــن مظلوميــة اليمــن ســواء يف املحاكــم الدوليــة او يف وســائل االعــالم لكــن 
ــراف  ــذه األط ــل ه ــرف ان يجع ــتطيع أي ط ــم ال يس ــن غره ــوا ع ــن يختلف اليمني
الوطنيــة املواجهــة للعــدوان أن يجعلهــا أداة يســتطيع مــن خاللهــا تنفيــذ أجندتــه يف 
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ــة أي طــرف اقليمــي أو دويل. مواجه
القنــاة: لكنهــم يقولــون ان حربهــم هــذه عــى اليمــن اقصــد الســعودية هــي لتامــن 
حدودهــا فقــط وتريحــات أخــرة للجبــر لعلكــم تابعتــم وهــو يقــول لــن تقبــل 
بلــده تشــكيل حــزب اللــه آخــر عــى حــدوده وانتــم تحدثتــم قبــل قليــل عــن رفــض 

الوصايــة وعــن اســتقرار القــرار؟
ــة الســعودية كانــت يف مأمــن بــل  رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: الحــدود اليمني
انــه منــذ تواجــد الجيــش واللجــان الشــعبية منــذ عــام 2011م تقريبــا كان هنــاك 
اســتقرار لــم تشــهد لــه الحــدود اليمنيــة الســعودية مثيــل طيلــة العالقــات اليمنيــة 
ــر  ــكل كب ــالح بش ــب الس ــدرات وتهري ــة املخ ــالت مكافح ــاك حم ــعودية كان هن الس
جــدا وربمــا ان هــذا يشء ممــا ازعــج ال ســعود انهــم كانــوا تشــهد عمليــات منظمــة 
لتهريــب املخــدرات إىل داخــل العمــق الســعودي فتحــدث الســيد يف أكثــر مــن خطــاب 
تحدثــت األحــزاب والقــوى السياســية أننــا نكــن اإلحــرام لجراننــا الســعودين نمــد 
ــرف يف  ــده ألي ط ــذ اجن ــد ال ننف ــنا أداة ألح ــد لس ــتهدف اح ــنا نس ــالم لس ــد الس ي
مواجهــة اخوتنــا وجراننــا لكــن كمــا قلــت لــك االمريــكان لديهــم مخطــط ولديهــم 
مــروع يف املنطقــة وجــد املــروع التنويــري يف اليمــن هــذا الوعــي الــذي تنامــي 

داخــل الشــعب اليمنــي أفشــل املخطــط األمريكــي.
القنــاة: وكيــف تفــر تريحــات الجبــر بأنــه يقــول ال نريــد أن تشــكل حــزب اللــه 

أو نســمح ان يتشــكل حــزب اللــه آخــر يف الحــدود عــى اليمــن ؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: هــم يعرفــون ان انصــار اللــه هــم مكــون ســيايس 
ــايس  ــا دور أس ــي كان له ــعودية ه ــة الس ــرارة السياس ــن م ــى م ــم عان ــي متفه يمن
ــن  ــى م ــم تلق ــك ل ــم ذل ــارش ورغ ــل مب ــت تدخ ــابقة وتدخل ــروب الس ــى يف الح حت
ــداد لحــزب  ــارة عــن امت ــه الــذي تتهمهــم انهــم عب ــه كأنصــار الل ــل أنصــار الل قب
ــن ان  ــم حريص ــك ه ــرام لذل ــود إال كل االح ــر إال كل ال ــران إال كل الخ ــه أو إلي الل
يقبلــوا بإرسائيــل هــم ال يتحرجــوا مــن ارسائيــل اذا ارادوا ان مــن خــالل حمالتهــم 
العســكرية ان يجعلــوا إلرسائيــل جــزء عــى الحــدود اليمنيــة خــوف مــن حــزب اللــه 
ــل وتباهــون بهــا فليــس  فهــذا شــأنهم هــم دائمــا يبيحــون االن بعالقتهــم بإرسائي
مــن املخجــل ان يتكلمــوا بمثــل هذا الــكالم وليــس غريــب ان يتكلمــوا انهــم ال يريدون 
حــزب اللــه وال يريــدون أي طــرف يتبنــى سياســة املقاومــة ضــد ارسائيــل فموقفهــم 
ــواء  ــة س ــوى الوطني ــن الق ــم م ــعبية موقفه ــان الش ــش واللج ــن الجي ــا م ــا هن من
انصــار اللــه ســواء املؤتمــر الشــعبي العــام وكل القــوى الوطنيــة املناهضــة للعــدوان 
ــي والســعودية ال  انهــم يعارضــوا هــذا املــروع االمريكــي هــذا املــروع الصهيون
ــه  ــن عادت ــة م ــة إرسائيلي ــة االمريكي ــت البوصل ــا كان ــث م ــون حي ــن إال ان تك يمك
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ــه إرسائيــل ســتواليه الســعودية. ارسائيــل ســتعاديه الســعودية ومــن وآلت
القنــاة: يف اطــار الحديــث عــن املواقــف الدوليــة ايضــا نتحــدث عــن املوقــف الــرويس 
ــك تواصــالت  ــدى اليمــن املعلومــات ان هنال ــرويس ل ــم بالســفر ال ــام التقيت ــل اي قب
بينكــم وبــن الزعمــاء الــروس هنالــك ايضــا حديــث انكــم طلبتــم منهــم او دعوتموهم 
اىل التدخــل عســكريا مــا صحــت مثــل هــذا الحديــث وإذا صــح هــذا الحديــث هنالــك 

مــن قــال أيــن الشــعار رفــض الوصايــة او اســتقرار القــرار ؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: العالقــات اليمنيــة الروســية هــي عالقــات متينــة 
وتاريخيــة لقاءاتنــا وتواصلنــا مــع االصدقــاء الــروس تأتــي يف هــذا الســياق يف ســياق 
ــرويس  ــدور ال ــادة بال ــار االش ــك يف اط ــدة وكذل ــل ع ــذ مراح ــة من ــات املتبادل العالق
ــة  ــى يف مواجه ــح حت ــوت واض ــي وكان ص ــذي تنام ــوت ال ــدوان الص ــض للع املناه
رؤيــة ولــد الشــيخ التــي كانــت تتبنــى الرويــة السياســية واألمنيــة فقــط بعيــد عــن 
الحــل الســيايس وكان صــوت املنــدوب الــرويس داخــل مجلــس األمــن صــوت واضــح 
ومشــهود لــه بالراحــة والقــوة لكــن أن يأتــي مثــل هــذا الطــرف هــذا عبــارة عــن 

فــركات عاريــة عــن الصحــة.
القناة: الذي هو طلب التدخل العسكري الرويس ؟

ــن ان  ــة وال يمك ــر صحيح ــار غ ــذا اخب ــال ه ــى: فع ــيايس األع ــس الس ــس املجل رئي
تحصــل اطالقــا نحــن شــعب لديــه زخــم بــري وقــوة هائلــة يســتطيع ان يدافــع 
عــن نفســهم وعــن كرامتــه اذا كان مــن مواقــف الدوليــة فيجــب أن تكــون يف اطــار 
ــري  ــار ال ــع الحص ــاني ورف ــع االنس ــي والوض ــعب اليمن ــن الش ــات ع ــع املعان رف

ــوي. ــري والج والبح
القنــاة: يف اطــار الحديــث عــن املواقــف ايضــا عــن املجلــس الســيايس بعــد ان تأســس 
هنــاك بعــض الــدول أبــدت اســتعدادها للتعامــل لالعــراف بهــذا املجلــس مــن خــالل 
تواصالتكــم مــع بعــض هــذه الدولــة هــل وجدتــم اهتمــام يف اطــار املواقــف الدوليــة 

لدعــم املجلــس الســيايس االعــراف بالتعامــل معــه ؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: املجلــس الســيايس االعــى كمــا تعــرف هــو الســلطة 
الرعيــة املمثلــة للشــعب اليمنــي التــي نالــت ثقــة املاليــن التــي خرجــت يف ميــدان 
ــذي  ــي ال ــان اليمن ــة الرمل ــك ثق ــايض كذل ــطس امل ــن أغس ــن م ــبعن يف العري الس
يعتــر هــو الســلطة التريعيــة أو الرعيــة الوحيــدة يف هــذا الشــعب الــذي يســتمد 
صوتــه مــن الشــعب اليمنــي وســلطة منتخبــة معــرف بهــا دوليــا لكــن كمــا تعــرف 
ــى يف التعامــل مــع هــذه األنظمــة يف الوقــت  ــر حت ــه أث ــدويل يكــون ل ان التوجــه ال
الــذي تدعــم فيــه الجماعــات التكفريــة ضــد النظــام الســوري الرعــي لكــن هنــا 
كان مصلحــة املجتمــع الــدويل أو أمريــكا يف مقدمتهــا وأدواتهــا يف املنطقــة أن يدعمــوا 
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ــى االرض  ــيطر ع ــذي يس ــا ال ــام هن ــذا النظ ــة ه ــش يف مواجه ــدة وداع ــى القاع حت
الــذي نــال ثقــة الشــعب الــذي يقــف مــع الشــعب ليــس مــن مصلحــة األمريكــي وال 
الســعودي ان يقــف معــه بــل مــن مصلحتــه أن يقــف مــع أولئــك املجموعــة الفاريــن 
يف الريــاض ليجعــل منهــم ذريعــة وشــماعة للتدخــل يف شــؤون اليمــن لذلــك نحــن 
ــا  ــه تعــاىل ســتخرج إىل النــور قريب االن بصــدد إكمــال تشــكيل الحكومــة بــإذن الل

وهنــا ســتكتمل الحلقــة وســيتم التواصــل بشــكل قــوي مــع حكومــات العالــم.
القنــاة: ســنعود للحديــث عــن تشــكيل الحكومــة لكــن قبــل ذلــك يف اطــار الحديــث 
ــوا ان  ــل تحدث ــا يف الداخ ــعودي اطرافه ــف الس ــيايس دول التحال ــس الس ــن املجل ع
هــذه الخطــوة منكــم بعــد توقيــع اتفــاق مــع حــزب املؤتمــر أي بــن أنصــار اللــه 
وحــزب املؤتمــر وتشــكيل املجلــس الرئــايس واآلن تتحــدث عــن تشــكيل حكومــة أن 
هــذه الخطــوات هــي مــن عقــدت الحــل الســيايس وأفشــلت جولــة املفاوضــات التــي 

كانــت يف الكويــت ؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: مــن عقــد الحــل الســيايس هــو النظــام الســعودي 
الــذي تتبــع بــه أمريــكا اليمنيــن كانــوا قد توصلــوا اىل حلــول سياســية شــاملة خالل 
حوارهــم يف موفمبيــك يف الفــرة األخــرة تحــت رعايــة جمــال بنعمــر لكــن الســعودي 
أفشــل هــذه الحلــول جميعــا وأنــت تعــرف ان خطــوة املجلــس الســيايس لــم تأتــي 
ــا  ــاك نواي ــو كان هن ــوة ل ــذه الخط ــدوان ه ــن الع ــهر م ــة أش ــنة وخمس ــد س إال بع
ــن  ــى اليم ــدوان ع ــن ع ــن ان ال يش ــعودي كان يمك ــام الس ــل النظ ــن قب ــول م للحل
ــة  ــة التحتي بالخــالص وكانــت ســنة وخمســة اشــهر اســتطاع خاللهــا تدمــر البني
ــم  ــع الجرائ ــب ابش ــة ارتك ــن األرس اليمني ــرات االالف م ــك بع ــي فت ــعب اليمن للش
ــعب  ــن الش ــة م ــزه االنتقامي ــباع غرائ ــه اش ــت تكفي ــام وكان ــه لالنتق ــت تكفي كان
ــك  ــي لذل ــض االمريك ــت االبي ــياده يف البي ــام اس ــده ام ــن رصي ــد م ــي وان يزي اليمن
ــك ليفتــك بــك ليحــارصك ليشــن  نحــن نســتغرب مــن هــذا الطــرح ان ياتــي ليقتل
عليــك مئــات الغــارات يف اليــوم الواحــد يســلط عليــك شــذاذ االفــاق مــن هــذا العالــم 
ــتت  ــت ومش ــم مفت ــى وضعك ــب ان يبق ــول يج ــم يق ــم ث ــاع العال ــف بق ــن مختل م
وان ال توحــدوا جهودكــم، خطــوت املجلــس الســيايس اتــت يف اطــار تعزيــز الجهــود 

ملواجهــة العــدوان فمــن حــق.
القنــاة: هــل التحالــف بــن انصــار اللــه وحــزب املؤتمــر اقتــر عــى هــذه الخطــوة 
السياســية هــي تشــكيل املجلــس الســيايس فحســب ام انــه تحالــف أيضــا يف الجبهــة 

الداخليــة ملواجهــة العــدوان كمــا قلــت وأيضــا تحالــف يف املوقــف الخارجــي ؟
ــا  رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: نحــن كمــا أســلفت هــذه الخطــوة التــي اقدمن
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عليهــا مــع األخــوة يف املؤتمــر الشــعبي العــام وغــره مــن القــوى السياســية املناهضة 
للعــدوان اتــت كخطــوة تتويــج للتالحــم الشــعبي يف مواجهــة العــدوان منــذ بدايتــه 
فمــن حقنــا كيمنيــن ان نرتــب وضعنــا الداخــي وان نتخــذ أي خطــوات مــن شــانها 
ــع  ــزز الوض ــانها ان تع ــن ش ــوات م ــذ أي خط ــي وان نتخ ــع الداخ ــزز الوض ان تع
الداخــي وال يحــق ألي طــرف محــي او اقليمــي او دويل ان يقــول ال ترتبــوا وضعكــم 
الداخــي وعليكــم ان تبقــوا ممزقــن لنســتطيع ان نفتــك بكــم ونفعــل بكــم مــا نشــاء 
ســواء مــا يتعلــق باملجلــس الســيايس مــا يتعلــق بالوضــع لتشــكيل الحكومــة وغرها 
مــا دام العــدوان مســتمر والحصــار مســتمر واالســتهداف للشــعب اليمنــي مســتمر 
ــات  ــز الجبه ــي وتعزي ــع الداخ ــز الوض ــانه تعزي ــن ش ــا م ــنتحرك يف كل م ــن س نح
العســكرية وتعزيــز الوحــدة الداخليــة ملــا مــن شــانه الوقــوف بقــوة يف مواجهــة هــذا 

العــدوان.
القنــاة: يف اطــار الحديــث عــن تعزيــز الوحــدة الداخليــة او مــروع كيــان الدولــة 
اليمنيــة الوحــدة هــل هــذا املــروع انتــم مازلتــم تتبنــوه خاصــة وان هنالــك مــن 
ــد  ــمال ق ــات الش ــر محافظ ــات يدي ــذي ب ــيايس وال ــس الس ــكيل املجل ــال ان تش ق
يســاهم يف مــروع االنفصــال يف ظــل تحــركات عبدربــه منصــور هــادي ومســاعديه 
يف الجنــوب والحديــث عــن تحــركات بشــان تقســيم اليمــن اىل اقاليــم او اىل شــطرين ؟

ــق اليمــن  ــاك توجــه ســعودي امريكــي لتمزي ــس الســيايس األعــى: هن رئيــس املجل
ــرف ان  ــا تع ــا كم ــات بأكمله ــن محافظ ــش م ــدة وداع ــن القاع ــر تمك ــواء ع س
ــات  ــى املدرع ــت ع ــة ودخل ــات األمريكي ــور البارج ــى ظه ــت ع ــش ات ــدة وداع القاع
ــى  ــادي يتبن ــور ه ــه منص ــذ 2011م وعبدرب ــه من ــاك توج ــك هن ــه لذل اإلماراتي
هــذه الرويــة الســعودية االمريكيــة لتمزيــق اليمــن وتقســيمه وكانــت املشــكلة أنهــم 
ــق اليمــن رغــم معارضــة القــوى السياســية  ــر هــذا املخطــط وتمزي ــدون تمري يري
الفاعلــة يف اليمــن رغــم معارضــة الشــعب اليمنــي لهــذا املخطــط واتــت العــدوان يف 
هــذا الســياق انهــم يريــدوا إكمــال تلــك املؤامــرة وذلــك املخطط الــذي كان يهــدف اىل 
تمزيــق اليمــن وتفتيتــه لذلــك املجلــس الســيايس األعــى أتــى ليحافــظ عــى مــا تبقــى 
مــن تالحــم لــدى هــذا الشــعب املجلــس الســيايس االعــى تعاطــي مــع كل شــر يف هذا 

ــبوة. ــع يف ش ــن يف الضال ــوت يف اب ــرة يف حرضم ــواء يف امله ــن س اليم
القنــاة: هــل نعــرف مــن كالمــك ان هنــاك مــروع لــدى املجلــس الســيايس الحفــاظ 

عــى كيــان الوحــدة اليمنيــة يف اطــار هــذه املحــاوالت لتمزيــق اليمــن ؟
رئيس املجلس السيايس األعى: بل أولوية.

ــروف  ــذه الظ ــل ه ــة يف ظ ــؤون الدول ــم لش ــا بإدارتك ــق ايض ــا يتعل ــاة: فيم القن
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الصعبــة املحافظــات التــي خــارج ســيطرتكم نريــد ان نعــرف كيــف تديرونهــا ايضــا 
ــة لهــذه املحافظــات ؟ ــك تواصــالت بينكــم وبــن الســلطة املحلي هــل هنال

رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: نعــم ال زالــت املؤسســات كلها عــى تواصــل مركزي 
باســتثناء بعــض يف عــدن ويف غرهــا لكــن ال زال الكثــر رواتبهــم تــرف مــن صنعاء 
حتــى اتــت خطــوت نقــل البنــك املركــزي اليمنــي ال زالــت التعليمــات تصلهــم ســواء 
ــم  ــن كان له ــن الذي ــال الوطني ــن الرج ــر م ــتجيبوا ال زال الكث ــم يس ــتجابوا او ل اس
مواقــف مرفــة مــن الغــزو واالحتــالل ومــن تنظيــم القاعــدة وداعــش موجوديــن 
ــه  ــي التوج ــي اآلن ه ــكلة ه ــهلة املش ــلة وس ــة سلس ــاك عملي ــا، هن ــاء هن يف صنع
الســعودي االمريكــي لفصــل املناطــق الجنوبيــة فقــط أمــا أبنــاء الجنــوب أنفســهم 
ــاد يف  ــوي وح ــف ق ــم موق ــم له ــر منه ــن الكث ــن وطني ــم وحدوي ــر منه فالكث
مواجهــة العــدوان وتصعــد بــه وســائل االعــالم يف مواجهــة الغــزو واالحتــالل هنــاك 
عمليــة تغريــر لبعــض الشــباب مــن خــالل االغــراءات الرغيــب باملــال الــذي اوصــل 
النظــام الســعودي اليمنــي اىل هــذه املرحلــة مــن الحصــار مــن االفتقــار ليســتطيع 
ــن  ــرار املقاتل ــال االح ــن الرج ــة م ــق الجنوبي ــون املناط ــم االن يفرغ ــم، ه رشاء الذم
االشــداء الذيــن يســتطيعوا كان ان يواجهــوا القاعــدة وداعــش الســعودية االن تحــاول 
ــث يف  ــا القاعــدة وداعــش تعب ــال عــى حدودهــا بينم ــي بهــم للقت ان تجندهــم وتات
املحافظــات الجنوبيــة وتــرح وتمــرح يعنــي معنــى ذلــك انهــم يزيحــوا أي حجــر 
ــرح  ــة م ــات الجنوبي ــض املحافظ ــح بع ــش لتصب ــدة وداع ــق القاع ــرة يف طري عث
للقاعــدة وداعــش ان كان هنــاك مــن رجــال احــرار قادريــن عــى مواجهتهــا كموقــف 
وطنــي يف مواجهــة القاعــدة وداعــش يحاولــوا التخلــص منهــم مــن خــالل اغتيــاالت 
ــتقبل  ــم دور يف املس ــون له ــن ان يك ــال كان ال يمك ــن رج ــاك م ــا وان كان هن وغره
يتــم اســتقطابهم والدفــع بهــم يف الحــدود الســعودية للقتــال مــع الجيــش الســعودي.

ــم  ــام كلفت ــل اي ــم قب ــة كنت ــكيل الحكوم ــق بتش ــا يتعل ــح فيم ــتاذ صال ــاة: اس القن
ــن  ــم تعل ــة ل ــى اللحظ ــة حت ــذه الحكوم ــكيل ه ــور لتش ــن حبت ــز ب ــور العزي دكت
قائمــة االســماء اود التســاؤالت هنــا عــن تأخــر تشــكيل الحكومــة وأســباب تأخــر 
ــذه  ــوض ه ــل ان اخ ــن قب ــرى لك ــا االخ ــن القضاي ــر م ــة والكث ــكيل الحكوم تش
التفاصيــل اســتاذنك اوال للذهــاب لفاصــل قصــر ثــم ســنعود الســتكمال هــذا اللقــاء 
وكذلــك نســتأذن املشــاهدين الكــرام للذهــاب اىل فاصــل قصــر ثــم نعــود ملواصلــة 
هــذا اللقــاء الخــاص مــن العاصمــة اليمنيــة صنعــاء مــع االســتاذ صالــح الصمــاد 

ــا. ــوا معن ــن ابق ــى يف اليم ــيايس االع ــس الس ــس املجل رئي
القنــاة: مجــدد نرحــب بكــم مشــاهدينا الكــرام الســتكمال هــذا اللقــاء الخــاص مــن 
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العاصمــة اليمنيــة صنعــاء مــع االســتاذ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس 
االعــى يف اليمــن اهــال بكــم وأهــال بــك مجــدد اســتاذ صالــح، اســتاذ صالــح كنــت 
ــألك  ــود ألس ــة وأع ــكيل الحكوم ــر تش ــن تأخ ــث ع ــا الحدي ــل بدأن ــذا الفص ــل ه قب
ــا عنــده عــن اســباب تأخــر تشــكيل الحكومــة هنــاك مــن يقــول ان  عــن مــا وقفن
ــر  ــزب املؤتم ــه وح ــار الل ــن انص ــات ب ــود لخالف ــوزراء يع ــة ال ــالن قائم ــر اع تأخ
عــى الحقائــب الوزاريــة وهنالــك مــن يقــول ان هــذا التأخــر نتيجــة ضغــوط دوليــة 

واقليميــة حتــى تتــاح الفرصــة للمشــاورات والحــل الســيايس ؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: أوال بالنســبة لتشــكيل الحكومــة انــت تعــرف انهــا 
اتــت كخطــوة مهمــة جــدا يف اطــار تعزيــز الوضــع الداخــي والحفــاظ عى مؤسســات 
الدولــة ومواجهــة التحديــات التــي تفــرض عــى الشــعب اليمنــي كان آخرهــا نقــل 
البنــك املركــزي اليمنــي الــذي اتــى كخطــوة اســتفزازية ومحاولــة لكتــم انفــاس هــذا 
الشــعب لذلــك هــذه الحكومــة اتــت يف وضــع معقــد جــدا االعــالن عنهــا يف بعــض 
ــدول  ــر اســتقرار يف بعــض ال ــدول لبثــت تشــكيل الحكومــة 500 يــوم وهــي اكث ال

اكثــر مــن عامــن كمــا تعــرف يحصــل يف بلجيــكا يف غرهــا..
القناة: يعني سنشهد تأخر اكثر ؟

رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: ال لكــن أن يأتــي تشــكيل الحكومــة يف اطــار عــدوان 
ــاك وقــف للتواصــل  ويف اطــار تعقيــد ســيايس كبــر مــن املهــم جــدا ان يكــون هن
حتــى مــع قــوى سياســية حتــى مــن تلك التــي بعــض اطرافهــا يف صــف العــدوان ان 
يكــون لهــم تمثيــل مــن القــوى الوطنيــة التــي تواجــه العــدوان حتــى ولــو كان جــزء 
منهــا يف الريــاض لتكــون أيضــا كذلــك التمثيــل الجغــرايف لــكل يعنــي بقــاع اليمــن 
خاصــة مــع محــاوالت االســتهداف لبعــض أجــزاء مــن اليمــن بالتمزيــق والتفتيــت 
فهنــاك الكثــر مــن االشــياء التــي يجــب مراعاتهــا يف هــذه الحكومــة البعــد الوطنــي 
الســيايس الجغــرايف فقــط هــذه هــي الرتيبــات التــي ال زلنــا يف نقــاش حولهــا فقــط 

مــن هــذا البــاب.
القنــاة: لكــن هنالــك مــن قــال أن هنالــك اعــراض وهــذه هــو احــد اســباب تأخــر 
الحكومــة ان هنالــك اعــراض مــن قبــل حــزب املؤتمــر عــى اســتمرار عمــل اللجنــة 
الثوريــة العليــا رغــم اعفائهــا مــن هــذه املهمــة عــى ايضــا اســتمرار ســيطرة أنصار 

اللــه عــى املجلــس الســيايس وقــرارات املجلــس ؟
ــاك  ــة هن ــة داخلي ــه الئح ــيايس لدي ــس الس ــى: املجل ــيايس األع ــس الس ــس املجل رئي
توافــق بيننــا وبــن املؤتمــر الشــعبي العــام حــول أداء املجلــس الســيايس وبالنســبة 
ــاء  ــات ويف لق ــادرت املؤسس ــة غ ــان الثوري ــة فاللج ــان الثوري ــن اللج ــرح ع ــا يط مل
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رســمي موثــق فــال يوجــد مــن هــذه األشــياء هــذه عبــارة عــن تكهنــات فقــط لــو 
كان هنــاك مــن أي نقطــة مــن هــذه النقــاط التــي تطــرح لظهــرت للعلــن موضــوع 
تشــكيل الحكومــة هــي عبــارة عــن اشــياء لتظهــر هــذه الحكومــة بمســتوى التحــدي 

امــام الشــعب اليمنــي.
القناة: هل تحدد بعد موعد مبدئي إلعالن هذه الحكومة ؟

رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: بــاذن اللــه تعــاىل اذا مشــت الخطــوات يف تشــكيلها 
عــى هــذه ربمــا مثــل هــذا اليــوم إن شــاء اللــه يكــون قــد خرجــت للعلــن.

ــف اخــر وهــو الوضــع االقتصــادي  ــح ننتقــل اىل مل ــي اســتاذ صال ــاة: إذا دعن القن
وأيضــا قــرار نقــل البنــك املركــزي واألزمــات االنســانية واالقتصاديــة اجمــاىل هــذا 
القــرار الــذي اثــار جــد كبــر برائيــك مــا ابعــاد مثــل هــذا القــرار ويف هــذا التوقيــت 

بالــذات ؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: كمــا تعــرف ان هــذه الخطــوة هــم كانــوا يتحدثون 
ــن  ــن واإلماراتي ــكان والريطاني ــهر االمري ــة اش ــن ثماني ــل يمك ــن قب ــا م عنه
والســعودين يف لقــاء اخــر قبــل اتخــاذ هــذه الخطــوة اجتمعــوا وعقــدوا امرهــم عــى 
نقــل البنــك املركــزي واســتعدت االمــارات بتغطيــة تكاليفــه وبضــوء وبــإذن امريكــي 
ــي  ــط امن ــياق مخط ــي يف س ــعب اليمن ــى الش ــط ع ــياق الضغ ــون يف س ــم يتحرك ه
عســكري ســيايس اقتصــادي هــذه الخطــوة اتــت بعــد ان اوصلــوا الشــعب اليمنــي 
اىل مرحلــة مــن االعيــاء واإلنهــاك لالقتصــاد يعنــي اوقفــوا االيــرادات دمــروا املنشــات 
ــي كان  ــاد الوطن ــد االقتص ــانه ان يرف ــن ش ــا م ــى كل م ــوا ع ــع قض ــروا املصان دم
يبقــى للشــعب اليمنــي موضــوع الرواتــب وموضــوع البنــك املركــزي بمــا يســتطيع 
مــن الحــد االدنــى مــن تقديــم خدمــات للشــعب اليمنــي إليصــال رواتــب املوظفــن 
ــى  ــن ع ــوا حريص ــة فكان ــات املدني ــن يف املؤسس ــن واملوظف ــلحة واالم ــوات املس الق

كتــم هــذه االنفــاس.
القنــاة: هــم اعــادوا االمــر اىل ان البنــك املركــزي بعــد عــن الحيــاد واالتفاقــات التــي 

بينكــم وبينهــم وقالــوا انــه ايضــا اســتنزفت الكثــر مــن االمــوال فيــه ؟
ــس  ــدويل مجل ــع ال ــهادات املجتم ــوا ش ــم يعرف ــى: ه ــيايس األع ــس الس ــس املجل رئي
االدارة يف البنــك املركــزي بحياديتــه وتعاملــه بمهنيــة وحياديــة عاليــة الــكادر الــذي 
يديــر البنــك املركــزي اليمنــي مشــهود لــه امــام الداخــل والخــارج واملجتمــع الــدويل 
ثقتــه يف هــذا الــكادر اكثــر مــن ثقتــه بالنظــام املــريف يف اليمــن لــوال هــذا الــكادر 
عــى رأس النظــام املــريف يف اليمــن لــكان تعامــل املجتمــع الــدويل تعامــل آخــر لكن 
مــا حصــل هــو عبــارة عــن خطــوة فقــط للقضــاء عــى مــا تبقــى يف العــروق بعــد 
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الذبــح ان صــح التعبــر لذلــك لــو كانــوا جاديــن لــو كان لديهــم النوايــا مثــال انهــم 
فقــط حريصــن عــى االقتصــاد وحريصــن عــى البنــك املركــزي كان لــم يتخــذوا هذه 
ــك  ــوا مــكان للبن ــم يســتطيعوا ان يرتب ــى اآلن ل ــوا كل يشء حت الخطــوة إال وقــد رتب
ــتقرار  ــكان الس ــب م ــتطيع ان يرت ــم يس ــس ل ــادرت ام ــر غ ــن دغ ــة ب ــذه حكوم ه

الحكومــة يف املعاشــيق فكيــف يمكــن ان يأمــن عــى املليــارات.
القنــاة: وتأثــر هــذا القــرار عليكــم ايضــا هنالــك مــن يقــول ان وضعكــم يف مــأزق 
اقتصــادي خاصــة مــع ســخط لــدى الشــارع حاليــا بســبب تأخــر رصف الرواتــب 

هــل هنالــك معالجــات ايضــا لهــذه االشــكاليات ؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: أنــت تعــرف ان هــذا هــو الشــهر الثالــث والــذي 
ــهلة  ــلة وس ــة سلس ــاك كان عملي ــت هن ــي اربك ــة الت ــذه الضائق ــت يف ه ــال حصل مث
ــذه  ــت ه ــا ات ــرب عندم ــرق يف الغ ــمال يف ال ــوب يف الش ــب يف الجن ــرف الروات ل
الخطــوة هــي اربكــت النظــام املــريف مــن خــالل تغيــر مجلــس اإلدارة مــن خــالل 
تجميــد أرصــدت البنــك املركــزي يف الخــارج التــي يســتطيع مــن خاللهــا دعــم املــواد 
األساســية للشــعب واســتالم الســيولة مقابــل هــذا الدعــم الــذي يؤتــى مــن الخــارج 
للتجــار يف القمــح يف املشــتقات النفطيــة يف غرهــا هــذه اثــرت عــى وضــع الســيولة 
داخــل البنــك املركــزي فقــط مــن هــذا البــاب عندمــا اتخــذوا مثــل هــذه الخطــوات 

لتجميــد أرصــدت البنــك يف ايضــا كذلــك الحصــار اســهم بشــكل كبــر يف منــع.
القناة: ويف مأزق اقتصادي لكم انتم كقوى وطنية هنا تسيطر ؟

ــام  ــدث يف ع ــادي يتح ــور ه ــه منص ــى: كان عبدرب ــيايس األع ــس الس ــس املجل رئي
2014م انــه اذا لــم يتــم رفــع أســعار املشــتقات النفطيــة فإنــه لــن يســتطيع دفــع 
ــتلم  ــت تس ــة كان ــذ الري ــدر املناف ــرول كان يص ــدر الب ــاز كان يص ــب الغ الروات
الجمــارك الرضائــب إىل آخــره يعنــي بعــد ســنة وثمانيــة أشــهر مــن الحصــار ليــس 
غريــب ان يحصــل بعــض االختناقــات االقتصاديــة التــي هنــاك جهــود كبــرة وحثيثة 
تبــذل لتالفيهــا وبــإذن اللــه تعــاىل ســيتم تجــاوز آثــار هــذه الخطــوة التــي نعترهــا 
ــل  ــي وص ــات الت ــدرك املعان ــن ن ــال نح ــل فع ــا حص ــية فيم ــوة األساس ــي الخط ه
ــا  ــتلم رواتبه ــم تس ــات ل ــض املؤسس ــى بع ــهر ع ــة أش ــي ثالث ــعب يعن ــا الش إليه
وهــي املصــدر الوحيــد لقوتهــم ورزقهــم يعنــي تعتــر معانــات صعبــة جــدا لــوال 
كريــاء وعــزت وشــموخ هــذا الشــعب أن يشــمت اعدائــه فيــه وهــي الخطــوة التــي 
كان يريــد االعــداء مــن خاللهــا أقدمــوا عــى نقــل البنــك املركــزي عــى الحصــار يف 
ــالل  ــة املواجهــة لالحت ــوا الشــارع ضــد القــوى الوطني ــة األخــرة ليؤلب هــذه املرحل
والغــزو لكــن صــر الشــعب كان صــر أســطوري بمــا تعنيــه الكلمــة وبــإذن اللــه 
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تعــايل ســنبذل كل الجهــد ملــا مــن شــانه رفــع هــذه املعانــات التــي نحــن ندركهــا 
ــاك بعــض املناطــق يعنــي يف بعــض.. ونتأملهــا هن

القناة: يعني هنالك حلول من اجل ؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: نعــم هنــاك خطــوات جبــارة تأتــي يف هــذا الســياق 
وهنالــك حلــول بــإذن اللــه تعــايل ســتخفف مــن هــذه املعانــات وكمــا تعــرف هنالــك 
مناطــق بأكملهــا انتــرت فيهــا األوبــة انتــر فيهــا نقــص حــاد يف املــواد الغذائيــة يف 

الحديــدة يف التحيتــا ويف غــره لــم نســمع للمجتمــع الــدويل أي أثــر.
القنــاة: ســنعود للحديــث عــن الوضــع االنســاني لكــن يف الحديــث عــن البنــك املركزي 
ــض او  ــات البع ــن اتهام ــدث ع ــا اتح ــد وان ــن يعي ــك م ــا هنال ــة ايض ــة املالي واألزم
انتقــادات البعــض ان ازمــة الســيولة القائمــة األزمــة املاليــة تعــود إىل العبــث كمــا 
يقولــون بعائــدات النفــط والغــاز بالعائــدات الجمركيــة والرضيبيــة يف نتيجــة التخبط 

ايضــا يف االدارة املاليــة والسياســة املاليــة للدولــة كيــف تــردون عليهــم ؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: كمــا تعــرف ان الغــاز موقــف التصديــر للخــارج 
والنفــط كذلــك مــا بقــي منــه يــورد اىل العــرادة واىل املرتزقــة يف مــأرب يعنــي منــذ 
أول طلقــة للعــدوان تــم ايقــاف كل املــوارد التــي كانت مــوارد رئيســية وإســراتيجية 
ــب  ــت تتقــاىض الرضائ ــي كان ــذ الت ــة مــن خــالل العــدوان املناف ــة اليمني للجمهوري
والجمــارك كلهــا مناطــق التهــاب ويف البقــع يف علــب يف الطــوال املوانــئ محــارصة ال 
يدخــل إال مــن رحــم اللــه منهــا يعنــي كل هــذه مــن أي ســيحصل مــا يــردد عــن 
ــر  ــذي تعت ــاب االول ال ــارة عــن الب ــم رصفــه هــو الراتــب فقــط عب الفســاد مــا يت
رواتــب وحقــوق ألفــراد ال يمكــن ألحــد ان يعبــث بهــا بــل نعتــر ان هــذا الصمــود 
ــل  ــاىل وبفض ــبحانه وتع ــه س ــل الل ــهر كان بفض ــتة اش ــنة وس ــل لس ــذي حص ال
الجهــود التصحيحيــة التــي قامــت بهــا الســلطات هنــا مــن خــالل مكافحــة بعــض 
ــؤر  ــذه الب ــن ه ــتمدون م ــوا يس ــن كان ــدون الذي ــا املفس ــق منه ــي تضاي ــؤر الت الب
الكثــر مــن االبتــزاز مــن امــوال هــذا الشــعب وراحــوا يتحدثــون عــن هــذا األشــياء 
ــن  ــر م ــد الكث ــتطاعت أن تس ــي اس ــت الت ــي حصل ــة الت ــوات التصحيح ــوال الخط ل

املنافــذ الــذي كانــت تهــدر املــال العــام ملــا اســتطعنا الصمــود.
القنــاة: ألبــراز هــذه الخطــوات ملعالجــة ملــف الفســاد وامللــف املســتري واملعــروف 
منــذ زمــن طويــل هــذا امللــف مــا تحركاتكــم جهودكــم ملعالجــة هــذه امللــف خاصــة 
ــى  ــة حت ــات الدول ــتري يف مؤسس ــاد ال زال مس ــدث ان الفس ــن يتح ــاك مل وان هن

اللحظــة ؟
ــه  ــرف ان ــا تع ــوات كم ــن الخط ــر م ــاك الكث ــيايس األعى:هن ــس الس ــس املجل رئي
ــن  ــر م ــن أو كث ــن القوان ــر م ــاك الكث ــاد كان هن ــة للفس ــى رشعن ــاك حت كان هن
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ــة كمــا  التريعــات التــي ترعــن للمفســدين وللنافذيــن يف داخــل مؤسســات الدول
ــتنزاف  ــدا يف اإلس ــرة ج ــة كب ــل نقل ــام 2011م حص ــذ ع ــذات من ــه وبال ــرف أن تع
للمــال العــام إذا كانــت عــى ســبيل املثــال مثــال كل الســنوات املاضيــة حتــى عــام 
ــذ 2011م  ــار من ــمائة ملي ــدى الخمس ــات ال تتع ــوار واملرتب ــات األج 2011م كان نفق
ــي كل  ــف يعن ــي الضع ــون يعن ــده إىل الرلي ــد وح ــذا البن ــز ه ــى 2014م قف حت
ــنوات  ــالث س ــالل ث ــار ويف خ ــمائة ملي ــاوز الخمس ــم تتج ــت ل ــدة كان ــنوات الوح س

ــم. قفــزت الضعــف مــن خــالل مــا ت
القناة: واملعالجات الحالية التي تقومون بها ؟

ــالل االزدواج  ــن خ ــرة أوال م ــات كث ــم معالج ــى: يت ــيايس األع ــس الس ــس املجل رئي
ــن  ــة م ــات االقتصادي ــالل االصالح ــن خ ــد م ــة للتقاع ــالل االحال ــن خ ــي م الوظيف

ــة. ــات العام ــبة والنياب ــة واملحاس ــزي للرقاب ــاز املرك ــل الجه ــالل تفعي خ
ــن  ــث ع ــار الحدي ــا يف اط ــا ان حالي ــادات ايض ــك انتق ــح هنال ــتاذ صال ــاة: اس القن
الفســاد هنــاك إقصــاء لكــوادر بعــض االطــراف التابعــة لكــم تعيــن كــوادر تابعــة 

ــة وهيئاتهــا ؟ ــر مــن مؤسســات الدول لكــم أيضــا يف كث
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: بالنســبة ألنصــار اللــه حتــى اآلن هــم يف جبهــات 
القتــال كل الكــوادر مــن أنصــار اللــه هــم الزالــوا يف جبهــات القتــال لــم يلتفتــوا إىل 
الســلطة نهائيــا ومــا يحصــل هــو فقــط إن وجــد يكــون تدويــر وظيفــي لتحســن 
األداء يف بعــض املؤسســات التــي لهــا عالقــة بمواجهــة العــدوان ســواء فيمــا يتعلــق 
بالجانــب اإلقتصــادي أو اإلعالمــي أو غــره أو األمنــي والعســكري فلــم يكــن كل مــا 
يــردد فقــط هــو إلبتــزاز الســلطة الحاليــة أو البتــزاز بعــض القــوى السياســية لكــي 
ــا  ــيايس أن ــق س ــل أي تواف ــو حص ــا ل ــية فيم ــة السياس ــا دور يف العملي ــون له ال يك
هنــا عــى رأس املجلــس الســيايس االعــى اســتغربت عندمــا مثــال الحظــت انــه حتــى 
اآلن كــوادر انصــار اللــه التــي كان يشــن أنهــم يفعلواأانهــم يقصــوا انهــم كــذا لــم 

يســتوعب منهــم أي احــد حتــى االن كل مــن هــم مســتوعبن..
القناة: تقصد ان هذا الكالم اشاعات وفركه؟

ــه  ــاك اســتيعاب ألنصــار الل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: نعــم أقصــد انــه هن
يف جبهــات القتــال واللجــان التــي هــي بمــا تعنيــه الكلمــة وهنــاك فعــال يف بعــض 
ــون  ــن يتهم ــاد الذي ــون بالفس ــن يتهم ــؤالء الذي ــتبدوا ه ــتبداد اس ــات اس الجبه
باالســتحواذ عــى املناصــب هــم اســتبدوا يف الجبهــات يف ميــدي يف جبهــات يف الربوعــة 
ــل  ــن داخ ــم موجودي ــن ه ــرة وم ــق كث ــات يف مناط ــع يف جبه ــات يف البق يف جبه
املؤسســات مــن بقايــا الفاســدين الذيــن لهــم عالقــات بمــن يف الريــاض رصاحــة هــم 
ــوا ان يثــروا مثــل هــذا الــكالم وإال رصاحــة يعنــي ال يوجــد مثــل هــذا  مــن يحاول
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ــا. ــات نهائي الدعاي
القنــاة: اســتاذ صالــح اذا دعنــا وأنــت تتحــدث عــن هــذه املعلومــات يف اطــار هــذه 
ــى رأس  ــا ع ــم ايض ــي وانت ــكري واألمن ــف العس ــل يف املل ــوض قلي ــات نخ املعلوم
ــن  ــكرية مل ــة العس ــة الخارط ــك طبيع ــرف من ــد أن نع ــا نري ــيايس حالي ــهد الس املش
باتــت موازيــن القــوى بعــد نحــو عريــن شــهر مــن بــدء هــذه الحــرب عــى اليمــن 

ــا ؟ وهــذا العــدوان والحصــار عــى اليمــن ملــن امليــدان حالي
ــة كمــا  رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: امليــدان هــو للشــعب هــو للقــوى الوطني
تعــرف فنحــن ننطلــق مــن عمــق اجتماعــي قــوي جــدا بينمــا العــدوان حتــى وان 
ــت  ــون تح ــة وتك ــون آني ــيطرة تك ــي س ــا ه ــق جغرافي ــض املناط ــى بع ــيطر ع س
الضغــط والرهيــب ال يوجــد عمــق اجتماعــي لهــذا العــدوان الشــعب اليمنــي ســواء 
ــض  ــدوان يف بع ــه الع ــا حقق ــدوان م ــذا الع ــض ه ــكل يرف ــوب ال ــأرب يف الجن يف م

ــا يســمي. املناطــق مــن م
القناة: من خالل الخارطة العسكرية اقصد ملن باتت موازين القوة ؟

رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: الزالــت موازيــن القــوة بيــد وزمــام املبــادرة بيــد 
الجيــش واللجــان الشــعبية.

القناة:هــم يقولــون انهــم كلمــا مــرت ايــام ضيقــوا عليكــم الخنــاق اكثــر ويقولــون 
انهــم باتــوا يحــرزون تقدمــات يف بعــض جبهــات القتــال منهــا الجــوف او صعــدة 
اتحــدث عــن البقــع تحديــدا عــن تعــز عــن نهــم القريبــة مــن صنعــاء مــا صحــت 

مثــل هــذا الحديــث؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: كلهــا عبــارة عــن هــم لديهــم مكينــة اعالميــة هائلة 
يصنعــوا مــن الحبــه قبــة كمــا يقــال، هــم عندمــا يتحدثــوا عــن البقــع معــروف ان 
البقــع عبــارة عــن خــط حــدودي مــع الســعودية هنــا منفــذ الخــرضاء وهنــا منفــذ 
البقــع بمجــرد ان تخــرج قدمــه مــن الحــدود الســعودية يصبــح يف محافظــة صعــدة 
ــدة يف  ــة صع ــارك يف محافظ ــدة املع ــة صع ــارك يف محافظ ــدأت املع ــه ب ــدث ان فيتح
ــوع  ــدة فموض ــة صع ــداد محافظ ــي امت ــذه ه ــا ه ــزان كله ــر يف جي ــران يف عس نج
البقــع هــو كهــذه الجبهــات امللتهبــة أمــس كمــا تــرى عرضــت القنــوات الفضائيــة 
ــذي ليــس  ــذ البقــع ال مشــاهد لســوق البقــع وتعــرف أن ســوق البقــع هــو يف منف
ــخ  ــط ض ــن فق ــارة ع ــو عب ــه ه ــث عن ــم الحدي ــا يت ــرضاء فم ــذ الخ ــده إال منف بع

اعالمــي وافــراءات اعالميــة يحاولــوا مــن خاللهــا رفــع معنويــات.
القنــاة: إذا كيــف اســتطعتم إدارة املعركــة لصالحكــم وفــق هــذه املعلومــات امليدانيــة 
ــروف  ــذي مع ــر ال ــرف اآلخ ــوت الط ــا ق ــم ايض ــار رغ ــم الحص ــرب رغ ــم الح رغ

ــث ؟ ــالحه الحدي بس
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ــن  ــارة ع ــو عب ــة ه ــك قضي ــر ال يمتل ــرف االخ ــيايس األعى:الط ــس الس ــس املجل رئي
غــازي محتــل واملرتــزق يكــون همــه فقــط عبــارة عــن املــال ليــس لديهــم قضيــة 
وطنيــة نحــن نملــك االرادة القــوة أوال ننطلــق مــن مظلوميــة لهــذا الشــعب وعدالــة 
قضيتــه ولــوال هــذا الشــعب الــذي يعتــر رافــد للجبهــات بمــا تعنيــه الكلمــة كمــا 
تــرى يشــيع كل يــوم قوافــل الشــهداء يف كثــر مــن املجتمعــات الــذي البعــض منهــم 
ــى  ــل ع ــل يرس ــه يزع ــه او قريب ــيع ابن ــه ش ــاز ان ــة التلف ــى شاش ــر ع ــم يظه إذا ل
ــي  ــهيدنا يعن ــان ش ــوا جثم ــا طلعت ــش م ــالم لي ــائلة اإلع ــة و وس ــوات الفضائي القن
يعتــر ذلــك منقصــه فيــه أنــه لــم يفتخــر أنــه قــدم شــهيد لذلــك هــذه كانــت مصدر 
ــص يف  ــن نق ــل م ــا يحص ــوض م ــذي كان يع ــعب ال ــو الش ــوة ه ــدر الق ــوة مص الق
الجبهــات ســواء فيمــا يتعلــق بالجانــب املــادي يف الوضــع االقتصــادي او فيمــا يتعلــق 
بالجنــاب املعنــوي نحــن ندافــع عــن مروعنــا وقضيتنــا وليســت القضيــة حتــى لــو 
ــاد  ــي او ان ي ــتطيع ان يق ــو ال يس ــا فه ــق كجغرافي ــض املناط ــدو يف بع ــدم الع تق

هــذا املــروع اطالقــا.
القنــاة: يف االيــام االخــرة كانــت لكــم لقــاءات مكثفــة مــع قيــادات الدفــاع والجيــش 
والقــوات املســلحة اليمنيــة حســب مــا تابعنــا انــه كان هنالــك حــث ملواجهــة العدوان 
ان تكــون هنــاك جاهزيــة تامــة واســتمرار الجاهزيــة ترتيبــات يف هــذا االطــار هــل 
نفهــم مــن هــذه اللقــاءات وهــذا اإلســتنفار ان هنالــك اســتبعاد بــات للحــل الســيايس 

وان هنالــك تفكــر بالحســم العســكري ؟
ــه  ــة ان التوج ــة املقابل ــك يف بداي ــلفت ل ــم اس ــى: ك ــيايس األع ــس الس ــس املجل رئي
ــتبعد  ــة يس ــي يف املنطق ــروع االمريك ــي وامل ــه األمريك ــرى التوج ــن ي ــي م االمريك
وييــأس مــن وجــود أي حلــول نحــن دائمــا حتــى عندمــا يتبــادر إىل أذهاننــا دعــوات 
ــد خطــر  ــا تصعي ــك ورائه ــم ان هنال ــك نحــن نعل ــة وغــر ذل ــد الشــيخ اىل هدن ول
ــاء  ــت أثن ــنت كان ــي ش ــرة الت ــكرية الكب ــات العس ــب العملي ــد واغل ــب التصعي أغل
مــا يســمي الهــدن التــي كان يقــوم بهــا ولــد الشــيخ ســواء يف عــدن يف الجــوف ويف 
ــا يف  ــا عنه ــرة تحدثن ــكرية كب ــات عس ــدون لعملي ــم اآلن يع ــا فه ــأرب و يف غره م
خطــاب 14 أكتوبــر فعــال بــدأت يف البقــع االن هنــاك اســتهداف للســواحل اليمنيــة اذا 
مــن املهــم جــدا ان يكــون النــاس اكثــر جهوزيــة وان يكونــوا عــى اســتعداد ويقظــة 
ــا  ــاك نواي ــى مــا كان هن ــات نحــن مدافعــن عــن انفســنا مت ملواجهــة هــذه التحدي
جــادة للحلــول ســنكون اكثــر النــاس التزامــا ووفــاء بهــا لكــن متــى مــا كان هنــاك 
مراوغــة وخــداع ومحاولــة الســتغالل هــذه لتخديــر الشــعب وذر الرمــاد يف العيــون 
ــون  ــن يك ــب ع ــابقا يج ــا س ــتطيعوا تحقيقه ــم يس ــة ل ــب ميداني ــق مكاس لتحقي

ــة واليقظــة واالســتعداد. ــم الجهوزي ــا وشــعبنا عــى ات جيشــنا ولجانن
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ــح ننتقــل اىل موضــوع آخــر وهــو قــرار العفــو العــام  ــى اســتاذ صال ــاة: دعن القن
هــذا القــرار الــذي آثــار أيضــا الكثــر مــن الجــدل وردود الفعــل وتحــدث البعــض 
انــه يف اطــار املصالحــة الوطنيــة كمبــادرة مــن قبلكــم لكــن هنالــك إنتقــادات ان هــذا 
القــرار جــاء مــن طــرف واحــد وبالتــايل مــن الصعوبــة أن تقبل بــه األطــراف األخرى 
اإلنتقــاد اآلخــر أيضــا هنالــك مــن قــال أنــه كان األوىل بــه املوقوفــون املعتقلــون لــدى 

أجهزتكــم األمنيــة ملــاذا لــم يتــم اإلفــراج عنهــم والعفــو عنهــم أيضــا ؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: كمــا تعــرف قــرار العفــو العــام هــو أتــى كخطــوة 
وطنيــة مســئولة ألن الكثــر كانــوا ابنــاء اليمــن مهمــا كانــت مواقفهــم نحــن نتألــم 
ــكا  ــكا أن تعترهــم أمري عليهــم أن يباعــوا بثمــن بخــس يف ســوق الســعودية وأمري
والســعودية عبــارة عــن وطــأت قــدم لهــا تســتطيع مــن خاللهــم الدخــول والولــوج 
ــا  ــوة كن ــذه الخط ــى ه ــا ع ــا أقدمن ــن عندم ــك نح ــة لذل ــان والحكم ــن االيم اىل يم
ــت يف  ــي كان ــة الت ــخصيات االجتماعي ــن الش ــر م ــاك الكث ــا هن ــدا آثاره ــرف جي نع
ــرار  ــع للعــودة وفــق هــذا الق ــدأت بالتواصــل واســتقطاب مجامي الطــرف االخــر ب

العــام.
القناة: وجدتم تواصل منهم وتجاوب كبر ؟

رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: بــل هنــاك املئــات منهــم عــادوا حتــى كان هنــاك 
فقــط تواصــل عــى مســتوى املحافظــات.

ــا  ــم واآلن بإمكانه ــت ضدك ــي كان ــخصيات الت ــذه الش ــات له ــا الضمان ــاة: م القن
ــم ؟ ــودة اليك الع

رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: الضمانــات لهــا الشــخصيات التــي عــادت قبلهــا 
ــة  ــخصيات اجتماعي ــا ش ــة فيه ــة كل محافظ ــرف كل مديري ــا تع ــك كم ــاك ألن هن
قويــة مؤثــرة نحــن نقــول يكــون لهــم الــدور هــم يف اســتقطاب هــذه الشــخصيات 

ــلوكهم وأدائهــم. ــة س ــا مراقب ــم وأيض ــاع عنه ــم والدف وحمايته
القناة: وبخصوص االفراج عن املوقوفن واملعتقلن أال يشملهم هذا القرار ؟

ــارين  ــرك يف مس ــام يتح ــو الع ــرار العف ــن ق ــى: نح ــيايس األع ــس الس ــس املجل رئي
ــم  ــا يت ــن هن ــم وم ــم وتهمه ــل جرائمه ــم وتقلي ــن لفرزه ــجناء واملعتقل ــار الس مس
البــت فيهــا مــن قبــل لجنــة العفــو العــام واملجلــس الســيايس االعــى فيمــا يتعلــق 
ــة  ــن هيئ ــة م ــن وزارة الداخلي ــراف م ــن كل االط ــكلنا م ــن اآلن ش ــن نح باملوقوف
الســجون ومــن غرهــا لجنــة لفرزهــم أوال حتــى يتبــن الن هنــاك مبــادرة حصلــت يف 
شــهر رمضــان وتــم اخــراج االالف كمــا تعــرف كانــوا موقوفــن عــى ذمــت العــدوان 
هنــاك الكثــر مــن الســجناء لهــم عالقــة بالعــدوان بشــكل كبــر وهنــاك ارسى مــن 
الجيــش واللجــان الشــعبية لــدى الطــرف االخــر يتــم مراعــاة هــذه االعتبــار حتــى 
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ــة  ــة عفوي ــت القضي ــر ليس ــرف االخ ــدى الط ــم ارسى ل ــن لديه ــايل االرسى الذي اه
يمكــن نقــول فقــط عبــارة عــن عفــو عــام ومــن خــرج يخــرج ال بــد ان تكــون وفــق 
دراســة وتقييــم دقيــق حتــى ارسانــا اوالئــك ال يملكــون قيــم هنــاك هــم يبيعونهــم 

للســعودية يبيعونهــم لإمــارات.
ــين  ــن السياس ــم م ــون ه ــا يتحدث ــن كم ــن املعتقل ــدث ع ــا اتح ــاة: ال ال ان القن

واإلعالميــن والصحفيــن؟
ــى  ــم وع ــم وفرزه ــة لتقييمه ــكلنا لجن ــن ش ــى: نح ــيايس األع ــس الس ــس املجل رئي

ــم. ــق به ــا يتعل ــرار فيم ــاذ الق ــن اتخ ــك يمك ــوء ذل ض
القنــاة: اذا ادركنــي الوقــت اســتاذ ذلــك لكــن ســنتحدث عــن ملــف اخــر هــو الوضع 
االنســاني املعتقــد جــراء هــذا العــدوان والحــرب والحصــار عــى اليمــن هنالــك وضــع 
ــات االن  ــف ب ــاني كي ــع االنس ــة الوض ــم لطبيع ــف توصيفك ــم كي ــر انت ــاني كب انس
ــانية  ــاع االنس ــذه االوض ــة ه ــم ملعالج ــن جهودك ــم ع ــن تحركاتك ــاذا ع ــا م وأيض
املتأزمــة كاألمــراض واألوبئــة او حتــى املجاعــات التــي بــدأت تنتــر ومنهــا املجاعــة 

يف محافظــة الحديــدة ؟
ــس الســيايس األعــى: الوضــع االنســاني وضــع معقــد جــدا وصــل اىل  رئيــس املجل
حالــة خطــرة كمــا تعــرف بعــد ســنة اوال مــع الوضــع االقتصــادي يف اليمــن نفســه 
ــى ليضاعــف هــذه  ــا تعــرف فالعــدوان والحصــار ات ــي للفــرد يف اليمــن كم واملتدن
ــان  ــل للضم ــت تحص ــي كان ــاعدات الت ــك املس ــى تل ــتهدف كل يشء حت ــات اس املعان
االجتماعــي تــم إيقافهــا مــن قبــل الخــارج تــم ايقــاف كل املســاعدات االنســانية األهم 
إال مــن رحــم ربــك مــن بعــض املنظمــات التــي بعضهــا يكــون دورهــا محــدود يف 

جانــب معــن يف الجانــب الصحــي.
القناة: تواصلتم مع منظمات كثرة يف هذا الخصوص ؟

رئيس املجلس السيايس األعى: نعم ونحن نسهل لهم كل التسهيالت.
ــة  ــد والهيئ ــة اقص ــانية الدولي ــات اإلنس ــل املنظم ــن قب ــاوب م ــدى التج ــاة: م القن

ــة ؟ االغاثي
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: يعنــي التجــاوب هنــاك عرقلــه مــن قبــل العــدوان 
لكثــر حتــى للمــواد ملــواد االغاثــة التــي تأتــي يريــدوا فقــط ان يكــون عــر مركــز 
ــه  ــن علي ــي ليتمن ــم يات ــعب ث ــل الش ــي يقت ــذي يعن ــرف ال ــا تع ــلمان كم ــك س املل
لذلــك هــم حريصــن عــى عرقلــة كثــر مــن مــواد االغاثــة التــي تأتــي وكمــا تعــرف 
أن النافذيــن الذيــن كانــوا يتواصلــوا مــع املنظمــة بشــكل كبــر هــم يف الخــارج هــم 
يســتلموها يف جيبوتــي يبيعوهــا كمــا تعــرف ان هنــاك ملفــات لكثــر ممــن هــم يف 
فنــادق الريــاض كانــوا يتواجــدوا يف جيبوتــي وعندمــا فــرض الحصــار عــى أســاس 



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

409

أن تفتــش كل مــا يأتــي إىل اليمــن كانــوا يذهبــوا بالســفن إىل هنــاك ســفن االغاثــة ثــم 
يتحركــوا لبيعهــا هنــاك قبــل ان تأتــي اىل اليمــن ألنهــم ال يبالــون بالشــعب نهائيــا 

فالوضــع االنســاني يــزداد ســواء.
القناة: عن تحركاتكم وجهودكم حاليا ملعالجة هذه األزمات اإلنسانية ؟

رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: االآ كل مؤسســات الدولــة تشــتغل يف هــذا االطــار 
يف اطــار مثــال يعنــي االســتفادة مــن الحــد املمكــن مــن الخدمــات املوجــودة ســواء 
مــن الجانــب الصحــي او مــع منظمــات اإلغاثــة نزلــت لجــان اىل مناطــق يف الحديــدة 
ــي  ــي تعان ــق الت ــك املناط ــة لتل ــل األولوي ــم لجع ــى أحواله ــالع ع ــاعدتهم لإط ملس
الحرمــان ويــزداد الوضــع االنســاني فيهــا ســوًء تخيــل عــى مســتوى األمــم املتحــدة 
مثــال بعــض األحيــان يأتــي بطائــرات يخجــل اإلنســان أن يذكــر لــك مــا بداخلهــا.

القناة: يعني حتى يف الجانب اإلنساني ال يوجد تعويل عى األمم املتحدة ؟
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى: ال يوجــد تعويــل نهائيــا بــل هــم يســتغلونها البتزاز 
املنظمــات ثــم ياتــي لــك بأشــياء ســخيفة جــدا أن تقلــل مــن احرامهــم حتى للشــعب 

اليمنــي وتقديرهــم للوضــع اإلنســاني الخطــر الــذي يعيشــه الشــعب اليمنــي.
ــذه  ــة ه ــى اتاح ــكرك ع ــوار اش ــذا الح ــام ه ــح اىل خت ــتاذ صال ــا اس ــاة: وصلن القن
ــول  ــك موص ــكر كذل ــدرك والش ــعة ص ــى س ــد ع ــكل تأكي ــكرك ب ــة وأش الفرص
ملشــاهدينا الكــرام ملتابعــة هــذا اللقــاء الخــاص مــن العاصمــة اليمنيــة صنعــاء مــع 
االســتاذ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اليمــن إىل اللقــاء بــإذن 

اللــه.

رئيس اجمللس السياسي: اليمنيون سيواجهون بعنفوان كل من 
حياول انتهاك سيادة الوطن

]27/نوفمرب/2016[ صنعاء ـ سبأ:
أكــد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن اليمنيــن ســيواجهون 

بعنفــوان كل مــن يحــاول انتهــاك ســيادة اليمــن تحــت شــعارات الدفــاع عنــه.
ــة )ســبأ(  ــاء اليمني ــة األنب وقــال رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف تريــح لوكال
» إن اليمنيــن ســيدفنون كل مــن انتهــك ســيادتهم مهمــا كانــت املــررات عاجــالً أم 
آجــال وســيأتي اليــوم الــذي تتحــرر فيــه كل ذرة مــن جغرافيــا اليمــن مــن آل ســعود 

وحلفاءهــم وأربابهــم األمريــكان ».
وحــذر األخ صالــح الصمــاد كل مــن تســول لــه نفســه اقــراف أي خطيئــة باإلقــدام 
عــى التــأيس بــدول العــدوان يف التواجــد يف أي شــر وانتهــاك ســيادة اليمــن حتــى 
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ــر  ــبقوه يف نظ ــن س ــن م ــه وب ــرق بين ــه ال ف ــداً أن ــه، مؤك ــاع عن ــم الدف ــو باس ول
ــي وســيواجه بــكل عنفــوان. الشــعب اليمن

ــا قبــل العــدو  وأضــاف » ال منــة ألي طــرف عــى الشــعب اليمنــي فالصديــق خذلن
ــل أن يتحــرك بإنســانيته«. ــا ملصالحــه الخاصــة قب واســتغل قضيتن

واختتــم تريحــه قائــالً » مهمــا كان حجــم التآمر والعــدوان ومهمــا كانــت امكانياته 
العســكرية والدعــم الــدويل الالمحــدود واســتطاع أن يحقــق تقدمــا هنــا أو هنــاك بــراً 
أو بحــراً أو جــواً عــى حســاب ســيادة واســتقالل اليمــن فــإن ذلــك ال يعنــي أن تــراب 
ــرف  ــى أي ط ــب ودب ليتباه ــن ه ــتباحة مل ــت مس ــة أصبح ــه اإلقليمي ــن ومياه اليم
صديــق أو عــدو، متواطــئ أو محايــد، قــوي أو ضعيــف بــان بإمكانــه أن يجعــل مــن 

أي شــر مــن أرض اليمــن ومياهــه موطــئ قــدم«.

الرئيس الصماد يوجه كلمة مبناسبة الذكرى الـ 49 لعيد اإلستقال 
الـ 30 نوفمرب

]29/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
ــر  ــة إىل جماه ــى كلم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــه األخ صال وج
الشــعب اليمنــي بمناســبة الذكــرى الـــ 49 لعيــد اإلســتقالل الـــ 30 نوفمــر املجيــد.. 

فيمــا يــي نصهــا:
الحمد لله رب العاملن وصى الله وسلم عى سيدنا محمد وعى آله.

ــة الكريمــة، إليكــم مواطنــي اليمــن  إليــك أيهــا اليمنــي الكريــم، إليــك أيتهــا اليمني
العظيــم يف الداخــل والخــارج، إىل املناضلــن األحــرار يف كل مــكان عــى أرض اليمــن 
ــرف،  ــة وال ــزة والكرام ــات الع ــجعان يف جبه ــن الش ــاوم، إىل املرابط ــز املق العزي
ــِف،  ــاِد والزي ــِم والفس ــِة الظل ــِد يف مواجه ــِم، الصام ــعِب العظي ــعِب كلِّ الش إىل الش
ــي  ــِة الت ــاملِة الظامل ــرِب الش ــِه الح ــِف يف وج ــي، الواق ــعودي األمريك ــدوان الس والع

ــن شــهراً. ــذ عري ــه من ــنُّ علي تَُش
إليكــم جميعــا نــزفُّ أزكــى وأقــدَس التحيــاِت املباركــِة، إجــالالً وإكبــاًرا، وتعظيمــاً 
ــارًضا  ــدتموها ح ــا، وجس ــُن قديًم ــا اليم ــرف به ــي ُع ــك الت ــم، تل ــم وكرامتك لعزتك
رافًضــا للغــزِو واالحتــالِل والهيمنــِة، ومقاومــًة لسياســاِت اإلذالِل والركيــِع والتجويِع.

ويف خضــم انتصاراِتكــُم املتتاليــِة، وصِركــُم الــال معهــود، يســعد قيادتكــم السياســية 
ــُم  ــِق، وصموِدك ــم الباس ــدي إىل علياِئك ــى، أن يه ــيايسِّ األع ــِس الس ــًة باملجل ممثل
ــد  ــرِة، عي ــرِة املطهِّ ــز الطاه ــرى الع ــة، بذك ــي املبارك ــَم التهان ــلَّ وأعظ ــامِخ، أج الش

ــي. ــل الريطان ــِل املحت ــالء ورحي ــد لج ــن لعي ــعِة واألربع ــرى التاس الذك
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نهنئكــم بهــذه املناســبة العظيمــة التــي جــاءت تتويًجــا مللحمــٍة طويلــٍة مــن النضــاِل 
والكفــاِح املســلح، منقطعــة النظــر، ضــد املحتــل الريطانــي، الــذي ظــلَّ يجثــُم عــى 

أنفــاِس جنــوِب يمِننــا أكثــر مــن مائــٍة وتســعٍة وعريــن عامــا.
ــعِبنا  ــوٍر لش ــن ن ــرف م ــايل بأح ــُخ النض ــجلُه التاري ــِد س ــاِم املج ــن أي ــوٌم م ــه ي إن
العظيــِم، ورجاِلــِه البواســَل املخلصــن، الذيــن قارعــوا أعظــَم وأعتــى اإلمراطوريــات 
يف العــِر الحديــِث، اإلمراطوريــة التــي ال تغيــُب عنهــا الشــمُس، واســتطاَع هزيمــَة 
أعتــى قــوٍة اســتعماريٍة، وإجباَرهــا عــى الرحيــِل منهزمــًة يف الثالثــن مــن نوفمــر 

ــٍف وتســعمائٍة وســبعٍة وســتن. )1967م(. عــام أل
أيهــا الشــعب اليمنــي العظيــم: لقــد أثبــتَّ يف الثالثــن مــن نوفمــر بكفاحــك ونضالك 
ــا تتحطــم عــى  ــم وغطرســتُهم، فإنه ــت قوتُه ــا كان أن املســتعمرين وعمالَءهــم مهم
صلبــة كفيــك املجيدتــن، وصــرك الــال محــدود، وأثبــتَّ يــا شــعبنا وال تــزال تثبــُت 
ــر،  ــذي ال يُقه ــي ال ــعب اليمن ــك الش ــن، وأن ــزاِة والطامع ــرًة للغ ــتظل مق ــك وس أن
ــي  ــك الت ــة قضيت ــرة، وعدال ــة الح ــك الوطني ــة إرادت ــه، وعظم ــك بالل ــوِة إيمان لق
تكافــح وتناضــُل عنهــا، فأنــَت أنــَت الشــعُب الــذي رضَب وال زال يــرضُب أروَع أمثلــِة 
ــَك  ــِة، وأجــلَّ فنــوِن الصمــوِد يف الدفــاع عــن كرامت العطــاِء، وأنصــَع أنــواِع التضحي

وأرضــَك واســتقاللك.
األخوة املواطنون، األخوات املواطنات

إننــا نحتفــل اليــوم بالذكــرى الـــ 49 لعيــد االســتقالل الـ 30 مــن نوفمــر، يف ظروٍف 
ــة  ــٍة عدواني ــر هجم ــي ألك ــعبُنا اليمن ــرض ش ــدٍة؛ إذ يتع ــٍة ومعق ــراٍت صعب ومتغ
ــباٍت  ــة، ومكتس ــًة تحتي ــا، وبني ــا وتراثً ــانًا، وأرًض ــَن؛ إنس ــتهدفت اليم ــٍة، اس تخريبي
ــًة،  ــِة، دموي ــِر الحــروِب االنتقامي ــًة ووحــدًة وثــورًة يف واحــدة مــن أكث ثوريــة، ودول

ــًة ووحشــية. ــِر األســاليِب خســًة ونذال ــًة، وبأكث ــًة، وعدواني وهمجي
أيها الشعب الُحرِّ الكريم:

ــد،  ــوَم بالذكــرى الـــ 49 مــن نوفمــر املجي ــَل الي ــِس أن نحتف ــا يحــزُّ يف النف إن مم
وأجــزاٌء مــن وطِننــا الحبيــِب يدنُســها وكالُء االســتعماِر القديــم، مــن األعــراب الــذي 
ــماليِة  ــِة الرأس ــاِع اإلمريالي ــدواِن، وأطم ــداِف دوِل الع ــِة أه ــهم لخدم ــدوا أنفَس جن
الحديثــة، التــي تســعى لتحويــِل املنطقــة إىل دويــالٍت متناحــرٍة، تغــرُق يف الفــوىض، 
والفتــِن، والتبعيــِة، للوصــول إىل اســتنزاِف ثرواِتهــا، وضمــاِن أمــن واســتقراِر وتفــوِق 

ــًدا لهــم يف الــرِق األوســِط عــى كلَّ دوِل املنطقــة. ــاِن الصهيونــي ي الكي
وممــا يحــز يف النفــس أيًضــا أن أنظمــة يف عاملنــا العربــي ينفذ مــن خاللها االســتعمار 
الجديــد، وعــى رأســها نظــاُم آِل ســعود الــذي يمثــل أحــَد أهــّم البوابــات التــي ينفــذُ 
منهــا الغــرُب االســتعماِري إىل العالــِم العربــيِّ واإلســالمي، بــل أضحــى يمثــُل رأَس 
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ــُد  ــالميٍّ يعي ــيٍّ أو إس ــروٍع عرب ــِق أي م ــوأِد وخن ــاعية ل ــاريِعهم الس ــِة ملش الحرب
ــامِل،  ــوِد الش ــِة الرك ــن حال ــا م ــُض بهم ــا، وينه ــالميِة قيمتَهم ــِة واإلس ــِة العربي لأم

، والتضامــَن اإلســالمي عــى جميــع األصعــدة. ويحقــُق لهمــا التكامــَل العربــيِّ
ــادًة يف  ــعباً وقي ــا ش ــي تبعثه ــم، الت ــي العظي ــعب اليمن ــا الش ــالتك أيه ــن رس لك
الزمــن الــذي نحتفــل فيــه بهــذه املناســبة التحرريــة الثوريــة، وهــي الرســالة التــي 
ــة  ــى الظلم ــيٌّ ع ــانا ع ــا وإنس ــن أرض ــَع: »أن اليم ــُم أجم ــمَعها العال ــُب أن يس يج
والطغــاة واملحتلــن والغــزاة، وقــد ســطر التاريــخ ذلــك يف كتبــه الشــهرة أن اليمــن 
ــامع كل  ــى مس ــي، ع ــوِد اليمن ــد الوج ــا أب ــخ يردده ــيظل التاري ــزاة، وس ــرة الغ مق
طامــٍع وغــاٍز، ومجــازٍف، ومتهــوٍر، ال يعــرف مــاذا يعنــي قــوُل اللــِه العالــِم »نحــن 
أولــوا قــوٍة وألــوا بــأٍس شــديد«، ليعــَي أيُّ معتــٍد أو غــاٍز مهمــا تطــاول وتعجــرف، 
ومهمــا حشــد واســتقوى، أن مصــرَه لــن يختلــَف عــن مصــِر ســابقيه مــن الغــزاِة 
واملحتلــن. وســرحل ويرحــل معــه عمــالؤه ومرتزقتــه الذيــن ســوَّلوا لــه بيــع الوطن، 
وســاعدوه لتدنيــس تــراِب الوطــِن الــذي ال يقبــل تدنيــَس أيِّ غــاٍز ومرتــزٍق وعميــل.

األخوة واألخوات:
لقــد اســتخدم العــدوان أقــذَر األســاليب يف ســبيِل تركيــع الشــعِب اليمنــيِّ وإهانِتــه 
وإذالِلــِه، فلــم يــرْك يف عدوانــه أســلوباً إال وفــاَق الشــياطَن والصهاينــَة يف اســتخدامه، 
ــا  ــي، راح ضحيته ــعب اليمن ــق الش ــازر بح ــم واملج ــع الجرائ ــكاب أبش ــدًءا بارت ب
عــرات اآلالف مــن املواطنــن األبريــاء بــن شــهيد وجريــح، وتريــد مئــات اآلالف 

مــن مســاكنهم التــي أصبحــت هدفــاً مقصــوداً للعــدواِن.
ــن دول  ــة م ــاً منظم ــه جيوش ــتخدم في ــامٍل، اس ــزٍو ش ــنِّ غ ــِة إىل ش ــذا باإلضاف ه
عديــدة؛ الحتــالل أجــزاء كبــرة مــن أرض الوطــن، ولــم يكتــِف بذلــك بــل اســتخدم 
ــد،  ــر، والجنجوي ــالك ووت ــم، كالب ــذا العال ــتى يف ه ــاع ش ــن بق ــرام م ــات اإلج عصاب
وغرهمــا، ورعــى جماعــات القاعــدة وداعــش، ودعمهمــا بالســالح واملــال، كمــا جنــد 
ــة الحتــالل  اآلالف مــن مــرىض النفــوس مــن مرتزقــة الداخــل؛ ليجعــل منهــم مطي
وطنهــم، وإهانــة شــعبهم، ودروعــاً بريــة لحــدوده، غــر آبــٍه بخطــورة مــا يقــدم 
عليــه، وآثــاره املســتقبلية عــى الســلم االجتماعــي، واألمــن اإلقليمــي والــدويل، والــذي 
ســتكون انعكاســات هــذه الحماقــات كارثيــة، وســيكتوي بنارهــا النظــام الســعودي 

قبــل غــره عاجــالً أم آجــالً.
ــق،  ــوي خان ــري، وج ــري، وبح ــار ب ــرض حص ــالل بف ــدوان واإلحت ــذا الع وأردف ه
منــذ بدايــة العــدوان، منــع فيــه أبســط مســتلزمات الحيــاة مــن دخــول البلــد، كمــا 
ــتهدافه  ــة باس ــة التجاري ــل الحرك ــط، وعط ــاز والنف ــن الغ ــد م ــرادات البل ــف إي أوق
للمصانــع واملوانــئ واملرفقــات االقتصاديــة، فلــم تســلم منــه حتــى مــزارع األلبــان 
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والدواجــن، كل ذلــك اســتهدافا لكــم أيهــا الشــعب الكريــم يف أمنكــم وأرزاقكــم عــر 
ــوارد  ــف م ــا أوق ــحيقة، كم ــتويات س ــة إىل مس ــرادات الدول ــض إي ــهام يف خف اإلس
املحافظــات التــي وطأتهــا أقدامــه وأقــدام مرتزقتــه مــن الوصــول إىل البنــك املركــزي 

طيلــة أيــام العــدوان.
وبالرغــم مــن كل الجهــود التــي بذلــت يف ســبيل الحفــاظ عــى الوضــع االقتصــادي، 
وخدمــة الشــعب بمــا يتــاح مــن إمكانــات بســيطة، مــن قبــِل الســلطات يف صنعــاء، 
ــوب  ــكرين يف جن ــن والعس ــن املدني ــب كل املوظف ــى روات ــاَظ ع ــا الحف كان أبرزه
البلــد وشــماله، ورشقــه وغربــه، والحفــاظ عــى توفــر الســلع األساســية للشــعب يف 
ظــل العــدوان والحصــار طيلــة عــام ونصــف، إال أن عجــز العــدوان ومرتزقتــه عــن 
تحقيــق أي إنجــازات عســكرية ميدانيــة، دفَعــُه إىل اتخــاذ خطــوات خطــرة كان لهــا 
األثــر البالــغ يف التأثــر عــى مــا تبقــى مــن اقتصــاد البلــد، كان أخطُرهــا إقدامــه عــى 

نقــل البنــك املركــزي إىل عــدن، وســحب الســيولة النقديــة إىل الخــارج.
كل هــذه الخطــوات أوصلــت املعانــاة إىل كل بيــت، وإىل كل فــرد يف هــذا الشــعب، فتلك 
الرواتــب التــي كانــت ال تفــي بالتزامــات ذويهــا يف الظــروف الطبيعيــة، انقطعــت عى 
الشــعب يف هــذا الظــرف اإلســتثنائي، كل هــذا يأتــي يف ظــل تواطــٍؤ دويل، وبمباركــة 

أمركيــة مبــارشة، أوصلــت الوضــع يف البلــد إىل مرحلــة حساســة وخطــرة.
وأنتــم تعلمــون أيهــا الشــعب الكريــم أن رعــاة العــدوان يهدفــون مــن خــالل هــذه 
اإلجــراءات إىل إربــاك الجبهــة الداخليــة، وتحريض الشــعب للقبــول بالقاعــدة، وداعش، 
ــا يف عــدن  ــب أحبتن ــا يصي ــد، متناســياً أنكــم تعلمــون بم ــر، والجنجوي وبــالك ووت
وبعــض املناطــق التــي يســيطرون عليهــا والتــي تعانــي أشــد مــن بقيــة املحافظــات 
يف الجانــب االقتصــادي، باإلضافــة إىل الفــوىض والقتــل والســحل والذبــح، الــذي يريــد 
نقلــه إىل بقيــة مناطــق اليمــن، ونــرى نمــاذج كثــرة يف مدينــة تعــز، وبمجرد ســيطرة 
مرتزقتــه عــى شــارع أو حــارة، يرتكــب بحــق أبنائهــا أبشــع جرائــم القتــل والســحل 
ــم شــعبنا  ــادئ وأخــالق وقي ــاىف مــع مب ــة، تتن ــة مقيت ــة عنري ــل، وبطريق والتنكي

وقوانــن الحــروب األمميــة.
أيها األخوة واألخوات:

إن قبــوَل فريــق مــن اليمنيــن أن يكونــوا مطيــة للعــدوان، شــاهٌد يــدل عــى انهيــار 
القيــم الوطنيــة يف نفوســهم، وتحويلهــا العمــَل الســيايس إىل وســيلة لالرتــزاق، وخدمًة 
ملصالحهــم الشــخصية، وشــاهٌد يؤكــد عبثيــة هــذا الفريــق تجــاه الشــأن العــام، ومــا 
يتصــل بــه مــن حقــوق تحفــظ ســيادة الوطــن، كمــا أن حالهــم شــاهد عــى فقــر 

أولئــك إىل استشــعار املســؤولية األخالقيــة والوطنيــة.
، ال  ــِويٍّ ــان َس ــان أي إنس ــراءات، ف ــم اإلغ ــا كان حج ــررات، ومهم ــت امل ــا كان فمهم
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ــه  ــِد أهِل ــاءِه، بل ــِد أبن ــده، بل ــِر بل ــة لتدم ــون مطي ــه أن يك ــرىض لنفس ــن أن ي يمك
ــب  ــع يف منص ــل مطم ــال أو مقاب ــن م ــة م ــل حفن ــرىض مقاب ــف ي ــرته، كي وعش

ــعبه؟ ــه وش ــتقبَل أبناِئ ــر مس ــت، أن يدم مؤق
ونحــن إذ نعيــش اليــوم فرحــة نــرال30 مــن نوفمــر نقــول ألولئــك متــى يســتيقظ 
ــع  ــداف ومطام ــآرب وأه ــم م ــى عليك ــاء لتخف ــتم أغبي ــم؟ لس ــي لك ــر الوطن الضم

تحالــف العــدوان.
هــل يُعقــل أن يُخفــى عــى هــؤالء الذين لــم يحــددوا موقفهــم مــن العــدوان، أن هدف 
تحالــف العــدوان هــو حريتكــم وأرضكــم، مياهكــم، وجزركم، وأمنكــم، واســتقراركم، 
ووحدتكــم، وجيشــكم، وســالحكم الــذي تدافعــون بــه عــن أنفســكم وســيادتكم، هــل 
ال زال خــاٍف عــى أحــد أن هــدف العــدوان هــو إفقــار الشــعب اليمنــي، وتجويعــه، 

وإبقــاؤه يف حالــة تبعيــة دائمــة لهــم.
نخاطــب األخــوة يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات العــدوان، واألخــوة يف الجنــوب 
بالــذات، لقــد مــر عــرون شــهراً مــا الــذي أنجــزه االحتــالل لديكــم غــر الدمــار 

والخــراب وتدهــور األوضــاع األمنيــة والسياســية واملعيشــية.
ــاه  ــم رف ــيحققون لك ــة أخــرى؟ وس ــدن جن ــن ع ــيجعلون م ــم س ــم أنه ــم يَِعُدوك أل
املعيشــة واألمــن والطمأنينــة يف كل املناطــق الجنوبيــة، وأغرقوكــم يف أحــالم ورديــة ال 

واقــع لهــا؟
هــا هــي عــدن لــم تصبــح عاصمــة الرعيــة، بــل أضحــت واليــة تعبــث بهــا داعــش، 
ــم،  ــدالت الجرائ ــدت مع ــي تزاي ــف األمن ــى املل ــالل ع ــوات االحت ــيطرة ق ــل س ويف ظ
ــات النهــب واإلحــراق التــي ينفذهــا  ــة، وعملي ــات شــبه اليومي ــاالت، والتصفي واالغتي
ــن  ــر م ــقط الكث ــوم يس ــن، وكل ي ــة للمواطن ــة تابع ــالٍّ تجاري ــد مح ــلحون ض مس
أهلنــا وأحبتنــا ضحايــا للعمليــات االنتحاريــة، والتفجــرات، واملفخخــات يف محافظات 
ــا غــر مســبوق  ــا أمنيً ــي تشــهد انفالتً عــدن، لحــج، أبــن، حرضمــوت وشــبوة الت
منــذ انســحاب الجيــش واللجــان الشــعبية منهــا، كمــا تــؤرش إىل انــزالٍق ملربــع حــرٍب 
أهليــٍة، وإثــارة النزعــات املناطقيــة التــي ال تهــدد الوحــدة اليمنيــة فحســب، بــل تهدد 
ــدوان،  ــف الع ــراف تحال ــة ألط ــلطنات تابع ــارات وس ــيمه إلم ــوب وتقس ــدة الجن وح

كمــا كان أيــام االســتعمار الريطانــي.
أيها الشعب اليمني الكريم يف جنوب اليمن وشماله:

أنتــم تعلمــون أنــه منــذ دخــول قــوات االحتــالل إىل تلــك املناطــق لــم يلمــس املواطــن 
ــام  ــبه الت ــاب ش ــظ الغي ــل يالح ــاة، ب ــات الحي ــط مقوم ــن ألبس ــر، أو تحّس أي تغي
ــع بهــا املناطــق الواقعــة تحــت الحصــار االقتصــادي  ألبســط الخدمــات التــي تتمت
الــري والبحــري والجــوي الغاشــم، ولــم تســتفد هــذه املناطــق مــن التحريــر املزعوم 
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غــر قليــل مــن الطــالء وأكيــاس الدفــن، ورغــم أن الجــو والبحر والــر تحت ســيطرة 
أغنــى دول يف العالــم، فــال كهربــاء وال ميــاه، وال مشــتقات نفطيــة، وال رواتــب وال أمن، 
ــات  ــددت الجامع ــة، وته ــت الدراس ــايف، وتعطل ــرات املش ــت ع ــل أغلق ــة ب وال صح

باإلغــالق والنســف مــن قبــل عنــارص القاعــدة بحجــة منــع االختــالط.
أيها الشعب اليمني العظيم

ــا،  ــة قضيتن ــن عدال ــم م ــتوياته، وبالرغ ــة مس ــى كاف ــه ع ــدوان كل ــم الع بالرغ
ومظلوميــة شــعبنا، فإننــا يف املجلــس الســيايس األعــى، ومعنــا كل القــوى الوطنيــة، 
نــدرك حجــم املعانــاة التــي يعانيهــا الشــعب كلــه، وحجــم اللــؤم والدنــاءة والســوء 
ــبيل  ــا يف س ــاه، وقدمن ــل إال وطرقن ــاً للح ــرك باب ــم ن ــك ل ــدوان، لذل ــدى دول الع ل
إيقــاف هــذا العــدوان، ورفــع املعانــاة الكثــر مــن التنــازالت املجحفــة، التــي كانــت 
يف األخــر تقابــل بالجحــود والرفــض، بــل وتُســتَغل للتصعيــد عــى كل املســتويات، 
أنتــم تعلمــون أننــا كنــا نفــاوض بحضــور املبعــوث األممــي ولــد الشــيخ، ويف نفــس 
الوقــت العــدوان يقتــل ويدمــر ويزحــف، ويتخــذ خطــوات نقــل البنــك، ممــا يــدل 
عــى أن كل مبادراتهــم هــي لرعنــة العــدوان، والتقــاط أي فرصــة أو ثغــرة ملزيــٍد 
مــن التحريــض للمجتمــع الــدويل، وخلخلــة املجتمــع يف الداخــل، إال أننــا يف املجلــس 
الســيايس األعــى لــم نــرك لهــم فرصــة يف ذلــك، مــن خــالل اســتجابتنا الدائمــة رغــم 
قســاوة ومــرارة العــدوان، لكــي نثبــت للعالــم أجمــع، وألبنــاء شــعبنا، أن العــدوان 
هــو مــن يرفــض الحلــوَل، إذ كان يهــدف العــدوان إىل زرع املخــاوف، وتبديــد الثقــة 
بــن القــوى الوطنيــة التــي وصلــت إىل مرحلــة مــن النضــج والوعــي، أكــر مــن أن 
ــٍة،  ــٍة أو خارجي ــراٍت داخلي ــر عــى تحالفاتهــا وصمودهــا ضــد العــدوان أيُّ مؤث تؤث
حيــث بــادرت إىل االلتــزام بالتفاهمــات التــي لــم تلــَق أي تجــاوب مــن دول العــدوان 

ــاح كســابقاتها. ومرتزقتهــا، وذهبــت أدراج الري
ــم،  ــدوان ومعاونيه ــدى دول الع ــر ل ــتيقاظ الضم ــل اس ــا نأم ــذي كن ــت ال ويف الوق
ــا  ــاوٍب من ــع كل تج ــوا م ــث كان ــتكبارهم حي ــم واس ــتمرون يف طغيانه ــم مس إال أنه
ــة،  ــة أمريكي ــم برعاي ــرات اآلالف، ويدربونه ــدون ع ــوار يحش ــات والح للمفاوض
وإماراتيــة وســعودية، يف معســكرات ســعودية، ويف مينــاء عصــب األرتــري، وبعــض 
الجــزر اليمنيــة املحتلــة، ليهاجمــون بهــم الوطــن ويقتلــون بهــم الشــعب، عــى كل 
الجبهــات، وأخرهــا مــا حــدث بالتزامــن مــع اتفــاق مســقط، حيــث شــنوا هجومــاً 
ــة  ــدة ملهاجم ــدون الع ــم يع ــا، وه ــم وغره ــع ونه ــدي والبق ــز ومي ــى تع ــعاً ع واس

ــا. ــب وغره ــوف وعل ــدة يف الج ــات جدي ــوا جبه ــا فتح ــدة، كم الحدي
أيها الشعب العظيم

مــن خــالل ذلــك كلــه نســتطيع أن نقــول لكــم لقــد شــاهدتهم بــأم أعينكــم كل مــا 
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بذلنــاه، وكل مــا أقــدم عليــه العــدوان، فيجــب أن نوجــه ســهام غضبنــا إىل العــدوان، 
وأن نشــمر الســواعد ملواجهــة التحــدي، واتخــاذ كل اإلجــراءات التــي تضمــن تعزيــز 
ــدة  ــز الوح ــات، وتعزي ــد الطاق ــكرية، وتوحي ــة والعس ــات الداخلي ــود يف الجبه الصم

الوطنيــة، ملواجهــة هــذا الطغيــان الــذي لــن يــرده إال الصمــود واملواجهــة.
وقــد أتــى إعــالن تشــكيل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي يف هــذا الســياق، وهــو مواجهــة 
العــدوان، وتعزيــز الصمــود، ورص الصفــوف، والتــي نأمــل أن تشــكل دفعــة قويــة، 
ونقلــة نوعيــة يف مواجهــة التحديــات، وذلــك ال يعنــي إغــالق بــاب الحــوار والســالم، 
ــاءة، التــي تضمــن ســالماً مرفــاً  ــكل الدعــوات البن ــا ممــدودة ل بــل ســتظل أيدين

لشــعبنا، وحفًظــا لكرامتــه واســتقالله.
لقــد طــال انتظــار شــعبنا إلعــالن الحكومــة منــذ إعــالن املجلــس الســيايس األعــى، 
وكان هنــاك الكثــر مــن املحــاوالت غــر الريئــة، الســتغالل تأخــر إعالنهــا، لإيقــاع 
بــن القــوى الوطنيــة، إال أننــا نقــول: إن أكثــر مــن نصــف عقــٍد مــن الزمــن وصلــت 
فيــه مؤسســات الدولــة إىل حالــة مــن الرهــل، والتدمــر املمنهــج، مــن قبــل عمــالء 
الخــارج، ودعــم النظــام الســعودي، وزاد مــن ذلــك العــدواُن والحصــاُر الــذي فرضــه 
النظــام الســعودي ومعــه أمريــكا وكل قــوى الــر، باســتهداف االقتصــاِد الوطنــي، 
وتدمــر مقومــات الحيــاة يف البلــد، كل ذلــك يحتــاج إىل عزيمــة قويــة، وإرادة صادقــة؛ 
لتحّمــل املســئولية، فالنقاشــات التــي دارت حــول تشــكيل الحكومــة كانــت نقاشــات 
بنــاءة للمشــاركة يف املغــارم، وليــس الكتســاب املغانــم، ألن مرحلتنــا مرحلــة صمــود، 
وتحــدي، فمــن حــق املجلــس الســيايس أن يمنــح القــوى السياســية فرصــة للوصــول 
إىل رؤيــة واضحــة يف كيفيــة إدارة املرحلــة القادمــة، وفعــالً وبجهــود وطنيــة جبــارة، 
ــا  ــن أولوياته ــتكون م ــي س ــة، والت ــكيل الحكوم ــعبنا بتش ــاء ش ــم أبن ــق حل تحق
مواجهــة التحديــات األمنيــة، والعســكرية، واالقتصاديــة، وندعــو جميــع أبنــاء شــعبنا 
ــات يف ســبيل إنجــاح  ــذل أقــى الجهــود والطاق ــة، لب ويف مقدمتهــم القــوى الوطني

الحكومــة، للقيــام بمهامهــا التاريخيــة امللقــاة عــى عاتقهــا.
ويف هــذا الصــدد ندعــو أبنــاء شــعبنا للخــروج يف مســرات جماهريــة حاشــدة، لتأييد 
ــه  ــدوان وجرائم ــة الع ــة، وإدان ــدة الوطني ــى الوح ــد ع ــا، والتأكي ــة ودعمه الحكوم
ــع  ــوة املجتم ــك، ودع ــل البن ــة، ونق ــرب االقتصادي ــا الح ــعب، ويف مقدمته ــق الش بح
الــدويل لتحمــل مســئولياته، ومراجعــة مواقفــه تجــاه الشــعب اليمنــي، والخــروج يف 

مســرات ســتعلن عــن وقتهــا وزمانهــا اللجــان املكلفــة بذلــك.
أيها الشعب الكريم

وإننــا يف هــذا الصــدد أيضــا ندعــو باســمكم وباســم القيــادة الوطنيــة التــي منحهــا 
ــة، إىل  ــقيقة والصديق ــدول الش ــو كل ال ــة ندع ــي الرعي ــه النياب ــعب ومجلس الش
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املبــادرة لإعــراف بحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي والتعاطــي معهــا بإيجابيــة، مشــيدين 
ــدول الشــقيقة والصديقــة التــي تعاطــت بمســئولية  بالــدور اإليجابــي واملســئول لل
ــانية ويف  ــية، واإلنس ــف السياس ــن املواق ــر م ــت الكث ــم، وقدم ــدوان الغاش ــد الع ض
مقدمتهــم األشــقاء يف ســلطنة عمــان، شــاكرين جهودهــم البنــاءة يف الدفــع بعمليــة 
ــاني  ــدور اإلنس ــك ال ــلطنة وكذل ــقاء يف الس ــد لأش ــاني الرائ ــدور اإلنس ــالم، وال الس
ــعب  ــة الش ــراز مظلومي ــة يف إب ــالمية اإليراني ــة اإلس ــقاء يف الجمهوري ــئول لأش املس
ــعب  ــاندة للش ــف املس ــم واملواق ــى وعالجه ــن الجرح ــر م ــتقبال الكث ــي، واس اليمن
ــك  ــة ذل ــئول، ويف مقدم ــي املس ــوري واللبنان ــي والس ــدور العراق ــك ال ــي، وكذل اليمن

ــه وســيد املقاومــة. ــح لحــزب الل ــه املوقــف الواضــح والري كل
ــئولة  ــف املس ــدوان، وكل املواق ــل الع ــن مراح ــر م ــرويس يف كث ــدور ال ــيدين بال مش
ــا يف  ــا وطالبن ــه جالياتن ــوم ب ــا تق ــن م ــر متناس ــة، غ ــقيقة والصديق ــدول الش لل

ــي. ــعب اليمن ــة الش ــراز مظلومي ــم، إلب ــف دول العال مختل
ــالم  ــانية، واألق ــة واإلنس ــات الحقوقي ــكل املنظم ــر ل ــكر والتقدي ــه بالش ــا نتوج كم
ــاب ومفكريــن ومثقفــن وصحفيــن، ممــن وقفــوا إىل جانــب الشــعب  الريفــة لكت
اليمنــي يف محنتــه، وعملــوا عــى إبــراز مظلوميتــه وهمجيــة العــدوان الــذي يتعــرض 

لــه شــعبنا ووطننــا.
األخوة واألخوات

مــى عــى أداء املجلــس الســيايس األعــى لليمــن الدســتورية تحــت قبــة الرملــان يف 
14 مــن أغســطس املــايض وتحملــه مســئولية إدارة شــؤون البــالد مــا يقــارب الثالثــة 
أشــهر ونصــف خــالل هــذه الفــرة تحمــل املجلــس الســيايس مســؤولية إدارة الدولــة 
يف ظــروف اســتثنائية يف ظــل العــدوان، والحصــار وعــدم وجــود حكومــة، وانقطــاع 
ــى  ــا ع ــت بثقله ــق رم ــذه العوائ ــات كل ه ــغيل للمؤسس ــات التش ــب، ونفق الروات
ــاظ  ــبيل الحف ــاقة يف س ــايل ش ــاً ولي ــى أيام ــذي ق ــى ال ــيايس األع ــس الس أداء املجل
عــى اإلســتقرار األمنــي والعســكري واإلقتصــادي ســاعده عــى ذلــك تفهــم الشــعب 
ــد، وقــوة وبســالة رجــال الجيــش واألمــن  ــه البل ــذي تمــر ب للوضــع االســتثنائي ال
واللجــان الشــعبية يف بســط األمــن ومواجهــة العــدوان، ولــوال هــذا الوعــي والصــر 
والصمــود ملــا تكللــت تلــك الجهــود بالنجــاح للوصــول إىل تشــكيل الحكومــة التــي 
ســيكون لهــا دور بــارز يف تحمــل املهــام املنوطــة بهــا والتــي كانــت تشــكل ثقــالً 
كبــراً عــى أداء املجلــس الســيايس األعــى وبــإذن اللــه تعــاىل بعــد تشــكيل الحكومــة 
ــرادات  ــط اإلي ــة وضب ــات الدول ــن أداء مؤسس ــة يف تحس ــة نوعي ــاك نقل ــيكون هن س
وتحســينها لتغطيــة العجــز الحاصــل وســيكون أداء املجلــس الســيايس األعــى أكثــر 
ــع  ــث تتكامــل األدوار وتتضافــر الجهــود بــن جمي ــة القادمــة بحي ــة يف املرحل فاعلي
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ــا  ــئولياتهم. وإذا كن ــل مس ــع تحم ــى الجمي ــم ع ــذا يحت ــات وه ــلطات واملؤسس الس
نتعامــل مــع هــذه الحكومــة بوعــي املنقــذ ويتحمــل الجميــع مســئولياته وبمــا يمليــه 
ــيئًا  ــا ش ــق لن ــن أن تحق ــة يمك ــذه الحكوم ــنقول: إن ه ــا س ــي حينه ــره الوطن ضم

طاملــا والجميــع يتحمــل مســؤولياته، وهــذا مــا يجــب أن يفهمــه الجميــع.
اإلخوة واألخوات:

نجــدد تأكيدنــا عــى أن خيــار الســالم هــو الخيــار الوحيــد لشــعبنا ومازلنــا نطالــب 
ــول  ــروج بحل ــوار للخ ــة الح ــى طاول ــي ع ــيايس والحزب ــل الس ــاء العم ــام فرق بالتئ
شــاملة ومنصفــة لــكل األطــراف واســتناداً إىل قاعــدة ال غالــب وال مغلــوب فاملنتــر 
الوحيــد لــن يكــون ســوى الوطــن وطننــا جميعــاً.. ومــن هــذا املنطلــق فقــد رحبنــا 
بمــا أفضــت إليــه مشــاورات مســقط األخــرة مــع وزيــر الخارجيــة األمريكــي والتــي 
حظيــت بدعــم وترحيــب دويل ومازلنــا نؤكــد بــأن مــا تمخــض عــن تلــك النقاشــات 
ــة  ــا ال يتعــارض مــع الثوابــت الوطني ــة للتحــاور والنقــاش وبم ــة قابل ــل أرضي يمث

والقواســم املشــركة واملصالــح العليــا للوطــن والشــعب اليمنــي.
ــاء الوطــن مــن املغــرر بهــم ممــن تورطــوا يف  كمــا نؤكــد مجــدداً لإخــوة مــن أبن
التآمــر ضــد الوطــن مــن مدنيــن وعســكرين بالعــودة إىل جــادة الصــواب واســتغالل 
فرصــة تمديــد قــرار العفــو العــام بالعــودة إىل الوطــن ولنبــدأ فتــح صفحــة جديــدة 
ــوط  ــن أي ضغ ــداً ع ــاد بعي ــم الج ــوار والتفاه ــر الح ــا ع ــع قضايان ــي م يف التعاط
أو إمــالءات مــن أعــداء وطننــا وشــعبنا ألننــا مســئولون جميعــاً عــن الحفــاظ عــى 
الوطــن والدفــاع عنــه والنهــوض بــه وتحقيــق التطلعــات املســتقبلية ألبنــاء شــعبنا 

بعيــداً عــن الوصايــة والهيمنــة األجنبيــة.
وقــد أكدنــا يف محطــات عديــدة عــى مــد يــد الســالم لــكل أخوتنــا أن تعالــوا لنتصالح 
بعيــداً عــن األجنبــي إال أنهــا لــم تثمــر حتــى اآلن بســبب عــدم امتــالك بعــض تلــك 
القــوى لقرارهــا ومــن هنــا نجــدد دعوتنــا مــن جديــد ونشــد عــى أيــدي األخــوة يف 

لجنــة العفــو العــام والحكومــة ببــذل كل التســهيالت يف ســبيل ذلــك.
األخوة واألخوات:

إننــا يف هــذه املناســبة نكــرر الدعــوة للنظــام الســعودي ومــن تحالــف معــه لتحكيــم 
العقــل ورسعــة إنهــاء العــدوان الغاشــم عــى بالدنــا ومراجعــة مواقفــه مــن التصعيد 
ــر  ــاؤه الخــارس األك ــي ســيكون العــدوان وحلف ــة الت ــذه الحــرب الظامل املســتمر له
فيهــا.. وهــا هــي األحــداث والتطــورات العســكرية وامليدانيــة تثبــت صحــة مــا نحــذر 
منــه كمــا نشــدد عــى رضورة اضطــالع املجتمــع الــدويل واألمــم املتحــدة واملنظمــات 
املعنيــة بحقــوق اإلنســان بمســؤولياتهم األخالقيــة واإلنســانية والقانونيــة تجــاه مــا 
ــر  ــار جائ ــر وحص ــل وتدم ــل وتنكي ــال قت ــن أعم ــي م ــعب اليمن ــه الش ــرض ل يتع
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ضــد شــعب يفــوق الـ27مليــون نســمة.. كما ندعــو املجتمــع الــدويل إىل احــرام قرار 
وإرادة الشــعب اليمنــي وتطلعاتــه يف األمــن واالســتقرار والســالم الشــامل والعــادل.

األخوة واألخوات:
إن الرهــان الحقيقــي اليــوم يف ظــل اســتمرار العــدوان والحصــار والحــرب الشــاملة 
هــو يف جوهــره رهــان عــى اإلنســان اليمنــي ووعيــه وقدرتــه الدائمــة عــى مواجهــة 
الصعــاب واملؤامــرات والعــدوان الخارجــي الــذي يجــد يف اســتقرار اليمــن ووحدتهــا 
ــح  ــواق واملصال ــوارد واألس ــى امل ــة ع ــه العاملي ــدد هيمنت ــراً يته ــا خط ــزة أبنائه وع
ــه منهــا  اإلســراتيجية التــي يــرى أن حصــول شــعب كالشــعب اليمنــي عــى نصيب
واســتقالل قــراره أمــر يجــب تصعيــب حدوثــه وهــي الرجمــة الحقيقيــة للعــدوان 
والتحالــف عــى اليمــن ورفــض كل مبــادرات الســالم والتنــازالت التــي قدمهــا الفريق 

املفــاوض طيلــة الفــرة املاضيــة.
ومهمــا كانــت التحديــات ومهمــا بلــغ قســاوة العــدوان والحصــار فــإن أمــام شــعبنا 
فرصــة تاريخيــة إلســتعادة دوره الريــادي يف املنطقــة، فشــعب واجــه العالــم بــكل 
ــذه  ــد وه ــه الجالم ــذوب ل ــا ت ــة م ــة واإلرادة الصلب ــن العزيم ــك م ــاء يمتل ــزة وإب ع
ــتقبلية  ــات مس ــد أي تحدي ــة ض ــعبنا مناع ــتمنح ش ــدوان س ــر والع ــداث والتآم األح
ــاء اليمــن رجــاالً  ــذي أمتلكــه أبن ــا كان حجمهــا، فمخــزون اإلرادة والصمــود ال مهم
ونســاًء يف كل املياديــن رافــد ال ينضــب وســيأتي اليــوم الــذي ينحــي العالــم إجــالالً 

وإعظامــاً لهــذا الشــعب العظيــم.
ــال  ــال الرج ــالل لرج ــة واإلج ــم التحي ــة لتقدي ــز الفرص ــبة أنته ــذه املناس ويف ه
املرابطــن يف جبهــات القتــال مــن أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية الذيــن ال زالــوا 
يســطرون مالحــم الصمــود والتضحيــة يف كل شــر مــن أرض اليمــن الطاهــرة ونشــد 
عــى أيديهــم بمواصلــة مشــوار التحــدي حتــى تحقيــق النــر املــؤزر مؤكديــن أننــا 

قيــادة وشــعباً إىل جانبكــم حتــى يكتــب اللــه لشــعبنا النــر والعــزة والســؤدد.
ــة يف الحفــاظ عــى األمــن واالســتقرار  ــدور الريــادي لأجهــزة األمني كمــا نشــيد بال
وحمايــة أرواح وممتلــكات أبنــاء شــعبنا مــن بطــش عنــارص القتــل والتخريــب التــي 

لــم تألــوا دول العــدوان جهــداً يف دعمهــا إلقــالق الســكينة العامــة.
األخوة واألخوات:

أتوجــه بتحيــة وتهنئــة تليــق بعظمــة الشــعب اليمنــي الصامــد والصابــر الــذي رضب 
بصمــوده يف مواجهــة العــدوان الغاشــم والحصــار الجائــر أروع األمثلــة يف التضحيــة 
ــلحة  ــا املس ــراد قواتن ــن أف ــرد م ــة إىل كل ف ــة الخالص ــه بالتحي ــا أتوج ــداء.. كم والف
ــطرون  ــن يس ــات مم ــف الجبه ــل يف مختل ــاء القبائ ــعبية وأبن ــان الش ــن واللج واألم
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أروع املالحــم البطوليــة يف مواجهــة االحتــالل وغطرســة العــدوان والتصــدي ببســالة 
وإقــدام لــكل املؤامــرات التــي تســتهدف اليمــن ووحدتــه وســيادته واســتقالله.

ســائلن اللــه تعــاىل الرحمــة للشــهداء والشــفاء للجرحــى وأن يفــك أرس األرسى ولــكل 
ــميع  ــه س ــب إن ــح قري ــه وفت ــن الل ــر م ــالل ون ــة واإلج ــا التحي ــعبنا من ــاء ش أبن

مجيــب قريــب.
كل عام ووطننا وشعبنا العظيم يف خر وسالم وأمان.

املجد والخلود لشهداء الوطن األبرار،،،
النر والعزة لليمن وشعبه،،،

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

حوار رئيس اجمللس السياسي األعلى مع قناة املسرية
]06/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

ــح  ــع األخ صال ــامال م ــا وش ــيا هام ــوارا سياس ــس ح ــة أم ــرة ليل ــاة املس ــت قن بث
ــة  ــة والخارجي ــاع الداخلي ــاول األوض ــى تن ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي الصم
للقضيــة اليمنيــة ومســتجدات العــدوان الســعودي األمريكــي والحصــار عــى اليمــن 
وافــق املفاوضــات السياســية والســالم يف اليمــن وجديتهــا وتشــكيل حكومــة االنقــاذ 

ــي. ــيايس والوطن ــياقها الس ــي وس الوطن
واكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف الحــوار عــى رشعيــة ودســتورية االجــراءات 
ــد الجهــود يف ســبيل  ــي وتوحي ــب الشــأن الداخــي اليمن ــي تتخــذ يف ســبيل ترتي الت
مواجهــة العــدوان الســعودي االمريكــي وتداعيــات الحصــار واملؤامــرة التي تســتهدف 
ــى  ــم ع ــاد والقائ ــر الج ــل غ ــة التعام ــك مواجه ــي، وكذل ــع اليمن ــرد يف املجتم كل ف
ــب  ــدوان كس ــف الع ــة تحال ــن ومحاول ــالم يف اليم ــالل الس ــل اح ــن اج ــويف م التس
الوقــت وفــق اســراتيجية تبقــي الوضــع كمــا هــو والرهــان عــى اســتهداف الجبهــة 
الداخليــة وصــوال اىل تحقيــق املخطــط القائــم عــى تفتيــت اليمــن والعبــث بهويتــه 
ووحدتــه وفــق املخطــط االمريكــي للمنطقــة.. منوهــا اىل حقيقــة مــروع االحتــالل 
والعبــث باملناطــق الجنوبيــة ومــا الحقــه بهــا العــدوان واالحتــالل االمارتــي االن مــن 
ــدة  ــاعا للقاع ــا مش ــة وتركه ــح ضيق ــة ملصال ــث خدم ــة عب ــراب ومحاول ــار وخ دم

وداعــش.
وجــدد الرئيــس الصمــاد التأكيــد عــى ان مســتقبل عالقــة اليمــن بالعالــم قائــم عــى 

االحــرام واملصالــح املتبادلــة.
ــر  ــا املؤتم ــة ويف مقدمته ــوى الوطني ــن الق ــم ب ــل القائ ــاد اىل التكام ــار الصم واش
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الشــعبي العــام وحلفائــه وانصــار اللــه وحلفائهــم والتفاهمــات املحوريــة والوطنيــة 
ــات  ــود اي اختالف ــا وج ــه.. نافي ــدوان وتحديات ــة الع ــية يف مواجه ــا االساس وثوابته
ــة  ــات فردي ــل توجه ــا يحم ــرا م ــي كث ــالم االجتماع ــي وان االع ــف الوطن يف الص

ــرة. ــات والخ ــم املعلوم ــن تنقصه ــادات مل واجته
واســتعرض رئيــس املجلــس الســيايس االعــى يف الحــوار االدوار والجهــود االســتثنائية 
التــي تبــذل مــن قبــل الجميــع والتــي تراكــم منــذ بدايــة العــدوان يف ســبيل معالجــة 
ــاتها  ــاء مؤسس ــتمرار بن ــة واس ــة الدول ــى بني ــاظ ع ــة والحف ــاع االقتصادي االوض
ــا  ــدوان ويف مقدمته ــا الع ــي فرضه ــات الت ــة التحدي ــا ومواجه ــتكمال ادواره واس
االزمــة االقتصاديــة وتعزيــز الصمود الشــعبي والوطنــي والعسكري..مشــيدا بــاألدوار 
البطوليــة والنــادرة والتضحيــات التــي يقدمهــا احــرار اليمــن يف جبهــات الدفــاع عــن 

الوطــن وكرامتــه وحريتــه واســتقالله.
ــا  ــا قبله ــقط وم ــالم يف مس ــل الس ــن اج ــرة م ــات االخ ــوار التفاهم ــاول الح وتن
والوضــع العــام لعمليــة الســالم ومــا يبــذل مــن جهــود دائمــة ومســتمرة لتحقيقهــا. 

ويف مــا يــي نــص الحــوار:
ــد  ــم، بع ــا كنت ــاهدينا أينم ــه مش ــه وبركات ــة من ــه ورحم ــن الل ــالم م ــع: س * املذي
ــاز  ــي كإنج ــاذ الوطن ــة اإلنق ــكيل حكوم ــى يف تش ــيايس األع ــس الس ــاح املجل نج
ــه الحــرة  ــه ومكونات ــكل فئات تاريخــي وانتصــار شــعبي عــر عــن إرادة الشــعب ب
ومثــل صفعــة يف وجــه قــوى العــدوان ومنافقيــه تســاؤالت يطرحهــا الشــعب اليمنــي 
األبــي الصامــد عــن الــدور املســتقبي املفــرض أن يــؤدى عــى كل صعــد املواجهــة 
مــع العــدوان يف الجبهــات الداخليــة والخارجيــة واإلجابــة عليــه ســتكون يف هــذا اللقاء 
الخــاص مــع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رئيــس البــالد األســتاذ صالــح الصماد 

نرحــب بــه يف مســتهل هــذا اللقــاء وبدايــة أهــال وســهال بكــم ســيادة الرئيــس.
- الرئيس الصماد: أهال وسهال حياكم الله.

* املذيــع: ســيدي الكريــم مســتهال وأنتــم تديــرون املجلــس الســيايس األعــى تديــرون 
شــؤون البــالد يف مواجهــة العــدوان وإدارة شــؤون الدولــة رؤيتكــم للشــأن املســتقبي 

عــى مســتوى اليمــن عمومــا يف املرحلــة املقبلــة؟
ــه رب العاملــن وصــى  ــه الرحمــن الرحيــم والحمــد لل - الرئيــس الصمــاد: بســم الل
ــى  ــرة ع ــاة املس ــكر قن ــن أوالً نش ــه الطاهري ــد وآل ــيدنا محم ــى س ــلم ع ــه وس الل
ــة  ــي ومواجه ــعب اليمن ــة الش ــراز مظلومي ــه يف إب ــوم ب ــذي تق ــادي ال ــدور الري ال
العــدوان وهــذا الــدور غــر جديــد عــى هــذه املذيــع التــي أتــت مــن رحــم املعانــاة يف 
ســبيل إبــراز مظلوميــة الشــعب اليمنــي ومواجهــة التحديــات واملشــاريع اإلســتكبارية 
التــي تواجــه الشــعب اليمنــي كمــا تعلــم أخــي العزيــز ويعلــم األخــوة املشــاهدين 
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ــة  أبنــاء شــعبنا اليمنــي أن املجلــس الســيايس أتــى يف وضعيــة اســتثنائية ويف مرحل
اســتثنائية ومنعطــف خطــر جــدا وصــل العــدوان فيــه كان إىل مــا يقــارب شــهره 
الخامــس عــر أو الســادس عــر تقريبــا يــوم إعــالن املجلــس الســيايس العــدوان 
ــعب  ــل بالش ــى أن يص ــن ع ــة كان يراه ــة الداخلي ــك الجبه ــى تفكي ــن ع كان يراه
اليمنــي مــن خــالل الحصــار إىل مرحلــة الركيــع واالستســالم والخضــوع والخنــوع 
كان يبــذل جهــداً كبــراً وجبــاراً يف ســبيل التفكيــك والتفريــق بــن القــوى الوطنيــة 
املواجهــة للعــدوان واملتخندقــة يف خنــدق مواجهــة العــدوان فأتــى املجلــس الســيايس 
ــى  ــيايس األع ــس الس ــالن املجل ــود بإع ــذا الصم ــم و ه ــذا التالح ــج له ــى كتتوي األع
باالتفــاق الســيايس املوقــع بن أنصــار اللــه وحلفائهــم واملؤتمــر وحلفائهــم أوال ليعزز 
حالــة الصمــود ويوحــد الجبهــة الداخليــة ويوحــد الطاقــات ملواجهــة هــذا العــدوان 
الــذي انتظرنــا أكثــر مــن خمســة عــر شــهراً آنــذاك ولــم تكــن هنــاك أي بارقــة 
أمــل يف ســبيل إنهــاء العــدوان أو الوصــول إىل أي حلــول فنحــن نعتــر إعــالن املجلس 
الســيايس هــو أتــى لتعزيــز حالــة الصمــود ملواجهــة العــدوان وترتيــب وضــع البلــد 
الداخــي والــذي تــوج أيضــا بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل وبجهــود جبــارة مــن كل 

الوطنيــن يف هــذا الوطــن بإعــالن الحكومــة التــي أتــت يف هــذا الســياق.
* املذيــع: نعــم تشــكيل املجلــس الســيايس ومــن ثــم تشــكيل املجلــس األعــى توجــه 
بإعــالن الحكومــة تشــكيل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي برأيكــم مــا هــي األهميــة التــي 
ــى  ــذا ع ــي وك ــتوى الداخ ــى املس ــي ع ــاذ الوطن ــة اإلنق ــكيلة حكوم ــبها تش تكتس

الصعــد الخارجيــة فتــح نوافــذ للتخاطــب للتعامــل مــع الخــارج ؟
ــاء  ــراتيجية يف إبق ــه اس ــارج لدي ــرف أن الخ ــا تع ــي كم ــاد: يعن ــس الصم - الرئي
وضــع البلــد مشــلول هــم لديهــم هــذا الــيء حتــى يف إطــار املفاوضــات نحــن لــم 
نلمــس حتــى اآلن أي خطــوة إيجابيــة تســهم يف إيقــاف العــدوان ورفــع املعانــاة عــن 
ــش  ــل ليعي ــة أم ــوا ببارق ــات يأت ــة املفاوض ــه يف نهاي ــراه أن ــا ن ــعب كل م ــذا الش ه
النــاس عــى األحــالم و الــراب بحيــث مــا نقــدم عــى خطــوات سياســية ممكــن أن 
ترتــب وضــع البلــد الداخــي كمــا تعــرف أن مؤسســات الدولــة عاشــت منــذ 2011م 
ــة ولكــن مــن بعــد 2011م كان  ــاك ترهــل كبــر يف مؤسســات الدول وقبلهــا كان هن
ــة خطــرة  ــة إليصالهــا إىل مرحل ــع مؤسســات الدول ــاك اســتهداف ممنهــج لجمي هن
ــع  ــب وض ــي ترتي ــل إىل يعن ــدا أن نص ــم ج ــن امله ــكان م ــل ف ــار والره ــن االنهي م
ــا يكــون العــدوان مســتمر  ــد عندم ــب الوضــع الداخــي للبل هــذه املؤسســات وترتي
ــول  ــل يف حل ــة أم ــاك أي بارق ــد هن ــتمر وال يوج ــف مس ــتمر والقص ــار مس والحص
إيجابيــة تســهم يف وقــف العــدوان فــكان البــد مــن توحيــد هــذه الجبهــة وتعزيــز 
صمودهــا مــن خــالل تشــكيل الحكومــة وإعــالن الحكومــة لتعزيــز وضــع مؤسســات 
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ــة الصمــود امليدانــي ومواجهــة العــدوان. ــة الــذي يســهم يف تعزيــز حال الدول
* املذيــع: نعــم هــي ســاهمت بشــكل كبــر يف تفعيــل دور املؤسســات يعني اكتســبت 

أهميــة كــرى عــى مســتوى تعزيــز التالحــم تعزيــز صمــود الجبهــة الداخلية ؟
- الرئيــس الصمــاد: نحــن مــن خــالل تركيــز العــدوان نفســه واألمريكيــن بالــذات 
عــى إبقــاء وضــع البلــد مشــلول نعلــم أهميــة وجــود هــذه الحكومــة لرتيــب وضــع 
ــتعمل  ــا س ــل أنه ــن نأم ــن نح ــى اآلن لك ــل يشء حت ــم تعم ــي ل ــيايس ه ــد الس البل
الكثــر ووجــود الحكومــة وتســير أمــور البــالد يف ظــل وجــود حكومــة أفضــل مــن 

اال يشء.
* املذيــع: نعــم يف ظــل هــذه الظــروف شــكلت هــذه الحكومــة وهــذا أمــر يحســب 
ــذي  ــم ال ــر الرق ــدد الكب ــة الع ــكيلة الحكوم ــن تش ــى لك ــيايس األع ــس الس للمجل
ــادات  ــل انتق ــي حص ــة يعن ــكيالت الحكومي ــابقة يف كل التش ــام الس ــاوز كل األرق تج
كبــرة مــن عــدد مــن الكتــاب برأيكــم مــا جدوائيــة وجــود هــذا الرقــم الكبــر ضمــن 

ــة ؟ ــكيلة الحكومي التش
- الرئيــس الصمــاد: كمــا تعــرف أن الوضــع اســتثنائي وبحاجــة جهــود اســتثنائية 
ــأت  ــم ت ــد هــذه الحكومــة ل ــر إلدارة البل ــي اســتثنائية إن صــح التعب وخــرات يعن

بأرقــام جديــدة حكومــة هــادي وبحــاح كانــت تزيــد عــن 36 وزيــر.
* املذيع: لكن هذه الحكومة 42 ؟

- الرئيــس الصمــاد: ال يوجــد هــي أقــل مــن 40 وزيــر فقــط هنــاك 3 نــواب وزراء 
للشــؤون األمنيــة والشــؤون االقتصاديــة والشــؤون الداخليــة عــى أســاس أن يكونــوا 
عونــا لرئيــس الــوزراء فاإلحصائيــة التــي تــم إبرازهــا يف شاشــات اإلعــالم وحــاول 
البعــض اســتغاللها هــي أتــت بالعــدد مضــاف إليــه النــواب الــوزراء ومضــاف إليــه 
ــل  ــا يف كل املراح ــول به ــكيلة املعم ــد التش ــم تتع ــة ل ــوزراء وإال فالحكوم ــس ال رئي
الســابقة باســتثناء وزيــري دولــة تــم اســتيعابهم لتمثيــل الخارطــة الوطنيــة بشــكل 

عــام.
ــواب وزراء  ــاك 3 ن ــرت أن هن ــت وذك ــي 42 أن ــس يعن ــيادة الرئي ــم س ــع: نع * املذي
لكــن البعــض كان يطــرح برؤيــة اعترهــا انطلقــت مــن قاعــدة علميــة عــى أســاس 
أننــا نعيــش ظروفــاً صعبــة مــن املفــرض أن تشــكل حكومــة بعــدد أقــل وتواكــب 
ــة  ــب مواجه ــع لتواك ــى الواق ــاء ع ــة بن ــر معين ــى أط ــاء ع ــرك بن ــروف تتح الظ

ــدوان ؟ الع
ــة االســتثنائية والوضــع االســتثنائي  - الرئيــس الصمــاد: أعتقــد أننــا يف هــذه املرحل
بحاجــة إىل مضاعفــة الجهــود وإىل وجــود أكثــر الخــرات والكفــاءات يف هــذه الحكومة 
ــم يأتــوا مــن  لتتضافــر الجهــود مــن تــم اختيارهــم هــم رجــال وطنيــون أكفــاء ل
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أجــل مغانــم املرحلــة اآلن مرحلــة مغــارم مــن أتــى إىل هنــا هــو يعــرف أنــه ســيكون 
ــت عقــوداً  ــه ســيصل عــى مؤسســات عان ــاد عرضــة لالســتهداف أن عرضــة لالنتق
مــن الزمــن مــن الرهــل مــن االســتهداف املمنهــج الــذي توجــه العــدوان باســتهداف 
مؤسســات الدولــة فنحــن ليــس لدينــا قلــق إذا كان املشــكلة مثــال وبعــض التحفظات 
بشــأن املوضــوع االقتصــادي فهــؤالء الــوزراء هــم أكــر مــن موضــوع أنهــم أتــوا من 
أجــل أن يكســبوا مغانــم هنــا أو هنــاك بــل أتــوا أن يحلــوا مشــاكل البلــد وســيكونون 

عونــاً بــإذن اللــه تعــاىل للمجلــس الســيايس األعــى يف إدارة شــؤون البلــد.
* املذيــع: لكــن فخامــة الرئيــس هــل لــك أن تضعنــا يف جزئيــة العرقلــة التــي مــرت 
ــم  ــي كنت ــات الت ــرز اإلعاق ــكيل أب ــم إىل تش ــى وصلت ــة حت ــكيلة الحكوم ــل تش قب
ــم تشــكيلة هــذه الحكومــة بجهــود  ــه ووفــق وت ــي عــان الل ــى يعن ــا حت تواجهونه

ــارة منكــم؟ جب
ــم التحــدث عــن أي  ــه أن يت ــه كان مــن الســابق ألوان - الرئيــس الصمــاد: أعتقــد أن
عرقلــة ملوضــوع تشــكيل الحكومــة نحــن املجلــس الســيايس التزامــاً أخالقيــاً وتحدثنا 
ــام  ــة يف األي ــكيل حكوم ــى تش ــنقدم ع ــا س ــطس بأنن ــن أغس ــا يف 20 م يف خطابن
القادمــة أنتــم كمــا تعرفــون أن املجلــس الســيايس أدى اليمــن الدســتورية يف الرابــع 
عــر مــن أغســطس يعنــي معنــى ذلــك أن الفــرة بحاجــة إىل أخــذ وعطــا ونقــاش 
ــد  ــور عب ــن الدكت ــذ تعي ــي اســتغرقت من ــة الت مــن أجــل تشــكيل الحكومــة املرحل
العزذيــز بــن حبتــور تكليفــه بتشــكيل الحكومــة إىل أن تــم إعالنهــا لــم يكن هنــاك أي 
عرقلــة كان هنــاك نقاشــات طويلــة ومســتفيضة بســبب الوضــع الــذي وصلــت إليــه 
مؤسســات الدولــة ألنــك أنــت بحاجــة أن تمنــح القــوى السياســية فرصــة ألن تبلــور 
فكــرة واضحــة يف كيفيــة إدارة الدولــة ألن هنــاك الكثــر مــن املشــاكل التــي قــد تطرأ 
يف املســتقبل فــال بــد أن يكــون هنــاك محــددات عامــة يتــم التعامــل معهــا يف إدارة 
ــا داخــل  ــف يكــون تعامــل أعضائه ــف تكــون هــذه الحكومــة كي ــد كي شــئون البل
الحكومــة فاملجلــس الســيايس األعــى هــو املخــول بإبــراز إذا كان هنــاك مــن يعرقــل 
أو كان هنــاك ثمــة عراقيــل تعرقــل تشــكيل الحكومــة فنحــن نعتــر أن كل النقاشــات 
التــي حصلــت أثنــاء النقاشــات لتشــكيل الحكومــة كانــت نقاشــات إيجابيــة وبنــاءة 
ويف ســبيل كيــف نتحمــل املســئولية كيــف نتحمــل املغــارم يف ســبيل مواجهــة العدوان 
لــم يكــن هنــاك مطامــع بحيــث أن النــاس مثــال نقــول اختلفــوا عــى مــن يمســك 
هــذه الــوزارة ألنهــا أفضــل وإال هــذه ألنهــا أفضــل بــل كان هنــاك نقاشــات بنــاءة 
ــة  ــة واضح ــاك رؤي ــون هن ــتطيع أن تك ــف نس ــة وكي ــر الدول ــف ندي ــل كي ــن أج م

بحيــث مــا نفتــح مجــاالً للمشــاكل يف املســتقبل.
* املذيــع: ســيادة الرئيــس اآلمــال بالنســبة للعالــم الخارجــي أن يتشــكل الحكومــة أن 
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تفتــح ثغــرة مــن عــى الجــدار العــازل الــذي عــزل عنــه املجتمــع اليمنــي بالنســبة 
للخــارج اليــوم دور الحكومــة، الحكومــة شــكلت مــا املنتظــر مــن الخــارج أو هــل 
هنــاك مــؤرشات معطيــات إيجابيــة عــى اعــراف مــن قبــل بعــض الــدول تتعامــل 

مــع هــذه الحكومــة؟
ــيكون  ــه س ــي أن ــف الخارج ــى املوق ــول اآلن ع ــن ال نع ــاد: أوال نح ــس الصم - الرئي
هنــاك موقــف واضــح يف ســبيل دعــم هــذه الحكومــة نحــن أوال نعــول عــى الــدور 
الشــعبي واالرتيــاح الشــعبي الــذي يعنــي قوبلــت بــه تشــكيل هــذه الحكومــة وهــذا 
الــدور الشــعبي يعطــي زخمــاً شــعبياً لهــذه الحكومــة ســيفرض عــى املجتمــع الدويل 
التعامــل اإليجابــي والبنــاء مــع هــذه الحكومــة نحــن ننصــح املجتمــع الــدويل بــأن 
يكــون تعاطيــه إيجابيــاً مــع هــذه الحكومــة التــي تعــد برنامجهــا تحــت قبــة الرملان 
ــي  ــم والتعاط ــاض أعينه ــدال مــن إغم ــي ب ــة للشــعب اليمن ــة املمثل ــلطة الرعي الس
الالمســئول مــع الوضــع يف اليمــن هــذه الحكومــة تعــد برنامجهــا تحــت قبــة الرملــان 
ــي  ــا ه ــون رشعيته ــي يدع ــة الت ــك الحكوم ــعب وتل ــة للش ــة املمثل ــلطة الرعي الس
تتســكع يف فنــادق الريــاض ويف غــرف فنــادق الريــاض مــن غرفــة إىل غرفــة ومــن 
فنــدق إىل فنــدق فاعتقــد لــو كان هنــاك ثمــة بصــرة أو إنصــاف لــدى املجتمــع الدويل 
فــإن عليهــم أن يتفاعلــوا مــع هــذا املوضــوع ومــن مصلحتهــم أن يكــون هنــاك يمــن 
دولــة مؤسســات مســتقرة يف اليمــن ألن انهيــار الوضــع ســواء املؤسســاتي يف اليمــن 
أو الوضــع االقتصــادي ســيكون لــه تداعياتــه خطــرة لــن ترمــي بآثارهــا فقــط عــى 

الشــعب اليمنــي بــل عــى الســلم واألمــن اإلقليمــي والــدويل.
* املذيــع: فخامــة الرئيــس تحدثــت عــن اإلرادة الشــعبية أن اإلرادة الشــعبية ســتجر 
ــعبية  ــن اإلرادة الش ــة لك ــم الحكوم ــى دع ــي ع ــى التعاط ــراف ع ــى االع ــارج ع الخ
ــت موجــودة  ــى كان ــس الســيايس األع ــد املجل ــتفتاء بالنســبة لتأيي ــت االس ــي مثل الت
ــم نلحــظ شــيئاً هــل نســتطيع القــول  ــا ل ــأرسه لكنن ــم ب وحــارضة وشــهدها العال
بــأن تشــكيل الحكومــة ســيضيف شــيئاً التعاطــي الخارجــي او عــى ســبيل التمثــل 

بعــض الــدول الصديقــة والشــقيقة مثــل روســيا والصــن؟
- الرئيــس الصمــاد: كان البعــض يظــن ان املجلــس الســيايس أتــى كورقــة مزايــدة 
مــن اجــل املفاوضــات او غرهــا نحــن نعتــر انــه لتشــكيل الحكومــة اكتملــت جميــع 
ســلطات الدولــة ســواء الســلطات التريعيــة أو الســلطة التنفيذيــة الســلطة القضائية 
ــتمدت  ــة اس ــة رشعي ــع دول ــى الواق ــودة ع ــات موج ــة مؤسس ــاك دول ــت هن وأصبح
رشعيتهــا مــن الرملــان الــذي يعتــر هــو مصــدر ثقــة الشــعب يمثــل جميــع أبنــاء 
الشــعب اليمنــي فتشــكيل الحكومــة نعتــر أن الحلقــة اكتملــت وباســتطاعتنا أن نقول 
ــك  ــة ونحــن نعــرف أن تل ــة هــي التــي تســر املوقــف الدولي ــد األمريكي ــوال أن الي ل



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

426

الشــعارات التــي يضعونهــا زائفــة فقــط يحاولــون مــن خاللهــا اكتســاب املواقــف 
الدوليــة لتأجيــج املجتمــع الــدويل واملواقــف ضــد الشــعب اليمنــي وأال فهــم يعرفــون 
أن ال رشعيــة لهــادي وان هــادي قوطــع يف االنتخابــات يف محافظــات كثــرة ســواء يف 
صعــدة أو يف املناطــق الجنوبيــة ثــم أثنــاء التمديــد مــدد لــه ملــدة عــام وانتهــت مدتــه 
وقــدم اســتقالته فــال رشعيــة لــه اطالقــا وهاهــو هــذا الرملــان منــح ثقتــه للمجلــس 
ــاك مــن أنصــاف وبصــرة  ــان كان هن ــة للحكومــة ف الســيايس األعــى وســيمنح ثق
لــدى املجتمــع الــدويل فاألمــور واضحــة أمامــه لكــن ومــا دام أمريــكا لديهــا توجــه 

أنــت تعــرف أن أمريــكا هــي مــن تســر مواقــف الكثــر مــن الــدول.
* املذيــع: ردود الفعــل الخارجيــة ســيادة الرئيــس انقســمت بــن الصامــد واملنتقــد 
ــض  ــم بع ــف قرأت ــم كي ــي انت ــاذ الوطن ــة اإلنق ــكيل حكوم ــة تش ــكيل الحكوم لتش
ــة  ــا عرقل ــاذ ورأته ــة اإلنق ــكيل حكوم ــدة تش ــدت بح ــي انتق ــا الت ــف خصوص املواق
للوصــول إىل حــل ســيايس فيمــا يتعلــق بالعــدوان عــى اليمــن مــا يتعلــق باملفاوضات 

مجريــات مفاوضــات مســقط مجريــات مفاوضــات الكويــت وقبلهــا ســويرا ؟
ــا  ــذي يمكــن ان يعرقله ــا هــو الــيء ال ــاد: نســتطيع أن نقــول م ــس الصم - الرئي
ــن  ــة م ــوات األحادي ــتمر الخط ــف مس ــتمر القص ــار مس ــتمر الحص ــدوان مس الع
ــل  ــى نق ــدام ع ــا األق ــدا كان آخره ــرة ج ــوات خط ــتمرة وخط ــر مس ــرف اآلخ الط
ــاوض يف  ــيخ يف ــد الش ــت و ول ــي أت ــوة الت ــذه الخط ــي ه ــزي اليمن ــك املرك البن
العاصمــة صنعــاء هنــا مــع الوفــد الوطنــي لــو كان لديهــم الجديــة يف إيجــاد حلــول 
واضحــة وحقيقيــة ومنصفــة للشــعب اليمــن تفــي إىل وقــف العــدوان كلمــا تركــوا 
الحبــل عــى الغــارب لهــادي ومرتزقتــه بايعــاز مــن أمريــكا واإلمــارات والســعودية 
ــت إىل  ــار وصل ــات وآث ــا تداعي ــي كان له ــرة الت ــوة الخط ــذه الخط ــى ه ــدام ع باإلق
مســتوى كل فــرد عــى مســتوى الرواتــب واألجــور التــي ســببت إربــاكاً كبــراً جــدا 
ــن  ــرة فنح ــوة الخط ــذه الخط ــبب ه ــة بس ــة االقتصادي ــة والعملي ــة النقدي للعملي
ملســنا أن ليــس هنــاك أي نوايــا جــادة ألي حلــول فقــط هــم يريــدون أن يعطونــا أن 
يبقــى واقــع البلــد مشــلوالً ال يكــون هنــاك أي ترتيبــات لوضــع البلــد عندمــا يكــون 
يقتلــك يذبحــك ويحــارصك ثــم يقــول ال تتوحــدوا يف مواجهتــي ثــم يقــول عليكــم أن 
تبقــوا متفرقــن عليكــم أن ال تقدمــوا عــى خطــوات ترتــب وضعكــم الداخــي لكــي 
تســتطيعوا مواجهــة العــدوان والتحــدي الكبــر الســافر عــى شــعبكم, هــذا اعتقــد 
أنهــا مــن الســخافة أن نســمع أي دولــة او أي جهــة ان تنتقــد هــذه الخطــوات وهــي 
يف إطــار ترتيــب وضعنــا الداخــي املفــرض عليهــم أن ينتقــدوا هــذا العــدوان وهــذا 
الحصــار وهــذه الجرائــم التــي ترتكــب عــى مــرأى ومســمع مــن املجتمــع الــدويل.

* املذيع:عــى ذكركــم ملوضــوع اســتهداف الرواتــب واســتهداف األجــور اســتهداف 
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ــذي  ــدور ال ــو ال ــا ه ــوم م ــة الي ــه الحكوم ــوت أرست ــوت أوالده ق ــن ق ــوت املواط ق
ــه شــيئاً يلمــس عــى مســتوى الجبهــة  ــا نؤمــل أن تفعــل في ــدول بأنن تســتطيع ال
االقتصاديــة مــا اإلضافــة التــي ستشــكلها عطفــا عــى مــا قامــت بــه اللجنــة الثوريــة 

ومــا قــام بــه املجلــس الســيايس األعــى؟
ــوة  ــري لإخ ــكري وتقدي ــه ش ــة أن أوج ــذه النقط ــاد: أوال أود يف ه ــس الصم * الرئي
القائمــن باألعمــال الذيــن أداروا املرحلــة املاضيــة بــكل جــدارة واقتــدار كان لهــم دور 
كبــر جــدا يف الحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن هــذه املؤسســات مــن التــاليش واالنهيــار 
لذلــك اســتغل هــذا املنــر ألوجــه لهــم كل شــكري وتقديــري وســيكون هنــاك حفــل 
تكريمــي لهــؤالء الرجــال الذيــن وقفــوا يف اشــد الظــروف يف وقــت املنشــات تســتهدف 
ــوا مــا اســتطاعوا جهدهــم مثــال يف قضيــة الحفــاظ  املؤسســات تســتهدف هــم عمل
عــى الحــد األدنــى مــن موضــوع االســتقرار ســواء االقتصــادي أو غــره اآلن نحــن ال 
نقــول للشــعب أن هــذا الحكومــة ســتنقلهم إىل الفــردوس هــي تســمى حكومــة إنقــاذ 
فــإذا تعاملنــا مــع هــذه الحكومــة بأنهــا حكومــة إنقــاذ أتــت لتنقــذ مــا تبقــى مــن 
الوضــع لتحافــظ عــى مــا تبقــى مــن الوضــع أيضــا لتعمــل مــا بوســعها إليجــاد 
ــول املســتقبلية تنظيــم اإليــرادات وتحســينها مثــال العمــل عــى تحفيــز الــكاد  الحل
ــذي  ــي ال ــن األداء العم ــد م ــذل ومزي ــن الب ــد م ــاء ومزي ــن العط ــد م ــي ملزي الوظيف
يمكــن أن يســهم يف تحســن الوضــع فهنــاك خطــوة ســيكون مــن أولوياتهــا العمــل 
ــذات  عــى الحفــاظ عــى الجانــب االقتصــادي والعمــل عــى تحســن اإليــرادات وبال
لتغطيــة العجــز الحاصــل لتســتطيع إن شــاء اللــه الوصــول إىل دفــع رواتــب املوظفن 
ــال يف الحفــاظ عــى  ــي يمكــن أن تســهم مث ــة الت وغرهــا مــن الخطــوات االقتصادي
الحــد األدنــى إذا اســتطعنا أن نقــول مــن االســتقرار االقتصــادي فــإذا تعاملنــا جميعا 
ــة  ــل املؤسس ــي داخ ــكادر الوظيف ــعب أو ال ــى أو الش ــيايس األع ــس الس ــواء املجل س
عــى أن هــذه الحكومــة أتــت لتنقــذ الوضــع ليســت لــن تســتطيع ال تملــك خزائــن 
األرض نســتطيع أن نقــول أنهــا تســتطيع يف غضــون أيــام تســتمر العمليــة ألشــهر أن 
شــاء اللــه حتــى تتحــرك عجلــة النمــو االقتصــادي وقضيــة تحســن اإليــرادات التــي 
ســتبذل الحكومــة جهــداً كبــراً وتكــون أولويــة أولوياتهــا ملــا فيــه مصلحــة تعزيــز 

الجبهــة الداخليــة لتعزيــز حالــة الصمــود امليدانــي يف مواجهــة العــدوان.
* املذيــع: ســيادة الرئيــس عجلــة التنميــة بحاجــة إىل دافــع والدافــع قــد يحتــاج إىل 
رصامــة يف التعامــل مــع بعــض الجهــات االيراديــة التــي مــن املفــرض أن يتــم فيهــا 
التحســن أن يكــون فيهــا العــن عــن الرقابــة مفتوحــة حتــى تصــل كل اإليــرادات 
إىل خزينــة الدولــة مــا اإلجــراءات التــي اتخذتموهــا انتــم يف املجلــس الســيايس األعــى 
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ــب أن  ــي يج ــن الت ــرادات إىل األماك ــل اإلي ــى تص ــة حت ــتتخذها الحكوم ــم س ــن ث وم
تصــل إليهــا ؟

- الرئيــس الصمــاد: هنــاك الكثــر مــن الخطــوات لكــن غيــاب الحكومــة كان ســبباً 
ــة  ــن أولوي ــن كان م ــة وإال فنح ــات االيرادي ــف األداء يف املؤسس ــال ضع ــياً يف مث رئيس
أولوياتنــا مكافحــة الفســاد وأيضــاً تفعيــل األجهــزة الرقابيــة وأيضــا فعلنــا الرقابــة 
املصاحبــة والتــي بــدأت تتحــرك بحيــث يكــون لهــا دور يف تحســن العمليــة الرقابــة 
ــا  ــة وكان له ــات التنفيذي ــن الجه ــا م ــة العلي ــة االقتصادي ــكيل اللجن ــم تش ــك ت كذل
دور كبــر يف الحفــاظ عــى اســتقرار الســلع وغرهــا لذلــك هنــاك خطــوات ســتتعزز 
ــاك  ــي هن ــل املؤس ــاب العم ــة وغي ــاب الحكوم ــه كان بغي ــة ألن ــود الحكوم ــع وج م
ــغل  ــات الش ــوع املرتب ــبة ملوض ــع: بالنس ــوب. * املذي ــكل املطل ــن األداء بالش ــم يك ل
الشــاغل الــذي يشــغل القاعــدة العريضــة مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي هنــاك إشــارات 
أو بـُـرى بــرف مرتــب الشــهر املنــرم يف غضــون يــوم أو يومــن أو ثالثــة أيــام 
هــل هنــاك مــن آليــة نســتطيع أن نبــر بهــا املواطــن عــى لســان يعنــي مــن يقــف 
مــن يربــع عــى رأس هــرم الدولــة يف الجمهوريــة اليمنيــة يف موضــوع املرتبــات يف 

موضــوع رصفهــا مســتقبال؟
- الرئيــس الصمــاد: أنــا كمــا أســفلت لــك أن الحكومــة أتــت كمنقــذ للوضــع، هنــاك 
جهــود جبــارة تبــذل رصاحــة يف جميــع املؤسســات يف جميــع الجهــات، هنــاك رجــال 
ــاة  ــع املعان ــل رف ــن أج ــتطعنا، م ــا اس ــن م ــل تحس ــن أج ــار م ــل نه ــتغلون لي يش
ــاج إىل  ــذه تحت ــن ه ــات، لك ــور واملرتب ــع األج ــول إىل دف ــعب والوص ــذا الش ــن ه ع
وقــت، نحــن نــدرك املعانــاة التــي يعانــي منهــا الشــعب، هنــاك الكثــر مــن الحــاالت 
الصعبــة جــدا التــي يدمــى لهــا القلــب، لكــن مــن كان الســبب هــو العــدوان، مــن 
كان الســبب هــو النظــام الســعودي الــذي أســهم يف وقــف إيــرادات الغــاز والنفــط، 
ــية  ــلع األساس ــفن والس ــة الس ــهم يف عرقل ــة، أس ــرادات الجمركي ــف اإلي ــهم يف وق أس
ــن  ــان والدواج ــات األلب ــات، منتج ــع واملنتج ــر املصان ــب، دم ــارك والرضائ والجم
ــل  ــن أوص ــبب، وم ــو الس ــن ه ــة م ــرة صحيح ــاك نظ ــون هن ــا يك ــا، فعندم وغره
الوضــع إىل مــا وصــل إليــه، فهــم هــؤالء يف عــدن نفســها التــي كانــوا يدعــون أنهــم 
ــة  ــة بمجــرد وصــول قــوات االحتــالل لتطــأ أقدامهــم عــدن الحبيب ســيجعلونها جن
لكــن مــع ذلــك نالحــظ هنــاك عجــزاً كبــراً وتدنيــا8ً للمســتويات االقتصاديــة، لذلــك 
ــام،  ــالل أي ــتعمل خ ــة س ــورود، أن الحكوم ــنفرش األرض بال ــه س ــك أن ــول ل ال أق
لكــن علينــا جميعــا أن نســهم يف إعانــة الحكومــة وهــي مــن أوىل أولوياتهــا تحســن 

الوضــع االقتصــادي.
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* املذيــع: هنــاك دراســات معينــة لبدائــل معينــة تســتطيع أن تعــن املواطــن عــى 
الصمــود يف وجــه العــدوان؟

- الرئيــس الصمــاد: هنــاك الكثــر مــن الخيــارات والكثــر مــن البدائــل، لكــن هــذا 
مــن اختصــاص الحكومــة أنهــا ستســعى إىل تنفيذهــا بــإذن اللــه تعــاىل ألن العــدوان 
كمــا تعــرف يســتهدف حتــى عــى مســتوى قاطــرة الطماطــم، وعــى مســتوى مثــال 
وســائل النقــل نفســها مــن أجــل عرقلــة وصــول أي مــواد أساســية إىل املواطنــن مــن 
أجــل الضغــط عــى الســلطات يف صنعــاء مــن أجــل الضغــط عــى الجبهــة الشــعبية 
ــا يف  ــف عنه ــه سيكش ــاء الل ــوات إن ش ــن الخط ــر م ــاك الكث ــك هن ــة، لذل الداخلي

حينهــا.
* املذيــع: بالنســبة للوضــع يف مــارب، اليــوم اإليــرادات تنهــب، ثــروات البــالد تنهــب 
مــن قبــل عصابــات تســطو عليهــا، أنتــم مــا هــو وجــه التعامــل، أو مــا هــو املوقــف 
الــذي تتخذونــه حيــال املوقــف الــذي يجــري يف مــارب عــى ســبيل التمثيــل وأيضــا 

قــس عليــه بقيــة املحافظــات؟
ــروات  ــا الث ــد فيه ــي توج ــق الت ــب املناط ــرف أن أغل ــا تع ــاد: كم ــس الصم - الرئي
تســيطر عليهــا قــوى االحتــالل والغــزو، وهــذه هــم أتــوا ليقضــوا عــى مــا تبقــوا 
ــاك الكثــر مــن الرجــال  يف العــروق بعــد الذبــح يف الجانــب االقتصــادي، ولكــن هن
األحــرار ســواء يف مــارب أو يف غرهــا الذيــن نأمــل إن شــاء اللــه أنــه ســيكون لهــم 
دور يف املســتقبل يف اإلســهام يف الضغــط عــى هــذه الجهــات يف عــدم االســتبداد عــى 
ثــروات الشــعب التــي هــي ثــروات لــكل الشــعب، ولــو تــرك املجــال فرضــا لقــوات 
ــتطاعوا،  ــمس أن اس ــواء والش ــى اله ــع حت ــدا يف قط ــو جه ــن يأل ــم ل ــالل فه االحت
ولكــن نحــن نعــول عــى الــدور الشــعبي أنــه ســيكون هنــاك دور شــعبي كبــر جــدا 
لكثــر مــن الشــخصيات واألحــرار يف هــذه املناطــق يف الــذود والحفــاظ عــى الوحــدة 
الوطنيــة وعــدم تمزيــق البلــد وأقلمتــه مــن خــالل مثــال االســتبداد بثــروات الشــعب 

ملنطقــة معينــة أو لريحــة معينــة.
ــه الشــعب  ــاق عــول علي ــادئ يف مســقط، اتف ــاق املب ــم، اتف ــع: ســيدي الكري * املذي
اليمنــي، اتفــاق أكــد أن اليمنيــن يجنحــون للســلم إذا كان يجنــح العــدو لــه، لكــن إىل 
أيــن وصلــت نتائجــه، يعنــي إىل اليــوم إىل أيــن وصلــت نتائجــه، بعــد أن نكــث العــدو 

فيمــا يتعلــق بالهدنــة؟
- الرئيــس الصمــاد: قدمنــا الكثــر مــن التفاهمــات، وكانــت نقــاط مســقط الســبع 
التــي أعلنــت آنــذاك، ثــم جــاء بعدهــا جنيــف1 وجنيــف 2 ثــم مفاوضــات الكويــت، 
كمــا تعــرف أن مــا تــم االلتــزام بــه أخــرا ســواء مــا تــم االتفــاق عليــه يف مســقط 
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ــة  ــن جالل ــارش م ــا مب ــإرشاف أيض ــي وب ــة العمان ــر الخارجي ــت إرشاف وزي تح
الســلطان قابــوس بــن ســعيد حفظــه اللــه، كمــا تعــرف أنــه لــم تــأت بجديــد، هــي 
ــه يف  ــن عن ــار املعل ــالق الن ــف إط ــبة لوق ــا، بالنس ــاً عليه ــات كان متفق ــت بتفاهم أت
10 أبريــل، متفــق عليــه تمامــا لــوال تنصــل وتملــص قــوى العــدوان مــن االلتــزام 
بهــذا االتفــاق، موضــوع لجــان التهدئــة تــم االتفــاق عليهــا ســابقا، وبــدأت تمــارس 
أعمالهــا لــوال أنــه تــم تعطيلهــا مــن قبــل قــوى العــدوان، بــل تــم اســتهداف بعــض 
اللجــان أيضــا، موضــوع الرتيبــات السياســية ســواء فيمــا يتعلــق بالحكومــة وغرها 
هــي أيضــا نقــاط متفــق عليهــا فهــذه أيضــا أظهــرت ســوء نوايــا العــدوان أنهــم 
ليــس لديهــم مبــدأ وهــم ليســوا حريصــن عــى وقــف إطــالق النــار نهائيــا وكانــوا 
فقــط يريــدون أن يرمــوا بالكــرة يف مرمــى القــوى الوطنيــة، أوال، مــن خــالل انفــراد 
األمريــكان بلقــاء أنصــار اللــه حاولــوا أن يوجــدوا رشخــاً يف الجبهــة الوطنيــة، لكــن 
هــذه املبــادئ التــي تــم االتفــاق عليهــا ســابقا، هنــاك توافــق بيننــا وبــن اإلخــوة 
يف حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام للعــب األدوار والوصــول إىل أي تفاهمــات مــع أي 
طــرف مــن أجــل وقــف العــدوان ألن هــذا هــدف أســايس نســعى إليــه دائمــا، جميعــا 
يف املجلــس الســيايس األعــى والقــوى املتحالفــة يف هــذا املجلــس ويف مقدمتهــم أنصــار 
ــاط  ــرز النق ــدى وأب ــذه إح ــت ه ــاؤه، كان ــعبي وحلف ــر الش ــم واملؤتم ــه وحلفاؤه الل
التــي كان يركــز عليهــا األمريــكان وقــوى العــدوان يف أن يحاولــوا أن يوجــدوا رشخــاً 
ــر  ــت أك ــة أصبح ــوى الوطني ــك، فالق ــم ذل ــات له ــن هيه ــة ولك ــة الداخلي يف الجبه
ــه  ــار الل ــون أن أنص ــوا يظن ــا كان ــى، ثاني ــت م ــن أي وق ــا م ــا ونضج ــر وعي وأكث
لديهــم موقــف مــن األمريــكان وأنهــم ســرفضون هــذه الورقــة وســرفضون هــذا 
اللقــاء بحيــث يســتطيعون أن يحشــدون املجتمــع الــدويل بشــكل أكــر لتصعيــد جديد 
كانــوا يعــدون لــه بقيــادة محمــد بــن زايــد يف مناطــق الحديــدة والســواحل الغربيــة 
ــي تســتطيع أن تعطيهــم  ــر مــن املــررات الت ــون الكث ــه يعمل ــم أن لكــن نحــن نعل
زخمــا يف عدوانهــم، نعمــل مــا بوســعنا يف تفويــت الفــرص عليهــم، عــدم إعطائهم أي 
مــرر الســتعطاف الخــارج أو حشــد مواقــف دوليــة برغــم موجــودة ســابقا، فوتنــا 
عليهــم هــذه الفرصــة، ونحــن نعلــم أن العديــد يحــاول أن يصطــاد يف املــاء العكــر 
مــن خــالل هــذه التفاهمــات ولكــن بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل شــعبنا وصــل إىل 
ــي أو أن  ــذا الوع ــى ه ــن ع ــد أن يراه ــتطيع أح ــي ال يس ــج والوع ــن النض ــة م مرحل
يزايــد يف بعــض املواقــف، وهــم يعرفــون هــذا جيــدا يف امليــدان، يــد عــى الزنــاد ويــد 
تفــاوض، لذلــك مهــم جــدا أن نفهــم أن هــذه التفاهمــات كنــا مســارعن يف االلتــزام 
بهــا والتوقيــع عــى تلــك الورقــة مــن أجــل تفويــت الفرصــة عــى األعــداء وإال فنحــن 
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نعلــم يف األخــر أنهــم ليســوا حريصــن عــى إيقــاف العــدوان، فقــط يكيــدون حتــى 
وهــم يف إطــار االلتزامــات.

* املذيــع: نعــم وبالنســبة لزيــارة وفــد مــن أنصــار اللــه، وفــد مــن أعضــاء الوفــد 
ــة  ــي، اتفاقي ــويرا، يعن ــات س ــت، مفاوض ــات الكوي ــارك يف مفاوض ــي املش الوطن
مســقط، هــل وفــد أنصــار اللــه الــذي ذهــب إىل الصــن وناقــش مــع املســؤولن يف 
الصــن الجوانــب السياســية واالقتصاديــة والجوانــب العســكرية، هــل لهــذه الزيــارة 
ــي  ــان الوطن ــل الكي ــى أو تمث ــيايس األع ــس الس ــل املجل ــه أو تمث ــار الل ــل أنص تمث

ــه؟ برمت
- الرئيــس الصمــاد: ال أصــال هــذه الزيــارة هــي وفــد مــن أنصــار اللــه، مــن املجلــس 
الســيايس ألنصــار اللــه طلــب وفــق طلــب رســمي مــن الخارجيــة الصينيــة لزيــارة 
الصــن، هــذه القضيــة وغرهــا، يحــاول الكثــر مثــال حرفهــا عــن أهدافهــا، نحــن 
ــم أن  ــن حقه ــدوان م ــة الع ــايس يف مواجه ــيايس أس ــون س ــه مك ــار الل ــول أنص نق
ــدى  ــورة ل ــاح الص ــاوف وإيض ــد أي مخ ــي أو دويل لتبدي ــرف إقليم ــأي ط ــوا ب يلتق
الكثــر مــن األطــراف ملــا فيــه مصلحــة البــالد وملــا فيــه توضيــح الصــورة وتبديــد 
الكثــر مــن املخــاوف التــي رســخها مرتزقــة العــدوان لــدى الكثــر مــن األطــراف 
ــه كمكــون أســايس يف مواجهــة العــدوان  اإلقليميــة والدوليــة، فمــن حــق أنصــار الل
أن يلتقــي بهــذه األطــراف لتبديــد هــذه املخــاوف، كمــا أن اإلخــوة يف املؤتمــر الشــعبي 
العــام يبذلــون جهــدا جبــارا يف هــذا املجــال، هنــاك الكثــر مــن الشــخصيات، اللجنــة 
العامــة، مــن أعضــاء الرملــان، يبذلــون جهــداً يف إيضــاح الصــورة، يف نقــل مظلوميــة 
الشــعب اليمنــي، يعنــي أمــام كل األطــراف نحــن، هــذه األشــياء متفــق عليهــا تمامــا، 
يعنــي قضيــة الدخــول يف تفاهمــات تختلــف تخــص وضــع البلــد بشــكل عــام هــذا 
لــم تتــم إطالقــا إىل يف إطــار الوفــد الوطنــي، لكــن موضــوع زيــارات لقــاءات مــع 
أطــراف إقليميــة أو دوليــة لتبديــد املخــاوف التــي عززهــا ورســخها مرتزقــة العدوان 
هــذه أشــياء طبيعيــة مســلم بهــا وال خــالف عليهــا إطالقــا، بــل يحــاول الكثــر مــن 
ــوى  ــن الق ــوا ب ــر ليوقع ــاء العك ــادوا يف امل ــاض أن يصط ــى الري ــوبن ع ــم محس ه

الوطنيــة بهــذه التحــركات.
ــر  ــه واملؤتم ــار الل ــة أنص ــة بعالق ــات الخاص ــن الجزيئ ــدد م ــم لع ــع: ذكرك * املذي
ــام يف  ــعبي الع ــر الش ــه واملؤتم ــار الل ــل أنص ــد تكت ــم، بع ــام بتكتله ــعبي الع الش
املجلــس الســيايس األعــى ومــن ثــم يف حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي، أنتــم كيــف تقيمــون 
ــر  ــن املؤتم ــة ب ــه العالق ــت إلي ــذي وصل ــاس ال ــم واملقي ــتوى والحج ــي املس يعن

ــوم؟ ــه الي ــار الل ــام وأنص ــعبي الع الش
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ــة  ــه قوي ــار الل ــام وأنص ــعبي الع ــر الش ــن املؤتم ــة ب ــاد: العالق ــس الصم - الرئي
ومتينــة ومتزنــة وامتزجــت بدمــاء النــاس جميعــا يف خنــادق مواجهــة العــدوان، كمــا 
تعــرف بــأن هنــاك قيــادة ســواء عــى رأس أنصــار اللــه أو عــى رأس املؤتمر الشــعبي 
العــام تــدرك أبعــاد وخطــورة املرحلــة، وتســهم بــدور كبــر للوصــول إىل تحالفــات 
حقيقيــة ورشاكــة حقيقيــة، نحــن مطمئنــون تمــام االطمئنــان إىل متانــة وقــوة هــذه 
ــن  ــم م ــام وغره ــعبي الع ــر الش ــه واملؤتم ــار الل ــن أنص ــاء ب ــخت بالدم ــي رس الت
ــاك  ــا، هن ــق إطالق ــك ال قل ــدوان، لذل ــة الع ــت يف مواجه ــي وقف ــة الت ــوى الوطني الق
بعــض الزوبعــات اإلعالميــة التــي تصــدر هنــا وهنــاك، نحــن نعتــر أنهــا زوبعــات 
غــر مســؤولة، وكتابــات غــر مســؤولة، يجــب عــى الجميــع االرتفــاع عنهــا، هــذه 
هــي التــي تعطــي للعــدوان مثــال مشــجعات يف أنــه مثــال قــد وصــل إىل منيتــه يف أن 
يحقــق أي رشخ بســيط، لكــن نحــن نعترهــا فقــط عــى مواقــع التواصــل االجتماعي، 
ــة  وتأتــي مــن الكثــر الذيــن ليــس لديهــم نظــرة وبعــد وســعة أفــق ونظــرة ثاقب
يعنــي فيمــا يجــب أن يكــون النــاس عليــه، نحــن يف مرحلــة خطــرة وحساســة ويجب 
عــى اإلخــوة الناشــطن يف وســائل اإلعــالم ومواقــع التواصــل االجتماعــي أن يتحملــوا 
مســؤولياتهم وأن يجعلــوا أوىل أولوياتهــم مواجهــة العــدوان، وأال يجعلــوا أي صــوت 
ــة، ونحــن  ــاك يؤثــر فيهــم، أمــا العالقــة فهــي عالقــة قويــة ومتين ــا أو هن مــن هن

مطمئنــون لرســاختها وهــي ستشــكل بوابــة الفــرج والنــر لهــذا الشــعب.
* املذيــع: نعــم، وعمومــا مــن لــم يجعــل أوىل أولوياتــه مواجهــة العــدوان فهــو إمــا 
ــي  ــع الداخ ــبة للوض ــك، بالنس ــى ذل ــد ع ــو التأكي ــا ه ــدوان كم ــل للع ــي أو عمي غب
كذلــك، يف املحافظــات الجنوبيــة اليــوم يجــري تحــرك تحــت شــعارات أعــالم يافطات 
شــطرية، مــا موقفكــم أنتــم كســلطة رشعيــة، كســلطة وطنيــة قائمــة عــى البــالد 

مــن هــذه التحــركات التــي تســعى إىل تمزيــق النســيج االجتماعــي ككل؟
ــق املنطقــة بشــكل عــام، هــذا  ــاك مــروع أمريكــي لتمزي ــاد: هن - الرئيــس الصم
ــكلة يف  ــس املش ــا، لي ــر يف ليبي ــوريا وظاه ــر يف س ــوذج ظاه ــي نم ــروع األمريك امل
ــره،  ــران أو بغ ــرف بإي ــذا الط ــة ه ــي وعالق ــوذ اإليران ــي النف ــال ه ــا يق ــن كم اليم
هنــاك توجــه أمريكــي لتمزيــق املنطقــة، مزقــوا ســوريا مزقــوا ليبيــا، مزقــوا تونــس، 
مزقــوا العــراق وأفغانســتان، فهنــاك توجــه أمريكــي لتمزيــق املنطقــة، وحتــى مــا 
يُثــار عــن حلــول وآفــاق لحلــول هــي أمريــكا تريــد أن تكــون أزمــة تحــت الســيطرة، 
ــى  ــث يبق ــا، وبحي ــيطرة عليه ــي املس ــة ه ــع يف أزم ــون الوض ــد أن يك ــكا تري أمري
واقــع البلــد مشــلوالً، ال نصــل إىل ترتيبــات سياســية نســتطيع بهــا ترتيــب وضعنــا 
ــوب هــو يف إطــار املــروع األمريكــي والتوجــه  ــك مــا يجــري يف الجن الداخــي، لذل
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األمريكــي يف املنطقــة لتمزيــق اليمــن، لتمزيــق اليمــن إىل كونتونــات، وجــود الكثــر 
مــن املرتزقــة والعمــالء أســهم يف تشــجيعهم عــى األقــدام عــى مثــل هــذه الخطــوات 
ــة  ــات الجنوبي ــاء املحافظ ــن أبن ــرار م ــر ويف األح ــه كب ــا يف الل ــن أملن ــن نح لك
والرقيــة بــأن هنــاك الكثــر يدركــون بخطــورة املرحلــة وخطــورة مــا يهــدف إليــه 
العــدوان، والحكومــة شــكلت يف تشــكيلها بعــدا وطنيــا عــى مســتوى كل محافظــات 
ــي،  ــي للوع ــاك تنام ــا، وهن ــا وفئاته ــا وتكويناته ــة وكل مناطقه ــة اليمني الجمهوري
ــالل للتخلــص مــن هــذا  ــرزح تحــت وطــأة االحت ــي ت ــب هــذه املحافظــات الت وأغل

ــه. ــالل والتحــرر واالســتقالل من االحت
ــذه األرايض  ــا دام وه ــم م ــه لديك ــاك توج ــل هن ــن ه ــس لك ــيادة الرئي ــع: س * املذي
ــن  ــأة املحتل ــت وط ــب تح ــا الحبي ــن أرايض يمنن ــزأ م ــزءاً ال يتج ــر ج ــي تعت الت
ــاك توجــه لديكــم بخصــوص دحــر املحتــل مــن  تدنســها أقــدام املحتلــن، هــل هن

ــذه األرض؟ ــر ه ــة تحري ــق الجنوبي املناط
- الرئيــس الصمــاد: تطهــر أرايض اليمــن مــن دنــس املحتلــن هــو التــزام أخالقــي 
ــة  ــذه الحكوم ــى ويف ه ــيايس األع ــس الس ــا يف املجل ــي علين ــي ووطن ــي وقيم ودين
طــال الوقــت أم قــر، هنــاك مشــاغل كثــرة وجبهــات متعــددة ربمــا أثــرت عــى 
توجــه لدحــر هــذا االحتــالل مــن كل مناطــق اليمــن لكــن هــذا يشء نعتــره ديــن 
علينــا لشــعبنا أن ال نــرك لهــذا العــدو أي موطــئ قــدم يف أي شــر مــن هــذه البــالد 
ــات  ــن الجه ــر م ــرار والكث ــن األح ــر م ــاك الكث ــر، هن ــت أم ق ــال الوق ــواء ط س
بــدأت تتحــرك وســنكون داعمــن لهــا وســنكون عونــا لهــا بــإذن اللــه تعــاىل حتــى 
تحريــر آخــر ذرة مــن تــراب هــذا البلــد، عمــل األعــداء أنفســهم، الحــال االقتصاديــة 
ــرزح تحــت ســيطرة  ــي ت ــة يف هــذه املناطــق الت ــة والفــوىض األمني الســيئة واملردي
االحتــالل تنبــئ عــن ســوء ودنــاءة وحقــارة أهــداف العــدوان، لــو كان لديهــم ذرة 
مــن اهتمــام أو احــرام لهــذا الشــعب لجعلــوا عــدن تشــاكل دبــي أو أبــو ظبــي أو 
الريــاض، لكنهــم دخلــوا ليجعلــوا عــدن بــؤرة للقاعــدة وداعــش، هنــاك الكثــر مــن 
االغتيــاالت، مــن الفــوىض، مــن عمليــات التفنــن يف قتــل أبنــاء هــذا الشــعب، هنــاك 
تعطيــل لــكل الخدمــات الكهربــاء، امليــاه الطــرق يف عــدن ويف غرهــا مــن املحافظــات 
التــي تــرزح تحــت ســيطرة االحتــالل، هــذه الــدول التــي تملــك أكــر ثــروة نفطيــة 
يف العالــم كان املفــرض عليهــا أن تجعــل مــن عــدن نموذجــاً راقيــاً جــداً بحيث تشــد 
أنظــار اليمنيــن بحيــث نفهــم أن لديهــم مــروع يف اليمــن، لكــن مروعهــم هــو 
تقســيم اليمــن ونــر الفــوىض واالختــالالت األمنيــة ليقولــوا لليمنيــن نحــن آتــون 
ــا  ــن جميع ــا ســتدفع باليمني ــع منكــم نمــوذج للقاعــدة وداعــش، وهــذه كله لنصن
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ــه. للتحــرك يف جبهــة واحــدة ملواجهــة هــذا االحتــالل وطــرده إن شــاء الل
* املذيــع: بعــد تشــكيل املجلــس الســيايس األعــى لحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي، عــدد 
ــس  ــينحو نف ــع س ــق أن الوض ــب وعل ــة كت ــن الساس ــدد م ــاب وع ــار الكت ــن كب م
ــدن،  ــة يف ع ــاء وحكوم ــة يف صنع ــي، حكوم ــه الوضــع الليب ــاه إلي ــذي نح ــى ال املنح
رئيــس يف صنعــاء ورئيــس يف عــدن، مــا هــي القــراءة ومــا هــي املعالجــة حتــى ال 

ــا؟ ــه يف ليبي ــى ال يصــر الوضــع كمــا صــار إلي ننحــو باتجــاه هــذا املنحــى، حت
ــي  ــة ه ــة الرعي ــاً، الحكوم ــدن نهائي ــة يف ع ــد حكوم ــاد: ال يوج ــس الصم - الرئي
ــي  ــه ه ــدث عن ــا يتح ــا، م ــش برنامجه ــان تناق ــة الرمل ــت قب ــاء، تح ــة صنع حكوم
ــارج  ــدى الخ ــه ل ــن توج ــاك م ــاض، إذا كان هن ــة الري ــي حكوم ــة ه ــة وهمي حكوم
ملوضــوع االنفصــال وموضــوع رشذمــة اليمــن وأقلمتــه فهــذا شــأنهم وســنواجه هذه 
املشــاريع حتــى نفشــلها بــإذن اللــه تعــاىل، لكــن أن تقــول يل أن هنــاك حكومــة، أيــن 
توجــد الحكومــة يف عــدن؟ ال يوجــد. هنــاك حكومــة يف فنــادق الريــاض ال يختلفــون 
ــارة  ــاط وقــادة الجيــش الســعودي واإلماراتــي واألمريكــي تمامــاً، هــم عب عــن ضب
عــن ضبــاط وعمــالء ومرتزقــة ال يختلفــون يف كونهــم، مثــال يحملــون نفــس الشــعور 

والتوجــه األمريكــي يف تمزيــق هــذا البلــد وإلحــاق الــرضر بــه.
* املذيــع: بمــا تنبــئ بعــض الترفــات، هــل شــاهدتم كمــا شــاهد الكثــر االحتفاالت 
ــوت،  ــة حرضم ــه بمحافظ ــن إقامت ــع م ــه أو من ــع عن ــذي من ــتقالل ال ــد االس بعي
ــة يف عــدن  ــي تدعــي الرعي ــه، ولكــن الحكومــة الت وســمح للبعــض يف عــدن إقامت
ــذه  ــن وزراء ه ــة م ــن واملرتزق ــض املنافق ــا وبع ــض وزرائه ــرض بع ــت وح احتفل
ــم الســعودية  ــم االنفصــال وتحــت عل ــوا تحــت عل الحكومــة حكومــة هــادي، احتفل

ــي. ــم الوطن ــم اإلمــارات وغــاب العل وعل
ــن  ــن كان نح ــا م ــعبي، كائن ــم الش ــبة للزخ ــرف بالنس ــاد: أوال تع ــس الصم - الرئي
ــاءة أو  ــب بن ــب بمطال ــذي يطال ــي ال ــار الوطن ــن يف اإلط ــعب لك ــرم رأي ش نح
ــئ عــن  محقــة لكــن أن تكــون تحــت يافطــة الخــارج هــذا يشء خطــر جــدا وينب
ــن  ــك م ــت ل ــا قل ــك كم ــاريعهم، لذل ــذ مش ــبيل تنفي ــاض يف س ــالء الري ــقوط عم س
ــاً ال  ــاً ســعودياً إماراتي هــم موجــودون يف الريــاض يأتــون لينفــذوا مروعــاً أمريكي
يختلفــون تمامــا عمــن هــم يتبنــون هــذا املــروع مــن أصلــه، فهــؤالء فقــط عبــارة 

ــن. ــه يف اليم ــه وأهداف ــق أغراض ــدوان لتحقي ــا الع ــن أدوات ويمتطيه ع
* املذيــع: عــى ذكــر حديثنــا ونقاشــنا عــن املنافقــن، أنتــم فخامــة الرئيــس أصدرتم 
قــرار عفــو عــام، أصدرتــم قــراراً بالعفــو العــام وشــمل رشيحــة واســعة واســتثنى 
ــول  ــن املأم ــات، لك ــان يف كل املحافظ ــه لج ــكلت ل ــام ش ــو الع ــرار العف ــض، ق البع
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ــعبي  ــود الش ــتوى الصم ــى مس ــج ع ــس نتائ ــام أن تلم ــو الع ــرار العف ــن وراء ق م
ــه  ــم مع ــرب بالحس ــدوان والق ــة الع ــبيل مواجه ــم يف س ــادة الزخ ــتوى زي ــى مس ع
ــو  ــرار العف ــالل ق ــن خ ــس م ــذي مل ــا ال ــات، م ــكرية ويف كل الجبه ــارك العس يف املع
العــام إىل اآلن بعــد تشــكيل كل لجــان، بعــد إطــالق عــدد مــن املســاجن عــى خلفيــة 

ارتمائهــم يف أحضــان العــدو؟
- الرئيــس الصمــاد: خطــوة العفــو العــام نحــن نعترهــا خطــوة اســراتيجية مهمــة 
جــدا يف ســبيل تعزيــز التالحــم الوطنــي مهمــا كان.. نحــن نعتــر مــن يقاتلــون يف 
ــم أن نــرى الكثــر مــن  صــف الطــرف اآلخــر هــم يمنيــون بــال شــك، ونحــن نتأل
ــدا أن  ــم ج ــن امله ــه م ــا أن ــك رأين ــدوان، لذل ــان الع ــون يف أحض ــعبنا يرتم ــاء ش أبن
ــوا  ــن أن يلب ــذا الوط ــرام له ــم ذرة اح ــن إذا كان لديه ــوة يمني ــم كأخ ــل معه نتعام
هــذا الصــوت وأن يأتــوا إلينــا كأخــوة يمنيــن، أن نتفاهــم جميعــا يف بنــاء مســتقبل 
ــدار  ــل إص ــابقا قب ــا س ــن كن ــارج، نح ــان الخ ــاء يف أحض ــن االرتم ــدا م ــن بعي اليم
ــر  ــع الكث ــا م ــز أو غره ــواء يف تع ــاطات س ــن الوس ــر م ــا الكث ــام بذلن ــو الع العف
مــن القيــادات التــي كنــا نأمــل أن نصــل إىل حلــول وطنيــة داخليــة محليــة بلديــة 
ــن  ــدوان، لك ــى الع ــة ع ــوت الفرص ــا أن نف ــن خالله ــتطيع م ــر نس ــح التعب إن ص
لأســف كان بعــض قــادة هــذه املجاميــع قرارهــم ليــس بأيديهــم ورفضــوا الكثــر 
ــادرات وتباهــوا أنهــم رفضــوا إيقــاف الحــرب ســواء يف تعــز أو يف غرهــا،  مــن املب
ــم  ــية لرمي ــراتيجية أساس ــوة اس ــام كخط ــو الع ــرار العف ــوة ق ــاءت خط ــك ج لذل
ــادرات مــن أجــل  ــر مــن املب ــا يف ســبيلها الكث ــي، ونحــن قدمن ــت اليمن وضــع البي
ــيايس  ــم الس ــة حقه ــم ممارس ــان وله ــن واألم ــم األم ــادات. وله ــؤالء القي ــودة ه ع
أهــم يشء أن يتخلــوا عــن طــرف العــدوان ألن الكثــر غــرر بهــم يف بدايــة العــدوان، 
ولكــن يف األخــر تبينــت أهــداف العــدوان ودناءتــه، يعنــي حصلــت بعــض العراقيــل 
يف بدايتهــا مــن ضمنهــا كان االســتهداف اإلجرامــي الــذي حصــل يف الصالــة الكــرى 
ــة العفــو العــام والــذي أدى إىل إعــادة  ــه بعــض أعضــاء لجن والــذي كان مــن ضمن
ترتيــب وضعهــا مــن جديــد. والحمــد للــه اآلن هنــاك جهــود يشــكر عليهــا اإلخــوة 
يف لجنــة العفــو العــام تبــذل يف تشــكيل اللجــان وقــد بــدأت يف اإلفــراج عــن بعــض 
املعتقلــن عــى ذمــة األحــداث ســواء يف عمــران أو يف ريمــة أو يف البيضــاء ويف غرهــا 
مــن املناطــق وقــد عــاد املئــات فعــال قــد عــاد املئــات بضمانــات بعــض املشــائخ، 
ــدد  ــل ونج ــم.. نأم ــم وكرامته ــم حريته ــم له ــن يف مناطقه ــون آمن ــم اآلن يعيش وه
الدعــوة لكثــر مــن القيــادات أننــا إخــوة وأبنــاء وطــن واحــد تعالــوا إلينــا جميعــا 
ــوا  ــن أن تكون ــدال م ــم ب ــوب إذا أردت ــب وال مغل ــاور ال غال ــا لنتح ــم جميع لنتفاه
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أداة يســتخدمكم العــدوان وســرمي بكــم يف يــوم مــن األيــام كمــا يســتغني دائمــا 
ويف كل املراحــل عــن كل مــن وقفــوا معــه. لذلــك حتــى يف جريمــة الصالــة الكــرى 
التــي يحــاول العــدوان أن يخــرج منهــا وأن يرمــي بهــا عــى مرتزقتــه نالحــظ أنهــم 
ــد  ــن نؤك ــة؛ فنح ــة واألخالقي ــاءلة القانوني ــن املس ــدوان م ــرج للع ــوا مخ ــط يمثل فق
مــن جديــد ان هــذه الخطــوة هــي خطــوة جــادة لدينــا وســنعمل مــا بوســعنا مــن 
أجــل تنفيذهــا بــإذن اللــه تعــاىل. ونجــدد دعوتنــا إلخوتنــا اليمنيــن اللذيــن يريــدون 
ــوا  ــم أن يقف ــب منه ــن ال نطل ــن.. نح ــف الوط ــن وإىل ص ــف اليم ــودوا إىل ص أن يع
ــوا  ــكم وعيش ــدوا أنفس ــل يشء حي ــم أق ــم له ــل نقوله ــدوان؛ ب ــة الع ــا يف مواجه معن
يف أوطانكــم ويف قراكــم ومــع أهاليكــم ال تخدمــوا بــأي أنشــطة هــذا العــدوان ولكــم 

األمــن واألمــان.
ــدور يف  ــيتوىل ال ــد س ــم بالتأكي ــاوب منه ــم يتج ــن ل ــل م ــن يف املقاب ــع: لك * املذي
مواجهتــه أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف كل جبهــات القتــال.. أبطــال الجيــش 
واللجــان الشــعبية شــأنهم كشــأن كل أبنــاء الشــعب اليمنــي مؤملــن عــى دور كبــر 
ــبيل  ــم يف س ــبيل دعمه ــم يف س ــبيل رفده ــي يف س ــاذ الوطن ــة اإلنق ــه حكوم ــوم ب تق
إســناد تحركهــم ســعيا ووصــوال عــى الحســم القاطــع مــع العــدو، مــا الــدور مــا 
العمــل مــا اإلجــراء الــذي ســتقدمه حكومــة اإلنقــاذ بدعــم منكــم أنتــم يف املجلــس 
الســيايس األعــى ســيادة الرئيــس يف ســبيل إســناد أبطــال جيشــنا ولجاننــا الشــعبية 
الذيــن يبذلــون التضحيــات الجســورة والغاليــة مــع كل ســاعة يف كل جبهــات القتــال 

ذودا عــن األرض واألعــراض؟
- الرئيــس الصمــاد: أنــا قلتهــا وبريــح العبــارة أثنــاء زيارتنــا لبعــض الجبهــات 
ــة  ــمه حري ــاك يشء اس ــا كان هن ــم مل ــوال ه ــن ول ــم درع الوط ــال ه ــؤالء الرج أن ه
ــن  ــن م ــم يك ــة إذا ل ــى والحكوم ــيايس األع ــس الس ــك املجل ــن لذل ــتقالل يف اليم واس
ــال  ــؤالء الرج ــة ه ــود ورعاي ــة الصم ــز حال ــات وتعزي ــام بالجبه ــا االهتم أولوياته
ــل  ــن أج ــت م ــا أت ــا ألنه ــر فيه ــال خ ــن ف ــهداء واملعاق ــة أرس الش ــن ورعاي املرابط
هــذا الــيء يعنــي أولويــة األولويــات.. فعندمــا نقــول أولويــة املواجهــة العســكرية 
ــي يف  ــي تأت ــة فه ــوات االقتصادي ــة والخط ــى االقتصادي ــة فحت ــة واالقتصادي واألمني
ــا  ــم أيض ــم وأرسه ــم لرعايته ــات لتغذيته ــؤالء يف الجبه ــود له ــز الصم ــار تعزي إط

ــالالت. ــل اخت ــة ال يحص ــة الداخلي ــى الجبه ــاظ ع للحف
ــؤالء  ــا ه ــة أولوياتن ــر أن أولوي ــن نعت ــة فنح ــة الداخلي ــى الجبه ــاظ ع ــاً للحف أيض
ــم وكل  ــون له ــند والع ــم الس ــك يف تقدي ــم وكذل ــم يف رعايته ــام به ــال يف االهتم الرج
ــة الصمــود  مؤسســات الدولــة ســتكون بالشــكل الــذي يُهيــئ الوضــع لتعزيــز حال
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ــي. ــود امليدان ــه الصم ــذي أول وال
ــة  ــد باملضاعف ــوم بالرف ــة الي ــكرية معني ــزة العس ــاع كل األجه ــع: وزارة الدف * املذي
بــأن يكــون هنــاك دور ملمــوس يف كل الجبهــات خصوصــاً الجبهــات التــي تتكــرر 
ــش  ــال الجي ــل أبط ــن قب ــال م ــل باستبس ــدو وتقاب ــل الع ــن قب ــات م ــا الزحوف فيه

ــعبية ؟ ــان الش واللج
ــار  ــم الحص ــدوان ورغ ــم الع ــذل رغ ــرة تُب ــود كب ــاك جه ــاد: هن ــس الصم - الرئي
ورغــم شــحة اإلمكانيــات لكــن الجيــش واللجــان الشــعبية مســيطرين عــى الوضــع 
بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل، ومهمــا كان حجــم املعانــاة لكــن مــا كنــا ســنخره 
وســنعانيه فيمــا لــو حصــل ال قــدر اللــه أي تقــدم للعــدوان ســيكون الكثــر وأولهــا 
عزتنــا وكرامتنــا والخــزي يف الدنيــا واآلخــرة، لذلــك نحــن حتــى وإن كان هنــاك بعض 
املعانــاة وبعــض النقــص يف اإلمكانيــات نستشــعر أوالً أننــا مــع اللــه ســبحانه وتعــاىل 
وندافــع عــن قضيتنــا وعــن وطننــا وان مــا كان ســيلحقنا يف حــال قرنــا وفرطنــا 
يف املواجهــة ســيكون أضعــاف مــا نعانيــه اآلن، الجميــع يعانــي يف هــذا الشــعب لكــن 
إمــا نعانــي ونجعــل األعــداء هم مــن يصيحــون مننــا أو أن نــرك لهــم املجــال لنعاني 
ولنصيــح تحــت أقدامهــم وهيهــات منــا ذلــك، فالنــاس يستشــعروا هــذا الــيء الوعي 
ــه أبنــاء الجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية يف أن هــذه املعانــاة بعدهــا  الــذي يحمل
فــرج ال محالــة بــإذن اللــه تعــاىل، بينمــا اآلخــرون املرتزقــة واآلخــرون هــم يعرفــون 
أن معاناتهــم ليــس بعدهــا إال الــذل والخــزي والهــوان وســتالحقهم لعنــة األجيــال يف 

الدنيــا ويف اآلخــرة.
* املذيــع: نعــم ســيادة الرئيــس يبــدو أن الوقــت داهمنــا وبقــي لدينــا العديــد مــن 
الرســائل، حكومــة اإلنقــاذ شــكلت بفضــل اللــه وجهــود جبــارة مــن كل مــن املجلــس 
الســيايس األعــى بإســناد وإرادة شــعبية عظيمــة، مــا هــي الرســالة التــي يجــب أن 
تقــرع آذان كل الــوزراء بخصــوص التحــرك التعاطــي مــع هــذا الوضــع يف ظــل هــذه 

الظــروف التــي تحتــم التحــرك برعــة متناهيــة ؟
ــن  ــا نح ــتثنائية ورجاله ــة اس ــت يف مرحل ــة أت ــذه الحكوم ــاد: ه ــس الصم - الرئي
ــدوان  ــة الع ــتثنائي يف مواجه ــم دور اس ــيكون له ــتثنائين وس ــاالً اس ــم رج نعتره
وتعزيــز الصمــود والحفــاظ عــى وضــع البلــد االقتصــادي واألمنــي والعســكري ويف 
كل املجــاالت، لذلــك أوجــه شــكري ملــن انتمــى لهــذه الحكومــة ألنهــم رجــال أتــوا 
ــداً  ــداً عــن الحزبيــة بعي ــة اســتثنائية وعليهــم أن يكونــوا رجــال وطــن بعي يف مرحل
عــن املناطقيــة، عندمــا يدخلــون مــن رئاســة مجلــس الــوزراء هــم أصبحــوا وزراء 
ــور  ــية، واألخ الدكت ــة أو سياس ــن أي حزبي ــات ع ــن أي مكون ــداً ع ــن بعي ــكل الوط ل
ــة وبمســتوى هــؤالء الرجــال الذيــن  عبدالعزيــز بــن حبتــور رجــل بمســتوى املرحل
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ــالد. ــؤون الب ــاىل يف إدارة ش ــه تع ــإذن الل ــه ب ــاً ل ــيكونون عون ــه وس ــيلتفون حول س
ــارج،  ــج للخ ــائلكم بالتدري ــاء رس ــذا اللق ــام ه ــس يف خت ــيادة الرئي ــع: س * املذي

ــه؟ ــي برمت ــعب اليمن ــعبية، للش ــان الش ــش واللج للجي
ــم  ــي انت ــم الخارجــي احرمــوا إرادة الشــعب اليمن - الرئيــس الصمــاد: نقــول للعال
ســتندمون يومــاً أنكــم فقدتــم ثقــة هــذا الشــعب العظيــم الــذي ســيأتي يــوم تنحني 
لــه كثــر مــن املواقــف العامليــة إجــالالً لهــذا الشــعب العظيــم، انتــم اآلن أمــام أمــر 
ــا  ــاً وحكومــة تناقــش برنامجه ــد شــعبياً وبرملاني ــس ســيايس أعــى مؤي واقــع مجل
تحــت قبــة الرملــان، عليكــم أن تحرمــوا إرادة الشــعب اليمنــي وأن تتعاملــوا بإيجابيــة 
ملــا فيــه مصلحــة اليمــن ومصلحــة اإلقليــم ومصلحــة العالــم وعليكــم أن تفهمــوا أن 
أي تداعيــات اقتصاديــة أو أمنيــة أو عســكرية لــن تبقــى يف حــدود اليمــن لوحــده بــل 

ســتطال دول اإلقليــم والعالــم.
* املذيع: نعم والقاعدة التي ستبنون عليها عالقاتكم مع الخارج ما هي؟

- الرئيــس الصمــاد: هــي أن مــن يحرمنــا نحرمــه ويكــون لــه أولويــة قائمــة عــى 
املصالــح املشــركة والنديــة واالحــرام؟

ــكل  ــة ب ــال الرجول ــعبية رج ــان الش ــش واللج ــال الجي ــبة ألبط ــع: بالنس * املذي
ــن كل  ــذودون ع ــراء ويف كل واد ي ــل ويف كل صح ــا يف كل جب ــا وتفاصيله مفرداته

ــالد؟ ــس للب ــت كرئي ــم أن ــا إليه ــالة توجهه ــن رس ــراض كل اليمني أع
ــال  ــؤالء الرج ــالل له ــرام واإلج ــر واالح ــكر والتقدي ــاد: كل الش ــس الصم - الرئي
ــول  ــتطيع أن نق ــف ونس ــم املواق ــطروا أعظ ــن س ــال الذي ــات القت ــن يف جبه املرابط
ــوا  ــم واجه ــم، فه ــات العال ــتدرس يف أكاديمي ــطورية س ــم أس ــطرون مالح ــم يس أنه
أعتــى عــدوان عــى وجــه األرض هــم واجهــوا أعتــى تقنيــة حديثــة أصبحــت اليمــن 
حقــل للتجــارب، نحــن نعتــر أن هــؤالء هــم درع الوطــن الحصــن ونحــن نخجــل أن 
نتحــدث عــن مــا نقدمــه لهــم لكــن نقــول لهــم أنتــم رجــال الرجــال ســنقف معكــم 
وإىل جانبكــم ومهمــا كان حجــم املعانــاة التــي تعانونهــا فأنتــم )إن تكونــوا تأملــون 

فإنهــم يأملــون كمــا تأملــون وترجــون مــن اللــه مــا ال يرجــون(.
نحــن وإياكــم وعــى أيديكــم ننتظــر الفــرج بهــذا الصــر األســطوري بينمــا غركــم 
ينتظــر الخــزي والــذل والهــوان والخســة والحقــارة بــل واإلهانــة عــى أيــدي مــن 
خدموهــم، لــوال معاناتكــم لــوال صركــم أيهــا الرجــال يف الجبهــات لكنــا نعانــي مــا 
هــو أشــد وأنكــى مــن خــالل هيمنــة الباطــل وهيمنــة دول العــدوان، ســنبذل كل مــا 

بوســعنا لتكــون أولويــة أولوياتنــا االهتمــام برعايــة هــؤالء الرجــال املرابطــن.
لشــعبنا كل الشــكر والتقديــر واإلجــالل واالحــرام لــكل أبنــاء شــعبنا رجــاالً ونســاًء 
ــم  ــر أنه ــن نعت ــعب، نح ــات الش ــن كل فئ ــال مدرس ــال أعم ــاالً، رج ــيوخاً وأطف ش
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وقفــوا وقفــًة شــجاعة وقامــوا بــدور اســتثنائي يف ظــل ظــروف اســتثنائية ونحــن 
نعلــم ونــدرك حجــم املعانــاة نحــن ال نزايــد بمواقفكــم نــدرك املعانــاة لذلــك نحــن 
ــل أن  ــى ولع ــل ع ــن أج ــف م ــازالت واملواق ــن التن ــر م ــر الكث ــر الكث ــدم الكث نق
ــر  ــن يف األخ ــاة، ولك ــذه املعان ــع ه ــف العــدوان لرف ــي إىل وق ــول تف ــل إىل حل نص
إذا لــم يكــن إال األســنّة مركبــاً فمــا حيلــة املضطــر إال ركوبهــا، عندمــا نــرى العــدوان 
مــر عــى اســتئصالنا وإهانتنــا وإذاللنــا واســتباحة دمائنــا وأموالنــا وأعراضنــا فما 
ــا وبــن  ــه بينن ــاك مــن ســبيل إال الصمــود واملواجهــة والصــر حتــى يقــي الل هن

أعدائنــا.
* املذيــع: فخامــة الرئيــس صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، رئيــس 
ــا،  ــي طرحته ــات الت ــرا باملعلوم ــعدت كث ــك، س ــاء مع ــرا باللق ــعدت كث ــالد، س الب
أشــكرك شــكرا جزيــال، أشــكر مشــاهدينا الكــرام يف الداخــل والخــارج عــى حســن 

اإلصغــاء وكــرم املتابعــة، والســالم عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يكشف يف مقابلة مع قناة امليادين 
عن مشاركة اسرائيل يف العدوان على اليمن

]15/يناير/2017[ صنعاء - سبأ:
ــي  ــة الت ــاد يف املقابل ــح الصم ــى االخ صال ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــف رئي كش
ــدوان  ــل يف الع ــاركة ارسائي ــن مش ــة ع ــا الليل ــن وبثته ــاة امليادي ــه قن ــا مع اجرته
عــى اليمــن وتقديــم الدعــم املعلوماتــي واالســتطالع الجــوي وتكامــل االدوار بينهــا 
وبــن الســعودية يف العــدوان عــى اليمــن ومبادرتهــا منــذ مــا قبــل العــدوان إلعــالن 
مخاوفهــا مــن التحــوالت السياســية يف اليمــن وحرصهــا عــى الســيطرة عــى بــاب 
ــة  ــتغالل االنظم ــة واس ــة وصومالي ــزر ارتري ــن رشاء ج ــه م ــوم ب ــا تق ــدب وم املن

ــدب. ــاب املن ــر وب ــر االحم ــة يف البح ــى املالح ــة ع ــة للهيمن ــة املنبطح العربي
ــا  ــل ويف مقدمته ــة مــع ارسائي ــة املتعاون ــة العربي ــاد ان االنظم ــس الصم ــد الرئي واك
ــاح، وان  ــة واالنبط ــؤ والعمال ــار التواط ــوي بن ــن يكت ــتكون اول م ــعودية س الس
ــكا وان اســتهداف اليمــن والعــدوان  ــل وامري احتاللهــا هــو الهــدف القــادم إلرسائي
ــه يأتــي ايضــا يف هــذا الســياق..وطمن الصمــاد الشــعب اليمنــي وكل أصدقــاء  علي
اليمــن واحــرار العالــم بــأن املعركــة تحــت الســيطرة، وأنهــم فقــط بوســائل إعالمهم 
ــاب  ــة يف ب ــرا اىل ان املعرك ــة، مش ــارات وهمي ــون انتص ــة يصنع ــم اإلعالمي وأبواقه
ــى  ــا تبق ــم م ــتهدف كت ــة تس ــي معرك ــاحلية، ه ــق الس ــاب واملناط ــدب ويف ذو ب املن
مــن انفــاس الشــعب اليمنــي، وانهــا مرحلــة معــرة عــن عجــز العــدوان عســكريا 



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

440

ــي باســتهداف  ــاس الشــعب اليمن ــم أنف ــي واتجاهــه اىل معركــة كت يف الداخــل اليمن
ــي. ــاحل الغرب ــي يف الس ــس اليمن ــادي واملتنف ــب االقتص الجان

واشــار الصمــاد اىل املــدد الشــعبي املتجــدد لجبهــات الصمــود والدفــاع عــن اليمن وان 
وراء الجيــش واللجــان الشــعبية بحــر رافــد مــن املجتمــع اليمنــي األبــي، وقبائلــه وان 

الجيــش واللجــان الشــعبية قــادرون عــى الصمــود حتــى تنكر شــوكة العــدوان.
ــروع  ــداف امل ــاد واه ــة ابع ــى يف املقابل ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــح رئي واوض
االمريكــي يف املنطقــة، القائــم عــى التمزيــق واســتمرار تعقيــد افــق الســالم حتــى يف 
املناطــق التــي فشــلت فيهــا السياســية االمريكيــة وادت اىل تراجعهــا وحلفائهــا كمــا 
يف العــراق، وســوريا.. مشــرا اىل االســتجابات الدائمــة والتنــازالت التــي قدمــت مــن 
اجــل الســالم ولــم يتحقــق منهــا يشء، ومــا حققتــه السياســية اليمنيــة مــن احــراج 

ــه باســتغالل اي ممانعــة سياســية. ــب االمريكــي وافشــال رهانات الجان
ــة  ــة والجبه ــات الوطني ــن املكون ــالف ب ــى الخ ــان ع ــى ان الره ــاد ع ــد الصم واك
ــي  ــة الت ــوى الوطني ــتحيل، وان الق ــى املس ــان ع ــال وره ــن الخي ــة رضب م الداخلي
ــاب  ــى حس ــف ع ــرط او تختل ــن ان تف ــال ال يمك ــات القت ــا يف جبه ــت دمائه امتزج
الكرامــة والعــزة وتمكــن العــدوان مــن رقــاب الجميــع..وان الخــالف دومــا هــو يف 

ــة. ــرات املواجه ــع متغ ــل م ــات والتعام ــد الجبه ــى س ــابق ع التس
ــر  ــال 2000 عن ــالح يف اغتي ــزب االص ــارص ح ــورط عن ــن ت ــاد ع ــف الصم وكش
ــة.. مشــرا اىل حجــم  ــة ومــن الكــوادر الوطني ــة اليمني مــن عنــارص املؤسســة االمني
االخــراق الــذي شــكله الحــزب يف املؤسســة األمنية..ومــا يقــوم بــه عبدربــه هــادي 
مــن اجتماعــات مــع عنــارص القاعــدة يف قــر املعاشــيق لتحشــيد القاعــدة وداعــش 
يف جبهــات ذو بــاب ومــارب ومــا ينفــذ مــن مرحيــة الســتغالل هــذه العنــارص مــن 

أجــل التواجــد الخارجــي واســرزاق الخــارج والدعــم املــادي.
ــا  ــن القضاي ــة م ــة اىل جمل ــى يف املقابل ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرق رئي ــا تط كم

ــة: ــص املقابل ــي ن ــا ي ــكرية.. وفيم ــة والعس ــية واالقتصادي ــع السياس واملواضي
املياديــن: مــن العاصمــة اليمنيــة صنعــاء نرحــب بكــم.. بعــد عــام وعــرة أشــهر 
مــن الحــرب عــى ويف اليمــن.. نســأل عــن أفــق هــذه الحــرب، املمتــدة عــى طــول 
الجغرافيــا اليمنيــة.. عــن خيــارات الجبهــة الداخليــة ومســتقبل البلــد ووحدتــه.. عــن 
ــي يف  ــدور األمريك ــن ال ــقط.. وع ــاق مس ــر اتف ــد تبخ ــيايس، بع ــوار الس ــر الح مص
العهــد الجديــد.. عــن الدعــم اإليرانــي، وعــن جهــود األمــم املتحــدة مــع تــويل أمينهــا 
العــام الجديــد، يف هــذا الحــوار الخــاص مــع األســتاذ صالــح الصمــاد رئيــس املجلس 

الســيايس األعــى يف اليمــن.. أســتاذ صالــح، أهــالً ومرحبــا بــك يف املياديــن.
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الصماد: أهال وسهال وحياكم الله..
ــدان  ــخن يف املي ــة األس ــن الجبه ــدأ م ــد أن نب ــوار، الب ــذا الح ــتهل ه ــن: يف مس امليادي
ــدور  ــاك ت ــج.. هن ــوب يف لح ــاً كْهب ــا، أيض ــدب، املخ ــاب املن ــاب، ب ــداً ذو ب وتحدي
ــري،  ــري وبح ــف ب ــة قص ــة مكثف ــارات جوي ــام غ ــذ أي ــف، من ــي األعن ــارك ه مع
الجميــع يرقــب هــذِه املعركــة التــي وصفهــا محافــظ تعــز املعــن مــن قبلكــم بأنهــا 

ــل؟  ــة بالفع ــي مصري ــل ه ــة.. ه ــة مصري معرك
ــاة املياديــن والقائمــن عليهــا  الصمــاد: أوالً أرحــب بكــم، ومــن خاللكــم نشــكر قن
عــى الــدور الريــادي الــذي قامــت بــه يف رفــع مظلوميــة الشــعب اليمنــي، وإيصــال 
ــة اإلعــالم بتضليــل الــرأي  ــم، يف الوقــت الــذي اشــتغلت ماكن صــوت اليمنيــن للعال
العــام املحــي والــدويل.. الفــرة األخــرة كمــا تعلــم أخــي العزيــز واألخــوة املشــاهدين 
أن العــدوان قــد وصــل إىل حالــة مــن اإلفــالس والهزيمــة واإلحبــاط، خــالل الفــرات 
املاضيــة وخــالل محاولتــه اليائســة باتجــاه تحقيــق أي خــرق ميدانــي ســواء كانــت 
أيــام املحطــات التشــاورية يف الكويــت ويف جنيــف، والتــي اســتطاع مــن خاللهــا أن 
ــدب ويف  ــاب املن ــا يحصــل اآلن يف ب ــدان.. م ــد قــوي يف املي ــش وأن يعمــل تصعي يجي
املخــا ويف كهبــوب ويف غرهــا مــن املناطــق الســاخنة التــي تشــتد فيهــا املعــارك، هــي 
ــا اآلن يدفعــون  ــن فيه ــر أن اليمني ــة واإلســالمية، نعت معركــة كرامــة لأمــة العربي
ــزق،  ــع املرت ــة م ــت معرك ــة ليس ــالمية.. فاملعرك ــة واإلس ــة العربي ــة األم ــن كرام ثم
ــه  ــوم أن ــل بالدرجــة األوىل، ومعل وليســت مــع الســعودية، هــي معركــة مــع إرسائي
ومنــذ ســقوط الهيمنــة الســعودية عــى اليمــن بعــد ثــورة الحــادي والعريــن مــن 
ســبتمر، كانــت أول تريحــات تفاجأنــا بهــا هــي تريحــات الكيــان الصهيونــي 
ــذا  ــم له ــدب وتهديده ــاب املن ــن ب ــون م ــمونه الحوثي ــراب مايس ــن اق ــم م بتخوفه
ــان  ــل والكي ــه إرسائي ــا تدعي ــس م ــم عك ــت للعال ــذي ثب ــدويل، ال ــي ال ــر املالح املم
ــة  ــذه املعرك ــة يف ه ــي رأس الحرب ــل ه ــر أن إرسائي ــن نعت ــك نح ــي، لذل الصهيون
ومعلــوم أن الطــران اإلرسائيــي االســتطالع اإلرسائيــي واألقمــار اإلرسائيليــة تشــارك 
بــدور أســايس وفاعــل وبــدت تريحاتهــم واضحــة اآلن ال غبــار عليهــا ولقاءاتهــم 
مــع املســؤولن الســعودين لقــاءات باملكشــوف، ليــس هنــاك حــرج أمــام العــدوان 
الســعودي يف التبجــح بعالقتــه مــع الكيــان الصهيونــي، فهــذه املعركــة هــي معركــة 
كرامــة ونعتــر كمــا تحــدث األخ املحافــظ أنهــا معركــة مصريــة، مصريــة عــى األمة 
العربيــة واإلســالمية بشــكل عــام، ألن هــذه املنطقــة وهــذا املنفــذ البحــري والحيــوي 

ــة واإلســالمية... سيســتخدم يف إذالل وامتهــان الشــعوب العربي
ــق بالســعودية وإرسائيــل، هــل لديكــم  ــم تقولــون كالمــاً خطــراً يتعل املياديــن: أنت

أدلــة عــى مشــاركة إرسائيــل يف الحــرب منــذ بدئهــا؟ 
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ــاب  ــش واللجــان الشــعبية إىل ب ــه مــن وصــول الجي ــد أحــد تخوف ــم يب ــاد: ل الصم
املنــدب مثلمــا أظهــرت إرسائيــل تخوفهــا وعــى لســان أكــر ساســتها، لذلــك الــدور 

اإلرسائيــي أســايس وبــارز...
املياديــن: هــل إرسائيــل تشــارك يف امليــدان.. أنتــم أيضــاً ترفعــون شــعار الرخــة 
موجــه أيضــاً ضــد إرسائيــل وتقولــون املــوت إلرسائيــل.. أو اللعنة عــى اليهــود بمعنى 
مــن الطبيعــي أن تتخــوف إرسائيــل وكبــار ساســة إرسائيــل مــن هــذِه الناحيــة ومــن 

صعودكــم إىل ســدة الحكــم يف البلــد؟ 
الصمــاد: إرسائيــل تشــري جــزر مــن الصومــال وتشــري جــزر مــن إريريــا، ولهــا 
ــة  ــة عربي ــد أنظم ــة أن تج ــا الفرص ــت له ــري، الح ــام اإلرت ــع النظ ــة م ــة قوي عالق
منبطحــة ســتخدمها للهيمنــة عــى هــذا املنفــذ الحيــوي والهــام، ونحــن نعــرف أن 
ــم  ــوال الدع ــم، ل ــذا الحج ــة به ــل معرك ــن أن تدخ ــر وأذل م ــن وأحق ــعودية أجب الس

ــي.. ــي واألمريك الصهيون
ــة  ــذه املعرك ــت ه ــن وصل ــدب إىل أي ــاب املن ــاب وب ــة ذو ب ــود إىل معرك ــن: نع امليادي

ومــا الهــدف منهــا إجمــاال؟
ــة  ــي معرك ــاحلية، ه ــق الس ــاب واملناط ــدب ويف ذو ب ــاب املن ــة يف ب ــاد: املعرك الصم
تســتهدف كتــم مــا تبقــى مــن انفــاس الشــعب اليمنــي، هــم دائمــا ليســوا أصحــاب 
قيــم، وليســوا رجــال ميــدان.. هــم فقــط يســعوا بعــد أن عجــزوا عســكريا إىل كتــم 
أنفــاس الشــعب اليمنــي مــن خــالل الجانــب االقتصــادي وكانــت آخــر خطــوة نقــل 
البنــك املركــزي وغــره، لذلــك الزال الســاحل يمثــل متنفــس إليصــال بعــض املــواد 
ــذ  ــى املنف ــوا ع ــوا أن يهيمن ــي، فيحاول ــعب اليمن ــة للش ــتقات النفطي ــة واملش الغذائي
الحيــوي املتمثــل يف الحديــدة ويف املخــا، وللعلــم ومــن خــالل اســتقرائنا للتاريــخ نجد 
أن الســعودية هــي الهــدف القــادم لأمريكيــن واإلرسائيليــن، لكــن هــم يعرفــون أن 
ــل  ــن يمث ــون اليم ــر، ك ــتقل ح ــن مس ــود اليم ــع وج ــب م ــعودية يصع ــالل الس احت
ــتقرئ  ــن يس ــة وم ــرة العربي ــة ودرع للجزي ــرة العربي ــبه الجزي ــوة لش ــدر ق مص
ــوا  ــد أن يكون ــة، إال بع ــرة العربي ــوا إىل الجزي ــم يدخل ــن ل ــد أن املحتل ــخ يج التاري
ــك نجــد أن كل هــذا  ــوا عليهــم، لذل ــوا أن يهيمن ــن وحاول ــوا أنفــاس اليمني ــد كتم ق
الدعــم األمريكــي والخارجــي للهيمنــة عــى اليمــن والهيمنــة عــى الســواحل اليمنيــة 
وربمــا تكــون الســعودية هــي أول مــن يكتــوي بنــار التواطــؤ والعمالــة واالنبطــاح، 
لذلــك نحــن نطمــن شــعبنا اليمنــي وكل إخوتنــا وأصدقائنــا مــن أحــرار هــذا العالــم 
ــة  ــم اإلعالمي ــم وأبواقه ــائل إعالمه ــط بوس ــم فق ــيطرة، وأنه ــت الس ــة تح أن املعرك
يصنعــون انتصــارات وهميــة، هــم لــم يحققــوا تقــدم حتــى شــرا واحــداً ال يف ذبــاب 
وال يف العمــري وال يف غرهــا، وكمــا تعــرف أن قادتهــم يتســاقطون يف ســاحات الوغــى، 
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فمــا بالــك باملســاكن واملرتزقــة املغــرر بهــم الذيــن يزجــون بهــم بأبخــس األثمــان...
امليادين: بالنسبة ملضيق باب املندب ومنطقة باب املندب؟؟ 

الصمــاد: املوقــع الجغــرايف لبــاب املنــدب نفســه أن جــزء مــن بــاب املنــدب يكــون 
ــه تحــت ســيطرة املناطــق الشــمالية،  ــة وجــزء من تحــت ســيطرة املناطــق الجنوبي
لذلــك ال يســتطيع أي طــرف أن يفــرض هيمنتــه دون الطــرف اآلخــر، لذلــك قــوات 
االحتــالل والغــزو يف مناطــق الحــدود الجنوبيــة وقــوات الجيــش واللجــان الشــعبية 

ــة.  متواجــدة يف املناطــق الشــمالية والغربي
امليادين: من تقصد بدول أو قوات أو االحتالل من هي بالضبط؟ 

الصماد: النظام السعودي واإلماراتي ومن غزا معهم يف أرض الجنوب. 
املياديــن: قبــل أيــام ظهــر رئيــس أركان هــادي يف ســواحل ميــدي، هــل هــذا يعنــي 

أن مينــاء ميــدي بــات تحــت ســيطرتهم؟
الصمــاد: كمــا تعلــم أن ميــدي هــي منطقــة حدوديــة محاذيــة للحــدود مــع اململكــة 
ــك  ــري، وكذل ــف البح ــبب القص ــا بس ــد فيه ــب التواج ــعودية، ويصع ــة الس العربي
الغطــاء الجــوي، ولكــن ميــدي كمديريــة مــا زلــت تحــت ســيطرة الجيــش واللجــان 
الشــعبية ولــم يســتطع العــدو أن يحقــق أي تقــدم فيهــا، إذا كان هنــاك مــن مناطــق 
محاذيــة للســاحل يف الريــط الحــدودي، يســتطيعوا مثــالً أن يعطــوا تغطيــة ناريــة 
للخطــوط األماميــة للجيــش واللجــان الشــعبية ليســتطيعوا مــن خاللهــا أن يتواجــدوا 
ــة  ــى أي منطق ــيطرون ع ــم يس ــي أنه ــذا ال يعن ــالم.. ه ــورة يف اإلع ــرزوا ص لي

اســراتيجية داخــل العمــق اليمنــي؟
امليادين: لكنه ظهر وتحرك بأريحية وبحرية كما بدا! 

الصمــاد: لكــن مــن يعــرف طبيعــة جغرافيــة منطقــة ميــدي يعــرف كيــف تكــون 
ــاحل  ــن الس ــا وب ــرق بينه ــة ال ف ــة حدودي ــي منطق ــة ه ــورة، ألن املنطق ــذه الص ه

ــعودي.. ــي والس اليمن
املياديــن: عدتــم قبــل أيــام مــن الحديــدة، ملــاذا هــذِه الزيــارة، وملــاذا هــذا التوقيــت؟ 
ــا  ــط بم ــر مرتب ــل األم ــاس؟ ه ــت الحس ــذا الوق ــدة يف ه ــون إىل الحدي ــاذا تتجه ومل

يجــري مــن تحــركات عــى ســواحل تعــز وأيضــا عــى ســواحل ميــدي؟؟ 
الصمــاد: املوضــوع هــو زيــارة طبيعيــة ملحافظــة الحديــدة، هــذِه املحافظــة التــي 
تمثــل رقعــة جغرافيــة ومصــدر حيــوي لالقتصــاد اليمنــي، وكذلــك زيــارة األخــوة 
يف البحريــة الذيــن يعتــرون اآلن رأس الحربــة أيضــاً مــع تركيــز العــدوان عــى هــذِه 

املناطــق. 
امليادين: بالنسبة للميناء هل هو يف خطر.. ميناء الحديدة؟؟ 
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الصماد: ميناء الحديدة تعرض لالستهداف
املياديــن: الجــوي... وأيضــا االســتهداف البحــري، لكــن هــل هنــاك مخــاوف مــن أن 

تمتــد املعــارك إىل الحديــدة، وبالتــايل إىل مينــاء الحديــدة؟ 
الصمــاد: بعيــد عليهــم أن يســتطيعوا ذلــك، هــم الزالــوا غارقــن يف املعــارك يف أطراف 
بــاب املنــدب ويف ميــدي، أمــا بالنســبة للبحريــة لــن يســتطيعوا أن يكــون لهــم قواعــد 
يف الــر وتواجــد وخاليــا داخليــة، وهــذا الــذي ال يمكــن أن يحققــوه داخــل العمــق يف 

ــدة وغرهــا مــن املحافظات. محافظــة الُحديْ
امليادين: ما الذي يجعلكم عى ثقة من هذا األمر؟؟ 

ــوة يف  ــل األخ ــن قب ــداً، وم ــة ج ــات رائع ــة وترتيب ــتعدادات قوي ــاك اس ــاد: هن الصم
البحريــة، وكذلــك املنطقــة الخامســة عــى أتــم الجهوزيــة ملواجهــة أي احتمــاالت وقــد 
جربــوا.. هــم كلمــا حاولــوا أن يضغطــوا يف مــكان عــى أن يكــون رخــواً أو ســهالً.. 

تفاجــأوا بصمــود قــل نظــره.
املياديــن: إذا مــا انتقلنــا إىل معركــة نهــم، وهــي أيضــاً جبهــة ســاخنة منــذ أشــهر 

تقريبــاً، إىل أي مــدى الجبهــة هنــاك متماســكة بالنســبة لكــم؟ 
الصمــاد: الجبهــة يف نهــم تعــرف أنهــا مــن قبــل أكثــر مــن ســنة، املعركــة هنــاك 
محتدمــة والضغــط مــن قبــل العــدوان لتحقيــق أي تقــدم أو خــرق ميدانــي يف هــذه 
الجبهــة ضغــط كبــر ومســتمر، وتبلــغ عــدد الغــارات يف بعــض األيــام إىل أكثــر مــن 
80غــارة يف حــال إســناد أي زحــف تقــدم للعــدوان باتجــاه مناطــق معينــه، ولكــن 
هــذِه الجبهــة هــي جبهــة متماســكة، أوالً بقــوة اللــه ســبحانه وتعــاىل وقــوة الجيــش 
ــاء املنطقــة.. كمــا تعــرف أن  ــاً بقــوة أبن واللجــان الشــعبية املتواجــدة هنــاك، وثاني
قبائــل محيــط صنعــاء هــي قبائــل أبيــة وعريقــة ولهــا تاريــخ وســجل نضــايل رائــد 
ــخ أن  ــالل أو أي غــزو عــى مــدى التاري ــم يســتطع أي احت ــخ، ول عــى مــدى التأري

يتجــاوز هــذه املناطــق، لذلــك الوضــع مطمــن للغايــة، وال يوجــد مــا يقلــق. 
امليادين: لكن فارق القوة كما يبدو ليس لصالحكم هناك؟

الصمــاد: لــو كان يســتطيعوا أن يحققــوا أي تقــدم، لحققــوه خــالل عريــن شــهر 
مــن العــدوان، أيضــا تعــرف أن زخــم عدوانهــم وقوتهــم، وكان الزال لديهــم االندفــاع 
ــن  ــوا أي يشء، اآلن نح ــتطيعوا أن يحقق ــم يس ــدوان ول ــة الع ــوي يف بداي ــر والق الكب
نعتــر أنهــم يف حالــة تراجــع وانكســار، ومــا هــذا التصعيــد امليدانــي الكبــر يف كل 
الجبهــات إال لتغطيــة العجــز ملحاولــة املســارعة إليجــاد أي خــرق ميدانــي للخــروج 
مــن الحــرج األخالقــي واإلنســاني الــذي يتنامــى بــن أوســاط أحــرار العالــم، جــراء 

هــذا العــدوان وهــذه املجــازر والحصــار. 
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ــع  ــم تتب ــاء، اآلن نه ــارف صنع ــى مش ــم ع ــار وه ــع وانكس ــف تراج ــن: كي امليادي
ــع  ــألة الراج ــم مس ــف نفه ــاء، كي ــأرب وصنع ــي م ــن محافظت ــع ب ــاء وتق صنع

ــم؟  ــبة له ــار بالنس واالنكس
الصمــاد: هــم عــى هــذا املنــوال يقولــون عــى مشــارف صنعــاء منــذ أكثــر مــن عام، 
ــم يحققــوا تقــدم  لكــن كمــا تعــرف عــى الخريطــة موقــع مديريــة نهــم إدارياً...ل
داخــل املديريــة نفســها، أغلــب املناطــق التــي دخلوهــا أو تقدمــوا فيهــا هــي باتجــاه 
مفــرق الجــوف إىل محــاذاة مديريــة نهــم، مديريــة نهــم أكــر مديريــات محافظــة 

صنعــاء، وربمــا أكــر مــن أي مــن دول الخليــج تقريبــاً..
املياديــن: صحيــح بالنســبة ملســاحة مديريــة نهــم، لكــن هــذا الضغــط الكبــر عليكــم 
الــذي تواجهونــه يف امليــدان.. إىل أي مــدى الجيــش واللجــان الشــعبية قــادرون عــى 

التماســك والصمــود أكثــر يف هــذِه الجبهــة ويف الجبهــات األخــرى؟ 
ــم،  ــعبية لوحده ــان الش ــش واللج ــس الجي ــات لي ــل يف الجبه ــذي يقات ــاد: ال الصم
ــام ويف  ــذِه األي ــذي يف ه ــي، ال ــي األب ــع اليمن ــن املجتم ــد م ــر أو راف ــم بح ــم وراه ه
هــذه الســاعات هنــاك الكثــر مــن الوقفــات عــى مســتوى محيــط صنعــاء ومســتوى 
ــش  ــات، فالجي ــد الجبه ــل اآلالف لرف ــن ب ــن املقاتل ــات م ــز املئ ــات لتجهي املحافظ
واللجــان الشــعبية قــادرون عــى الصمــود لتنكــر شــوكة العــدوان، وربمــا يكــون 
مــن يفكــر يف انهيــار الوضــع أن يكــون هــم أقــرب إىل االنهيــار وانكســار شــوكتهم، 
ــات  ــادات املكون ــت قي ــاب وتحدث ــن خط ــر م ــا يف أكث ــك، تحدثن ــتثبت ذل ــام س واألي
ــاس  ــح أن الن ــه صال ــي عبدالل ــم ع ــك أو األخ الزعي ــيد عبداملل ــواًء الس ــية س السياس

ــل.  ــد جي ــالً بع ــة جي ــتعدون للمواجه مس
امليادين: أفهم أن صنعاء آمنة وستظل آمنة؟ 

ــران  ــل الط ــن قب ــات م ــن اخراق ــل م ــا يحص ــتثناء م ــة باس ــتظل آمن ــاد: س الصم
ــدارس.  ــال وامل ــاء واألطف ــع والنس ــتهداف املصان باس

ــه واملؤتمــر الشــعبي  املياديــن: بالنســبة للجبهــة الداخليــة وبعــد اتفــاق أنصــار الل
العــام وتشــكيل املجلــس الســيايس، الخالفــات هــل هنــاك خالفــات بــن أنصــار اللــه 

وبــن املؤتمــر؟
الصمــاد: نعــم هنــاك خالفــات، مــن يتقــدم إىل املعركــة.. مــن يمســك هــذِه الجبهــة.. 
فهنــاك تبــدو الخالفــات يف التســابق إىل الجبهــات.. فمــن ينتظــر أن يحصــل خــالف 
ــت  ــة، امتزج ــذِه الحقيق ــوا ه ــم أن يدرك ــتحيل، وعليه ــى املس ــن ع ــو يراه ــي ه داخ
دمــاء الرجــال مــن املؤتمــر الشــعبي العــام ومــن أنصــار اللــه ومــن بقيــة القــوى 
الوطنيــة يف جبهــات القتــال، وال يمكــن إطالقــا أن يســاوم أحــد أو يفــرط أو نختلــف 
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ــن  ــدوان م ــن الع ــا وتمك ــا وعزتن ــاب كرامتن ــى حس ــاً، ع ــوع إطالق ــى أي موض ع
ــن  ــن ع ــد م ــذا أبع ــون، فه ــا يزعم ــب م ــات حس ــبة ألي خالف ــا بالنس ــا، ام رقابن

ــون عــى املســتحيل. الشــمس، وهــم يراهن
املياديــن: لكــن يف الواقــع تبــدو الخالفــات حــول مــن يصــل إىل املناصــب وليــس إىل 

الجبهــات؟ 
الصمــاد: ال يوجــد هــذا الــيء، وزراءنــا اآلن يف حالــة تقشــف كل واحــد يبحــث لــه 
عــن مصــدر دخــل مــن هنــا ومــن هنــا، نحــن شــكلنا حكومــة إنقــاذ وطنــي.. رجال 

مجاهديــن، ال يبتغــون موضــوع املكاســب واملصالــح..
املياديــن: قلتــم ليــس هنــاك خالفــات، وبالتــايل تــم التمديــد لكــم يف رئاســة املجلــس 
ــس أو  ــرك املجل ــض ت ــاد رف ــح الصم ــأن صال ــال ب ــن ق ــاك م ــن هن ــيايس، لك الس
ــع  ــه م ــاً علي ــا كان متفق ــاً مل ــد، خالف ــب بالتمدي ــيايس وطال ــس الس ــة املجل رئاس

ــام؟  ــعبي الع ــر الش املؤتم
ــا أســاس مــن الصحــة،  ــة ليــس له ــارة عــن فــركات إعالمي الصمــاد: كل هــذه عب
ــس  ــل املجل ــم عم ــة تنظ ــة داخلي ــاك الئح ــة، وهن ــات واضح ــا اتفاق ــن اتفقن نح
ــون  ــة أن تك ــذِه الالئح ــواد ه ــد م ــت أح ــا نص ــون كم ــى أن تك ــى، ع ــيايس األع الس
ــي  ــوات الت ــن الخط ــر م ــاك الكث ــهر، هن ــة أش ــدة أربع ــة مل ــس دوري ــة املجل رئاس
ــق بالوضــع  ــا يتعل ــا بصــدد املــي فيهــا بعــد تشــكيل الحكومــة، ســواء فيم الزلن
ــعبية  ــان الش ــج اللج ــمنة ودم ــن، ورس ــش واألم ــع الجي ــادة تجمي ــكري أو إع العس
وكثــر مــن املهــام الكبــرة التــي ال بــد مــن اســتكمالها.. فحبــذ األخــوة يف املجلــس 
الســيايس األعــى عــى أن تســتمر الفــرة كــدورة أو كحالــة اســتثنائية فقــط، إلكمــال 
هــذه الخطــوات التــي البــد مــن اكمالهــا، والتــي قــد بدأنــا فيهــا بتشــكيل الحكومــة، 
بعــد تشــكيل املجلــس الســيايس األعــى، فــال يوجــد مــا يدعــو للتمســك، نحــن كنــا 
أحــرص عــى أن يســتلم األخــوة يف املؤتمــر الشــعبي العــام رئاســة املجلــس الســيايس 
ــة  ــة مرحل ــك املرحل ــلمي، وكذل ــداول الس ــع، الت ــم أجم ــت للعال ــى نثب ــى، حت األع
تســير أمــور البــالد والحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن مؤسســات الدولــة التــي تعرضــت 
للتدمــر املمنهــج مــن قبــل العــدوان، فــال يوجــد مــا يدعــو للتمســك بهــذه الســلطة، 
ــه تعــاىل، إذا اكتملــت هــذه الخطــوات وإذا اكتملــت  واأليــام ســتثبت ذلــك بــإذن الل
الــدور، وســنكون نحــن أحــرص عــى أن يتصــدر أيضــا األخــوة يف املؤتمــر الشــعبي 

العــام رئاســة املجلــس الســيايس األعــى.
امليادين: ما الذي حققه املجلس السيايس منذ تشكيله؟؟ 

الصمــاد: حقــق الكثــر، أوال أنــه، يف الوقــت الــذي كان يراهــن العــدوان عــى تفكيــك 
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ــتقطاب  ــى اس ــل ع ــية، والعم ــات السياس ــراد باملكون ــى االنف ــة، وع ــة الداخلي الجبه
الكثــر مــن أبنــاء الشــعب، واستنســاخ مؤسســات الدولــة، بحيــث أنــه يصنــع عنــده 
ــة،  ــات املركزي ــس املؤسس ــخ نف ــكرية، يستنس ــة عس ــده ألوي ــع عن ــات، يصن مؤسس
واســتقطاب كوادرهــا إىل عندهــم، مــع وجــود الفــراغ الســيايس يف اليمــن، ســواء فمــا 
يتعلــق برئاســة الجمهوريــة أو فيمــا يتعلــق باملؤسســات التنفيذيــة للحكومــة، فــكان 
ــاب والحكومــة رضورة للحفــاظ عــى  ــو مــن هــذا الب ــس الســيايس، ول إيجــاد املجل
هــذه املؤسســات مــن االستنســاخ واســتفراغ كوادرهــا، وأن يبقــى لدينــا فقــط الهيكل 
واملبنــى، كمــا أنــه عمــل مــا بوســعه مــن أجــل الدفــع، وكمــا تعــرف، ايضــا حتــى 
ــي  ــكرية الت ــادات العس ــن القي ــر م ــاك الكث ــن، هن ــش واألم ــل الجي ــاءات داخ االنتم
الزالــت تكــن والء للمؤتمــر الشــعبي العــام.. هنــاك الكثــر مــن القيــادات العســكرية 
التــي الزالــت محايــدة.. التــي مســتقلة...تكن الــوالء لإصــالح، لغرهــا، فوجــود طرف 
واحــد هــو مــن يحكــم، يجعــل الكثــر مــن هــذه القيــادات العســكرية واألمنيــة يف 
حالــة تربــص وتنصــل، عندمــا يأتــي كل القــوى السياســية.. تكــون مشــركة يف إدارة 
ــد، تســتطيع تحريــك كل هــذِه القــوى، وكل هــذه القيــادات، وفعــالً هــذا الــذي  البل
حصــل اآلن، هنــاك تحــرك كبــر وواســع داخــل الجيــش، عندمــا أتــى عمــل مؤســي، 

وأصبــح الــكل يف واجهــة العــدوان، وإدارة أمــور البــالد. 
ــع  ــض م ــا يتناق ــش، بم ــدة الجي ــة عقي ــادة صياغ ــعي إلع ــون بالس ــن: تتهم امليادي
ــاً مــا  ــوايل طرف ــدة ت ــدة أو تغيرهــا إىل عقي ــة هــذه العقي ــة، وتغذي ــدة الوطني العقي
ــد  ــن تردي ــت ع ــات رسب ــا فيديوه ــاك ايض ــم، وهن ــه، واتهمت ــار الل ــدا أنص وتحدي

ــه. ــار الل ــة بأنص ــة الخاص ــعة للرخ ــات واس ــي، وقطاع ــش اليمن الجي
الصمــاد: أوال بالنســبة للرخــة، ومــا يتــم تداولــه أن هنــاك مــن يــرخ يف جبهــات 

القتــال فهــذه ضــد العــدو الــذي يقتلنــا.
ــي  ــات الت ــر التدريب ــكرات يف طواب ــل يف املعس ــال ب ــات القت ــس يف جبه ــن: لي امليادي

ــش.  ــري للجي تج
الصمــاد: أوال، هــي ليســت رصخــة حزبيــة، هــي رصخــة ضــد أمريــكا التــي تقتلنــا 
بطائراتهــا، وإرسائيــل التــي تعتــدي علينــا يف بــاب املنــدب، وتعترنــا خطــراً يمثــل 
تهديــدا عليهــا، ثانيــاً، أريــد أن تفهــم نتمنــى أن كل فــرد مــن أبنــاء الجيــش واألمــن 
والشــعب يتمتــع بنفــس عقيــدة أولئــك الرجــال الذيــن واجهــوا عــى ســبيل املثــال 
وهــم ســبعة أشــخاص أو ثمانيــة عنــارص مــن اللجــان الشــعبية.. يف حمــة املصاريــة 
وشــن عليهــم العــدوان أكثــر مــن ســتن غــارة عــى هــذِه التبــة، يف حادثــة نــادرة لم 
تحصــل ربمــا عــى مســتوى الحــروب، لذلــك نحــن عندمــا نعمــل بعــض التحديثــات، 
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ــى  ــة ع ــه مبني ــه وتدريب ــش وتأهيل ــدة الجي ــا عقي ــف، ربم ــدوان اختل ــالً الع ألن مث
ــلحة  ــذِه األس ــره، ه ــوي وغ ــالح ج ــوي وس ــاء ج ــة بغط ــوش نظامي ــة جي مواجه

امتلكهــا الطــرف اآلخــر ولــم نعــد نمتلكهــا..
امليادين: أنت تتحدث عن طرق املواجهة أو طرق القتال...

الصماد: طرق مواجهة.. نحن نعترها تحديث..
ــات أو  ــم ال تختلفــون إذا عــن املكون ــة، أنت ــدة الوطني ــن: لكــن بالنســبة للعقي امليادي
ــن  ــالح، وع ــش لإص ــات الجي ــض قطاع ــن والء بع ــون ع ــرى.. تتحدث ــزاب األخ األح
والء بعــض قطاعــات الجيــش للمؤتمــر، لكنكــم أنتــم جئتــم لتعيــدوا أو لتجعلــوا والء 

الجيــش بجميــع تشــكيالته وقطاعاتــه لكــم أنصــار اللــه فقــط.
الصمــاد: ال يوجــد، نحــن ليــس لدينــا أوال، حــزب، ثانيــاً، نحــن نتحــرك يف مواجهــة 
العــدوان، هنــاك أولويــة مواجهــة العــدوان، ليس هنــاك تثقيــف يف الــوالء، ال ملرجعيات 
دينيــة أو لغرهــا، هنــاك تثقيــف، كيــف نســتطيع أن نواجهــه هــذا العــدوان، وكيــف 
نصمــد يف مواجهــة العــدوان، ألنــك كمــا أســلفت لــك، العــدوان يمتلــك األشــياء التــي 
تربــى عليهــا أبنــاء الجيــش، واألســلحة التــي كان يمتلكهــا أبنــاء الجيــش اليمنــي، 
والتــي عملــت أمريــكا والســعودية عــى اســتهدافها اســتهدافا ممنهجــا، وكمــا تعــرف 
أنــه منــذ عــام 2011 قتــل املئــات مــن أبنــاء القــوات الجويــة وأســقطت العديــد مــن 
الطائــرات، وأتلفــت الكثــر مــن الصواريــخ املضــادة للطائــرات، بعمــل ممنهــج مــن 
قبــل عبــد ربــه منصــور هــادي وبإيعــاز مــن الســعودية وأمــركا، وبحضــور خــراء 
أمريكيــن للهيكلــة، لتعطيــل هــذه األســلحة، ألنهــم كانــوا ينتظــرون هــذا اليــوم الذي 
ــل يف  ــت تتمث ــي كان ــه الت ــدوه قوت ــد أفق ــي، وق ــعب اليمن ــى الش ــه ع ســيعتدون في
ــنوات  ــل س ــن قب ــه م ــط ل ــدوان مخط ــذا الع ــرف أن ه ــك تع ــل، لذل ــه الباس جيش

للوصــول إىل هــذا الــيء. 
املياديــن: نعــود إىل جزئيــة املجلــس الســيايس األعــى.. اآلن أنتــم مــن تديــر شــؤون 

البلــد عســكريا واقتصاديــا وسياســيا؟
الصماد:املجلــس الســيايس األعــى هــو مــن يديــر شــؤون البلــد، واآلن بعــد تشــكيل 
الحكومــة، أصبــح دور املجلــس الســيايس األعــى هــو رســم السياســات، وأصبحــت 

الحكومــة هــي مــن تديــر املؤسســات التنفيذيــة.
امليادين: ما من سلطة فوقية عليكم ؟

الصماد: الطران..!
ــازال  ــت.. م ــي مازال ــل يعن ــا ه ــة العلي ــة الثوري ــل.. اللجن ــبة للداخ ــن: بالنس امليادي
ــم  ــوزارات، ول ــة، ويف ال ــات الدول ــن مؤسس ــر م ــا يف كث ــن مرفيه ــر م ــاك الكث هن
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ــة؟ ينتهــي عمــل هــذه اللجن
الصماد: ال يوجد، كل هذا عبارة، عن إعالم مضلل..

ــا  ــون وأيض ــون ويدرك ــون يعرف ــة، املواطن ــام الرط ــبة ألقس ــن بالنس ــن: لك امليادي
ــدون..؟ يج

الصمــاد: مقاطعــا، اللجــان الشــعبية فعــال، نحــن نقولهــا وبالفــم املليــان، أن اللجــان 
الشــعبية هــي قامــت جنبــا إىل جنــب بــدور أســايس مــع األمــن، يف الحفــاظ عــى األمن 
واالســتقرار، كمــا تعــرف أن االجهــزة األمنيــة كانــت محــل اخــراق منــذ العــام 2011 
أكثــر مــن مائــة وســبعن ألــف عنــر إصالحــي الــذي تــم ادراجهــم تحت املؤسســة 
األمنيــة، وهــي مــن عمــدت إىل اغتيــال أكثــر مــن 2000 عنــر مــن األمــن الســيايس، 
ومــن بقيــة األجهــزة االســتخباراتية منــذ دخــول اإلصــالح يف هــذه املؤسســات، فوجود 
اللجــان الشــعبية أمــر منطقــي، باعتبارهــا قدمــت نمــوذج صحيــح.. وعندمــا تكــون 
يف صنعــاء يف يــوم املولــد النبــوي الريــف، ربمــا يكــون أكــر تجمــع عــى مســتوى 
املنطقــة، واســتطاعت األجهــزة األمنيــة التــي ال نقلــل مــن دورهــا، ولكــن مــع حجــم 
ــايس  ــد أس ــر راف ــعبية يعت ــان الش ــود اللج ــط، كان وج ــم الضغ ــتهداف وحج االس
لهــذه األجهــزة واســتطاعوا تأمــن هــذه الفعاليــة الكــرى بينمــا ســمعنا االنفجــارات 

يف الصولبــان يف عــدن.. يف تركيــا.. يف مــر.. يف برلــن.. يف مناطــق أخــرى..
امليادين: أنتم من اتهم بهذه التفجرات التي وقعت يف عدن؟

الصمــاد: لــو كانــت القاعــدة كمــا يقولــون تتبــع الحوثــي وعفــاش، وهــي مــن تقــوم 
بذلــك لقاتلوهــا، ولكــن هــم مــن يتبنــون هــذه العنــارص، وقبــل أســبوع مــن معركــة 
ــد  ــد عب ــور بخال ــه منص ــع عبدرب ــدن؛ واجتم ــه إىل ع ــل عبدرب ــا، وص ــم تقريب نه
ــه العدنــي، وتــم االجتمــاع  ــادات القاعــدة، وكذلــك أبــو عبدالل النبــي، وهــو مــن قي

بهــم، وأعطاهــم عبدربــه منصــور هــادي رســالة..
امليادين: اجتمع بهم..

الصماد: اجتمع بهم يف داخل القر..
امليادين: املعاشيق؟

ــار مؤكــدة.. وتــم تكليفهــم بالوصــول إىل قاســم  الصمــاد: املعاشــيق يف عــدن.. أخب
الريمــي..

امليادين:هل هي أخبار.. أم معلومات مؤكدة ؟
الصماد: معلومات مؤكدة.

امليادين: طيب ملاذا اجتمع بهم؟
الصمــاد: عــى أســاس أن يقومــوا بــدور يف التحشــيد نحــو جبهــة ذوبــاب وجبهــة 
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ــارصه، هــذه  ــم تحميلهــم رســالة إىل قاســم الريمــي لالســتفادة مــن عن مــأرب، وت
ــاء  ــة البيض ــظ محافظ ــي، محاف ــف القي ــا ناي ــة، أيض ــت واضح ــياء أصبح األش
أدرجتــه أمــركا ضمــن قائمــة اإلرهــاب، عبدالوهــاب هــذا الحميقانــي، مــن ضمــن 
املدرجــن، والزالــوا يحظــوا بدعــم كبــر يف املواجهــة، هنــاك مرحيــة فقط الســتغالل 
هــذه العنــارص مــن أجــل التواجــد الخارجــي واســرزاق الخــارج والدعــم، وكان آخــر 
ــش، وإدارة  ــدت داع ــن أوج ــي م ــا ه ــب أن إدارة أوبام ــي ترام ــس األمريك كالم للرئي

كلينتــون هــي مــن أوجــدت القاعــدة، واللــه أعلــم إدارة ترامــب مــاذا ســتوجد.
املياديــن: أنتــم تقولــون بأنكــم توجهــون أمــركا يف امليــدان، وأيضــا ترفعــون شــعار 
يقــول املــوت ألمــركا، لكــن يف الوقــع أمــركا تــدرج املناوئــن لكــم، ومــن يوجهونكــم 

يف امليــدان يف قوائــم اإلرهــاب، ولــم تتعامــل معكــم بهــذه الطريقــة؟
ــي،  ــوي ديمقراط ــعبي، تعب ــا ش ــن عملن ــكان، أوال، نح ــتطيع األمري ــاد: ال يس الصم
ــتهدف  ــم نس ــا، ول ــتهدف أنبوب ــم نس ــائحا، ول ــتهدف س ــم نس ــر، ل ــة التعب حري
طبيبــا.. نحــن عملنــا ثقــايف توعــوي، لذلــك ال يســتطيع األمريــكان إطالقــا، أوال، ألنــك 

تجعــل أمــركا هــي الخصــم نفســها.
امليادين: ولكنكم ترفعون شعار املوت ألمركا؟

ــن  ــع وتمك ــركا ترف ــكا، ألن أم ــوت ألمري ــعار امل ــع ش ــا أن نرف ــن حقن ــاد: م الصم
ــا. ــا ودباباته ــا بطائراته ــش، وتقتلن ــدة وداع ــكاكن القاع س

ــزة  ــه لأجه ــالح وإدارت ــأن اإلص ــرا بش ــا خط ــا واتهام ــا مهم ــم كالم ــن: قلت امليادي
ــن  ــاط األم ــيايس وضب ــن الس ــادات األم ــن قي ــال 2000 م ــه يف اغتي ــة وتورط األمني

ــك؟ ــس كذل ــيايس.. الي الس
الصماد: والقوات املسلحة و الجوية...

املياديــن: طيــب.. كيــف بنيتــم هــذا االتهــام أو هــذا الــكالم، هــل لديكــم أدلــة حــول 
ــع  ــا م ــي توجهونه ــرب الت ــار الح ــة يف إط ــرب إعالمي ــرد ح ــه مج ــر أم أن ــذا األم ه

حــزب االصــالح؟
الصمــاد: ال يوجــد حــرب إعالميــة، لدينــا أدلــة ووثائــق واعرافــات لعــرات العنارص 
ــا  ــؤولن، لدين ــادة ومس ــاط وق ــاالت لضب ــات اغتي ــوا عملي ــالح تبن ــزب اإلص ــن ح م

مفتيــن مــن داخــل حــزب االصــالح واعرافاتهــم موجــودة..
املياديــن: اذا مــا تحدثنــا عــن الشــق الســيايس، اآلن املبعــوث األممــي بدأ جولــة جديدة 
إلحيــاء املشــاورات السياســة بــن الفرقــاء اليمنيــن، زار الريــاض التقــى بمجموعــة 

ســفراء الــدول الثمــان عــر...؟
الصمــاد: هــو يتحــرك فقــط لتخفيــف الضغــط االخالقــي واالنســاني املتنامــي ضــد 
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الســعودية، وكان أكــر فضيحــة لــه هــي بعــد قصــف الصالــة الكــرى، التــي ســببت 
ثــورة عارمــة يف العالــم يف اإلدانــات وســخط عاملــي كبــر جــدا، فبــادر إلعــالن مــا 
ــي،  ــعبنا اليمن ــد لش ــد أن أوك ــب.. أري ــاص الغض ــاعة المتص ــة 72 س ــمى هدن يس
ولــكل املشــاهدين يف هــذا العالــم، أن األمركيــن ال يمكــن إطالقــا، أن يســمحوا لحــل 

ســيايس يف اليمــن يف هــذه املرحلــة.
امليادين: ملاذا؟

ــه  ــم توج ــرى لديه ــة، ي ــي يف املنطق ــروع األمريك ــر امل ــن ينظ ــاد: ألن م الصم
ــم  ــا، تراه ــلون فيه ــم فاش ــي ه ــق الت ــى يف املناط ــة، حت ــق املنطق ــروع لتمزي وم
مســتمرون يف تعقيــد األزمــة، لذلــك هــم يف حالــة تراجــع يف العــراق، يف حالــة تراجــع 
األمريــكان وحلفائهــم يف ســوريا، ومــع ذلــك الزالــت األزمــة مســتمرة، وال توجــد أي 

ــك يف اليمــن. ــا بال ــول، فم ــة للحل ني
ــدو  ــوري وتب ــس جمه ــد.. رئي ــي جدي ــس أمرك ــود رئي ــع صع ــى م ــن: حت امليادي
ــة أو  تريحاتــه أيضــا تبعــث عــى التفــاؤل؟ بالنســبة لهجومــه عــى اإلدارة الحالي

ــا؟ ــة ألوبام القديم
ــة  ــية األمريكي ــر أن السياس ــن نعن ــن نح ــة، لك ــام القادم ــننتظر األي ــاد: س الصم

ــف..  ــة ال تختل سياس
امليادين: مقاطعا.. ليس لديكم أي تفاؤل؟

ــل  ــن قب ــل، م ــذي حص ــاط ال ــالل االحب ــن خ ــاؤل، م ــا أي تف ــس لدين ــاد: لي الصم
تعامــل األمــم املتحــدة وولــد الشــيخ مــع امللــف اليمنــي، تعامــل ســخيف وتعامــل 
ال أخالقــي، وتعامــل ربمــا ينبــئ عــن رشاء للذمــم بشــكل كبــر مــن قبــل النظــام 
الســعودي، الــذي لــن يعفيهــم أخالقيــا أمــام اللــه وأمــام التاريــخ، وأمــام األجيــال أن 
ينظــروا، وأن يتفرجــوا يف هــذه املجــازر البشــعة، التــي لــم نســمع أي صــوت عاملــي.. 
ــمح  ــت أن تس ــة يف الكوي ــى الطاول ــون ع ــن جالس ــدة ونح ــم املتح ــتطع األم ــم تس ل
ــة  ــذ بداي ــى، من ــة يف رأس عي ــة بيئي ــدد بكارث ــام، اآلن يه ــل خ ــون برمي ــل ملي بنق
العــدوان ولــم نســتطع بيعــه، حاولنــا يف األمــم املتحــدة أن تبيعــه مقابــل مشــتقات 

نفطيــة وأدويــة وعالجــات، ولــم تســتطع أن تفعــل هــذه الخطــوة.
امليادين: رفضت االمم املتحدة؟

الصماد: لم تستطع تقول، ألن التحالف منعها من إخراج هذه الكمية..
امليادين: سلطة التحالف السعودي هي أقوى من األمم املتحدة؟

الصماد: السلطة األمريكية..
ــتمرت  ــارة اس ــد زي ــارج، بع ــن الخ ــه م ــار الل ــد أنص ــاد وف ــام ع ــل أي ــن: قب امليادي
ــه  ــن زيارت ــه م ــذي حمل ــا ال ــه م ــاد ب ــذي ع ــا ال ــهرين م ــو ش ــا نح ــهر تقريب ألش
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ــرى؟ ــق أخ ــن ومناط ــيا والص لروس
الصمــاد: أوال، ال يوجــد أي جديــد، نحــن فقــط نحــرص عــى ان نوصــل صوتنــا إىل 
أي جهــة، مظلوميــة الشــعب اليمنــي، كنــا حريصــن جــدا عــى التقــاط أي فرصــة، 
خاصــة عــى الــدول املؤثــرة يف القــرار الــدويل كروســيا والصــن، وكان عــى طريقــه 
ــاء مــع كــري  ــاك لق ــان، وكان هن ــة األمركــي كــري إىل عم ــر الخارجي ــارة وزي زي

كمــا عرفــت ســابقا.
املياديــن: وهنــاك اتفــاق مــع كــري حصــل عــرف باتفــاق مســقط.. مــا مصــر هــذا 

االتفــاق اليوم؟
الصمــاد: رمــى بــه عبدربــه منصــور واآلخــرون عــرض الحائــط، وهــم كمــا قلــت 

لــك كانــوا ممهديــن لهــذا التصعيــد.
ــا  ــا، بم ــكان، ثاني ــع األمري ــاء، أوال، م ــرا باللق ــازال كب ــت تن ــم قدم ــن: لكنك امليادي
طــرح مــن تنــازالت يف هــذا االتفــاق وعــودة أو بقــاء للرئيــس هــادي يف منصبــه، وإن 

بشــكل صــوري كمــا قيــل؟
الصمــاد: ال يمكــن ألحــد أن يزايــد عــى املواقــف الوطنيــة إطالقــا، نحــن نقــدم خــرة 
رجالنــا وخــرة شــبابنا، ونقــدم أموالنــا يف ســبيل الدفــاع عــن الوطــن وكرامتــه، ولكن 
ــا  ــن ليطعنون ــا لآخري ــر ظهرون ــى ندي ــتعدون، ألن نبق ــنا مس ــت لس ــس الوق يف نف
باســتمرار، املجتمــع الــدويل معــروف تأثــر القــرار األمركــي عــى الســعودية وعــى 
غرهــا، نحــن قــد اســتجبنا وقدمنــا التنــازالت طيلــة الفــرة املاضيــة، لكــن تنــازالت 
إن صــح منهــا يشء، مــا لــم نحــن يف امليــدان عــى مواقفنــا وثابتنــا، وفعــال أوقعنــا 
ــدف إىل  ــط كان يه ــه فق ــرج، أن ــه يف ح ــي نفس ــا األمرك ــم، وأوقعن ــرة يف مرماه الك
ــذي هــو  ــاق ال ــول هــذا االتف ــه واملؤتمــر لقب اســتغالل أي ممانعــة مــن أنصــار الل
أيضــا لــم يــأت بجديــد مــن قبــل األمريكــي، هــو حــول حكومــة.. نحــن كنــا نطالــب 
ــة تشــارك بهــا كل األطــراف، وأيضــا اتفــاق أبريــل، 10  بحكومــة.. حكومــة توافقي

أبريــل، اتفــاق وقعنــا عليــه جميعــا.
ــة  ــة التهدئ ــا لجن ــات، وأيض ــى الجبه ــار ع ــالق الن ــف إط ــبة لوق ــن: بالنس امليادي

ــدى؟ ــا ب ــة كم ــة خالفي ــذه نقط ــوب، وه ــران الجن ــا إىل ظه ــيق وذهابه والتنس
الصماد: إذا قد وقف العدوان، ما عندنا مانع.. سنتفاهم.

امليادين: اللجنة هذه أساسا..
الصماد: ال يمكن أن تذهب والعدوان مستمر..

امليادين: ال يمكن نهائيا..؟
الصماد: نهائيا؟

ــة  ــة، حكوم ــد، الحكوم ــار يف البل ــبه منه ــوم ش ــادي الي ــع االقتص ــن: الوض امليادي
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اإلنقــاذ عجــزت حتــى اآلن بعــد نحــو شــهرين، عجــزت عــن دفــع رواتــب املوظفــن؟
الصمــاد: كمــا تعــرف أن ســنتن مــن العــدوان تقريبــا، مــا يقــارب الســنتن ألحقــت 
رضرا بالغــا باالقتصــاد الوطنــي، املــوارد التــي كان يعتمــد عليهــا االقتصــاد، الغــاز، 
ــا املرتزقــة  ــدأ اآلن يســتفيد منه ــل ب ــرادات األخــرى محــارصة تمامــا، ب النفــط، اإلي

والطــرف اآلخــر بتواطــؤ مــع دول العــدوان واالحتــالل.
ــا  ــراءات، وم ــذه اإلج ــوات أو ه ــذه الخط ــابكم ه ــوا يف حس ــم تضع ــن: أل امليادي
ــا  ــأرسه كم ــم ب ــم تواجهــون العال ــا أنت ــة، طامل ــات اقتصادي ســتواجهونه مــن تحدي
تقولــون، واآلن تعجــزون عــن دفــع الرواتــب، وتقولــون بــأن الطــرف اآلخــر هــو مــن 
ــم تضعــوا كل هــذا يف حســبانكم ؟ يحارصكــم وهــو مــن أعاقكــم.. وهــو وهــو.. أل

الصمــاد: لــم نكــن نتوقــع أن حتــى هــذه املؤسســات ســيتم تسيســها.. البنــك املركزي 
تعامــل بحياديــة مطلقــة، وشــهدت لــه املؤسســات الدوليــة بــدوره وأدائــه الــذي كان 
يدفــع للجميــع دون اســتثناء، الســلطات يف صنعــاء لــم تكــن تتدخــل يف صالحيــات 
ــذه  ــى ه ــييس حت ــع أن تس ــاك توق ــن هن ــم يك ــا، فل ــي نهائي ــزي اليمن ــك املرك البن

األشــياء.. نحــن يف معركــة فلنتواجــه..
امليادين: لكن يجب أن تتوقعوا أي يشء يف املعركة، بما يف ذلك الورقة االقتصادية؟

ــواردات  ــو، ألن ال ــا يدع ــد م ــل، ال يوج ــل حاص ــذا تحصي ــال ه ــو أص ــاد: ه الصم
ــذ نقــل البنــك املركــزي، قبــل تشــكيل  ــة تمامــا، اآلن خــالل ثالثــة أشــهر من معطل
الحكومــة لــم يســتطع النــاس إال دفــع نــص راتــب، لكــن اآلن خــالل شــهر وســتة 
ــت  ــى منح ــا حت ــة، كان خالله ــتورية للحكوم ــن الدس ــا اداء اليم ــام، كان خالله أي
الحكومــة الثقــة يف الرملــان، هنــاك انتعــاش يف تحســن اإليــرادات، يف تســوية بعــض 
ــب،  ــف رات ــوا نص ــتطاعوا أن يحقق ــرادات، اس ــن االي ــو تحس ــع نح ــات للدف املؤسس

ــل. ــيكون أفض ــتقبل س ــه املس ــإذن الل ــة، وب ــوا يف البداي والزال
املياديــن: أنتــم تتضايقــون اآلن مــن أي دعــوات مطالبــة بتســليم الرواتــب، تســعون 
ــالن إرضاب يف  ــاك إرضاب أو إع ــة.. كان هن ــذه النقط ــب به ــن يطال ــة م إىل مضايق

ــاك؟ ــة هن ــرة ألعضــاء ورئاســة النقاب جامعــة صنعــاء، وحدثــت مضايقــات كب
الصمــاد: نحــن نتألــم جــدا لهــذا الوضــع، ونأمــل بــإذن اللــه تعــاىل أن تحــل هــذه 
ــة  ــارب خمس ــا يق ــك م ــع ذل ــدوان، وم ــى الع ــنتن ع ــد س ــعب يصم ــاكل، ش املش
أشــهر أو أربعــه أشــهر بــدون رواتــب، ال يســعنا إال أن ننحنــي إجــالال لعظمــة هــذا 
ــوم، ومــع  ــة واحــدة طــوال الي ــات عــى وجب ــذي بعضهــم يقت ــر، ال الشــعب الصاب
ذلــك يأنــف أن يخــرج يف مطالبــة أو وقفــة حتــى ال يفــرح العــدوان، وأنــه وصــل إىل 
تحقيــق أهدافــه، وهــذا محســوب لهــذا الشــعب، فهنــاك مــن يجــب أن يوجــه ضدهــم 
الســخط مثــال، هنــاك األمــم املتحــدة املفــرض أن تتــم الوقفــات أمــام األمــم املتحــدة 
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ــة،  واالحتجــاج، أن تخــرج املســرات إىل آخرهــا.. واملوضــوع يعتــر ديــن عــى الدول
والحكومــة ســتعمل.. ستســعى جاهــدة إىل تعويضهــم يف هــذا، وهنــاك دراســة أنــه 
خــالل األشــهر الثالثــة مــن 2017 تكــون الحكومــة قــد اســتطاعت تغطيــة مــا تــم 

تأجيلــه خــالل األشــهر األخــرة.
امليادين: لكن وضع الناس صعب؟

ــك،  ــن ذل ــب م ــن األصع ــك، لك ــرف بذل ــن نع ــدا، نح ــب ج ــع صع ــاد: وض الصم
ــعب.. ــذا الش ــاب ه ــن رق ــت م ــو تمكن ــش ل ــدة وداع ــكاكن القاع س

امليادين: يعني أنتم تهددونهم بسكاكن داعش أو باملوت جوعا؟
ــا  ــال م ــتطيع، مث ــش، ال تس ــدة وداع ــت القاع ــو دخل ــى ل ــال حت ــاد: ال ال.. مث الصم
يســمى الرعيــة أنهــا تنقــذ النــاس، بــل ســنفقد مــع ذلــك األمــن واالســتقرار الــذي 

نعيشــه، كمــا يحصــل يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا االحتــالل..
ــاس  ــب الن ــع روات ــؤولية دف ــع مس ــم تق ــاء وعليك ــون صنع ــم تحكم ــن: أنت امليادي
ــف انتمائهــم.. هــذا يشء مؤكــد، ويجــب ربمــا أن تســتوعبوه ال أن تتضايقــوا  بمختل

ــاس.. ؟ ــات الن ــن مطالب م
الصماد: مقاطعا.. نحن لم نتضايق..

امليادين: بل هناك اتهامات وجهت لهم بأنهم مرتزقة وأنهم...
ــذه  ــل ه ــي تحص ــل االجتماع ــائل التوص ــر وس ــبكن(.. ع ــن )املفس ــاد: م الصم
الراشــقات، لكــن ال يوجــد أي تضايــق رســمي، ونحــن نعــرف حجــم املعانــاة، وانمــا 

ــوا.. ــم أن يتفهم ــن عليه اآلخري
ــه ويف  ــاك اتهامــات كثــرة وجهــت لكــم أو ملراكــز قــوى يف أنصــار الل املياديــن: هن
املجلــس الســيايس حــول فســاد وثــراء غــر مــروع منــذ تســلمكم الســلطة، ليــس 
املجلــس الســيايس بــل مــن قبــل املجلــس، أتحــدث عــن اللجنــة الثوريــة العليــا أي 
مــذ تــويل أنصــار اللــه بصــورة أو بأخــرى ملســؤولية الحكــم يف صنعــاء إىل اليــوم...

الصمــاد: نحــن نطالــب بتقديــم حالــة، اثنتــن حقيقيــة، باالســم والعنــوان والرقــم، 
والثــراء الفاحــش الــذي قالــوا، ونحــن مســتعدون أن نحاكمهــم يف ميــدان التحريــر. 

امليادين: هناك أمثلة كثرة يف الواقع..
الصماد: مقاطعا.. فليقدموا لنا..

ــوك..  ــدة يف البن ــكات وأرص ــم ممتل ــوا لديه ــا أصبح ــية وضحاه ــن عش ــن: ب امليادي
ــي.. ومبان

الصماد: فليقدموا شخص من أنصار الله لديه مبنى أو لديه رصيد..
املياديــن: عليكــم أن تتابعــوا هــذا األمــر.. هنــاك حالــة ســخط.. أنتــم جئتــم للثــورة 

عــى مراكــز القــوى.. وعــى فســاد مراكــز القــوى كمــا قلتــم.. واآلن..
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الصمــاد: مراكــز القــوى الفاســدة ثــارت عــى هــذه القضايــا، لذلــك نحــن بصــدور 
رحبــة، نقــول تعالــوا، مــن كان لديــه إدانــة، هــذا املجلــس الســيايس، هــذه الحكومــة، 
وهــذا القضــاء، وهــذه النيابــة، وهــذا الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة، فليقدمــوا 

عــى أي شــخص، ونحــن مســتعدون أن نجعــل عذابــه ضعفــن.
ــره  ــخصيات، ألن مص ــف الش ــى كش ــث أو ع ــى الحدي ــرؤ ع ــد يج ــن: ال أح امليادي

ــن ال؟ ــم يك ــور إن ل ــل والثب ــيكون الوي ــخصيات، س ــذه الش ــن ه ــروف م مع
ــل  ــا متكف ــخصيا، وأن ــا ش ــا أن ــدم إلي ــخص، فليتق ــن ش ــاك م ــاد: إذا كان هن الصم
بحمايتــه، وأتكفــل بمحاســبة أي شــخص يثبــت قضمــه للمــال العــام.. أو تدخلــه يف 

هــذه األشــياء..
املياديــن: ننتقــل إىل قــرار العفــو العــام.. أصدرتــم قــرار عفــو عــام إلخــراج املعتقلن 
ــم  ــم يت عــى ذمــة مــا يجــري مــن حــرب ومــا تصفونــه بالعــدوان، لكــن إىل اآلن ل

تنفيــذ هــذا القــرار بالصــورة املأمولــة واملرجــوة؟
ــم أنــه تــم اطــالق األالف عــى  ــم تتابعــون وســائل اإلعــالم، لرأيت ــو كنت الصمــاد: ل

ــات.. ــتوى املحافظ مس
املياديــن: تابعنــا هــذا األمــر، لكــن هنــاك مــن املعتقلــن واملســجونن ال عالقــة لهــم 
ــط،  ــتباه فق ــرد االش ــم، ملج ــن منازله ــوارع، م ــن الش ــوا م ــال، اعتقل ــات القت بجبه
ــم التعاطــي مــع  ــاذا ال يت ــى هــذه اللحظــة.. مل ــوا يف الســجون حت ــك مازال ومــع ذل

ــا هــؤالء النــاس الــذي..؟ ــا، مــع قضاي هــذه القضاي
الصمــاد: إذا كان هنــاك أشــخاص مــن هــذا النــوع فعليهــم مراجعــة لجــان العفــو 
العــام عــى مســتوى املديريــات، وأعتقــد أنــه قــد تــم العفــو عــن كثــر جــدا ممــن 
كانــوا ذاهبــون أو عائــدون مــن الجبهــات فهــؤالء هــم بــاألوىل، لكــن بعضهــم قــد 
يكونــوا لديهــم مخططــات دمويــة إجراميــة تفجــرات أو غرهــا، تخفــى عــن الــرأي 
العــام أو الشــارع الــذي ربمــا بعــض املعلومــات يتــم التكتــم عليهــا مــن األجهــزة 

األمنيــة حتــى يتــم مالحقــة بقيــة العنــارص.
ــض  ــزول إىل بع ــة ن ــو لجن ــو كان عض ــد ه ــيف حاش ــد س ــي أحم ــن: الرملان امليادي
ــاذج  ــن نم ــخصيات أو ع ــن الش ــر م ــن كث ــدث ع ــز، وتح ــزل إىل تع ــات، ن املحافظ
ــوا لســتة أشــهر يف الســجون دون أن يعــرف عنهــم أحــد، وهــم  ــوا وظل ممــن اعتقل

ــة؟ ــية صعب ــة نفس ــن حال ــون م اآلن يعان
ــبة  ــل بالنس ــت تعم ــر، وال زال ــل كب ــت عم ــام عمل ــو الع ــة العف ــاد: اآلن لجن الصم
للســجون، مــع أن جــل جهدهــم تركــز عــى هــذا املوضــوع، هــم أيضــا مركزيــن عــى 
مــن هــم يف الخــارج، ومــن يف صــف العــدوان، هنــاك كمــا بلغنــي يف األيــام األخــرة، 
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العديــد مــن القيــادات العســكرية بــادرت باالســتجابة، وقريبــا ربمــا يعــودوا عديــد 
ــى  ــات ع ــض املحافظ ــى بع ــه ع ــدى عبدرب ــن ل ــم محافظ ــم تعيينه ــن ت ــى مم حت

تواصــل مســتمر مــع لجنــة العفــو..
املياديــن: دعنــي أكمــل يف هــذه النقطــة وأســألك عــن الصحفيــن املعتقلــن، هنــاك 
ثالثــة عــر صحفيــا يف املعتقــالت، لــم يحالــوا إىل املحاكمــة، وأيضــا البعــض منهــم 

يف وضــع صحــي صعــب للغايــة وخطــر، ولــم يتــم اإلفــراج عنهــم؟
ــن  ــن راصدي ــارة ع ــل عب ــن، ب ــوا صحافي ــخاص ليس ــض االش ــاك بع ــاد: هن الصم
ــروه  ــي يعت ــل االجتماع ــائل التواص ــر وس ــدث ع ــه يتح ــبكن، ألن ــات مفس إحداثي
صحفــي، وبالرغــم انــه ثبــت عــى بعضهــم رصــد مواقــع و إخبــار عــن مــدى دقــة 
ــة  ــة وتشــكل لجن ــوا إىل هــذه القضي ــاس يلتفت الــرضب إىل آخــره.. وممكــن اآلن، الن

ــم. ــر يف مواضيعه وتنظ
ــالء  ــن الزم ــا ع ــم، وأيض ــن نعرفه ــالء الذي ــن الزم ــن الصحفي ــدث ع ــن: أتح امليادي
الذيــن تحدثــت عنهــم نقابــة الصحفيــن اليمنيــن، وأصــدرت بيانــات متتاليــة حــول 
ــات  ــذه البيان ــع ه ــاوب م ــم التج ــرض أن يت ــر، وكان يف ــي الخط ــم الصح وضعه

ــة؟ ــم إىل املحاكم ــة أو إحالته ــم الصحي ــن حالته ــف ع والكش
ــم اســتجالبهم  ــرة مــن يت ــاك حــاالت مــع زخــم العــدوان، وكث ــاد: اذا كان هن الصم
تلحــظ أن بعــض الصحفيــن كان قــد تــم التحفــظ عليــه وحصــل ضجــة، وبمجــرد 
ــد  ــاس، و التمهي ــويه الن ــن ولتش ــد الوط ــتغل ض ــأرب ليش ــب إىل م ــه ذه خروج
ــن  ــدت، ولك ــدرس إن وج ــن أن ت ــاالت يمك ــذه الح ــل ه ــدوان، فمث ــالل والع لالحت
مــا أملســه أنهــا بســيطة جــدا أمــام مــا يتعــرض لــه الصحفيــون يف الســعودية ويف 

ــا.. غره
امليادين: نتحدث عن اليمن وعن حرية، وبالتايل يقع عليكم.. ؟

الصمــاد: مقاطعــا.. إذا نعمــة مــا دام عندنــا حريــة صحافــة، ومعانــا مشــكلة يف 10 
صحافيــن ممكــن تعالــج هــذه القضيــة.

ــن  ــون ع ــوات تتحدث ــالق القن ــن، وإغ ــال الصحفي ــم اعتق ــن ال يت ــن: لك امليادي
الحريــات..؟

الصماد: مثل قناة من؟
ــان  ــل اللج ــن قب ــاء م ــة يف صنع ــت مغلق ــاء مازال ــعيدة يف صنع ــاة الس ــن: قن امليادي
الشــعبية.. ولــم يتــم التعاطــي والتجــاوب مــع مطلبهــا أو املطالبــة بفتحهــا وعودتها؟

ــهداء  ــن الش ــاعر اآلالف م ــا ملش ــن احرام ــا، ولك ــا بغلقه ــم لن ــا ال عل ــاد: ربم الصم
والجرحــى والتجــار الذيــن تعرضــت مؤسســاتها للقصــف والتدمــر، يجــب عــى هذه 
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ــدوان  ــد الع ــح بتأيي ــدوان، أو التري ــد الع ــن تأيي ــها م ــرم نفس ــات أن تح املؤسس
احرامــا ملشــاعر هــؤالء.

املياديــن: إذا بالنســبة لقنــاة الســعيدة وغرهــا مــن القنــوات؟ هل سنشــاهد الســعيدة 
ــددا؟  تعود مج

ــن  ــموحا، ول ــس مس ــا لي ــد أن إغالقه ــياق فأعتق ــذا الس ــن يف ه ــم تك ــاد: إذا ل الصم
ــا. ــنتابع موضوعه ــه، وس ــمح ب نس

ــالح  ــزب االص ــادي يف ح ــين، القي ــن السياس ــر املعتقل ــن مص ــب ع ــن: طي امليادي
محمــد قحطــان ســؤال مفتــوح عــن مصــره، ال أحــد يعــرف عنــه يشء، أيضــا وزيــر 

الدفــاع الســابق اللــواء محمــود الصبيحــي هــل مــازاال عــى قيــد الحيــاة؟
ــاس  ــد بشــكل عــام، يجــب أن ينتظــر الن الصمــاد: مصــر هــؤالء، هــو مصــر البل
حــل مشــكلة البلــد ليتــم حــل مشــكلتهم، ألن مشــكلة التحفــظ عليهــم، هــي أتــت يف 

إطــار الحفــاظ عــى قــرار البــالد واســتقاللها وســيادتها.
ــل أو قــى يف إحــدى  ــه قت ــاء أن ــاك أنب املياديــن: نتحــدث عــن حياتهــم، كانــت هن

ــة؟ ــارات الجوي الغ
الصماد: الذي أؤكده أنه لم يصلنا أي خر يهدد حياتهم.

املياديــن: نختــم بهــذا الســؤال.. عــن حصيلــة ضحايــا الحــرب الغــارات الجويــة يف 
مختلــف املحافظــات اليمنيــة هــل لديكــم اآلن حصيلــة نهائيــة للشــهداء والجرحــى؟

ــة عــر  ــا تتجــاوز ثالث ــدي أخــرا، لكــن هــي ربم ــة ل ــة دقيق ــاد: ال إحصائي الصم
ــى  ــا الجرح ــعبية، أم ــان الش ــش واللج ــن دون الجي ــن، م ــن املدني ــهيد م ــف ش أل

ــرج. ــدث وال ح ــرات اآلالف، ح فع
ــاد  ــح الصم ــتاذ صال ــى األس ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــيادة رئي ــن: إذا س امليادي

ــم. ــاء بك ــة لاللتق ــت والفرص ــة الوق ــى اتاح ــمر ع ــل الش ــكرك جزي نش
كمــا نشــكر مشــاهدينا الكــرام، وإىل لقــاءات اخــرى وحــوارات أخــرى مــن العاصمــة 

. ء صنعا

الرئيس الصماد لصحيفة البديل املصرية: أيدينا ممدودة للحوار 
ونعول على الدور املصري

]02/مارس/2017[ صنعاء - سبأ: 
قــال األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى« أيدينــا ممــدودة للحــوار 
ــق  ــرة يف طري ــر عث ــة أو حج ــل عقب ــا نمث ــن يوم ــم نك ــدوان، ول ــل الع ــا قب ــذ م من
الحــوار، بــل كنــا مســاهمن إىل تقديــم الكثــر مــن التنــازالت التــي وصلــت إىل حــد 
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ــاف«. اإلجح
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف مقابلــة مــع صحيفــة »البديــل« املريــة 
أن املبعــوث األممــي إســماعيل ولــد الشــيخ أظهــر ســوء إدارتــه للمفاوضــات وتبنيــه 
لــرؤى ومواقــف الطــرف اآلخــر الــذي يمثــل كــره النظــام الســعودي.. وأضــاف » 

لذلــك يف هــذه الفــرة ال يوجــد أي بــوادر لحلــول سياســية إطالقــا«.
ولفــت إىل أن املــؤرشات امليدانيــة والسياســية تشــر إىل أن هنــاك تصعيــدا كبــرا جــدا، 
كانــت بدايتهــا مــا حصــل يف الســواحل الغربيــة ويف بعــض الجبهــات، لذلــك حاليــا 
ــت  ــى مــا ارتكب ــاك أي تحــرك باتجــاه الحــوار أو املســار التفــاويض، ومت ليــس هن
الســعودية جريمــة ســيحصل تحــرك لــذر الرمــاد يف العيــون.. وقــال » أمــا مــؤرشات 
ــة املعركــة وإطالــة  أي حــل ســيايس فنحــن نعتقــد أن العــدوان صمــم عــى مواصل

أمدهــا وارتــكاب املزيــد بحــق هــذا الشــعب«.
وفيمــا يتعلــق بتطويــر قــدرات اليمــن الدفاعيــة كشــف األخ صالــح الصمــاد أن هناك 
ــز قــدرات  ــم تطويرهــا ستســهم يف تعزي ــاك قــدرات يت ــارات، وهن الكثــر مــن الخي
الدفــاع الجــوي، واإلســهام بشــكل كبــر يف تحييــد الطــران، وأيضــا صيانــة األجــواء 
ــقاط  ــدأت بإس ــة، وب ــد التجرب ــر وقي ــد التطوي ــت قي ــذه ال زال ــن ه ــة، ولك اليمني
الطائــرة األردنيــة يف نجــران وســتتالحق مثــل هــذه اإلبداعــات والقــدرات واإلنجــازات.

ــادي يف  ــا الري ــر إىل دوره ــود م ــه يف أن تع ــن أمل ــاد ع ــح الصم ــر األخ صال وع
املنطقــة وقــال »نحــن ال زلنــا نعــول عــى دور مــري قــادم وبــارز يف إعــادة األمــن 

ــة«. ــتقرار يف املنطق واالس
وأضــاف »نحــن نطمــح ألن يكــون لأشــقاء يف مــر دورا بــارزا ومؤثــرا وقويــا يف 
اإلســهام إليقــاف هــذا العــدوان، ســواء باســتخدام ثقــل مــر اإلقليمــي والــدويل، أو 
مــن خــالل عــدم االســتمرار يف الــزج باســم مــر كغطــاء لهــذا العــدوان ورشعنــة 
للنظــام الســعودي لالســتمرار يف عدوانــه وســنويل ثقتنــا يف األشــقاء يف مــر فيمــا 

إذا قامــوا بهــذا الــدور«.
وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الرحيــب بــأي دور مــري يف هــذا الجانــب 
ــا يف  ــهموا معن ــري أن يس ــعب امل ــري والش ــام امل ــدي النظ ــى أي ــد ع ــال« نش وق
تحقيــق هــذا الــيء حتــى ال يــرز دور ســلبي ملــر يؤثــر عــى نفســيات الشــعب 

ــة: ونفســيات القــوى السياســية«. وفيمــا يــي نــص املقابل
ــن،  ــا اليم ــر به ــي يم ــتثنائية الت ــة االس ــة يف املرحل ــريس الرئاس ــوأ ك ــة: يتب الصحيف
رجــل بســيط يظهــر عــى وجهــه ثقــل املســؤولية، وتلمــس يف حديثــه بســاطة أبنــاء 
ــه  ــار الل ــاالت أنص ــار رج ــد كب ــه أح ــم أن ــيطا، رغ ــا وبس ــده متواضع ــدة، تج صع

ــت يف العــام 2004م. ــي انطلق ــة مســرتها الت ــذ بداي ــة من ــا الفاعل وقياداته
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ــة  ــد محافظ ــن موالي ــه، م ــيايس ألنصارالل ــب الس ــس املكت ــو رئي ــاد ه ــح الصم صال
ــى  ــدة، وع ــدارس صع ــه يف م ــى تعليم ــأ وتلق ــاذ – نش ــي مع ــة بن ــدة – مديري صع
ــة يف كل  ــارك بفاعلي ــه وش ــة أنصارالل ــن إىل حرك ــل املنتم ــن أوائ ــا، م ــد علمائه ي
مراحلهــا، وهــو اليــوم يقــف عــى قمــة ســلطة األمــر الواقــع يف العاصمــة اليمنيــة 
صنعــاء كرئيــس للمجلــس الســيايس األعــى، الــذي انبثــق عــن االتفــاق الســيايس بــن 

ــرم. ــام املن ــة الع ــل نهاي ــام قبي ــعبي الع ــر الش ــن املؤتم ــه، وب أنصارالل
البديــل حظيــت بإجــراء مقابلــة تاريخيــة معــه يف مقــر إقامتــه بالعاصمــة صنعــاء 
ــة  ــة اليمني ــت القضي ــف، وناقش ــن رؤى ومواق ــت ع ــآت وأفصح ــن مفاج ــفت ع كش
بــكل أبعادهــا املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، وعــى املســتوى الســيايس واالقتصــادي 

ــكري. والعس
سرة مخترة عن الرئيس الصماد:

االسم: صالح عي الصماد
–متزوج ولديه أوالد

–تاريخ امليالد: 6 يوليو 1978م
–مكان امليالد: بني معاذ، محافظة صعدة

املؤهل: بكالوريوس لغه عربية/ جامعة صنعاء
–توىل رئاسة املجلس السيايس ألنصار الله بعد ثورة 21 سبتمر الشعبية

–شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية اليمنية يف 2014/9/24م
ــة  ــا للجمهوري ــاد رئيس ــح الصم ــتاذ صال ــى األس ــيايس األع ــس الس ــب املجل –انتخ

ــى يف 2016/8/6م ــيايس االع ــس الس ــا للمجل ــة رئيس اليمني
–تســلم الرئاســة مــن رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا بعــد أدائــه اليمــن الدســتورية 

يف مجلــس النــواب يف 2016/8/14م
الصحيفــة: نبــدأ معكــم ســيادة الرئيــس مــن القــرار األخــر ملجلــس األمــن.. للمــرة 
الثانيــة يصــدر قــرار مــن مجلــس األمــن بتمديــد عمــل لجنــة العقوبــات، ويكتفــي 
باإلشــارة إىل الحاجــة لالنتقــال الســيايس دون أن يجــزم بــاإلرساع يف عمليــة االنتقــال 
الســيايس، مــع أن ذلــك كان ســيكون لــه فاعليــة يف حســم مســألة التفــاوض، وبعيــدا 
ــد أن  ــة.. نري ــدر يف الخارجي ــان مص ــى لس ــاء ع ــذي ج ــمي ال ــم الرس ــن موقفك ع

نعــرف منكــم مالــذي يريــده مجلــس األمــن مــن هــذا القــرار تحديــدا؟
ــد  ــيدنا محم ــى س ــلم ع ــه وس ــى الل ــم وص ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــاد: بس الصم
ــهال،  ــال وس ــب وأه ــل الرحي ــم أج ــب بك ــن، أوال نرح ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل وع
ــاول  ــذي تح ــن ال ــوت اليم ــراز ص ــة إلب ــة مري ــع صحيف ــي م ــعدنا أن نلتق ويس
املايكنــة اإلعالميــة الضخمــة للعــدوان أن تكتمــه كــي ال يصــل إىل العالــم، وبالــذات إىل 
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الشــعوب املؤثــرة يف املنطقــة ومنهــا الشــعب املــري الشــقيق الــذي طاملــا انتظرنــا 
ــك  ــري، وكذل ــعب امل ــل دور الش ــة وثق ــه ألهمي ــل إلي ــوات أن تص ــذه األص ــل ه مث

ــة. ــادي يف املنطق ــاد إىل دوره الري ــرك وع ــال تح ــري يف ح ــام امل النظ
كمــا تعلــم أخــي العزيــز بالنســبة ملجلــس األمــن ال يمكــن إطالقــا أن يكــون هنــاك 
تحــرك إال فيمــا يصــب يف مصلحــة العــدوان، فهــو دائمــا يتحرك إلخــراج العــدوان من 
مأزقــه متــى مــا وصــل إىل مرحلــة خطــرة مــن الحــرج األخالقــي واإلنســاني جــراء 
ــر،  ــون إن صــح التعب ــذر الرمــاد يف العي هــذا العــدوان والحصــار، فهــو يتحــرك ل
ــرج  ــن الح ــدوان م ــوى الع ــن ق ــف وراءه م ــن يق ــعودي وم ــام الس ــراج النظ وإلخ
األخالقــي واإلنســاني. وكمــا تعلــم أنــه يف املرحلــة األخــرة تصاعــدت الجرائم البشــعة 
للعــدوان الســعودي عــى مختلــف األصعــدة، وبالــذات الجرائــم التــي ارتكبــت بحــق 
صالــة العــزاء ســواء يف الصالــة الكــرى أو صالــة عــزاء النســاء يف أرحــب والطالبــات 
والطــالب يف كثــر مــن املــدارس يف كثــر مــن املناطــق، فتأتــي هــذه الخطــوات ســواء 
تحــركات املبعــوث األممــي يف املنطقــة قبــل فــرة ليقــول للعالــم أن الحــوار مســتمر 
ــدم  ــى يق ــخ، حت ــراف… إل ــع األط ــاءات م ــري لق ــه يج ــتمر، وإن ــاش مس وأن النق
إحاطتــه ملجلــس األمــن، ثــم تــراه يخمــد وال تســمع لــه صوتــا إطالقــا، وهــذا هــو 
دأب املنظمــة التــي ينتمــي إليهــا؛ فنحــن ال نراهــن عــى هــذا املوقــف ونعتــره موقفــا 
ــا  ــد كم ــن أي جدي ــس األم ــن مجل ــي م ــن يأت ــدوان، ول ــة الع ــب يف خدم ــط يص فق

أعتقــد إال مــا كان يف مصلحــة العــدوان.
الصحيفــة: مــا مــدى تأثــر هــذا القــرار عــى مروعيتكــم كســلطة أمــر واقــع وعــى 

وضعكــم كمكونــات سياســية؟
ــداد  ــن امت ــارة ع ــي عب ــا، وه ــر نهائي ــدم وال تؤخ ــرارات ال تق ــذه الق ــاد: ه الصم
للعــدوان، ورشعيتنــا مســتمدة مــن الشــعب ومــن العمــق االجتماعــي والشــعبي الــذي 
ننتمــي إليــه، وبالنســبة للطــرف اآلخــر فرعيتــه واهيــة وال أســاس لهــا، وهــم فقــط 
يحاولــون أن يتمســكوا بهــذه الرعيــة وأن يجعلــوا منهــا ذريعــة لتنفيــذ مخططاتهم 

وعدوانهــم.
ــدد  ــيايس يه ــال الس ــة إىل االنتق ــن الحاج ــن ع ــس األم ــث مجل ــل حدي ــة: ه الصحيف

ــك؟ ــن ذل ــتفيدون م ــل ستس ــادي؟ وه ــة ه رشعي
الصمــاد: الشــعب بحاجــة إىل االنتقــال الســيايس، وكان هنــاك إرشاف عــى الوصــول 
ــت بعــد العــدوان بفــرة  ــي أت ــس األمــن الت ــرارات مجل ــوال ق ــول سياســية ل إىل حل
ــون أن  ــية يحاول ــوارات سياس ــى يف أي ح ــا حت ــم دائم ــدوان، فه ــذا الع ــن ه لترع

ــة هــذه الحــوارات وهــذه املفاوضــات. ــة هــادي شــماعة لعرقل ــوا مــن رشعي يجعل
الصحيفــة: قــرار مجلــس األمــن شــدد عــى دعــم جهــود املبعــوث الــدويل إســماعيل 
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ــد الشــيخ، وبالعــودة إىل رســالتكم التــي طالبــت األمــم املتحــدة بتغيــره، كيــف  ول
ــا  ــرار؟ وم ــود الق ــن بن ــه ضم ــى دعم ــث ع ــيخ والح ــد الش ــم ول ــرأون إدراج اس تق

ــوا معــه مســتقبال؟ ــة أن تتعامل مــدى إمكاني
الصمــاد: ولــد الشــيخ عبــارة عــن ورقــة ســعودية بامتيــاز، يف إطــار تنفيــذ املخطــط 
العدوانــي عــى اليمــن بعــد أن كانــت القــوى السياســية قــد شــارفت عــى الوصــول 
إىل حــل ســيايس يف حــوار موفنبيــك تحــت رعايــة املبعــوث الســابق جمــال بــن عمــر، 
لذلــك هــو يأتــي يف خدمــة املــروع الســعودي وتنفيــذ أجندتــه، وهــو عبــارة عــن 
ــن  ــة م ــا إىل مرحل ــذي أوصلن ــذا ال ــر، وه ــدم وال أن يؤخ ــتطيع أن يق ــف ال يس موظ
القناعــة أنــه لــن يكــون هنــاك أي دور جــدي لهــذا املبعــوث األممــي الذي لم يســتطع 
أن يفتــح مطــار صنعــاء لجرحــى الصالــة الكــرى، جرحــى يف حالــة واحــدة، مــع أن 
فــرض الحصــار عــى الشــعب بشــكل عــام أمــر ممقــوت وغــر أخالقــي ويتنــاىف مــع 
كل القيــم واألعــراف؛ لكــن هــذا املبعــوث ال يســتطيع أن يقــدم وال أن يؤخــر. حتــى 
ــي  ــد الوطن ــد الوف ــتطع أن يعي ــم يس ــت ل ــات يف الكوي ــة املفاوض ــى طاول ــن ع ونح
الــذي خــرج بضمانتــه، فــأي مبعــوث هــذا الــذي ال يقــدم وال يؤخــر، وملــاذا يبقــى 
الوضــع عــى هــذا الشــكل؟ ال نــراه يتحــرك إال عندمــا يكــون هنــاك إحاطــة ملجلــس 

األمــن، أو هنــاك جريمــة بشــعة للعــدوان يحــاول أن يغطــي عليهــا.
ــر  ــه ال تغي ــرة- أن ــالتكم األخ ــى رس ــم -ع ــرد عليك ــل ي ــرار.. ه ــة: الق الصحيف

ــوث؟ للمبع
الصمــاد: دائمــا الســعودية هــي مــن تحــرك هــذه القــرارات، وهــي مــن تســعى عنــد 
الــدول الكــرى بأموالهــا ونفطهــا إىل تبنــي مثــل هــذه املواقــف التــي أعتقــد أنهــا ال 
يمكــن أن تمــر عــى القــوى السياســية التــي وراءهــا هــذا الشــعب الــذي يســتطيع أن 
يخــرج حتــى إىل الشــارع، وأن يرفــض التعــاون مــع ولــد الشــيخ بغــض النظــر عــن 

موقــف القــوى السياســية، ألنهــا تنطلــق مــن هــذا العمــق االجتماعــي.
الصحيفــة: الحــوار يبقــى لــه أهميتــه يف ظــل املتغــرات واملســتجدات الداخليــة وعــى 
مســتوى املنطقــة، هــل لنــا أن نطلــع مــن خاللكــم ســيادة الرئيــس عــى جديــده؟ 

وإىل أيــن وصــل مســار التفــاوض بشــكل عــام؟
ــل  ــا قب ــذ م ــدودة من ــا مم ــن أيدين ــرف نح ــا تع ــوار كم ــبة للح ــاد: بالنس الصم
العــدوان، ولــم نكــن يومــا نمثــل عقبــة أو حجــر عثــرة يف طريــق الحــوار، بــل كنــا 
مســاهمن إىل تقديــم الكثــر مــن التنــازالت التــي وصلــت إىل حــد اإلجحــاف؛ وموقفنا 
ليــس موقفــا مــن الســالم، بــل موقــف مــن املبعــوث األممــي ولــد الشــيخ الــذي أظهر 
ســوء إدارتــه للمفاوضــات وتبنيــه لــرؤى ومواقــف الطــرف اآلخــر الــذي يمثــل كــره 
النظــام الســعودي، لذلــك يف هــذه الفــرة ال يوجــد أي بــوادر لحلــول سياســية إطالقا.
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املــؤرشات امليدانيــة والسياســية تشــر إىل أن هنــاك تصعيــدا كبرا جــدا، كانــت بدايتها 
مــا حصــل يف الســواحل الغربيــة ويف بعــض الجبهــات. لذلــك حاليــا ليــس هنــاك أي 
تحــرك باتجــاه الحــوار أو املســار التفــاويض، ومتــى مــا ارتكبــت الســعودية جريمــة 
ــن  ــيايس فنح ــل س ــؤرشات أي ح ــا م ــون؛ أم ــاد يف العي ــذر الرم ــرك ل ــيحصل تح س
ــة أمدهــا وارتــكاب املزيــد  ــة املعركــة وإطال نعتقــد أن العــدوان صمــم عــى مواصل

بحــق هــذا الشــعب.
ــة يف اإلدارة  ــر الخارجي ــن وزي ــم وب ــقط بينك ــاق مس ــر اتف ــا مص ــة: وم الصحيف

ــري؟ ــون ك ــابقة ج ــة الس األمريكي
الصمــاد: اتفــاق مســقط ليــس املحطــة األوىل وال األخــرة التــي نقــدم فيهــا الكثــر 
ــت،  ــة الكوي ــاك جول ــابقا، كان هن ــقط س ــاط مس ــاك نق ــات، كان هن ــن التفاهم م
جولــة موفنبيــك، كان هنــاك خارطــة ولــد الشــيخ األخــرة التــي قدمــت والتــي أبــدت 
القــوى السياســية فيهــا تفهمهــا وتفاعلهــا معهــا كأســاس للنقــاش، إال أن هــذه كلهــا 
ــا  ــاض موقف ــة الري ــن مرتزق ــر م ــرف اآلخ ــف الط ــاح، وكان موق ــت أدراج الري ذهب
واضحــا يف رفــض كل هــذه التحــركات واالتفاقــات، ولهــذا لــو كان هنــاك جديــة مــن 
الطــرف اآلخــر نحــن نعتــر أن تلــك االتفاقــات ممكــن ان تكــون مقومــات وأســاس 

ألي نقاشــات وحــوارات قادمــة.
ــلم  ــد تس ــة بع ــكا خاص ــع أمري ــي م ــا للتعاط ــم حالي ــو تصورك ــا ه ــة: م الصحيف
ــاته؟  ــح سياس ــن مالم ــرا م ــح مؤخ ــا اتض ــوء م ــة ويف ض ــب اإلدارة األمريكي ترام
ــات  ــد تلميح ــة بع ــدة، خاص ــات املتح ــيايس للوالي ــي الس ــيكون التعاط ــف س وكي

ــن؟ ــى اليم ــرب ع ــارشة يف الح ــول مب ــب الدخ ترام
الصمــاد: الــدور األمريكــي بــارز وواضــح يف هــذه الحــرب منــذ بدايتهــا، والحــرب 
ــت ســفارتها  ــت للعــدوان، مــن نقل ــكا هــي مــن رشعن أعلنــت مــن واشــنطن؛ أمري
ــت للســفارات األخــرى بمغــادرة  ــة العــدوان دون أي مــررات، هــي مــن أذن يف بداي
صنعــاء العاصمــة واالنتقــال إىل عــدن، هــي مــن أعطــت النظــام الســعودي الغطــاء، 
هــي مــن بــارشت الحــرب بشــكل مبــارش واســتهدفت الــرادارات يف الحديــدة وغرهــا 
تحــت مــررات وذرائــع للتقليــل مــن الســخط الــذي يتنامــى بــن أوســاط الشــعب 
مــن هــذا الــدور األمريكــي الســلبي واملبــارش يف هــذا العــدوان. نحــن نعتــر أن إدارة 
ترامــب لــن تغــر شــيئا يف الراع، هــي عبــارة عــن امتــداد لــإدرات الســابقة، بل إن 
اليمــن ســيكون حــارضا بقــوة يف ملــف إدارة ترامــب. كمــا تعلــم أن أمريــكا تخــوض 
ــة  ــة األمريكي ــائل الهيمن ــم وس ــن أه ــن، وم ــع الص ــرة م ــة كب ــا اقتصادي اآلن حرب
عــى العالــم هــي الورقــة االقتصاديــة، وعندمــا بــرزت الصــن كدولــة عظمــى قــد 
تصبــح يف الســنوات القادمــة الدولــة األكــر يف العالــم االقتصــادي، اإلدارة األمريكيــة 
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تحســب هــذا الحســاب وتعتــر أن اليمــن ســيكون امللــف األبــرز يف هــذا الــراع حتى 
مــع الصــن نفســها، بحيــث يبقــى امللــف اليمنــي مفتوحــا البتــزاز الســعودية البقــرة 
ــكا أن  ــتطيع أمري ــعودية تس ــوار الس ــراع بج ــؤرة لل ــاك ب ــون هن ــوب، أن يك الحل
تبتــز هــذه البقــرة الحلــوب التــي تصــدر 13 مليــون برميــل يوميــا، والــذي يمثــل 
ــا  ــي مفتوح ــف اليمن ــاء املل ــة؛ فبق ــة االقتصادي ــم املعرك ــدا يف حس ــا ج ــرا قوي عن
ــعودية  ــيبقي الس ــي س ــف اليمن ــن املل ــعودية م ــاوف الس ــات واملخ ــارة الراع وإث
مرتميــة يف أحضــان أمريــكا لتســتفيد مــن هــذا الكــم االقتصــادي الهائــل، وكذلــك 
ســيطرة اليمــن عــى أهــم منفــذ حيــوي، وكمــا تعلــم أنهــا بــدأت املــؤرشات بالحــرب 
واملعركــة يف الســاحل، فنحــن لــم نعتــر الــدور األمريكــي جديــدا، هــو دور مبــارش 

منــذ بدايــة العــدوان وســيتضاعف اآلن.
الصحيفــة: تقولــون أن الــدور اإلرسائيــي يف العــدوان عــى اليمــن لــم يعــد رسا، هــل 
تعتقــدون بالفعــل أن إرسائيــل وأمريــكا أيضــا تشــعر بأنكــم خطــر يهددهــا حاليــا؟ 
ــم  ــم أم يف إعاقتك ــم أم يف إمكاناتك ــل يف مروعك ــدا ه ــورة تحدي ــن الخط ــن تكم وأي

ملروعهــم؟ ومــا هــو مروعهــم؟ ومــا عالقــة كل ذلــك ببــاب املنــدب تحديــدا؟
ــة عــى املنطقــة  ــا تعــرف هــو الهيمن ــي كم الصمــاد: املــروع األمريكــي واإلرسائي
ــارشة عــى الشــعوب مــن خــالل تدجــن  ــة املب مــن خــالل إيجــاد الوســائل للهيمن
الشــعوب بالثقافــات، وكذلــك تدجينهــا للحــكام الذيــن يرتمــون يف أحضــان أمريــكا 
وإرسائيــل. والكيــان الصهيونــي هــو أول مــن أبــدى تخوفــه مــن ثــورة 21 ســبتمر 
خوفــا عــى بــاب املنــدب، مــع علمهــم أن اليمــن تحــرم املواثيــق الدوليــة واألعــراف 
ــس  ــات رئي ــوف يف خطاب ــذا التخ ــر ه ــة، وظه ــة والبحري ــة الجوي ــن املالح وقوان
ــة تســتمد قرارهــا  وزراء إرسائيــل آنــذاك عــن خطــورة أن توجــد قــوة وطنيــة فاعل
ــال  ــهم يف إفش ــم سيس ــورة عليه ــل خط ــذا يمث ــتقل، وه ــي املس ــق الوطن ــن العم م
ــي يف  ــي واإلرسائي ــروع األمريك ــة امل ــا مناهض ــم، ومروعن ــاريعهم ومخططاته مش

املنطقــة.
ــه  ــذي نحــارب وندافــع مــن أجل ــون مروعــا يف اليمــن، وهــذا ال ــك هــم يحارب لذل
فمهمــا كان حجــم وإمكانيــات العــدوان، ومهمــا ســيطروا عليــه مــن مناطــق فهــم 
ال يســتطيعون أن يقضــوا عــى هــذا املــروع الــذي يعتــر مروعــا فريــدا يف هــذا 
العالــم، واســتطاع أن يصــل بالشــعب اليمنــي إىل مرحلــة متقدمــة جــدا مــن النضــج 

والوعــي.
ــي،  ــع الداخ ــس إىل الواق ــيادة الرئي ــم س ــل معك ــدب ننتق ــاب املن ــن ب ــة: م الصحيف
مــا مــدى تأثــر وضــع قضيتكــم عــى الواقــع يف املنطقــة والعالــم؟ ومــا هــو تأثــر 

الوضــع يف الخــارج عــى وضعكــم الداخــي وقضيتكــم؟
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الصمــاد: تعــرف اليمــن وأهميتهــا وحساســية موقعهــا الجغــرايف واالجتماعــي كقــوة 
ــف اليمنــي مهــم ومؤثــر  ــك املل ــة، لذل ــة هامــة جــدا يف شــبه الجزيــرة العربي بري
ــاول  ــا ح ــى م ــخ مت ــا يف التاري ــكان – ودائم ــة، فاألمري ــع املنطق ــى وض ــى ع حت
األعــداء اســتهداف شــبه الجزيــرة العربيــة وبالــذات الحرمــن الريفــن – ال يمكــن 
أن يحتلــوا هــذه املناطــق إال بعــد أن يكونــوا قــد حســموا أمرهــم يف اليمــن، ولنــا يف 
التاريــخ األحبــاش والفــرس وغرهــم، لذلــك نحــن نعتــر أن املرحلــة القادمــة هــي 
عــى الســعودية، وهــذا كلــه تآمــر عــى الحرمــن الريفــن، وعــى ثــروات املنطقــة 
يف شــبه الجزيــرة العربيــة، هــم يعرفــون موقــع اليمــن وأهميتهــا أكثــر مــن هــؤالء 

ــة. ــة ثاني األعــراب، وأن حســم اليمــن أوال لحســم موضوعهــم، وإال فهــي مرحل
ــاك ترابطــا بــن مــا يحصــل يف اليمــن وبــن مــا هــو  الصحيفــة: تقصــدون أن هن

ــة؟ ــط يف املنطق مخط
الصماد: نعم، هو يف سياق مخطط شامل لأمريكان والصهاينة عى املنطقة.

الصحيفــة: بخصــوص التطــورات امليدانيــة خصوصــا يف الســاحل الغربــي بعــد مرور 
مــا يقــارب العامــن، هــل تغــرت قراءتكــم ونظرتكــم للعــدوان وأهدافــه ومخططاتــه 
اليــوم؟ وبالنظــر إىل مســار األحــداث مــن عــزل حرضمــوت عــن عــدن والركيــز عــى 
ــو  ــاه اآلن نح ــة، واالتج ــن جه ــبوة م ــوف وش ــأرب والج ــل م ــة إىل فص ــز، إضاف تع
الســاحل الغربــي مــن جهــة أخــرى، مــا مــدى صحــة االعتقــاد أن الهــدف األســايس 

مــن العــدوان هــو تهيئــة األجــواء لتنفيــذ مــروع األقاليــم؟
الصمــاد: أوال مخطــط األقاليــم أتــى ليمــزق اليمــن وليفتتهــا، ليــس لــدى األمريــكان 
والصهاينــة ودول الخليــج أي نيــة لبــث األمــن واالســتقرار يف اليمــن. األقاليــم أتــت 
ــم مــن أجــل أن ينعــم  ــوا ليضعــوا مــروع األقالي ــم يأت يف ســياق هــذا املخطــط، ل
اليمنيــون بالرفاهيــة والخــر واالســتقرار واألمــن؛ حتــى تشــكيلهم يف تكويــن األقاليــم 
بنــي عــى أســاس كنتونــات وعــى أســاس طائفــي مناطقــي إلثــارة رصاعــات دائمــة 
داخــل اليمــن، وعندمــا رفضنــا وأعقنــا هــذا املــروع كان هــو الــرارة األوىل لهــذا 
ــي  ــتور الت ــودة الدس ــرار مس ــادي إق ــور ه ــه منص ــاول عبدرب ــد أن ح ــدوان بع الع
ــة  ــذ بداي ــه من ــظ علي ــه ونتحف ــرض علي ــن نع ــذي نح ــروع ال ــذا امل ــت ه تضمن

محاولــة إقــراره.
ــة  الصحيفــة: لكــن، هــل تعتقــدون أن العــدوان يذهــب اآلن باتجــاه فــرض أو تهيئ

األجــواء لفــرض مــروع األقلمــة؟
الصمــاد: هــي مدروســة لفــرض الهيمنــة عــى اليمــن بشــكل عــام ألن مركــز القــرار 
والثقــل االجتماعــي واالقتصــادي هــو يف هــذه املناطــق التــي الزالــت تحــت ســيطرة 
ــتطيعون أن  ــث يس ــا بحي ــا تمام ــون عزله ــم يحاول ــعبية، فه ــان الش ــش واللج الجي



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

465

ــكل  ــن بش ــي لليم ــز الرئي ــل املرك ــي تمث ــاء الت ــيايس يف صنع ــام الس ــوا النظ يركع
عــام كعاصمــة للجمهوريــة اليمنيــة، لذلــك قرارهــم هــو الهيمنــة عــى القــرار اليمني، 
وجعــل اليمــن ســاحة للفــوىض واالختــالالت والراعــات. عنــدك مــن املناطــق مثــل 
عــدن وأبــن وحرضمــوت واملهــرة مــا يســمونها مناطــق محــررة، وهــي تحــت الغــزو 
واالحتــالل، كان باإلمــكان أن يجعلوهــا نمــاذج مرفــة إذا كانــوا ذاهبــن إىل مــروع 
ــي  ــق الت ــن املناط ــوا م ــم أن يجعل ــرض عليه ــن املف ــون؛ كان م ــا يقول ــم كم األقالي
يســيطرون عليهــا نمــاذج يف األمــن واالســتقرار وتقديــم الخدمــات للمجتمــع بحيــث 
ــه؛ لكــن جعلوهــا ســاحات للفــوىض  ــذي يتبنون ــاس إىل هــذا املــروع ال يشــدوا الن
والقاعــدة وداعــش؛ ســعر دبــة البــرول تتجــاوز الـــ 16 ألف ريــال يف بعــض مناطق 
ــوا  ــار النفــط كذلــك؛ هــم فقــط جــاءوا ليقول الجنــوب رغــم أن لديهــم املصــايف وآب
لليمنيــن نحــن أتينــا لنركعكــم.. لنمزقكــم.. لنمكــن ســكاكن القاعــدة وداعــش مــن 

رقابكــم.
مــن معركــة ميــدي إىل معركــة بــاب املنــدب وصــوال إىل املخــا وانتهــاء بالتحــركات 
العســكرية، وآخرهــا اإلعــالن األمريكــي بالتدخــل يف معركــة الســاحل الغربــي، ماهــي 
دالالت وأبعــاد ومخاطــر هــذا الركيــز عــى الســاحل الغربــي؟ ومــا مــدى قدرتكــم 

عــى مواجهــة مخططــات الســيطرة عليــه؟
الركيــز هــو حاصــل عــى اليمــن وعــى الشــعب اليمنــي بشــكل عــام، واملعــارك التــي 
حصلــت يف نهــم ومــأرب معــارك أشــد رضاوة حتــى مــن التــي حصلــت يف الســاحل، 
فهــم مــن أيــن مــا رفعــت إليهــم تقاريــر أو معلومــات أن هنــاك منطقــة رخــوة أو 
ثغــرة يمكــن أن ينفــذوا مــن خاللهــا، هــم يحاولــون وقــد حاولــوا مــن رصواح ومــن 
نهــم ومــن منفــذ البقــع ومنفــذ علــب ومــن ميــدي. املعــارك ال تــكاد تتوقــف بشــكل 
ــة  ــداد ملعرك ــي امت ــاحل ه ــة الس ــك معرك ــارات؛ لذل ــرات الغ ــنودة بع ــي مس يوم
اليمــن بشــكل عــام؛ إال أن هــذه الطابــع الــدويل فيهــا أخــذ يــرر بشــكل مبــارش مــن 
خــالل التدخــل األمريكــي، ومــن خــالل القلــق اإلقليمــي والــدويل مــن هــذه املعركــة 
التــي ليــس لديهــم أي مــرر فيهــا كمــا يدعــون لتأمــن بــاب املنــدب وغــره؛ فبــاب 
ــد  ــل اآلن وج ــدوان، ب ــة الع ــذ بداي ــي من ــلس وطبيع ــكل س ــا، وبش ــدب كان آمن املن
ــق واملخــاوف الدوليــة مــن خــالل املعــارك والعــدوان، لذلــك نحــن نعتــر أنــه  القل
ــي  ــن يضف ــود ل ــو موج ــارش، ه ــي املب ــول األمريك ــى الدخ ــة حت ــد يف املعرك ال جدي
شــيئا عــى املعركــة؛ هــل سيســتخدمون أقــوى مــن طائــرات الـــ إف 16.. القنابــل 
ــارب كل  ــال للتج ــح حق ــن أصب ــم يشء، اليم ــد بأيديه ــم يع ــات، ل ــة.. البارج الذكي
األســلحة الفتاكــة التــي انتجــت منــذ حــرب الخليــج الثانيــة إىل اليــوم تــم تجريبهــا 
يف اليمــن بدعــم أمريكــي إرسائيــي مبــارش، ونحــن مســتعينون باللــه، ونســتمد قوتنــا 
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مــن عمقنــا االجتماعــي والشــعبي الــذي يمثــل رافــدا قويــا للمعركــة، ولــن يســتطيع 
العــدوان أن يفــت يف عضــد هــذا الشــعب الــذي ال يــزال يخــرج آالف املقاتلــن لرفــد 

الجبهــات.
الصحيفــة: اســمح يل اتكــئ عــى مــا ذكرتكــم، شــاهدناكم مؤخــرا تفتتحــون معرضــا 
نوعيــا حــوى تشــكيلة مــن الطائــرات بــدون طيــار منهــا مــا هــو هجومــي واآلخــر 
اســتطالعي، وهــذا يحيلنــا أيضــا إىل سلســلة مفاجــآت وخيــارات عســكرية جديــدة 
ــر  ــوت، وتطوي ــد الباتري ــي، وتحيي ــدى الصاروخ ــر امل ــل تطوي ــا مث ــم عنه أعلنت
منظومــة الدفــاع الجــوي وغرهــا؛ هــل هــذه إنجــازات محليــة بحتــة، أم إنهــا ضمــن 

صفقــات مــع قــوى إقليميــة ودوليــة حليفــة؟
الصمــاد: كمــا تعــرف أن ظــرف العــدوان أســهم يف الدفــع نحــو بنــاء قــدرات لهــذا 
ــة  ــوى إقليمي ــى أي ق ــن ع ــا أن يراه ــن إطالق ــه ال يمك ــعر أن ــذي استش ــعب ال الش
ــكر  ــي نش ــة والت ــف اإليجابي ــض املواق ــاك بع ــدوان، هن ــة الع ــة يف مواجه أو دولي
الــدول اإلقليميــة عــى الــدور الــذي قامــت بــه ســواء مــا يتعلــق باملواقــف املرفــة 
للجمهوريــة اإلســالمية يف إيــران، لحــزب اللــه، لســوريا للعــراق، وكثــر مــن الــدول 
ــبة  ــن بالنس ــي، لك ــعب اليمن ــة الش ــراز مظلومي ــح يف إب ــا دور واض ــي كان له الت
للقــدرات فهــم يمنعــون حتــى الــدواء، بالنســبة للعــدوان لــم يســمحوا حتــى ملــرىض 

ــاة أســبوعيا. ــن يتعرضــون لعــرات الحــاالت مــن الوف ــكى الذي ال
ــا  ــعر أنه ــم تستش ــعوب إذا ل ــاة؛ الش ــم املعان ــن رح ــت م ــدرات أت ــذه الق ــك ه لذل
تواجــه عدوانــا قــذرا يقطــع عنهــا كل يشء حتــى الهــواء إن اســتطاع، ولهــذا عليهــا 
ــا لــكل نبــي عــدوا  ــه إنــه يقــول » وكذلــك جعلن أن تبنــي نفســها، وهــذه ســنة الل
ــي  ــع يبن ــه يصن ــي نفس ــان يبن ــل اإلنس ــداء يجع ــعار الع ــن«، استش ــن املجرم م
يــزرع، ونحــن نعتــر أن هــذه اإلنجــازات التــي تحققــت عــى أيــدي الجيــش واللجان 
الشــعبية أتــت يف هــذا الســياق يف قضيــة بنــاء الواقــع الداخــي يف االعتمــاد عــى الذات 

يف مواجهــة هــذا الصلــف والتكــر الصهيوأمريكــي.
ــن  ــة يف ح ــة املعرك ــى معادل ــا ع ــا وتأثره ــق بفاعليته ــف نث ــن، كي ــة: لك الصحيف

ــر؟ ــية ال أكث ــرب نفس ــرد ح ــا مج ــا ويعتره ــن أهميته ــل م ــن يقل ــاك م هن
الصمــاد: وصــول الشــعب اليمنــي إىل هــذه املرحلــة املتقدمــة رغــم العــدوان والحصار 
نعتــره إنجــازا نوعيــا، وأيضــا تصميمــا، وإرادة وقــوة لــدى هــذا الشــعب متمثــال يف 
جيشــه ولجانــه الشــعبية، و اإلبــداع يف مواجهــة هــذا العــدوان، لذلــك نحــن نعتــر 
ــذي كان  ــدوان ال ــن الع ــنتن م ــد س ــوم بع ــياق يف أن يق ــذا الس ــي يف ه ــا تأت أهميته
العــدو يراهــن أن يكــون النــاس منهــا يف حالــة تراجــع وانهيــار وانكســار. أن ياتــي 
هــذا الشــعب ليفاجــئ العالــم بابتــكارات ومهمــا كانــت بســيطة لكــن مقارنــة مــع 
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حجــم اإلمكانيــات التــي لــدى الشــعوب األخــرى؛ ال أخفيــك القــول نحــن وصلنــا يف 
بعــض القطــع أو بعــض الذخائــر إىل اكتفــاء ذاتــي؛ منــذ أكثــر مــن عــام ســواء فيمــا 
يتعلــق باملدفعيــة أوغرهــا مــن الذخائــر، وسيكشــف إن شــاء اللــه يف معــرض قــادم 
عــن هــذه األنــواع التــي دخلــت حيــز املعركــة مــن قبــل أكثــر مــن 18 شــهرا اكتفــاء 
ــة  ــوق املحلي ــن الس ــارج وال م ــن الخ ــترادها ال م ــاج إىل اس ــد نحت ــم نع ــي، ول ذات

إطالقــا؛ يف بعــض أنــواع قذائــف املدفعيــة التــي تســتخدم بكثافــة يف املعــارك.
ــن  ــا، وأن م ــوف تعلنونه ــمة س ــارات حاس ــاك خي ــا أن هن ــمع يومي ــة: نس الصحيف
ــدوا  ــة أن تحي ــم اإلمكاني ــل لديك ــل بالفع ــكل كي، ه ــران بش ــد الط ــا تحيي ضمنه
الطــران؟ وكيــف تقــرأون تأثــر ذلــك عــى مســار املعركــة وعــى مســار العــدوان 

ــا؟ عموم
الصمــاد: هنــاك الكثــر مــن الخيــارات، وهنــاك قــدرات يتــم تطويرهــا بــإذن اللــه 
تعــاىل ستســهم يف موضــوع تعزيــز قــدرات الدفــاع الجــوي، واإلســهام بشــكل كبر يف 
تحييــد الطــران، وأيضــا صيانــة األجــواء اليمنيــة، ولكــن هــذه ال زالــت قيــد التطوير 
وقيــد التجربــة، وبــدأت بإســقاط الطائــرة األردنيــة يف نجــران وســتتالحق بــإذن اللــه 
مثــل هــذه اإلبداعــات والقــدرات واإلنجــازات. وقضيــة الخيــارات الحاســمة هــي هــذا 
الصمــود وهــذا الزخــم الشــعبي أمــام اإلمكانــات الهائلــة والتكالــب والتآمــر العاملــي، 
أن يكــون الشــعب يف حالــة تقــدم وتطــور إمكانياتــه وقدراتــه الدفاعيــة بينمــا العــدو 
لــم يعــد يملــك أي خيــار يمكــن أن يهــدد مــن خاللــه إال خيــار االنهيــار واالنحســار 

. لهزيمة وا
ــص  ــا يخ ــدب ويف م ــاب املن ــة ب ــي يف معرك ــدور اإلرسائي ــود إىل ال ــة: نع الصحيف
الســواحل املريــة وجــزر صنافــر وتــران، هــل كل هــذه األشــياء مرتبطــة ببعــض، 
ــكريا يف  ــت عس ــيناء، وتدخل ــرا يف س ــة مؤخ ــل عملي ــذت إرسائي ــد أن نف ــة بع خاص
ســيناء بحجــة الــرد عــى صواريــخ ومــا إىل ذلــك؛ كيــف تقــرأون خطــورة إرسائيــل 

عــى البحــر األحمــر وعــى ســيناء وعــى اليمــن؟
ــراها  ــزر اش ــواء يف ج ــر س ــر األحم ــود يف البح ــي موج ــان الصهيون ــاد: الكي الصم
مــن الصومــال أو مــن إريريــا؛ تواجــده يف مينــاء عصــب اإلريــري وحربــه املبــارشة 
مــع النظــام الســعودي يف اليمــن، وكل هــذه تهــدف يف األخــر إىل خنــق مــر، ألن أي 
اختــالالت يف طريــق املالحــة الدوليــة فيمــا يتعلــق ببــاب املنــدب الــذي أثبتنــا بــكل ما 
تعنيــه الكلمــة وبددنــا كل املخــاوف لــدى األشــقاء يف مــر التــي حاولــت الســعودية 
أن تهــز مــن ثقتهــم يف الشــعب اليمنــي، وهــا نحــن نتعــرض لعــدوان كبــر، وبــدأت 
ــاب  ــام املعــارك يف ب ــة أشــهر أي ــر مــن ســنة وثالث ــل أكث معركــة الســاحل مــن قب
ــة  ــة الدولي ــق املالح ــدن وطري ــالل إىل ع ــزو واالحت ــوات الغ ــول ق ــد دخ ــدب بع املن
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ــعودين  ــرة أن الس ــات كث ــا معلوم ــون وتصلن ــن متوقع ــل ونح ــال، ب ــم ح ــى أت ع
عازمــون عــى اســتهداف املالحــة الدوليــة لكســب املزيــد مــن الدعــم، وال يســتبعد أن 
يقومــوا بالكثــر مــن الخطــوات االســتفزازية، أو يســتهدفوا البواخــر والســفن املدنيــة 
الســتثارة الــرأي العــام العاملــي وتحميلنــا املســؤولية، وملزيــد مــن الدعــم والحشــد 
ــى نلفــت نظــر  ــرة حت يف معركــة الســاحل، وكان باســتطاعتنا أن نفعــل أشــياء كث
ــة األوىل  ــددة بالدرج ــر مه ــك م ــي؛ لذل ــاحل الغرب ــل يف الس ــا يحص ــم إىل م العال
بمــا يحــدث يف اليمــن وبالتمــدد الصهيونــي الــذي يســتهدف األمــن القومــي العربــي 

وبالــذات املــري.
الصحيفــة: عــى ذكــر مــر، الجميــع يعــرف أن جمهوريــة مــر العربيــة أعلنــت 
مشــاركتها ضمــن التحالــف منــذ البدايــة، هــل لنــا ســيادة الرئيــس أن نعــرف عــى 
حقيقــة رؤيتكــم اليــوم للموقــف املــري مــن الحــرب عــى اليمــن شــعبياً ورســمياً؟

الصمــاد: لــم يكــن الــدور املــري بــارزا بالشــكل الــذي كانــت عليــه دول التحالــف، 
وقــد أرســلنا الكثــر مــن الرســائل واإلشــارات إىل األشــقاء يف مــر، ســواء مــا يتعلــق 
بالنظــام أو الــدور الشــعبي، إننــا نكــن ملــر كل الحــب واالحــرام وإننــا نقــدر ربمــا 
الوضــع االقتصــادي الــذي يعيشــه األشــقاء يف مــر الــذي يفــرض عليهــم مســايرة 
النظــام الســعودي بالشــكل الــذي ال يــرض الشــعب اليمنــي، ولكــن الــذي نريــد أن 
نقولــه أن الســعودين كالصيــاد ال يمكــن أن يقــدم للســمكة شــيئا إال لتأكلهــا كلهــا، 
ألنهــم امتــداد للنفســيات اليهوديــة والصهيونيــة واألمريكيــة، ونحــن ال زلنــا نعــول 
عــى دور مــري قــادم وبــارز يف إعــادة األمــن واالســتقرار يف املنطقــة. الحــظ الــدور 
الكويتــي، هنــاك ضغــوط ســعودية كثــرة جــدا رغــم وجودنــا عــى أرض الكويــت، 
ــنت 3  ــا ش ــى أنه ــة لتتباه ــن أو ثالث ــل يوم ــي قب ــف تأت ــدى دول التحال ــي إح وه
ــوىل كــر هــذا التحالــف هــو النظــام  ــذي يت ــخ. ال آالف غــارة ضمــن العــدوان… إل
ــدول  ــة ال ــا بقي ــكا، أم ــي وأمري ــان الصهيون ــا بالكي ــي مدعوم ــعودي واإلمارات الس

نحــن نقــدر الوضــع االقتصــادي الــذي تعيشــه.
الصحيفــة: ومــاذا عــن رؤيتكــم لبنــاء عالقــة بــن حكومــة صنعــاء وبــن حكومــة 

مــر، خاصــة يف ظــل التبايــن املــري الســعودي مؤخــراً؟
الصمــاد: نحــن نطمــح إىل بنــاء عالقــات متينــة وتعزيــز العالقــات الحاصلــة التــي 
تربــط اليمــن بمــر، وتعيــد مــر إىل دورهــا الريــادي يف املنطقــة الــذي يحــاول 
ــت  ــر كان ــكا، م ــة أمري ــص يف خدم ــن تقم ــه، ولك ــعودي أن يتقمص ــام الس النظ
ــة  ــة العربي ــا األم ــر يف كل قضاي ــي املؤث ــدور اإلقليم ــا ال ــة، وكان له ــدة املنطق رائ
واإلســالمية ونحــن نأمــل يف إعــادة هــذا الــدور، وقــد أرســلنا الكثــر مــن اإلشــارات 
ســواء األمنيــة واالســتخباراتية وكذلــك إطــالق العديــد مــن املعتقلــن الذيــن كانــوا 
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ــة املريــة حولهــم،  ــا والخارجي ــاك تراســل بينن ــا مــن األشــقاء يف مــر، وهن لدين
ونحــن نأمــل بــإذن اللــه تعــاىل أن تتعــزز هــذه العالقــة، وأن يعــود ملــر دورهــا.

ــاركتها  ــر ومش ــف م ــلبي ملوق ــعودين الس ــر الس ــرأون تقدي ــف تق ــة: كي الصحيف
الضعيفــة مــن وجهــة نظرهــم، خاصــة بعــد رفضهــا إرســال قــوات بريــة، وهــو مــا 

تســبب يف قطــع املســاعدات الســعودية عــن مــر؟
الصمــاد: إذا لــم تســتفد الســعودية مــن أموالهــا، أو مــن مســاعداتها ســواء اإلنســانية 
ــة،  ــك خيان ــر ذل ــن فتعت ــد ممك ــى ح ــتفد إىل أق ــم تس ــا إذا ل ــروض أوغره أو الق
مــن أي بلــد ســواء مــر أو غرهــا، لذلــك كان يكفــي الســعودية مــن مــر أنهــا 
لــم تقــف مــع مظلوميــة الشــعب اليمنــي بشــكل بــارز، وكان هــذا يكفيهــا مقابــل 
املســاعدات التــي تقدمهــا ملــر، لكــن مــع ذلــك لــم تقبــل أن تغــض مــر الطــرف 
عــن إدراج اســمها يف التحالــف وتســتخدم الســعودية ثقــل مــر اإلقليمــي والــدويل 
لتمريــر عدوانهــا عــى اليمــن ولــن تــرىض الســعودية عــن مــر إطالقــا إال إذا كانــت 

يف مقدمــة الصفــوف ويف مقدمــة الغــزو.
الصحيفــة: أتمنــى مــن ســيادة الرئيــس اإلجابــة بشــفافية هنــا؛ مــا مــدى مقبوليــة 
التخطيــط أو التنبــؤ إلمكانيــة ظهــور دور مــري يف حــل امللــف اليمنــي ســواء مــن 

خــالل اســتضافة، أو رعايــة املفاوضــات عــى غــرار امللــف الســوري مثــال؟
الصمــاد: نحــن نرحــب بذلــك وقــد قبلنــا عــى مضــض بالحضــور يف الكويــت رغــم 
ــن  ــدة م ــل ح ــال زال أق ــري ف ــدور امل ــا ال ــدوان، أم ــاركة يف الع ــا يف املش تباهيه
الــدور الكويتــي وغــره مــن دول الخليــج، كمــا كنــا نشــيد بالــدور العمانــي البــارز، 
ــرح  ــا نط ــات كن ــتقبال املفاوض ــارات الس ــدى الخي ــقط إح ــون مس ــا أن تك وطرحن
ــن  ــا نح ــة نطرحه ــن أي دول ــا م ــذ موقف ــعودية تتخ ــر؛ الس ــون م ــك أن تك كذل
كخيــارات، وأي دولــة ربمــا لدينــا بهــا عالقــات تعترهــا خــارج نطــاق أي مســاومة 
يف وجــود القــوى السياســية داخلهــا للمفاوضــات، لذلــك نحــن نرحــب بهــذا الــدور 
مهمــا كان ونشــد عــى أيــدي النظــام املــري والشــعب املــري أن يســهموا معنــا يف 
تحقيــق هــذا الــيء حتــى ال يــرز دور ســلبي ملــر يؤثــر عــى نفســيات الشــعب 

ونفســيات القــوى السياســية.
الصحيفــة: الــراع يف الجنــوب بــن الســعودية واإلمــارات طفــا عــى الســطح وظهــر 
يف كتابــات متبادلــة يف الصحافــة الرســمية للبلديــن، الســعودية تتهــم اإلمــارات بأنهــا 
ــؤرة فــوىض يف  ــرك الشــمال ب ــروة وت ــوب لإمســاك بمصــادر الث ــد فصــل الجن تري
ــك  ــم ذل ــم، وترج ــوان وفرضه ــم اإلخ ــا تدع ــم األوىل بأنه ــرة تته ــا، واألخ خارصته
ــيادة  ــاء س ــم يف صنع ــا، أنت ــاالت وغره ــز واغتي ــدن وتع ــتباكات يف ع ــراع يف اش ال

الرئيــس.. مــاذا يعنــي لكــم ذلــك الــراع؟
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ــن  ــر ع ــض النظ ــالل بغ ــزو واالحت ــوى الغ ــود ق ــر أن وج ــن نعت ــاد: نح الصم
التباينــات بــن هــذه الــدول عــى الــراب اليمنــي يعتــر بــادرة خطــرة جــدا.. وهــم 
يحســون بعقــدة نقــص، هــم يجربــون االحتــالل ويجربــون أن يكونــوا دوال عظمــى 
وليســوا أهــال لهــذا الــيء؛ هــم اآلن يتســابقون حتــى عــى الســاحل اإلفريقــي مثلمــا 
ــة  ــرب العاملي ــل الح ــمس قب ــا الش ــب عنه ــي ال تغي ــى الت ــا العظم ــت بريطاني كان
ــر  ــز أك ــادر الـــ حج ــدول تتب ــن ال ــا م ــبانيا وغره ــكا وإس ــك أمري ــة، وكذل الثاني
نفــوذ يف العالــم العربــي واإلســالمي إال أن الســعودية واإلمــارات تحــاول أن تجــرب أم 
تكــون دوال عظمــى يف أن تحجــز لهــا مقاعــد ســواعد عــى الســاحل اليمنــي وداخــل 
ــن  ــات ب ــراع والتلميح ــر ال ــي، انظ ــاحل اإلفريق ــى الس ــة أو ع ــا اليمني الجغرافي
الســعودية وإريريــا ألن اريريــا بــدأت تنســق مــع اإلمــارات بشــكل كبــر، وكل ذلــك 
امتــداد ملخطــط أمريكــي الســعودية واإلمــارات أجبــن مــن أن يخــرج جنــدي واحــد 
مــن جنودهــا يف أي مهمــة خــارج الســعودية واإلمــارات لــوال أنهــم قائمــون بالــدور 
ــودة يف  ــت موج ــكا كان ــة، أمري ــكا يف املعرك ــل أمري ــن أن أدخ ــدال م ــي.. ب األمريك
الجنــوب قبــل العــدوان يف قاعــدة العنــد.. وبمجــرد وصــل الجيــش واللجــان الشــعبية 

خــرت أمريــكا هــذا النفــوذ ثــم عــادت مــن جديــد بعــد الغــزو واالحتــالل.
ــة: ماهــو تأثــره عــى وضعكــم عمومــا؟ ومــا مــدى صحــة القــول أنكــم  الصحيف

ــه؟ ــتفيدون من تس
الصمــاد: الشــعب اليمنــي مســتفيد مــن أي شــقاق أو نــزاع، ولكننــا ال نراهــن عــى 
ذلــك، بــل نراهــن عــى التصــدي واملواجهــة، عــى قــوة إرادة هــذا الشــعب يف طــرد 
املحتــل ألن اليمــن ال زالــت دولــة بكــر، ومحــط أطمــاع الكثــر مــن الــدول اإلقليميــة 
والدوليــة. هــم يحاولــون يف يــوم مــن األيــام أن يجعلونا كمــا جعلتهــم أمريــكا خداما، 
ــا  ــر جندي ــج دون أن تخ ــروة يف الخلي ــن الث ــا م ــتلم حصته ــكا تس ــت أمري وأصبح
واحــدا، أو دون أن تدخــل يف رصاع معهــم. هــم أيضــا يريــدون أن يجعلــوا اليمنيــن 
خدامــا لهــم لتصــل إليهــم مــا يريــدون مــن خــالل احتــالل الشــعب اليمنــي وبأقــل 

الخســائر.
الصحيفــة: أخــرا ســيادة الرئيــس، بــات واضحــا مســتوى كارثيــة الواقــع اإلنســاني 
يف الشــمال والجنــوب وقصديــة التغطيــة الحقوقيــة والتعتيــم اإلعالمــي عــى املأســاة 
االقتصاديــة وعــى جرائــم الســعودية، لكــن برغــم أننــا تجاوزنــا 700 يــوم منــذ بــدء 
ــا  ــة، ومنه ــعوب العربي ــم الش ــح ملعظ ــر واض ــاني غ ــع اإلنس ــزال الواق ــدوان الي الع
الشــعب املــري وإن كان واضحــا للنخــب املتابعــة سياســيا وإعالميــا، مــاذا لديكــم 
مــن ترتيبــات إليصــال الصــورة الحقيقــة للشــعوب العربيــة وشــعوب العالــم أيضــا؟ 

أم أن ذلــك ليــس مهمــا باعتقادكــم؟
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ــاك  ــراء، هن ــوط الحم ــاوز كل الخط ــدا وتج ــي ج ــاني كارث ــع اإلنس ــاد: الوض الصم
ــر  ــاة بشــكل كب ــة مــن التقشــف واملعان ــاء الشــعب يعيشــون حال املاليــن مــن أبن
ــرج  ــة أن تخ ــاالت كفيل ــذه الح ــت ه ــه لكان ــعب وعظمت ــذا الش ــة ه ــوال أنف ــدا ل ج
ــا  ــون أن لدين ــعب يدرك ــاء الش ــن أبن ــرا م ــن كث ــاع، لك ــورة الجي ــمونه ث ــا يس م
ــعب إال  ــذا الش ــد أرسة يف ه ــدة ال يوج ــة واح ــون بوجب ــض يكتف ــر، البع ــرا أك خط
وفقــدت مــن أقاربهــا إال وخــرت ســواء فيمــا يتعلــق بمصــادر عيشــها كان آخرهــا 
ــرد  ــكل ف ــرضر ب ــاق ال ــهم يف إلح ــذي أس ــدن ال ــزي إىل ع ــك املرك ــل البن ــوة نق خط
يف هــذا الشــعب أكثــر مــن مليــون ومئتــن وخمســن ألــف موظــف يعتمــدون عــى 
ــه منصــور هــادي  ــه العــرات يعولهــم، اســتطاع عبدرب الرواتــب وكل موظــف لدي
وبدعــم أمريكــي وبريطانــي وســعودي وإماراتــي أن يتخــذ هــذه الخطــوة إللحــاق 
أقــى الــرضر وليــس هنــاك أي خطــوة يقومــون بهــا إال وتزيــد مــن معانــاة الشــعب 
تمامــا.. هنــاك عــرات اآلالف مــن الشــهداء، وعــرات اآلالف مــن الجرحــى، وآالف 
ــد  ــط يعتم ــاد، فق ــد النف ــت إىل ح ــفيات وصل ــة يف املستش ــرة، األدوي ــدارس املدم امل
عــى مــا يصــل عــر الكثــر مــن التجــار تهريــب أو غرهــا. لذلــك نعتــر الوضــع 
اإلنســاني كارثيــا بــكل املقاييــس، ولكــن بقــدرة قــادر اســتطاع اإلعــالم الخليجــي، 
وابــن الشــيخ أن يســهم بــدور كبــر يف تغطيــة هــذا، مشــيدين بالــدور الــذي يقــوم 
بــه وكيــل مبعــوث األمــم املتحــدة لشــؤون اإلنســانية وتقريــره الــذي أوضــح جــزءا 
مــن الحقيقــة ممــا يحصــل وإال فاملعانــاة ال يســتطيع االنســان أن يصــف حجمهــا.

الصحيفــة: قبــل أن نختــم معكــم هــذه الوقفــة املهمــة التــي فتحتــم لنــا صدركــم 
ــودون أن  ــائل ت ــة رس ــل املري ــا البدي ــر صحيفتن ــل ع ــا أن نحم ــب.. يرفن الرح
تبعثــوا بهــا ســواء للســلطات املريــة أو للشــارع املــري، وأيضــا للمجتمــع الــدويل 

واإلقليمــي؟
الصماد: رسائل الشعب اليمني باتت واضحة خالل سنتن من العدوان:

ــارزا  ــر دورا ب ــقاء يف م ــون لأش ــح ألن يك ــن نطم ــري نح ــعب امل ــبة للش بالنس
ــر  ــل م ــتخدام ثق ــواء باس ــدوان، س ــذا الع ــاف ه ــهام إليق ــا يف اإلس ــرا وقوي ومؤث
ــاء  ــر كغط ــم م ــزج باس ــتمرار يف ال ــدم االس ــالل ع ــن خ ــدويل، أو م ــي وال اإلقليم
لهــذا العــدوان ورشعنــة للنظــام الســعودي لالســتمرار يف عدوانــه. وســنويل ثقتنــا يف 
األشــقاء يف مــر فيمــا إذا قامــوا بهــذا الــدور، أمــا بالنســبة للشــعب املــري فهــو 
ــأن  ــح ب ــا، وننص ــم إطالق ــل الضي ــن أن يقب ــق، وال يمك ــعب عري ــم وش ــعب عظي ش
ــوات،  ــالل القن ــن خ ــتقلة وم ــن املس ــي بالع ــع اليمن ــر إىل الوض ــاك النظ ــون هن يك
ووســائل اإلعــالم التــي تحمــل همــوم الشــعب اليمنــي وتحمــل معاناتــه بعيــدا عــن 
قنــوات التضليــل والفتنــة التــي تغطــي عــى هــذه الجرائــم وســيكون للدور الشــعبي 
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املــر أثــر حتــى عــى بقيــة شــعوب املنطقــة. ونحــن لــم نســكت يف أي يــوم مــن 
األيــام عــى مظلوميــة يف هــذا الشــعب فقــد وقفنــا مــع مظلومية الشــعب الفلســطيني 
والعراقــي والســوري والبحرينــي وكنــا نخــرج بعــرات اآلالف يف الشــوارع ونرفــع 
الشــعارات املتضامنــة مــع هــذه الشــعوب وال يحــق ألحــد أن يخــذل الشــعب اليمنــي 

يف هــذه املرحلــة الحساســة والخطــرة.
ــح  ــؤ.. وأصب ــن التواط ــن م ــم عام ــول أال يكفيك ــدويل نق ــع ال ــبة للمجتم وبالنس
هــذا العــدوان نقطــة ســوداء يف جبــن األمــم املتحــدة ســقطت معــه كل الشــعارات 
ــوق  ــة حق ــان يف حماي ــوق اإلنس ــة حق ــا يف رعاي ــدقون به ــوا يتش ــي كان ــة الت الزائف
الطفــل التــي داســوا عــى ظهرهــا يف اليمــن، وعرفنــا أنهــا كانــت شــعارات تســتخدم 
لتنفيــذ مخططــات دول كــرى يف هــذا العالــم، مــن املهــم أن يدركــوا أن مســؤوليتهم 
كبــرة وأن الــدور امللقــى عــى عواتقهــم كبــر جــدا. وأن يضعــوا حــدا لهــذه املعانــاة 
ــف  ــرس خل ــوة والتم ــن الق ــه م ــدوان إلي ــل الع ــا وص ــه مهم ــدم، وأن ــف ال ونزي
ــواره.  ــتمر يف مش ــد وسيس ــي صام ــعب اليمن ــإن الش ــة ف ــة والدولي ــف اإلقليمي املواق
ــذا  ــن ه ــا وب ــه بينن ــح الل ــى يفت ــود حت ــل الصم ــال إال أن نواص ــا أص ــبيل لن وال س

ــم. العــدوان الظال

رئيس اجمللس السياسي األعلى يشيد بأبناء عتمة يف صد العدوان 
ومرتزقته

]03/مارس/2017[ صنعاء – سبأ:
أشــاد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلس الســيايس األعــى بالــدور البطــويل والوطني 
املتميــز الــذي ســجله أبنــاء مديريــة عتمــة األحــرار بتشــكيلهم مــع الجيــش واألمــن 
واللجــان الشــعبية صــورة مــن صــور الوحــدة االجتماعيــة األصيلــة يف صــد العــدوان 

والغــزو واالحتــالل وهزيمــة املرتزقــة مــن أدوات العــدوان وعمالئــه ومرتزقتــه.
ــف  ــبأ( »إن تحال ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــس يف تري ــس املجل ــال رئي وق
العــدوان ومرتزقتــه وأدواتــه أرادوا أن تتحــول عتمــة األبيــة الشــامخة الغنيــة بالوفــاء 
ــات  ــن حلق ــة م ــة إىل حلق ــم األصيل ــالم والقي ــة والس ــة واملحب ــة والوطني والثقاف
ــون دور  ــه أعــداء اليمــن التاريخي ــذي يتقمــص في ــي ال العــدوان األمريكــي اإلرسائي

ــذ واألداة ». املنف
ــاء  ــعراء واألدب ــاء والش ــال الرف ــرار والرج ــب األح ــي تنج ــة الت ــاف »إن عتم وأض
واملناضلــن يف ســبيل حريــة اليمــن واســتقالله وكرامتــه جيــال بعــد جيــل كانــت كما 
هــي دومــا وحــدة وطنيــة متماســكة وكلمــة واحــدة يف وجــه العــدوان وأدواتــه مــن 
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ــت نســيجا أصيــال متكامــال  ــم الشــعب اليمنــي ومثل ــذي ال ينتمــون لقي املرتزقــة ال
مــع القــوى الوطنيــة والجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية يف تأمــن املديريــة وأبنائهــا 
ــت  ــه الهــالك والتفتي ــد ل وموقعهــا مــن أن تكــون ثغــرة يف جســد الوطــن ملــن يري

والتجزئــة وألبنائــه الضيــاع والقتــل والتريــد واإلضعــاف الدائــم ».
ــادة  ــع والقي ــه الجمي ــذي يكن ــر ال ــزاز الكب ــن االعت ــاد ع ــس الصم ــر الرئي وع
السياســية للجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية يف كل موقــع مــن مواقــع الدفــاع عــن 
ــى  ــد أعت ــي ض ــعب اليمن ــار للش ــه واالنتص ــزة أبنائ ــيادته وع ــه وس ــن وحريت الوط
ــن  ــن م ــعب ووط ــه ش ــرض ل ــادئ يتع ــالق وال مب ــم وال أخ ــال قي ــي ب ــدوان وح ع

ــة. ــل يف املنطق ــكا وإرسائي ــح أمري ــل مصال اج
ــس  ــاء مجل ــا أعض ــام به ــي ق ــة الت ــة واملخلص ــة الصادق ــار إىل األدوار الوطني وأش
ــائخ  ــة واملش ــادات االجتماعي ــة والقي ــة يف املحافظ ــلطة املحلي ــادة الس ــواب وقي الن
ورجــال القبائــل يف محاولــة ثنــي املرتزقــة املنافقــن عــن غيهــم وتجنيــب املديريــة 
ــت  ــي قوبل ــية الت ــادة السياس ــادرة القي ــتجابة ملب ــدوان واالس ــرب والع ــالت الح وي
بالرفــض املتكــرر مــن قيــادات املرتزقــة الذيــن أوهمهــم العــدوان بصوابيــة موقفهــم 
ــدوان  ــرات الع ــه طائ ــذي أنزلت ــالح ال ــال والس ــم بامل ــم وأغراه ــاح مروعه ونج

ــادرات. ــم كل املب ورفضه
وقــال » إنهــم آثــروا ذلــك الدعــم عــى الوقــوف مــع الوطــن يف معركتــه ضــد العــدو 
املعــروف لأمــة العربيــة واإلســالمية والعــدو التاريخــي لليمــن وأبنائــه والــذي عانــى 
أبنــاء عتمــة خاصــة منــه ومــن تدخالتــه يف اليمــن يف تاريخــه املعــارص ومحارصتــه 
ــاء  ــم أبن ــا ويف مقدمته ــن به ــة واملؤمن ــة والتعددي ــر واألدب والثقاف ــر والتنوي للفك

عتمــه خــالل العقــود املاضيــة ».
وأضــاف رئيــس املجلــس الســيايس األعــى » إن أبنــاء عتمــة الذيــن يؤمنــون بالوطــن 
مــن منطلــق إيمانهــم العميــق باللــه وبــكل معانــي الحيــاة والخــر والســالم التــي 
ــا  ــا وبيئته ــجرها وحجره ــا ويف ش ــي أبنائه ــة يف وع ــذه املديري ــا أرض ه ــض به تفي
ــه  ــب لوطن ــن ومح ــم كل مؤم ــث يظنه ــوا إال حي ــن أن يكون ــزة ال يمك ــة املمي اليمني
وكل موقــف رشيــف يدافــع عــن األوطــان ويحافــظ عــى النســيج االجتماعــي ويعــي 

حقيقــة املؤامــرة عــى الوطــن وشــعبه العزيــز الكريــم ».
ــاء  وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن املواجهــة الحاســمة التــي ســجلها أبن
عتمــة بالتكامــل مــع إخوانهــم يف الجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية تحمــل صــورة 
ــذي كان ماثــال  مــن صــور الوعــي املتقــدم بحقيقــة العــدوان وغاياتــه وإجرامــه ال
للعيــان يف املديريــة بالقصــف اإلجرامــي الــذي طــال أبنــاء املديريــة يف مســاكنهم ومــا 
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نتــج عنهــا مــن قتــل للنســاء واألطفــال ودمــار يف مســاكن املواطنــن ومــا كان قــد 
تســبب بــه العــدوان وطائراتــه مــن دمــار يف البنيــة التحتيــة للمديريــة، كمــا بقيــة 

مديريــات اليمــن ومجــازر بشــعة غــر مســبوقة بحــق املدنيــن.
ــا هــذا حــال  ــس الســيايس األعــى تريحــه بالقــول »إن وطن ــم رئيــس املجل واختت
ــادرة  ــة ومب ــعبية وحكم ــه الش ــه ولجان ــه جيش ــجاعة وبطول ــم وش ــه وموقفه أبنائ
ــتحقه  ــذي يس ــتقبل ال ــار وباملس ــر باالنتص ــو جدي ــة له ــة والقبلي ــه االجتماعي قيادات

ــعوب األرض. ــن ش ــة ب ــة الالئق واملكان

الرئيس الصماد يوجه كلمة هامة مبناسبة العيد الوطني الـ 27 
للجمهورية اليمنية

]21/مايو/2017[ صنعاء - سبأ:
وجــه االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة هامــة إىل جماهــر 
ــة 22  ــة اليمني ــد الوطــن الـــ 27 للجمهوري ــم بمناســبة العي ــي العظي الشــعب اليمن
ــم  ــم وصره ــم ووحدته ــى صموده ــي ع ــعب اليمن ــاء الش ــا ابن ــا فيه ــو، حي ماي
ــات  ــار وتبع ــم الحص ــي وتحمله ــعودي االمريك ــدوان الس ــه الع ــم يف وج ووقوفه

ــدوان. الع
كمــا حيــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى البطــوالت التــي ســّطرها أبطــال القــوات 
املســلحة واللجــان الشــعبية يف الصحــاري، والجبــال، والســواحل والبحــار.. كبطــوالت 
سيســجلها التاريــخ بحــروف مــن نــور، وســتقرأها االجيــال بــكل الفخــر واالعتــزاز، 
ــة  ــة والوصاي ــالل، والهيمن ــض االحت ــاً يف رف ــرر دروس ــوى التح ــا ق ــتتعلم منه وس
ــزق  ــل، والتعامــل مــع كل مرت ــط لطــرد كل مســتعمر دخي واالســتكبار، ويف التخطي

خائــن ال يعــرف معنــى االنتمــاء لوطنــه، وال يعــي معنــًى لشــعبه، وأمتــه.
وأوضــح رئيــس املجلــس حقيقــة العــدوان عــى اليمــن وانــه ال يحــارب دفاعــاً عــن 
رشعيــة مزعومــة، أو يســتهدف طرًفــا أو فصيــاًل سياســيًا بعينــه بقــدر ما يســتهدف 
وحــدة البلــد ورضب ســلمه األهــي، وتفتيــت نســيجه االجتماعــي، وتفكيــك مؤسســاته 
ــارًة، وان  ــاً وحض ــاً وتاريخ ــعباً وأرض ــن ش ــتهدف اليم ــه يس ــي، وان ــه الوطن وجيش
ــد  ــيم البل ــعار تقس ــع ش ــي ترف ــرة الت ــات الصغ ــاريع والكيان ــو املش ــور ونم ظه
ــي  ــدول الت ــات وال ــى الجه ــح ع ــل واض ــدوان، دلي ــر الع ــن عم ــة م ــذه املرحل يف ه
تدعمهــا وترعاهــا، وهــي كذلــك تمثــل امتــداد لسلســلة طويلــة مــن املؤامــرات التــي 
أفشــلها شــعبنا اليمنــي العظيــم بفضــل اللــه ثــم بفضــل وعــي أبنائــه وتماســكهم 

ووحدتهــم، يف جنوبــه وشــماله ورشقــه وغربــه.
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وأشــار رئيــس املجلــس اىل مــا اتضــح مــن ترســخ مــن اعمــال االحتــالل يف املناطــق 
الجنوبيــة والرقيــة وتبخــر الوعــود التــي اســتدرجوا بهــا بعــض ضعــاف النفــوس 
وان الفرصــة بعــد هــذا الوقــت كفيلــة ان يعيــد املغــرر بهــم اىل جــادة الصــواب، وان 
ــا  ــب م ــب بكث ــعب تراق ــذا الش ــي له ــل الرع ــا املمث ــاء وباعتباره ــلطة يف صنع الس
يحصــل يف كل بقعــة يف الوطــن وتدعــوا كل األحــرار والغيــارى يف مناطــق االحتــالل 
إىل التحــرك الجــاد واملســئول ملواجهــة مشــاريع االحتــالل وتشــيد بالوعــي املتنامــي يف 
املناطــق املحتلــة ضــد االحتــالل وتهيــئ كافــة الوســائل والســبل لتعزيــز هــذا الوعي.

وأكــد رئيــس املجلــس عــى االســتعداد الدائــم لالنفتــاح والتعــاون مــع كل الالعبــن 
الدوليــن واإلقليمــن يف كل مــا مــن شــأنه ان ينهــي العــدوان عــى اليمــن عــى أســاس 
احــرام ســيادة اليمــن وامنــه وســيادته واســتقالله, موضحــا ان اليمــن قــد أكــدت 
عــى ذلــك يف كل املراحــل واملنعطفــات الســابقة وان يدهــا ممــدودة للســالم الحقيقــي 

دومــا.
وتطرقت الكلمة اىل عدد من القضايا واملستجدات واملواقف. وفيما يي نصها:

بسم الله الرحمن الرحم
الحمــد للــه القائــل يف محكــم كتابــه »وأطيعــوا اللــه ورســوله وال تنازعــوا فتفشــلوا 

وتذهــب ريحكــم واصــروا إن اللــه مــع الصابريــن«. صــدق اللــه العظيــم
والقائــل جــل وعــال »واعتصمــوا بحبــل اللــه جميعــاً وال تفرقــوا واذكــروا نعمــة اللــه 
عليكــم إذ كنتــم أعــداًء فألــف بــن قلوبكــم فأصبحتــم بنعمتــه إخوانــا«. صــدق اللــه 

لعظيم ا
والصــالة والســالم عــى رســول املحبــة والســالم محمــد بــن عبداللــه الصــادق األمــن 
ــه عــن صحبــه األخيــار وتابعيــه بإحســان إىل يــوم  وعــى آلــه الطاهريــن وريض الل

الديــن.
يا جماهر شعبنا اليمني العظيم

داخل الوطن، وخارجه
ــي الـــ27  ــد الوطن ــم بالعي ــدة، وأهنئك ــود والوح ــر والصم ــة الن ــم تحي أحييك
للجمهوريــة اليمنيــة 22 مايــو الــذي يتزامــن مــع هــذه األيــام املباركــة التي يســتقبل 
ــوم،  ــهر الص ــل ش ــهر الفضي ــالمية الش ــة واإلس ــا العربي ــع أمتن ــعبنا، وجمي ــه ش في
والرحمــة والغفــران، شــهر رمضــان املبــارك الــذي أنــزل فيــه القــرآن هــدى للنــاس 

ــان.. ــات مــن الهــدى والفرق وبين
ــذي  ــم ال ــري الغاش ــي الرب ــدوان الهمج ــام الع ــطوري أم ــم االس ــي صمودك وأحي
يقــوده النظــام الســعودي.. هــذا العــدوان الــذي يدخــل عامــه الثالــث أكثــر رشاســه 
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ــل  ــم، وقت ــب آالف الجرائ ــذي ارتك ــدوان ال ــزي.. الع ــي مخ ــت دويل وعرب ــام صم أم
ــال..  ــيوخ، واالطف ــاء والش ــن النس ــاء م ــعبنا األبري ــاء ش ــن أبن ــرات اآلالف م ع
العــدوان الــذي الحــق الطــالب والطالبــات اىل املــدارس لقتلهــم، وقصــف مدارســهم.. 
ــى  ــور ع ــات والجس ــاكنيها، والطرق ــى رؤوس س ــوت ع ــر البي ــذي فج ــدوان ال الع

ــه. ــى أهل ــم ع ــدم كل قائ ــا.. وه ــا ومرضاه ــى أطبائه ــفيات ع ــا، واملستش عابريه
أحيــي صمودكــم، وأحيــي البطــوالت التــي ســّطرها أبطــال قواتنــا املســلحة ولجاننــا 
ــي  ــوالت الت ــك البط ــار.. تل ــواحل والبح ــال، والس ــاري، والجب ــعبية يف الصح الش
سيســجلها التاريــخ بحــروف مــن نــور، وســتقرأها أجيالنــا جيــال بعــد جيــل بــكل 
ــالل،  ــض االحت ــاً يف رف ــرر دروس ــوى التح ــا ق ــتتعلم منه ــزاز.. وس ــر واالعت الفخ
والهيمنــة والوصايــة واالســتكبار، ويف التخطيــط لطــرد كل مســتعمر دخيــل، والتعامل 
مــع كل مرتــزق خائــن ال يعــرف معنــى االنتمــاء لوطنــه، وال يعــي معنــًى لشــعبه، 

وأمتــه..
تأتــي الذكــرى الســابعة والعريــن للوحــدة اليمنيــة وشــعبنا اليمنــي العظيــم مــا 
زال للعــام الثالــث عــى التــوايل يف ظــل العــدوان الســعودي األمريكــي الغاشــم وقــد 
ــتهدفت  ــعبنا واس ــاة ش ــن معان ــار، وزادت م ــدوان والحص ــذا الع ــار ه ــت آث تضاعف
ــن وإذالل  ــس أرض الوط ــدوان لتدني ــن دول الع ــة م ــة يائس ــه، يف محاول كل مقدرات
ــك  ــد لذل ــك، وحش ــل والفت ــائل القت ــتخدماً كل وس ــراره، مس ــم يف ق ــه، والتحك أهل
الــرق والغــرب، ورغــم ذلــك هــذا هــو الشــعب اليمنــي لــم تغــره نوائــب العــر، 

ــق. ــذالن الصدي ــدوان، وخ ــية الع ووحش
لقــد مــر ســبعة وعــرون عامــاً منــذ اســتعاد شــعبنا وحدتــه املباركــة، وهــي فــرة 
ليســت بالقصــرة أو الهينــة، جــرت خاللهــا ميــاه كثــرة يف عمــر الوحــدة، صاحبتهــا 
ــة  ــا الكثيف ــت بظالله ــي ألق ــوالت الت ــات والتح ــازات واالخفاق ــن االنج ــلة م سلس
ــة  ــة والتنموي ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ــية واألمني ــالت السياس ــل التفاع ــى مجم ع
ــم كل  ــة يف خض ــدة اليمني ــر أن الوح ــى اآلن، غ ــخ وحت ــك التاري ــذ ذل ــالد من يف الب
هــذه التحــوالت ظلــت الثابــت الوحيــد الــذي لــم يتزعــزع عنــد اليمنيــن، واملنجــز 
ــه  ــوا عن ــوه ودافع ــم حقق ــاً بأنه ــرون دوم ــون يفخ ــيظل اليمني ــذي س ــم ال العظي
ــة الوحــدة  ــا لحجــم التعقيــدات التــي أحاطــت بقضي ــه، ومــع إدراكن وحافظــوا علي
اليمنيــة واملضاعفــات السياســية والنفســية واالجتماعيــة لهــا ,نــدرك ويــدرك شــعبنا 
ــوم، ضــد  ــف العــدوان، وتتكشــف يومــاً بعــد ي ــي يخطــط لهــا تحال املؤامــرات الت
وحــدة الشــعب اليمنــي شــماله وجنوبــه لتفكيكــه اىل دويــالت وكانتونــات متناحــرة، 
ــدو األول  ــي الع ــت ه ــعودية كان ــم، أن الس ــعب الكري ــا الش ــم أيه ــب أن أذكرك وأح
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للوحــدة اليمنيــة، وهــي مــن ســاعد عــى نمــو اإلخفاقــات التــي ظــن اليمنيــون أنهــا 
بســبب الوحــدة، وكانــت الداعــم األســايس للشــخصيات والقيــادات التــي أســاءت إىل 

ــك، ــوب، وهــم يعلمــون ذل ــا يف الجن أخوتن
وقــد ثبــت لنــا وللعالــم أيهــا األخــوة أن هــذا العــدوان ال يحــارب دفاعــاً عــن رشعيــة 
مزعومــة، أو يســتهدف طرًفــا أو فصيــاًل سياســيًا بعينــه بقــدر مــا يســتهدف وحــدة 
هــذا البلــد ورضب ســلمه األهــي، وتفتيــت نســيجة االجتماعــي، وتفكيــك مؤسســاته 
ــي، فالعــدوان يســتهدف اليمــن شــعباً وأرضــاً وتاريخــاً وحضــارًة،  وجيشــه الوطن
ومــا ظهــور ونمــو املشــاريع والكيانــات الصغــرة التــي ترفــع شــعار تقســيم البلــد 
يف هــذه املرحلــة مــن عمــر العــدوان، إال دليــل واضــح عــى الجهــات والــدول التــي 
تدعمهــا وترعاهــا، وهــي كذلــك تمثــل امتــداد لسلســلة طويلــة مــن املؤامــرات التــي 
أفشــلها شــعبنا اليمنــي العظيــم بفضــل اللــه ثــم بفضــل وعــي أبنائــه وتماســكهم 
ــأن  ــوم ب ــن الي ــى يق ــن ع ــه، ونح ــه وغرب ــماله ورشق ــه وش ــم، يف جنوب ووحدته
ــا  ــقط، كم ــه ستس ــة ب ــه واملرتبط ــة ل ــاريع املصاحب ــة املش ــدوان وكاف ــروع الع م

ســقطت يف املــايض أمــام عظمــة وصالبــة هــذا الشــعب الــذي ال يقهــر.
األخوة املواطنون.. األخوات املواطنات:

ــة  ــاك مظلومي ــارض، وهن ــايض والح ــت يف امل ــاء حدث ــاك أخط ــاً أن هن ــم جميع نعل
عاشــتها فئــات مختلفــة مــن الشــعب اليمنــي جنوبــاً وشــماالً، رشقــاً وغربــاً، ومــن 
حــق أي فئــة أو جماعــة أو تيــار أو مكــون ســيايس مــن مكونــات الشــعب اليمنــي أن 
يعــر عــن مظلوميتــه وتطلعاتــه، وطموحاتــه املروعــة، والعمــل عــى تحقيقهــا بــكل 
الوســائل الســلمية، ولكــن بــرط أن ال تتعــارض هــذه الطموحــات وتتصــادم مــع 
توجهــات وقناعــات ومصالــح الســواد األعظــم مــن الشــعب اليمنــي، أو مــع ثوابتــه 
الوطنيــة، ولهــذا فــإن مــا يحــدث اليــوم يف بعــض املحافظــات الجنوبيــة والرقيــة 
ــل  ــا قب ــس مل ــه لي ــه وإعادت ــن وتفكيك ــق الوط ــط تمزي ــن مخط ــزأ م ــزءاً ال يتج ج
1990م بــل اىل ماقبــل ثــورة أكتوبــر املجيــدة واىل سياســة فــرق تســد التــي مارســها 
ــعودية  ــة يف الس ــة املتمثل ــوى الهيمن ــوم أدوات ق ــا الي ــي، وتنفذه ــتعمر الريطان املس
ــل  ــن يتحم ــارس 2015م. وم ــوم 26 م ــذ ي ــا من ــف معه ــن تحال ــارات وم واإلم
مســؤوليتها وتبعاتهــا هــم املنتهيــة واليتــه هــادي ودول تحالــف العــدوان، واملجتمــع 
ــيمية،  ــاريع التقس ــات واملش ــذه التوجه ــزه ه ــه وعج ــي بصمت ــذي يغط ــدويل ال ال
والجرائــم التــي ترتكــب بحــق الشــعب اليمنــي منــذ أكثــر مــن عامــن. األمــر الــذي 
يســتدعي منــا جميعــاً التيقــظ والحــذر مــن تلــك املشــاريع الكارثيــة عــى كل أبنــاء 
ــة الصمــود والتالحــم الشــعبي والجماهــري والســيايس، مــن أجــل  الوطــن ومواصل
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طــرد املحتلــن، وتوحيــد الجبهــة الداخليــة، وتمتــن بنيــان الوحــدة الوطنيــة، وإعادة 
الحقــوق إىل أهلهــا والتصــدي بكافــة الوســائل والســبل والخيــارات املتاحــة ملواجهــة 

العــدوان ومؤامراتــه التــي تســتهدف اليمــن ووحدتــه واســتقالله.
إن العــدوان الســعودي األمريكــي يســعى وبــكل مــا أوتــي مــن قــوة ومــا ملــك مــن 
إمكانــات الســتكمال مروعــه الفوضــوي التخريبــي لتدمــر هــذا الشــعب والقضــاء 
ــا  ــه, وكلم ــاب أبنائ ــن رق ــش م ــدة وداع ــن القاع ــه وتمك ــه وإذالل أهل ــى مقدرات ع
طــال أمــد العــدوان كلمــا ســقطت كل األقنعــة التــي تقنعهــا العــدوان لتريــر عدوانه 
ــام  ــرأي الع ــل ال ــه وتضلي ــة عدوان ــم برعي ــاع العال ــه إلقن ــوال نفط ــتخدماً أم مس
بوســائل إعالمــه لتغطيــة الحقائــق وتزييــف الوعــي بشــن عدوانــه بمزاعــم إعــادة 
ــم بالعــدوان إال يف فنــادق الريــاض ثــم اســتمر يف  ــم تَْعَل ــة املزعومــة التــي ل الرعي
عدوانــه ملواجهــة املــد اإليرانــي املزعــوم وتــارة بحرصــة عــى تنفيــذ قــرارات األمــم 
املتحــدة التــي أتــت بعــد عدوانــه بأســابيع, ولــم يخــَف مــا انطــوت عليــه أهدافهــم 
الخفيــة فيعتــر الشــعب اليمنــي شــعبًا ال يســتحق البقــاء ويعتــر جيشــه الباســل 

خطــراً يهــدد أمنهــم.
ــعودي  ــط الس ــام النف ــي أم ــر العامل ــقوط الضم ــم س ــك ورغ ــع كل ذل ــن وم لك
ليغمــض عينيــه أمــام هــذا العــدوان مــا بــن متواطــئ وداعــم وخانــع, إال أن شــعبنا 
اليمنــي يــدرك حقيقــة هــذا العــدوان وال يمكــن أن ينخــدع بــه إال الالهثــون وراء املــال 

ــكان. ــة واألمري املرتمــون يف أحضــان الصهاين
فالعــدوان أعلــن مــن واشــنطن وباركتــه إرسائيــل ودعمتــه بريطانيــا ورشعنــت لــه 

األمــم املتحــدة التــي لــم نعهــد منهــا موقفــاً مغايــراً للبوصلــة األمريكيــة.
العــدوان اجتمعــت فيــه املتناقضــات التــي ال تجتمــع إال تحــت رايــة ســيدتها أمريــكا 
فقطــر اإلخــوان مــع النظــام الســعودي واالمارتــي ودواعشــهما مــع بشــر الســودان 
ــة  ــوال الرعاي ــد ل ــن لتتوح ــم تك ــدت ول ــي توح ــات الت ــن املتناقض ــراً م ــم ج وهل
األمريكيــة, حتــى تلــك الجماعــات التــي تصنفهــا أمريــكا باإلرهــاب تحركــت بــكل 
ــة  ــات أمريكي ــن مرحي ــل م ــا يحص ــدوان وم ــف الع ــام إىل تحال ــارعة لالنضم مس
هنــا أو هنــاك بمزاعــم مالحقــة القاعــدة إنمــا تأتــي يف إطــار ضبــط إيقاعهــم بحيــث 
ــم  ــكا وباركته ــم أمري ــذا جمعته ــدوان, وهك ــار الع ــس مس ــم يف نف ــى توجهه يبق

ــل. ــم إرسائي ودعمته
ــس  ــدام الرئي ــن أق ــرون ب ــن يخ ــن عام ــر م ــرور أكث ــد م ــوم وبع ــم الي ــا ه وه
ــة  ــرأس قم ــهم لي ــي عروش ــم وحام ــه ويلَّ أمره ــوا من ــاجدين ليجعل ــي س األمريك
ــه ويل  ــوا من ــالمية ليجعل ــة واإلس ــدول العربي ــب ال ــكام أغل ــا ح ــالمية يحرضه إس
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ــم  ــم ويحس ــع توجهه ــتهم ويصن ــم سياس ــذي يرس ــاع ال ــيدهم املط ــم وس أمره
ــه  ــن اتجهــت هــذه األنظمــة مــن قــول الل تنازعهــم وخالفهــم يف تجــي واضــح، أي
ــة  ــم{. فخمس ــر منك ــول وأويل األم ــوا الرس ــه وأطيع ــوا الل ــاده: }وأطيع ــاىل لعب تع
وخمســون زعيمــاً وحاكمــاً عربيــا وإســالمياً أطاعتهــم شــعوبهم وســلموا أمرهــم لهم 
ــون بقــول  وهــم جــاءوا ليســلموا لرامــب أوليــس هــؤالء الحــكام مجتمعــون مطاَلبُ
اللــه تعــاىل: }وأطيعــوا اللــه وأطيعــوا الرســول وأويل األمــر منكــم{ فمــن الــذي جعــل 

ــلمة؟. ــة املس ــذه األم ــى ه ــب ع ــة لرام الوالي
ــن  ــالء م ــؤالء العم ــى ه ــي ارتق ــدوان الت ــعوب يف دول الع ــي للش ــه ندائ ــا أوج وهن
عــى أكتافهــا ليســلموا قيادهــم ألمريــكا أنتــم مســئولون أمــام اللــه يف مــا يحصــل 
عــى الشــعب اليمنــي مــن عــدوان, ارفعــوا أصواتكــم وازجــروا أنظمتكــم بالتوقــف 
عــن هــذا العــدوان كمــا أوجــه نصحــي للشــعوب العربيــة واإلســالمية بــأن يرفعــوا 
أصواتهــم ضــد العــدوان وضــد أنظمتهــم الســاكتة والداعمــة مــا لــم فســتحل عليكــم 

الكــوارث طــال الوقــت أم قــر مــن هــؤالء املســتبدين.
ــالمية  ــة اإلس ــب إلدارة القم ــاع ترام ــب باجتم ــش والغري ــدث املده ــذا الح ــام ه وأم
ــارعون  ــرض يس ــم م ــن يف قلوبه ــرى الذي ــاىل: } ف ــه تع ــول الل ــداق ق ــى مص يتج
فيهــم يقولــون نخــى أن تصيبنــا دائــرة فعــى اللــه أن يأتــي بالفتــح أو أمــر مــن 
عنــده فيصبحــوا عــى مــا أرسوا يف أنفســهم نادمــن{, لقــد ســارع الجميــع إىل أمريــكا 
تجعــل مــن أنفســهم خدامــاً مطيعــن ألمريــكا منفذيــن ملخططاتهــا كمــا هــو حــال 

ــدوان. دول الع
يــا أيهــا الشــعوب اإلســالمية لقــد آن الوقــت لرفعــوا أصواتكــم وتنهضوا بمســئوليتكم 
ــدالء عــن  ــئ رجــاالً ب ــأن يهي ــل ب ــه تعــاىل تكف ــم تنهضــوا بمســئوليتكم فالل وإذا ل
ــم  ــه{ فأنت ــم ويحبون ــوم يحبه ــه بق ــي الل ــوف يأت ــن }فس ــن واملتخاذل كل املتقاعس
يــا رجــال اليمــن هــم القــوم الذيــن وعــد اللــه بهــم يف زمــن االرتــداد واالرتمــاء يف 

أحضــان األمريــكان والصهاينــة.
لقــد عجــز العالــم عــن تفســر صمودكــم وثباتكــم ووعيكــم, فأنتــم حالــة فريــدة 
ــم  ــه أتيت ــت رعايت ــعودي وتح ــام الس ــاءة النظ ــت عب ــوا تح ــم تأت ــر ل ــذا الع يف ه
ــعب  ــذا الش ــة له ــة والحضاري ــم الوطني ــة والقي ــه األصيل ــرآن وثقافت ــق الق ــن عم م
االبــي, جاهدتهــم بــكل مــا تعنيــه كلمــة الجهــاد, بذلتــم النفــس واملــال, لــم تخيفكــم 
ــم املوعــودون بالنــر  ــوم الالئمــن فأنت ــم يثنيكــم ل ــه, ول صــوالت الباطــل ودعايت

وهــم املوعــودون بالهزيمــة والخــذالن.
مــا يجــب أن يعرفــه شــعبنا اليمنــي مــن خــالل هــذه األحــداث املتســارعة واألنظمــة 
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املســارعة أننــا يف موقــف الحــق وطريــق االنتصــار وهــم يف موقــف الباطــل وموقــع 
االنكســار، أن نفهــم أيــن موقعنــا وأيــن موقــع أعدائنــا.

ــكا يف  ــص ألمري ــد جــاء ترامــب لينصــب النظــام الســعودي رشطــي األمــن املخل لق
املنطقــة رشطــي املــرور الــذي تمــر مــن خاللــه أمريــكا وعــى مــرأى ومســمع مــن 

ــاء. ــم العربــي واإلســالمي دون خجــل أو حي العال
ــم  ــوا أنه ــعبنا ليوح ــى ش ــا ع ــيفا مصلت ــم س ــن قمته ــوا م ــدون أن يجعل ــم يري إنه
ــه لهــم: ]بــل أنتــم يف أضعــف مراحلكــم  يف زخــم عدوانهــم وأوج قوتهــم ومــا نقول
ــكان إال  ــم خــدام األمري ــم وال زلت ــم كنت ــل وريدكــم فأنت وســقوطكم أقــرب مــن حب
أن الجديــد هــو تبجحكــم بعالقتكــم ودعــم األمريــكان والصهاينــة لعدوانكــم وهــذا 
يضعكــم يف دائــرة الضعــف أكثــر, فأنتــم أخلصتــم أكثــر مــن أي وقــت مــى مــع 
الشــيطان األكــر أمريــكا وكلمــا ازداد إخالصكــم فهــو إخــالص مــع الشــيطان الــذي 

قــال اللــه عنــه: }فقاتلــوا أوليــاء الشــيطان إن كيــد الشــيطان كان ضعيفــا{
أمــام هــذا كلــه نحــن مســئولون أكثــر مــن أي وقــت مــى بالتوحــد ورص الصفوف 
ــه  ــد عدوان ــدة لتصعي ــد الع ــم يع ــات فعدوك ــذه التحدي ــة ه ــم ملواجه ــحذ الهم وش
ــره  ــارة ويل أم ــر زي ــو ينتظ ــي وه ــاحل الغرب ــذات يف الس ــات وبال ــف الجبه يف مختل
وحامــي عرشــه ترامــب ليطمــن إىل معونتــه ودعمــه وهــذا دليــل عظمــة موقفكــم 
ــه  ــم ينفع ــذي ل ــم ال ــف عدوك ــة وضع ــم الداخلي ــك جبهتك ــم وتماس ــر صمودك وأث

ــة إال ليحشــد أضعافــه إلكمــال مروعــه. ــة الســنوات املاضي تحالفــه طيل
األخوة واألخوات:

إن اليمــن يتعــرض ملؤامــرة كونيــة لتفكيكــه وتمزيقــه وقــد بــدت مالمحهــا واضحــة 
مــن خــالل املشــاريع التفتيتيــة التــي تتبناهــا دول العــدوان يف املحافظــات الجنوبيــة 
ــة  ــة طبيعي ــر نتيج ــي تعت ــالل والت ــزو واالحت ــدام الغ ــا أق ــي وطأته ــة الت والرقي
لسياســة العــدوان ونتيجــة حتميــة ألهدافــه الدنيئــة التــي حشــد مــن أجلهــا العالــم 
ــوا  ــن كان ــه الذي ــق عمالئ ــن طري ــا ع ــن فرضه ــل ع ــد أن فش ــوة بع ــا بالق لفرضه
يتحركــون لتنفيــذ أهــداف العــدوان مــن مواقعهــم يف الســلطة ثــم غــادروا لركبــوا 

عــى ظهــور آليــات العــدوان لفرضهــا بالقــوة.
إن تلــك الوعــود التــي تشــدق بهــا االحتــالل االمارتــي وعــوده بتحويــل عــدن اىل جنــة 
يف االســتقرار واالمــن ذهبــت أدراج الريــاح بمجــرد مــا ترســخت أقــدام االحتــالل يف 
ــة تتضــح  ــك املشــاريع التمزيقي ــدأت مالمــح تل ــة وب ــة والرقي املحافظــات الجنوبي

لــكل ذي لــب ومــا يحصــل اآلن هــو نمــوذج واضــح لتلــك املشــاريع.
كل مــا ملســناه خــالل األشــهر املاضيــة هــو تفريــغ الجنــوب مــن رجالــه للــزج بهــم 
يف معــارك ال ناقــة لهــم فيهــا وال بعــر إنمــا تخــدم أهــداف العــدوان وتهيــئ الســاحة 



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

481

يف املحافظــات الجنوبيــة للقاعــدة وداعــش, ومــن يظــن أن تســعى تلــك الــدول التــي 
بذلــت كل مــا بوســعها الحتــالل بعــض املحافظــات وخــرت مــن أجــل ذلــك املــال 
والرجــال مــن يظــن أنهــم جــاءوا ليقدمــوا خدماتهــم املجانيــة لطــرف مــا يف هــذا 
الشــعب فقــد ســلب وعيــه وتفكــره ووطنيتــه.. ومــا يحصــل يف جزيــرة ســقطرى 
وصمــة عــار يف جبــن كل مــن تآمــر عــى هــذا الشــعب فهــا هــي اإلمــارات تغــر 
ــذر  ــا نح ــن هن ــن , و نح ــوب كل اليمني ــى قل ــايل ع ــل الغ ــذا األرخبي ــة ه ديمغرافي
ــد  ــيطالهم ي ــل وس ــذا األرخبي ــوات يف ه ــى أي خط ــدام ع ــن اإلق ــدوان م دول الع
العقــاب طــال الوقــت أم قــر فأبناءهــا بيمنيتهــم سيدوســون عــى مشــاريع املحتــل 
ــا  ــزر وغره ــذه الج ــة ه ــس هوي ــوا طم ــا حاول ــالل مهم ــاريع االحت ــتحرق مش وس

مــن املناطــق التــي وطأتهــا أقــدام الغــزاة
ــوا  ــعب وانخدع ــاء الش ــن أبن ــدوان م ــف الع ــوا يف ص ــن وقف ــكل م ــد ل ــا أؤك كم
ــي  ــم الت ــض قياداته ــر بع ــد وتآم ــم حق ــا أو دفعه ــي رفعه ــدوان الت ــعارات الع بش
كانــت وال زالــت عيــون العــدوان ووســائله لتمزيــق اليمــن أقــول لهــم ألــن يكفيكــم 
ثــالث ســنوات مــن العــدوان ظهــرت فيهــا كل أهدافــه وســقطت كل أقنعتــه فحملكــم 
ــرمي  ــهرا وس ــون ش ــم ثالث ــم وفصالك ــت فحملك ــن وإن طال ــم يف عام وفصالك
ــداً  ــه بعي ــه ومخططات ــذ أجندت ــط وينف ــرض الحائ ــم ع ــكل تضحياتك ــدوان ب الع
عنكــم وقــد ظهــر جليــاً ألخوتنــا الجنوبيــن أنــه لــم يأتــي ليحافــظ عــى الوحــدة 
وال ليتبنــى مــروع االنفصــال بــل ليمــزق اليمــن إىل كانتونــات صغــرة متصارعــة.

ــب  ــب بكث ــعب تراق ــذا الش ــي له ــل الرع ــا املمث ــاء وباعتباره ــلطة يف صنع إن الس
مــا يحصــل يف كل بقعــة يف هــذا الشــعب وتدعــوا كل األحــرار والغيــارى يف مناطــق 
االحتــالل إىل التحــرك الجــاد واملســئول ملواجهــة مشــاريع االحتــالل وتشــيد بالوعــي 
املتنامــي يف املناطــق املحتلــة ضــد االحتــالل وتهيــئ كافــة الوســائل والســبل لتعزيــز 

هــذا الوعــي والتحــرك.
األخوة واألخوات:

نحــن نــدرك يقينــاً أن مــا يحصــل مــن أحــداث يف املنطقــة توجــت بزيــارة الرئيــس 
االمريكــي ترامــب للســعودية تأتــي يف ســياق تعزيــز دور النظــام الســعودي كحامــي 
ــة  ــات األمريكي ــة املخطط ــون رأس حرب ــا لتك ــل ودعمه ــكا وإرسائي ــح أمري ملصال
الصهيونيــة يف املنطقــة, ونؤكــد عــى صوابيــة اإلجــراءات والخطــوات التــي يتبناهــا 
ــعبية يف  ــية والش ــكرية والسياس ــة والعس ــاته األمني ــكل مؤسس ــي ب ــعب اليمن الش
ــم  ــا نؤكــد اســتعدادنا الدائ ــك فإنن ــا بذل ــا وقناعتن ــة العــدوان، ورغــم ادركن مواجه
ــاح والتعــاون مــع كل الالعبــن الدوليــن واالقليمــن يف كل مــا مــن شــأنه ان  لالنفت
ــيادته  ــه وس ــن وامن ــيادة اليم ــرام س ــاس اح ــى أس ــن ع ــى اليم ــدوان ع ــي الع ينه
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ــابقة. ــات الس ــل واملنعطف ــه يف كل املراح ــا علي ــا أكدن ــو م ــتقالله, وه واس
وبالتزامــن مــع زيــارة ترامــب للمنطقــة تقــدم ولــد الشــيخ بطلــب لزيــارة صنعــاء, 
ورغــم معرفتنــا وتجربتنــا مــع هــذا املبعــوث أنــه ال يحمــل جديــداً وال يبتكــر حــالً 
غــر مــا أمــي عليــه يف عواصــم العــدوان ورغــم علمنــا يقينــاً أن ولــد الشــيخ لديــه 
ــه  ــدم يف إحاطت ــص أن يق ــو حري ــة وه ــابيع القادم ــن يف األس ــس األم ــة ملجل إحاط
اســتمرارية تواصلــه مــع أطــراف الــراع يف اليمــن ورغــم علمنــا أنــه يحمــل رســالة 
ــة  ــن زائف ــدول العــدوان تحــت عناوي ــدة ل ــاء الحدي مــن دول العــدوان بتســليم مين
مــع اخذنــا تلــك االعتبــارات وتقديرنــا لحجــم االســتياء الشــعبي اتجــاه سياســة هــذا 
املبعــوث غــر املحايــد فإننــا كقيــادة سياســية نتعامــل بحساســية عاليــة مــع هــذه 
ــي  ــرأي العامل ــل ال ــتغلونها لتضلي ــة يس ــت أي فرص ــى تفوي ــرص ع ــات ونح امللف
فإننــا نــرك تقديــر املوقــف مــن زيارتــه لصنعــاء لأخــوة يف حكومــة اإلنقــاذ والوفــد 

الوطنــي.
ويف هــذا الســياق نؤكــد أن أيدينــا ممــدودة للســالم وســنظل نحــرص عــى الســالم 

الــذي يحفــظ للشــعب اليمنــي حريتــه واســتقالله وكرامتــه وتضحيــات أبنائــه.
األخوة واألخوات:

ــة  ــة والصحي ــتويات االقتصادي ــى كل املس ــة ع ــاراً كارثي ــدوان آث ــرك الع ــد ت لق
ــانية  ــة واإلنس ــات الدولي ــزي للمنظم ــؤ املخ ــك التواط ــاعده يف ذل ــة وس واالجتماعي
ــاكناً,  ــرك س ــعبنا وال تح ــك بش ــة تفت ــة والصحي ــوارث االقتصادي ــاهد الك ــي تش الت
ــة  ــة األوىل بمضاعف ــون بالدرج ــي معني ــاذ الوطن ــة اإلنق ــوة يف حكوم ــإن األخ ف
الجهــود وبــذل أقــى الطاقــات ملواجهــة التحديــات االقتصاديــة والصحيــة واألمنيــة 
والعســكرية ويجــب التعامــل الجــاد مــع معانــاة املواطنــن مقدريــن الجهــد املضنــي 
الــذي تبذلــه الحكومــة يف مختلــف املجــاالت, وفيمــا يخــص الرواتــب فــإن الحكومــة 
معنيــة برعــة إيصــال الراتــب خاصــة مــع حلــول شــهر رمضــان املبــارك إىل أيــادي 
ــة  ــي قاســوها طيل ــاة الت ــة فالصــر والصمــود واملعان ــأي وســيلة ممكن املوظفــن ب
األشــهر املاضيــة تســتحق أن نبــذل جهــداً يف ســبيل توفــر هــذا الراتــب, كمــا يجــب 
ــات  ــع املؤسســات التعامــل مــع األخــوة يف وزارة الصحــة لتســخر إمكاني عــى جمي
ــده  ــن تزاي ــد م ــرا والح ــاء الكول ــو وب ــى وه ــذي يتنام ــاء ال ــة الوب ــة ملواجه الدول

ــاره. ــة آث ومعالج
اإلخوة واألخوات:

أغتنــم هــذه املناســبة ألتوجــه بالشــكر والتقديــر لــكل الــدول الشــقيقة والصديقــة 
التــي وقفــت إىل جانــب الشــعب اليمنــي وســاندته يف محنتــه يف ظــل ظــروف العــدوان 
ــك  ــه مــن جهــود صادقــة لوقــف العــدوان، واشــكر كذل الغاشــم، وعــى مــا يبذلون
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كافــة املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة العاملــة يف املجــال اإلنســاني التــي تقــدم الدعــم، 
ــعب  ــة الش ــق بعظم ــة تلي ــة وتهنئ ــه بتحي ــا أتوج ــي. كم ــعب اليمن ــاندة للش واملس
ــم  ــدوان الغاش ــة الع ــوده يف مواجه ــذي رضب بصم ــر ال ــادق والصاب ــي الص اليمن
ــبة  ــذه املناس ــي به ــداء. وال يفوتن ــة والف ــة يف التضحي ــر أروع األمثل ــار الجائ والحص
ــا املســلحة  ــة خاصــة وحــارة إىل كل فــرد مــن أفــراد قواتن العظيمــة أن أوجــه تحي
ــم  ــطرون أروع املالح ــن يس ــن الذي ــل اليم ــكل قبائ ــعبية ول ــان الش ــن واللج واألم
البطوليــة يف مواجهــة االحتــالل وغطرســة العــدوان والتصــدي ببســالة وإقــدام لــكل 

ــه وســيادته واســتقالله. ــي تســتهدف اليمــن ووحدت املؤامــرات الت
وأنتهــز الفرصــة ألبــارك وأهنــئ لجميــع أبنــاء شــعبنا وأمتنــا بحلــول شــهر رمضــان 
ــة  ــل فرصــة ومحطــة إيماني ــذي يمث ــارك شــهر الخــر والرحمــة واإلحســان وال املب
للمســلمن للعــودة الجــادة إىل اللــه تعــاىل وبيئــة مناســبة للدعــاء واإللتجــاء إىل اللــه 
تعــاىل إمتثــاالً لقولــه تعــاىل: }وإذا ســألك عبــادي عنــي فإنــي قريــب أجيــب دعــوة 

الداعــي إذا دعــان فليســتجيبوا يل وليؤمنــوا بــي لعلهــم يرشــدون{.
كل عام ووطننا وشعبنا العظيم ووحدتنا يف خر وسالم وأمان.

ــر  ــاق والتحري ــى واالنعت ــفاء للجرح ــرار والش ــن األب ــهداء الوط ــود لش ــد والخل املج
ــأرسى ل

النر والعزة لليمن وشعبه.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ الشعب اليمني واألمة 
العربية واإلسامية حبلول شهر رمضان

]26/مايو/2017[ صنعاء – سبأ:
ــي  ــاء الشــعب اليمن ــس الســيايس األعــى أبن ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــأ األخ صال هن
ــان  ــهر رمض ــول ش ــالمية بحل ــة واإلس ــة العربي ــاء األم ــد وأبن ــي الصام ــر األب الح

ــارك. املب
ــبة  ــوم بمناس ــاء الي ــه مس ــاب وجه ــى يف خط ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
ــر  ــال ال ــارك يف أعم ــان املب ــهر رمض ــتغالل ش ــة اس ــان أهمي ــهر رمض ــول ش حل
ــن  ــهداء واملرابط ــن والش ــراء واملحتاج ــأرس الفق ــام ب ــل واالهتم ــان والتكاف واإلحس

واألرسى.
وقــال » إننــا يف هــذه املرحلــة مــن تاريــخ الشــعب اليمنــي العزيــز أشــد مــا نكــون 
بحاجــة للركيــز عــى هــذه القيــم اإلنســانية الراقيــة واســتحضارها ملــا يعانيه شــعبنا 
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يف كل املحافظــات مــن قســاوة الظــروف وصلــف العــدوان وخاصــة يف ظــل األوضــاع 
االقتصاديــة جــراء الحصــار الغاشــم واإلســتهداف املمنهــج لالقتصــاد الوطنــي ».

وأضــاف » لقــد أثبتــت األحــداث بأنكــم الشــعب املقــاوم لــكل املحــن والرزايــا التــي 
فرضتهــا عــى اليمــن وشــعبه قــوى البغــي والهيمنــة واالســتكبار العاملــي يف عدوانهــا 
وحصارهــا لشــعب عزيــز حــر أبــي، وهــا انتــم تســتقبلون شــهر رمضــان املبــارك 

بــكل ثبــات وصمــود وصــر«.
ــه  ــى الل ــاد ع ــق اإلعتم ــن منطل ــن وم ــد ممك ــوة وجه ــكل ق ــل ب ــا نعم ــع » إنن وتاب
ــره  ــم ص ــي بحج ــعب اليمن ــتحقه الش ــذي يس ــار ال ــول إىل االنتص ــل الوص ــن أج م
وتضحياتــه، كمــا نعمــل أيضــا مــن أجــل الوصــول إىل الســالم العــادل الــذي يكفــل 
كرامــة الشــعب اليمنــي واســتقالله وحريتــه ووحدتــه ويحفــظ نســيجه االجتماعــي 
وهويتــه الجامعــة املســتهدفة بشــدة يف هــذه الهجمــة الظاملــة عــى املجتمــع اليمنــي 

وال نألــو جهــداً مــن أجــل تحقيــق ذلــك«.
ــات  ــد الجبه ــتمرار يف رف ــي إىل االس ــعب اليمن ــاء الش ــاد أبن ــح الصم ــا األخ صال ودع

ــود. ــار املنش ــق االنتص ــود وتحقي ــز الصم ــرم لتعزي ــل الك ــال وقواف ــال وامل بالرج
ــة  ــي يف مواجه ــاد والعم ــرك الج ــالمية إىل التح ــة واإلس ــعوب العربي ــا الش ــا دع كم
مخططــات األعــداء والتصــدي ملشــاريع التمزيــق والتفتيــت والفــوىض الخالقــة التــي 
ــي  ــا ي ــة. فيم ــة العميل ــل واألنظم ــكا وإرسائي ــل أمري ــن قب ــة م ــا األم ــتهدف به تُس

نــص الخطــاب:
الحمــد للــه الكريــم القائــِل ))َشــْهُر َرَمَضــاَن الَّــِذَي أُنــِزَل ِفيــِه اْلُقــْرآُن ُهــًدى لِّلنَّــاِس 
ــْهَر َفْليَُصْمــُه َوَمــن َكاَن َمِريًضا  ــَن اْلُهــَدى َواْلُفْرَقــاِن َفَمــن َشــِهَد ِمنُكــُم الشَّ َوبَيِّنـَـاٍت مِّ
ــْن أَيَّــاٍم أَُخــَر يُِريــُد الّلــُه ِبُكــُم اْليُــْرَ َوالَ يُِريــُد ِبُكــُم اْلُعــْرَ  ٌة مِّ أَْو َعــَى َســَفٍر َفِعــدَّ

ُواْ الّلــَه َعــَى َمــا َهَداُكــْم َوَلَعلَُّكــْم تَْشــُكُروَن((. َة َوِلتَُكــرِّ َوِلتُْكِملـُـواْ اْلِعــدَّ
يــا أبنــاء شــعبنا اليمنــي العزيــز: بمناســبة حلــول شــهر رمضــان املبــارك اتوجــه 
ــم  ــة وانت ــة والعميق ــة الصادق ــة القلبي ــاء بالتهنئ ــاالً ونس ــردا رج ــردا ف ــم ف اليك
ــهد  ــم يش ــة ل ــة والتضحي ــداء والبطول ــن الف ــطورية م ــة أس ــوم ملحم ــدون الي تجس
لهــا العالــم نظــرا، يــا احــرار اليمــن الصامديــن الصابريــن املجاهديــن املرابطــن يف 
وجــه العــدوان والحصــار الغاشــم لعامــه الثالــث عــى التــوايل ظلمــاً وعدوانــاً والــذي 
تقــوده قــوى النفــاق والعمالــة وعــى رأســها النظــام الســعودي ومــن ورائهــا قــوى 

الــر واالســتكبار العاملــي وعــى رأســها أمريــكا وإرسائيــل.
لقــد اثبتــت االحــداث بأنكــم الشــعب املقــاوم لــكل املحــن والرزايــا التــي فرضتهــا 
ــا  ــي يف عدوانه ــتكبار العامل ــة واالس ــي والهيمن ــوى البغ ــعبه ق ــن وش ــى اليم ع
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ــارك  ــم تســتقبلون شــهر رمضــان املب وحصارهــا لشــعب عزيــز حــر ابي..وهــا انت
أهلــه اللــه علينــا جميعــا بالخــر والرحمــة واملغفــرة والنــر املظفــر أن شــاء اللــه 
بــكل ثبــات وصمــود وصــر، ســائلن املــوىل عــز وجــل أن يزيدنــا يف هــذا الشــهر من 
ــالم  ــار والس ــوال اىل االنتص ــل وص ــم والتكاف ــر والراح ــات والص ــي الثب ــم ومعان قي
العــادل الــذي تســتحقه تضحياتكــم التــي ال يمكــن ان تخفــى عــى أحــد وال يقدمهــا 
اال شــعب عزيــز وأصيــل وافــر العــزة والكرامــة واإليمــان وصاحــب تراكــم حضــاري 

ال يمكــن إنــكاره.
األخوة واألخوات داخل الوطن وخارجه:

ــوب كل  ــا وقل ــا جميع ــى قلوبن ــة ع ــة العظيم ــبة الديني ــذه املناس ــب يل يف ه يطي
املســلمن يف العالــم أن أهنئكــم بحلــول الشــهر الكريــم شــهر رمضــان الــذي أنــزل 
ــات،  ــه مــن الهــدى والبين ــزل في ــا ان ــة م ــه القــرآن وعظمــة هــذا الشــهر بعظم في
ــه  ــد رشع الل ــوى وق ــان والتق ــزود باإليم ــة للت ــة إيماني ــان محط ــهر رمض ــد ش ويع
فيــه الصيــام لرويــض النفــوس عــى الصــر وتحمــل العنــاء لنتذكــر جــوع الفقــراء 
واملســاكن، وتهيئتهــا لتحمــل مــا تضمنــه القــرآن مــن توجيهــات تحتــاج إىل الصــر 
كالجهــاد يف ســبيل اللــه واإلنفــاق وهــذا مــا عليــه حــال شــعبنا يف جميــع جبهــات 

ــود. الصم
ــأََلَك  ــال تعــاىل )وإِذَا َس ــد ق ــل محطــة للدعــاء وق ــارك يمث ــا أن هــذا الشــهر املب كم
اِع إِذَا َدَعــاِن َفْليَْســتَِجيبُوا يِل َوْليُْؤِمنُــوا  ــاِدي َعنِّــي َفِإنِّــي َقِريــٌب أُِجيــُب َدْعــَوَة الــدَّ ِعبَ
ــه  ــة وفرائض ــل الروحاني ــهر الفضي ــذا الش ــة ه ــد قيم ــُدوَن( وتع ــْم يَْرُش ــي َلَعلَُّه ِب
ــا الصــر والثبــات والراحــم والجهــاد دفاعــاً  ــغ القيــم التــي تُعلمن الدينيــة مــن أبل
عــن أنفســنا وأرضنــا وعرضنــا حتــى اإلنتصــار، ومــن املهــم اســتغالل شــهر رمضان 
ــن  ــراء واملحتاج ــأرس الفق ــام ب ــل واإلهتم ــان والتكاف ــر واإلحس ــال ال ــارك بأعم املب
ــعبنا  ــخ ش ــن تاري ــة م ــذه املرحل ــا يف ه ــة انن ــن واألرسى، خاص ــهداء واملرابط والش
اليمنــي العزيــز اشــد مــا نكــون بحاجــة للركيــز عــى هــذه القيــم اإلنســانية الراقيــة 
واســتحضارها ملــا يعانيــه شــعبنا يف كل املحافظــات مــن قســاوة الظــروف وصلــف 
العــدوان وخاصــة يف ظــل األوضــاع اإلقتصاديــة جــراء الحصار الغاشــم واإلســتهداف 
ــتهداف  ــزي واس ــك املرك ــل البن ــوة نق ــت خط ــي وكان ــاد الوطن ــج لإقتص املمنه
العملــة اليمنيــة ورواتــب املوظفــن والتحويــالت املاليــة مــن أبــرز مظاهــر الحــرب 
اإلقتصاديــة املفروضــة عــى شــعبنا يف محــاوالت بائســة ويائســة مــن قبــل املعتــدي 
ــي  ــعب اليمن ــع الش ــن لركي ــد اليم ــي ض ــا الباغ ــعودي وتحالفهم ــي والس األمريك
ــة عــى  ــة الخارجي ــة رفــع رايــة اإلستســالم لتســتمر الوصايــة والهيمن ــه بغي وإذالل

ــه وأرضــه. ــه ومســتقبله وثروات قــراره وحريت
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أخواني وأخواتي جميعا:
ــي، وكان  ــه يف املجتمــع اليمن ــم الرحمــة والتكافــل والتعــاون االجتماعــي أصيل إن قي
ــة  ــار لكرام ــة واالنتص ــات املفروض ــة كل التحدي ــري يف مقاوم ــر وجوه ــا دور كب له
الشــعب وحياتــه وحريتــه، وتُعــد هــذه القيــم اإلســالمية أكثــر مــا يجــب أن نعــززه 
يف أنفســنا يف ظــل شــهر الرحمــة الفضيــل ونحــن نعايــش هــذه املحنــة التــي اختــر 
اللــه ســبحانه وتعــاىل إيمــان أهــل اليمــن وصرهــم وثقتهــم واعتمادهــم وتوكلهــم 
عليــه وهــذه املعانــي والقيــم األصيلــة كامنــة يف شــخصيتهم الواثقــة واملتوكلــة عــى 
اللــه واملعتمــدة عليــه يف كل حــال واملنتــرة بإيمانهــا العميــق بــه ســبحانه وتعــاىل.

ــا نعمــل بــكل قــوة  ــات: نؤكــد لكــم اليــوم بأنن األخــوة املواطنــون األخــوات املواطن
ــه مــن أجــل الوصــول إىل االنتصــار  ــق االعتمــاد عــى الل وجهــد ممكــن ومــن منطل
الــذي يســتحقه الشــعب اليمنــي بحجــم صــره وتضحياتــه كمــا نعمــل أيضــا مــن 
أجــل الوصــول اىل الســالم العــادل الــذي يكفــل كرامــة الشــعب اليمنــي واســتقالله 
وحريتــه ووحدتــه ويحفــظ نســيجه االجتماعــي وهويتــه الجامعــة املســتهدفة بشــدة 
يف هــذه الهجمــة الظاملــة عــى املجتمــع اليمنــي وال نألــو جهــداً مــن أجــل تحقيــق 

ذلــك.
كمــا أن املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي يعملــون بجــد وإيمــان 
كبــر عــى حــل اإلشــكاالت القائمــة وإدارة املعركــة املصريــة ومحــارصة التداعيــات 
االقتصاديــة لتخفيــف معانــاة املواطنــن معتمديــن عــى اللــه يف ذلــك وســائلن منــه 
ــز يف كل  ــق منطلقــن مــن إســناد ودعــم شــعبنا الحــر األبــي العزي الســداد والتوفي
عمــل وكل خطــوة بالثقــة والصــر واإليمــان والثبــات كمــا يدعــم هــذا الشــعب الفريد 
ــي  ــيد عم ــال يف تجس ــر الح ــم ع ــة رغ ــزة والكرام ــال والع ــات القت ــز جبه واملتمي
ــر  ــاري الزاخ ــعبنا الحض ــد ش ــرز رصي ــذي ي ــعبي ال ــم الش ــات والتالح ــم الثب لقي
وتوقــه إىل الحريــة واالســتقالل مهمــا كانــت املعانــاة ومهمــا بذلــت مــن تضحيــات يف 
أرشف معركــة عــى مســتوى املنطقــة والعالــم ويــرز اليــوم هــذا العطــاء الصــادق 
مــن جميــع مكونــات املجتمــع ورشائحــه ابتــداء مــن املوظفــن الصابريــن الصامديــن 
ــن  ــال م ــال الرج ــدوان، إىل رج ــل الع ــن قب ــم م ــتهداف رواتبه ــم اس ــبن رغ املحتس
أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية املرابطــن يف كل الجبهــات الواثقــن بنــر اللــه، 
وصــوال إىل أبنــاء القبائــل األحــرار املــدد لجبهــات القتــال والعــزة والكرامــة بــكل مــا 

يملكــون مــن أرواحهــم وأموالهــم وســالحهم مــددا ال ينقطــع وال يتوقــف.
يا أبناء شعبنا العزيز:

ــم  ــام الدائ ــر وروح الصي ــة الص ــوا قيم ــن مثل ــئ م ــزة أن نهن ــة عزي ــا لفرص إنه
ــن األرض  ــا ع ــة دفاع ــزة والكرام ــات الع ــم يف جبه ــامية بمرابطته ــه الس ومعاني
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والعــرض والكرامــة والديــن والعقيــدة صابريــن أقويــاء معتزيــن بمــا يقدمونــه مــن 
ــاء الجيــش واللجــان الشــعبية  ــا مــن أبن ــه وهــم أبطالن جهــد وجهــاد يف ســبيل الل
ــجاعة  ــات والش ــاطر الثب ــن اس ــطورة م ــوا أس ــن أصبح ــة الذي ــزة األمني واألجه
ــر  ــوده أكاب ــف يق ــع تحال ــات م ــن أرشس املواجه ــدة م ــز يف واح ــاز املعج واإلنج
ــك فقــد هزمتهــم قــوة االيمــان  ــم وأكثرهــم مــاالً وســالحاً ورغــم ذل مجرمــي العال
بأبســط العــدة والعــدد والعتــاد بالتــوكل عــى اللــه واإليمــان الراســخ بصــر الشــعب 
ــم  ــار لحقه ــن االنتص ــتضعفن م ــادة املس ــن عب ــه بتمك ــد الل ــق وع ــه فتحق وثبات

ــع األرض. ــه ورشائ ــم الل ــره كل تعالي ــذي تق ــروع ال امل
كمــا هــي تهنئــة خالصــة مــن القلــب إىل املوظفــن الصابريــن الثابتــن يف جبهــات 
األعمــال والوظائــف ومرافــق الدولــة املختلفــة يف معركــة الحفــاظ عــى كيــان الدولــة 
ومؤسســاتها وخدماتهــا دون رواتــب ملــدة طويلــة وهــم بجهادهــم يف مرافــق الدولــة 
ــة  ــن يف معرك ــدو، منتري ــة بالع ــة مذل ــون هزيم ــي يلحق ــان اليمن ــة اإلنس وخدم
ــل العــدوان األمريكــي الســعودي  ــه االداري مــن قب اســتهداف عمــق املجتمــع وكيان
الباغــي، كمــا أننــا يف هــذه املناســبة ندعــو أبنــاء شــعبنا اليمنــي العزيــز لالســتمرار 
يف رفــد الجبهــات بالرجــال واملــال وقوافــل الكــرم لتعزيــز حالــة الصمــود وتحقيــق 

االنتصــار املنشــود بــإذن اللــه تعــاىل وحولــه وقوتــه.
وهــذا الشــهر الكريــم فرصــة عظيمــة لتذكــر الشــعب الفلســطيني املظلــوم وعظمائــه 
املرضبــن عــن الطعــام طلبــا للحــق والحريــة والذيــن نعلــن تضامننــا معهــم ونؤكــد 

أن الشــعب الفلســطيني الصابــر املجاهــد ســينتر..
ــل  ــو يحتف ــاوم وه ــم املق ــي العظي ــعب اللبنان ــي إىل الش ــى التهان ــث بأزك ــا نبع كم

ــي. ــالل الصهيون ــرد االحت ــرى ط بذك
إخواننا املسلمن يف كل بقاع العالم:

أنهــا ملناســبة عزيــزة تحــل علينــا نهنــئ مــن خاللهــا الشــعوب العربيــة واإلســالمية 
ــن  ــق م ــرة والعت ــة واملغف ــا بالرحم ــا علين ــل أن يحله ــز وج ــوىل ع ــأل امل ــة ونس كاف
النــار والنــر ونحــن إليــه أقــرب وإىل الحــق أوثــق وان نعمــل عــى نــرة املظلومن 
وإعــادة رســم صــورة اإلســالم الحقيقــي التــي شــوهتها الهجمــة الرســة مــن قبــل 
القــوى اإلجراميــة يف العالــم وعــى رأســها أمريــكا والتــي ســوقت النمــاذج التكفريــة 
كداعــش والقاعــدة عــى أنهــا نمــاذج معــرة عــن اإلســالم يف محاولــة لطمــس هويتــه 
وتشــويه جوهــره والــذي هــو بــراء مــن كل أشــكال التكفــر والتطــرف والغلــو والتي 
يتــم تصديرهــا مــن داخــل أجهــزة املخابــرات العامليــة واألنظمــة العميلــة واملنبطحــة 

يف املنطقــة مــن حولنــا.
ــة واإلســالمية إىل التحــرك  ــا ننتهــز هــذه الفرصــة لندعــو الشــعوب العربي ــا أنن كم
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الجــاد والعمــي يف مواجهــة مخططــات األعــداء والتصــدي ملشــاريع التمزيــق والتفتيت 
والفــوىض الخالقــة التــي تُســتهدف أمتنــا بهــا اليــوم مــن قبــل أمريــكا وإرسائيــل 
واألنظمــة العميلــة، وندعــو أحــرار األمــة اىل نــرة الشــعب اليمنــي العزيــز املظلــوم 
ــم  ــدوان ظال ــع ع ــوم أبش ــه الي ــذي يواج ــه وال ــن مع ــدوان والتضام ــذا الع ــن ه م

شــهده العالــم كلــه.
أيها املسلمون:

إن هذا الشهر نعمة ربانية كبرة يجب عى الجميع استغاللها بالتقرب إىل الله والعودة 
إليه وااللتجاء الصادق تجاهه والتوكل عليه وشكره عى نعمة الهداية وفضل اإلسالم علينا 

والدعاء واإلنفاق يف سبيله وتعزيز قيم التكافل االجتماعي، كما انها فرصه الستشعار 
عظمة هذا املروع اإللهي املقدس لنكون جنوداً لله وخلفاء له يف أرضه، سائلن من الله 
العزيز الجليل التوفيق والهداية والرحمة، كما نسأله أن يحفظ أمتنا اإلسالمية وشعبنا 
اليمني العزيز ويثبت أقدامه وينره عى من بغى عليه، كما نسأله الرحمة للشهداء 
والشفاء للجرحى والحرية لأرسى والسالمة للمفقودين وان يكشف الغمة عن امتنا 

وشعبنا ويعزنا بالنر والتمكن واالستقرار والسالم.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الرئيس الصماد: ما حيصل من تباينات بني دول العدوان يأتي يف 
سياق وصاية النظام السعودي

]05/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ:
ــن  ــل م ــا يحص ــى »إن م ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــال األخ صال ق
تباينــات واختالفــات بــن دول العــدوان يأتــي يف ســياق وصايــة النظــام الســعودي يف 
املنطقــة وســعيه إىل إخضــاع دول املنطقــة لهيمنتــه، وســلبها حقهــا يف القــرار وخاصة 
بعــد أن حــاز إمتيــازا أمريكيــا عقــب زيــارة الرئيــس األمريكــي ترامــب إىل اململكــة 

ومــا قدمتــه مــن تنــازالت يف ســبيل الحصــول عــى هــذه الوصايــة والهيمنــة ».
ــبأ( أن  ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــى لوكال ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــح رئي وأوض
ــد عرهــا إخضــاع دول املنطقــة لهيمنتهــا  ــق اآلن مــن سياســة تري الســعودية تنطل
ــيادتها،  ــا وس ــعود يف قراره ــة ألرسة آل س ــق وخاضع ــا باملطل ــة له ــون تابع وأن تك
وأن يكــون النظــام الســعودي هــو الوكيــل الحــري يف املنطقــة واملهيمــن عــى كل 

ــة. ــدول املنطق ــي ل ــرار الداخ ــية والق ــاة السياس ــات الحي مجري
ــى  ــاظ ع ــة والحف ــعودية األمريكي ــة الس ــن الهيمن ــرر م ــة بالتح ــح دول املنطق ونص
مصالــح شــعوبها واســتقاللية قرارهــا وأن هــذه النصيحــة تنطلــق مــن إيمــان اليمــن 
وحرصــه عــى ســيادة الــدول وعــدم التدخــل يف شــئونها الداخليــة واحــرام القانــون 
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الــدويل واألعــراف الدوليــة يف هــذا الجانــب.
وذًكــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالتحذيــرات املتكــررة ملــآالت العــدوان عــى 
ــن  ــه م ــا مثل ــه وم ــا في ــراك بعضه ــه، واش ــدول علي ــن ال ــر م ــة كث ــن وموافق اليم
ــا  ــا وم ــر مقدراته ــتقلة وتدم ــة مس ــيادة دول ــاك س ــدويل، وانته ــون ال ــرق للقان خ
حملتــه تلــك التحذيــرات مــن وقــت مبكــر مــن تجــرع دول أخــرى يف اإلقليــم والعالــم 

مــن نفــس الــكأس.
وتمنــى األخ صالــح الصمــاد يف أن تتمكــن دول املنطقــة مــن الصمــود والثبــات كمــا 
صمــد اليمــن وشــعبه، الــذي ال يــرى إال الخــر والســالم لــكل دول العالــم، وأن تصان 

كرامــة الــدول والشــعوب وتحفــظ اســتقالليتها وحقهــا يف اتخــاذ القــرار.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ الشعب اليمني واألمة 
العربية واإلسامية بعيد الفطر

]24/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ:
ــي  ــاء الشــعب اليمن ــس الســيايس األعــى أبن ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــأ األخ صال هن

ــارك. ــر املب ــد الفط ــول عي ــالمية بحل ــة واإلس ــة العربي واألم
وقــال رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف خطــاب لــه مســاء اليــوم بمناســبة حلــول 
عيــد الفطــر« يأتــي هــذا العيــد وبالدنــا تشــهد للعــام الثالــث عــى التــوايل أبشــَع 
ــِق مــن املحرمــات شــيئا إال واســتهدفه مــن  عــدوان بربــري همجــي مجــرم، لــم يُب
صــاالت العــزاء واألعــراس حتــى األســواق واملستشــفيات ودور املكفوفــن والطرقــات 
واملــدارس والبنــى التحتيــة للبلــد، وإضافــة عــى كل اإلجــرام الســابق يفــرض هــذا 
ــه  ــكاد تكــون أشــد رضاوة مــن حرب ــة ت ــا اقتصادي ــا وحرب العــدوان حصــارا خانق

العســكرية«.
وأشــار إىل أن العــدوان والحصــار فــرض ظروفــاً معروفــة للجميــع فاقمــت معانــاة 
ــعر  ــاً أن نستش ــا جميع ــب من ــذي يتطل ــر ال ــو األم ــد وه ــذا العي ــن يف ه املواطن
مســؤولية تجســيد قيمنــا اإلســالمية وأخالقنــا اليمانيــة مــن تكافــل وتعــاون ورعايــة 
واهتمــام بــذوي الشــهداء والجرحــى واألرسى والفقــراء ومضاعفــة الجهــد يف ذلــك.

ــا الدائــم والحقيقــي عــى  ــا عــى حرصن وأضــاف« وإنهــا لفرصــة أن نكــرر تأكيدن
الســالم الــذي ســبق وان قدمنــا يف ســبيله كافــة التنــازالت واملبــادرات ودفعنــا الكــرة 
إىل ملعــب املعتديــن أكثــر مــن مــرة كاشــفن بفضــل اللــه للعالــم اجمــع مــن يعمــل 
مــن أجــل الســالم ومــن يحــرص عــى اســتمرار املشــكلة والعــدوان ومحاولــة كســب 

الوقــت«.
ــن  ــعبية واألم ــان الش ــش واللج ــال الجي ــطرها أبط ــي يس ــوالت الت ــاد بالبط وأش
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ــن  ــراب الوط ــروون ت ــن ي ــرف الذي ــة وال ــزة والكرام ــات الع ــن يف جبه املرابط
بدمائهــم الطاهــرة يف أقــدس معركــة للدفــاع عــن األرض والعــرض يف وجــه عــدوان 
ــذه  ــل وتنف ــه إرسائي ــن ورائ ــف م ــكا وتق ــه أمري ــه وتبارك ــاه وتدعم ــي ترع عامل
بعــض أنظمــة العمالــة والتبعيــة مــن داخــل األمــة وعــى رأســها النظــام الســعودي 

ــي. واإلمارات
وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدعــوة لــكل املغــرر بهــم واملتورطــن مــع 
ــة  ــورة الواضح ــن الص ــتفيدوا م ــم ويس ــم وأرسه ــودوا إىل أوطانه ــدوان أن يع الع

ــن. ــدوان واملعتدي ــة الع لحقيق
ــز  ــة وتعزي ــة الداخلي ــن الجبه ــة وتمت ــدة الداخلي ــز الوح ــة تعزي ــى أهمي ــد ع وأك
ــر عــى إفشــال مؤامــرات األعــداء  ــر كب ــك مــن أث ــا يف ذل ــع مل التنســيق بــن الجمي
ومراهناتهــم عــى أي شــقاق داخــي وتفويــت الفرصــة عــى املندســن واملنافقــن يف 

ــاع العــدوان. الداخــل مــن اتب
ودعــا األخ صالــح الصمــاد الجميــع إىل التســامي عــى الخالفــات الهامشــية وتوحيــد 
ــدوان  ــة الع ــوى يف مواجه ــا القص ــار أولويتن ــعبية يف أط ــمية وش ــود رس ــة الجه كاف
ــوب والــرق والغــرب وان  ــاً يف الشــمال والجن ــا جميع ــل خطــراً يتهددن ــذي يمث وال
ــرادا  ــات أف ــل ومجتمع ــات قبائ ــاً ومكون ــم أحزاب ــب أعينه ــك نص ــع ذل ــع الجمي يض

ــات. ومؤسس
كمــا دعــا حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي إىل مضاعفــة الجهــود والعمــل وفــق كل الخيــارات 
ــة وتحســن  ــز مــوارد الدول ــة مبتكــرة لتعزي ــة وعملي ــة وبحــث طــرق إبداعي املمكن
الخدمــة للمواطنــن يف شــتى املجــاالت وتعزيــز مؤسســات الدولــة وآليــات مكافحــة 

الفســاد وتفعيــل الرقابــة الفعالــة بمــا يضمــن ويحقــق املصلحــة العامــة.
وأكــد عــى رضورة االســتمرار يف رفــد الجبهــات بالرجــال والســالح وقوافــل الكــرم 
واستشــعار املســؤولية الدينيــة والوطنيــة بالتحــرك الجــاد والبــذل يف كافــة املجــاالت 
والتخصصــات لتعزيــز عوامــل النــر والقــوة والصمــود. فيمــا يــي نــص الخطــاب:

ــه  ــن عبدالل ــد ب ــالم محم ــة والس ــول املحب ــى رس ــالم ع ــالة والس ــه والص ــد لل الحم
ــه  ــار وتابعي ــه األخي ــن صحب ــه ع ــن وريض الل ــه الطاهري ــى آل ــن وع ــادق األم الص

ــن. ــوم الدي ــان إىل ي بإحس
ــْم  ــْم َوَلَعلَُّك ــا َهَداُك ــَى َم ــَه َع ُوا اللَّ ــرِّ َة َوِلتَُك ــدَّ ــوا اْلِع ــل )َوِلتُْكِملُ ــه القائ ــد لل والحم

ــم. ــه العظي ــدق الل ــُكُروَن( ص تَْش
ــل  ــام شــهر رمضــان الفضي ــه ونشــكره تعــاىل عــى نعمــة صي نحمــده جــل جالل
ــوم  ــي الي ــن نحتف ــأله ونح ــركات ونس ــوى وال ــر والتق ــر وال ــرآن والخ ــهر الق ش
ــادات  ــات عب ــن واملؤمن ــة املؤمن ــا وكاف ــل من ــارك أن يتقب ــر املب ــد الفط ــدوم عي بق
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ــم. ــهر الكري الش
ــالب  ــا الط ــا وبناتن ــز.. أبناءن ــر العزي ــي الح ــعب اليمن ــاء الش ــوات أبن ــوة واألخ اإلخ
املبتعثــن للدراســة يف الخــارج، ســفراء اليمــن الكريــم، كل املغربــن يف كل مــكان.. 
املتعلقــة قلوبهــم وآمالهــم يف الوطــن العزيــز.. املشــاركن لأبطــال األحــرار الصامدين 
يف الداخــل واألبطــال الصانعــن أنصــع االنتصــارات يف جبهــات العــزة والكرامــة يف كل 

وقــت وحــن الباذلــن أرواحهــم ودماءهــم مــن اجــل وطــن يليــق بالجميــع.
يطيــب يل يف هــذه األيــام الكريمــة املباركــة بمناســـبة حلــول عيــد الفطــر املبــارك أن 
أبعــث لكــم جميعــاً بـــأسمى وأجــل آيــات التهانــي وأطيــب التريــكات ســـائال اللــه 
عــز وجــل أن يعيــده عليكــم وعلينــا وعــى بالدنــا وشــعبنا العزيــز الحــر الصامــد.. 
ــاً  ــا جميع ــتقالل وان يهدين ــالم واالس ــن والس ــر واألم ــة بالخ ــالمية كاف ــا اإلس وأمتن
لعمــل الصالحــات بمــا يحقــق الرخــاء واالزدهــار لشــعبنا اليمنــي العزيــز وشــعوب 
ــكل  ــا ل ــرا ومحقق ــايل منت ــا الغ ــا ويمنن ــده علين ــة وان يعي ــالمية كاف ــا اإلس أمتن
آمالــه وطموحــات أبنائــه، ويف ركــب الحضــارة والرقــي والنهــوض والتقــدم بأيديكــم 

جميعــا.
كمــا أتوجــه بتهنئــة خاصــة وعزيــزة ألبطالنــا مــن رجــال الجيــش واللجــان الشــعبية 
ــع  ــمون أنص ــم يرس ــرف وه ــة وال ــزة والكرام ــات الع ــن يف جبه ــن املرابط واألم
ــة والفــداء ويــروون تــراب األرض بدمائهــم الطاهــرة والريفــة يف  لوحــات التضحي
أقــدس معركــة للدفــاع عــن األرض والعــرض يف وجــه عــدوان عاملــي ترعــاه وتدعمــه 
ــة  ــة العمال ــض أنظم ــذه بع ــل وتنف ــه إرسائي ــن ورائ ــف م ــكا وتق ــه أمري وتبارك
ــي. ــاء مــن داخــل األمــة وعــى رأســها النظــام الســعودي واإلمارات ــة العمي والتبعي

ونســأل اللــه تعــاىل أن يوفــق شــعبنا العزيــز وأمتنــا اإلســالمية إىل التقــوى والهدايــة 
يتــوج بحــراك عمــي مســؤول ملواجهــة التحديــات واألخطــار الكبــرة املحدقــة باألمــة 

ويف طليعتهــا العــدوان عــى شــعبنا اليمنــي العزيــز.
يأتــي هــذا العيــد وبالدنــا تشــهد للعــام الثالــث عــى التــوايل أبشــَع عــدوان بربــري 
ــِق مــن املحرمــات شــيئا إال واســتهدفه مــن صــاالت العــزاء  همجــي مجــرم، لــم يُب
واألعــراس حتــى األســواق واملستشــفيات ودور املكفوفــن والطرقــات واملــدارس والبنى 
ــد، وإضافــة عــى كل اإلجــرام الســابق يفــرض هــذا العــدوان حصــارا  التحتيــة للبل
خانقــا وحربــا اقتصاديــة تــكاد تكــون أشــد رضاوة مــن حربــه العســكرية تجلــت يف 
قصــف املصانــع وتعطيــل مصالــح النــاس وإغــالق منافــذ البــالد البحريــة والجويــة 
ــة إىل  ــة إضاف ــواد الغذائي ــة وامل ــتقات النفطي ــة واملش ــول األدوي ــع دخ ــة ومن والري
نقــل البنــك املركــزي وقطــع مرتبــات املوظفــن بغيــة تجويــع اليمنيــن وتركيعهــم 
بغيــة أن يرفــع شــعب الحكمــة واإليمــان رايــة االستســالم والخنــوع لقــوى الوصايــة 
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والعمالــة وهــو مــا ال يمكــن حدوثــه بــأي شــكل مــن األشــكال فقــد حــدد الشــعب 
ــق  ــار وتحقي ــى االنتص ــة حت ــو املواجه ــاره بوضــوح وه ــوم خي ــذ أول ي ــي من اليمن
االســتقالل الكامــل والســالم العــادل وقــدم يف ســبيل ذلــك اعــز واغــى التضحيــات.

وفــرض العــدوان والحصــار ظروفــاً معروفــة للجميــع فاقمت معانــاة املواطــن اليمني 
يف هــذا العيــد وهــو األمــر الــذي يتطلــب منــا جميعــاً أن نستشــعر مســؤولية تجســيد 
قيمنــا اإلســالمية وأخالقنــا اليمانيــة مــن تكافــل وتعــاون ورعايــة واهتمــام بــذوي 
الشــهداء والجرحــى واألرسى والفقــراء ومضاعفــة الجهــد يف ذلــك وأن كــرم اليمنيــن 
قــد رضبــت بــه مــن قديــم األزمــان األمثلــة وان هــذه املعانــاة والتضحيــات والصــر 
ســتكون ال محالــة ثمارهــا النــر والتمكــن اإللهــي املوعــود، حيــث أن وعــي شــعبنا 
اليمنــي العزيــز وإدراكــه لطبيعــة العــدوان وأهدافــه الحقيقــة كان ومــازال وســيظل 

عامــال رئيســا للنــر والخــالص مــن هــذا العــدوان الغاشــم.
شعبنا اليمني العزيز..

ــة  ــق املهول ــم الحقائ ــاً بك ــر جلي ــد يظه ــار جدي ــو انتص ــا ه ــر علين ــوم يم إن كل ي
التــي تتكشــف رصاحــة اليــوم دون مواربــة ابتــداء مــن انكشــاف املشــاريع األمريكية 
التقســيمية والتدمريــة للمنطقــة وإشــعالها بالفــوىض التــي ســميت بالخالقــة ضمــن 
مروعهــم املعلــن »الــرق األوســط الجديــد« كمــا أن تحالف العــدوان عــى اليمن يمر 
بأســوأ ظروفــه عــى كل املســتويات يف حــن تتعاظــم قــوة وقــدرة اليمنيــن يف شــتى 
املجــاالت عــى املواجهــة، ومــا نــراه مــن حولنــا مــن تشــظي وتــرذم وانشــقاقات 
وخالفــات بــن دول العــدوان تحــت املظلــة األمريكيــة ليــس إال نتــاج لصمــود هــذا 
الشــعب وانتصاراتــه املظفــرة ومقدمــة مــن مقدمــات االرتــدادات الطبيعيــة لعــدوان 
غــر محســوب العواقــب عــى شــعب عريــق عزيــز مظلــوم، وبــإذن اللــه تعــاىل انــه 
ــداء مــن  يف كل يــوم قــادم ســيزداد اليمنيــون قــدرة عــى ردع العــدوان وكــره ابت
ــع العســكري مــن الســالح املتوســط  ــة للتصني ــاء امللحــوظ يف القــدرات اليمني االرتق
حتــى الصواريــخ البالســتية بعيــدة املــدى والطائــرات بــال طيــار ومنظومــات الدفــاع 
الجــوي، كمــا ال يخفــى عــى أحــد أن الطــرف اآلخــر يعيــش أســوأ ظروفــه ومراحلــة 
ــل  ــن داخ ــة م ــة العميل ــل أو األنظم ــالء يف الداخ ــة العم ــتوى املرتزق ــى مس ــواء ع س
األمــة وقــد طفــح إىل الســطح حجــم خالفاتهــم ورصاعهــم الدفــن يف ســبيل كســب 
ــة  ــه يف املنطق ــاً ل ــر إخالص ــي األكث ــل والرط ــى العمي ــي ع ــام األمريك ــا النظ رض
وســيدفع جميــع مــن شــارك يف إراقــة دمــاء هــذا الشــعب املظلــوم الثمــن اليــوم أو 

بعــد حــن.
ونؤكــد أن العــدوان قــد اســتنفذ كل خياراتــه، وجــرب اقــى جهــده وطاقتــه وقصف 
بأعتــى أســلحته واســتعان بــكل مرتزقــة ولقطــاء العالــم وفشــل بفضــل اللــه تعــاىل 
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وبفضــل صمــود اليمنيــن، وأصبــح اليمنيــون اليــوم هــم مــن يقــود ويوجــه دفــه 
ــس  ــه ونف ــعة متاح ــارات واس ــف وخي ــم تكش ــدة ل ــأوراق عدي ــكن ب ــر متمس األم

طويــل لــن يســتطيع معــه الغــزاة صــراً.
وانهــا لفرصــة أن نكــرر تأكيدنــا عــى حرصنــا الدائــم والحقيقــي عــى الســالم الــذي 
ــب  ــرة إىل ملع ــا الك ــادرات ودفعن ــازالت واملب ــة التن ــبيله كاف ــا يف س ــبق وان قدمن س
املعتديــن أكثــر مــن مــرة كاشــفن بفضــل اللــه للعالــم اجمــع مــن يعمــل مــن أجــل 
ــة كســب الوقــت  الســالم ومــن يحــرص عــى اســتمرار املشــكلة والعــدوان ومحاول
وأن الرعيــة املزعومــة ليســت اكثــر مــن مطيــة ألمريــكا وخطتهــا يف عدوانهــا عــى 
اليمــن وتوزيــع األدوار بــن عمالئهــا ومرتزقتهــا والكيانــات الوظيفيــة يف املنطقــة ويف 
ــم  ــرر به ــكل املغ ــة ل ــوة الصادق ــرر الدع ــا نك ــارات.. كم ــعودية واإلم ــا الس مقدمته
ولــكل املتورطــن مــع العــدوان مــن أبنــاء اليمــن أن يعــودوا إىل أوطانهــم وأرسهــم 

ويســتفيدوا مــن الصــورة الواضحــة لحقيقــة العــدوان واملعتديــن.
ــن  ــة وتمت ــدة الداخلي ــز الوح ــة تعزي ــى أهمي ــد ع ــدد التأكي ــبة أج ــذه املناس ويف ه
الجبهــة الداخليــة وتعزيــز التنســيق بــن الجميــع ملــا يف ذلــك مــن أثــر كبــر عــى 
إفشــال مؤامــرات األعــداء ومراهناتهــم عــى أي شــقاق داخــي وتفويــت الفرصــة عــى 
املندســن واملنافقــن يف الداخــل مــن اتبــاع العــدوان، كمــا ادعــوا الجميــع أن يتســاموا 
ــار  ــعبية يف أط ــمية وش ــود رس ــة الجه ــد كاف ــية وأن تتوح ــات الهامش ــى الخالف ع
ــاً يف  ــا جميع ــراً يتهددن ــل خط ــذي يمث ــدوان وال ــة الع ــوى يف مواجه ــا القص أولويتن
الشــمال والجنــوب والــرق والغــرب وان يضــع الجميــع ذلــك نصــب أعينهــم أحزابــاً 

ومكونــات قبائــل ومجتمعــات أفــرادا ومؤسســات.
ــق كل  ــل وف ــود والعم ــة الجه ــي إىل مضاعف ــاذ الوطن ــة اإلنق ــو حكوم ــا ندع كم
ــة  ــارات املمكنــة وبحــث طــرق إبداعيــة وعمليــة مبتكــرة لتعزيــز مــوارد الدول الخي
وتحســن الخدمــة للمواطنــن يف شــتى املجــاالت وتعزيــز مؤسســات الدولــة وآليــات 
مكافحــة الفســاد وتفعيــل الرقابــة الفعالــة بمــا يضمــن ويحقــق املصلحــة العامــة.

وأهيــب بــكل اإلخــوة مــن مســئويل الدولــة وموظفيهــا الذيــن قدمــوا أروع األمثلــة يف 
الصــر والثبــات خــالل هــذه املرحلــة الفارقــة مــن العــدوان والحصــار يف الحفــاظ 
عــى مؤسســات الدولــة، واســتمرار العمــل اإلداري يف كافــة مؤسســات الدولــة رغــم 
ــرام،  ــكر واالح ــم كل الش ــا.. فلك ــي يواجهونه ــرة الت ــة والقاه ــروف الصعب الظ
وادعوهــم إىل مضاعفــة الجهــد والعمــل بوتــرة عاليــة للوصــول إىل النــر واســتغالل 
ــل  ــز التكاف ــعب وتعزي ــن الش ــراب م ــة لالق ــج ميداني ــم برام ــد يف تنظي ــازة العي إج

ــن. ــود يف كل امليادي ــم والصم والتالح
ــال  ــات بالرج ــد الجبه ــتمرار برف ــى رضورة االس ــز ع ــعبنا العزي ــد لش ــا نؤك كم
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والســالح وقوافــل الكــرم واستشــعار املســؤولية الدينيــة والوطنيــة اليــوم بالتحــرك 
ــوة  ــر والق ــل الن ــز عوام ــات لتعزي ــاالت والتخصص ــة املج ــذل يف كاف ــاد والب الج

ــود. والصم
نســأل اللــه جلــت قدرتــه أن يعيــد هــذا العيــد عــى أبنــاء الوطــن، وعــى املســلمن 
يف كل بقــاع العالــم باألمــن والخــر والتمكــن والنمــاء والرخــاء، وأن يتقبــل أعمالهــم 
ويغمــر برحمتــه شــهداءنا الكــرام ويشــفي جرحانــا ويفــّرج عــن أرسانــا وان ينــر 

شــعبنا املظلــوم عــى الغــزاة املعتديــن.
وكل عام وأنتم وأمتنا العربية واإلسالمية بكل خر.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس الصماد يهنئ الشعب اليمني واألمة العربية واإلسامية 
بعيد األضحى

]31/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:
ــعب  ــاء الش ــة أبن ــى كاف ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــأ األخ صال هن

ــارك. ــى املب ــد األضح ــول عي ــبة حل ــالمية بمناس ــة واإلس ــة العربي ــي واألم اليمن
وقــال رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف خطــاب لــه مســاء اليــوم بمناســبة حلــول 
عيــد األضحــى » إن هــذه املناســبة الدينيــة العظيمــة تحمــل يف طياتهــا الكثــر مــن 
الــدالالت واملعانــي اإليمانيــة الجليلــة، فقــد تجســدت فيهــا أســمى معانــي التضحيــة 
والفــداء وســتظل رمــزاً ألعظــم معانــي الخضــوع واإلستســالم ألوامــر اللــه ونواهيــه 

حتــى يــرث اللــه األرض ومــن عليهــا ».
وأضــاف » مــا أحوجنــا اليــوم للتحــي بتلــك املعانــي العظيمــة يف الفــداء والتضحيــة 
ــواء  ــف س ــدة الص ــه فوح ــه ونواهي ــر الل ــام ألوام ــال الت ــاء واإلمتث ــذل والعط ويف الب
بــن أبنــاء الشــعب الواحــد أو بــن أبنــاء أمتنــا العربيــة واإلســالمية هــي أمــر الهــي 
وفريضــة دينيــة وكذلــك فــان إشــعال الفتــن والنعــرات بــن أبنــاء الشــعب الواحــد 
وشــق الصــف الوطنــي هــو مخالفــة ألوامــر اللــه تعــاىل الــذي أمــر بوحــدة الصــف 
ــلم  ــد املس ــوة للبل ــار والق ــتقرار واالزده ــالم واالس ــر والس ــق الن ــل تحقي ــن أج م

والشــعب العزيــز الصابــر«.
ــا  ــي ترتكبه ــة الت ــال الهمجي ــى إىل أن األعم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــار رئي وأش
دول تحالــف العــدوان اإلجراميــة، أكــدت للعالــم أجمــع وللشــعب اليمنــي أن هــؤالء 
هــم أعــداء للديــن والوطــن وأعــداء للعلــم والحضــارة وأعــداء لقيــم الحــق والخــر 

والعــدل.
ولفــت إىل أن قوافــل الدعــم مــن كل منطقــة ومحافظــة تجســيدا رائعا لتالحم الشــعب 
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مــع قيادتــه السياســية وقواتــه املســلحة واألمــن واللجــان الشــعبية وهــو خــر دليــل 
عــى أن الشــعب قــد شــب عــن الطــوق ولــم تعــد تنطــي عليــه أكاذيــب وافــراءات 
أذيــال أمريــكا وإرسائيــل الذيــن تفضحهــم جرائمهــم وأعمالهــم املنكــرة التــي دمرت 

الحــرث والنســل.
وأكــد األخ صالــح الصمــاد أن هــذه املناســبة الدينيــة العظيمــة تفــرض عــى الجميــع 
ــائج  ــق وش ــي وتعمي ــه للتآخ ــف ودعوت ــالمي الحني ــن اإلس ــم الدي ــك بتعالي التمس

ــة. ــا الزائل األلفــة والراحــم والتســامح والســمو فــوق مغريــات الدني
وقــال »مــا نلمســه اليــوم مــن ممارســات وأفعــال تســتهدف وحدتنــا وتكاملنــا ألمــر 
يفــرض عــى كل القــوى الوطنيــة أن تكــون صفــاً واحــداً لخــوض معركــة حاســمة 
ضــد قــوى اإلســتكبار التــي ال تحمــل يف جعبتهــا ســوى مشــاريع التجزئــة والهــدم 

والخــراب«.
وأضــاف » نحــن عــى ثقــة أن مــا يتعــرض لــه الوطــن مــن حمــالت محمومــة لــن 
ــة  ــدا حقيق ــدرك جي ــذي ي ــم، ال ــي العظي ــعبنا اليمن ــي ش ــام إرادة ووع ــد أم تصم
الدوافــع التــي تقــف وراء تلــك الحمــالت واملخططــات املعاديــة والتــي تنطلــق مــن 
ــا  ــتعادة م ــل اس ــى أم ــام ع ــات يف اإلنتق ــة ورغب ــابات ضيق ــن وحس ــاد وضغائ أحق

ــة«. ــك القــوى مــن مصالــح ومكاســب غــر رشعي ــه تل فقدت
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن الشــعب اليمنــي أثبــت يف كل محنــة يتعرض 
ــعبي  ــم الش ــل الدع ــره وقواف ــكه وص ــه وتماس ــالل اصطفاف ــن خ ــن وم ــا الوط له
املقدمــة للقــوات املســلحة واللجــان الشــعبية وللنازحــن أن وعيــه متقــدم عــى وعــي 

الكثــر مــن القــوى السياســية.
وجــدد التأكيــد بــأن الســاحة الداخليــة ســتبقى متماســكة آمنــة مســتقرة.. وقــال » 
ــة  ــم الوحــدة واألمــن واإلســتقرار والعدال ــردد يف ترســيخ دعائ ــا ماضــون دون ت إنن

ومحاربــة الفســاد ولــن تثنينــا هــذه العــوارض يف الوصــول إىل أهدافنــا ».
ــن  ــاء اليم ــالء وحكم ــائخ وعق ــدور مش ــى ب ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي وأش
وكل قبائلــه يف مواجهــة العــدوان ورفــد الجبهــات والوقــوف إىل جانــب الدولــة يف كل 
املنعطفــات املصريــة.. داعيــا الجميــع إىل اإلبتعــاد عــن املهاتــرات واملشــاحنات ولغــة 
التحريــض وكل مــا مــن شــأنه توتــر األوضــاع وإقــالق الســكينة العامــة والعمــل عى 

ــة. ترشــيد الخطــاب اإلعالمــي وتعزيــز دوره يف تماســك الجبهــة الداخلي
وأهــاب بالجميــع التحــي بــروح املســؤولية الوطنيــة والتمســك بمبــدأ الراكــة الحقة 
ــح  ــى املصال ــا ع ــة العلي ــة الوطني ــب املصلح ــق وتغلي ــدأ التواف ــى مب ــرص ع والح
الفئويــة والحزبيــة والشــخصية الضيقــة والتفــرغ ألولويــات مواجهــة العــدوان ورفــد 
الجبهــات وتخفيــف معانــاة املواطنــن وتحســن أوضاعهــم االقتصاديــة واملعيشــية 
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وتوفــر الخدمــات األساســية مــن رواتــب وغرهــا.
كمــا جــدد األخ صالــح الصمــاد التأكيــد للجميــع يف الداخــل والخــارج تمســك اليمــن 
بمبــدأ الحــوار، بإعتبــاره أســلوبا حضاريــا يعــر عــن رقــي األمم والشــعوب ووســيلة 

بنــاءة للتفاهــم وحــل الخالفــات.
ودعــا القــوى واملكونــات السياســية واإلجتماعيــة يف الداخــل والخــارج بــدون إســتثناء 
ــاء  ــدف إىل إنه ــامل يه ــي ش ــوار وطن ــوض ح ــة وخ ــة جامع ــة وطني ــد مصالح لعق
ــول  ــوار املأم ــذا الح ــريس ه ــتمر وأن ي ــي مس ــق رصاع داخ ــه خل ــدوان ومحاولت الع
ــرق  ــذ الف ــي ونب ــق الوطن ــة والتواف ــدة الراك ــى قاع ــتقرار ع ــن واإلس ــم األم دعائ

ــاءه. ــع أبن واإلنقســام وعــى قاعــدة الوطــن يتســع لجمي
كمــا دعــا دول تحالــف الــر ويف املقدمــة النظــام الســعودي إىل مراجعــة حســاباته 
ــار  ــل والدم ــر القت ــه غ ــا حقق ــدوان وم ــن الع ــف م ــن ونص ــرة عام ــم مس وتقيي
ــن  ــي ل ــعب اليمن ــأن الش ــوا ب ــم أن تع ــا آن لك ــال » أم ــي.. وق ــعب اليمن ــق الش بح

ــاىل ». ــبحانه وتع ــه س ــع إال لل يرك
ــكل  ــض ل ــالمية الراف ــة واإلس ــة العربي ــا األم ــم لقضاي ــن الداع ــف اليم ــد موق وأك
أشــكال القهــر واإلذالل لشــعوبها.. داعيــا القــوى العظمــى واألمــم املتحــدة االضطــالع 
بمســؤولياتها التاريخيــة تجــاه مــا يجــري يف اليمــن ويف بعــض البلــدان الشــقيقة وما 
تشــهده مــن أحــداث مأســاوية تهــدد أمنهــا واســتقرارها. فيمــا يــي نــص الخطــاب:

الحمــد للــه رب العاملــن والصــالة والســالم عــى خاتــم األنبيــاء واملرســلن محمــد بــن 
عبداللــه الصــادق األمــن وريض اللــه عــن الــه وصحبــه أجمعن.

أما بعد:
ــر  ــز الصاب ــي العزي ــعب اليمن ــاء الش ــات، أبن ــوات املواطن ــوة املواطنون..األخ األخ
ــر  ــدي واألخ ــم املعت ــتكبار العال ــان واس ــى طغي ــر ع ــاوم واملنت ــت واملق والثاب

ــوف.. ــال والخ ــرى بامل ــت املش الصام
األحــرار النبــالء الصامديــن يف جبهــات العــزة والكرامــة، الباذلــن اغــى مــا يمكــن 
أن يبذلــه إنســان يف ســبيل شــعبه ووطنــه وعقيدتــه وحريتــه.. وهــو الــروح والــدم..

ــواع  ــى أن ــن ألعت ــة والقاهري ــخ البري ــبوقة يف تاري ــر املس ــوالت غ ــطرين للبط املس
ــواع املؤامــرات.. أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية املحافظــن  األســلحة وابشــع أن

عــى امــن الوطــن واســتقراره.
ــل  ــات التحصي ــن يف جبه ــارج املثابري ــل والخ ــالب يف الداخ ــي الط ــي وأخوات إخوان
ــة  ــار والضائق ــدوان والحص ــر الع ــت ن ــوايل تح ــى الت ــث ع ــام الثال ــي للع العلم

ــم.. ــاء العال ــاء يف أنح ــن الرف ــن اليمني ــة.. املغرب االقتصادي
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يطيــب يل ومــع حلــول عيــد األضحــى املبــارك أن أتوجــه إليكــم واىل كافــة أبنــاء امتنــا 
العربيــة واإلســالمية بأصــدق التهانــي والتريــكات بهــذه املناســبة الدينيــة املباركــة 
ســائالً املــوىل عــز وجــل ان يعيدهــا عــى شــعبنا وامتنــا العربيــة واإلســالمية بالخــر 
ــة  ــام املبارك ــذه األي ــه يف ه ــه ورحمت ــاً بتوفيق ــملنا جميع ــركات وان يش ــن وال واليم
ويرشــدنا إىل مــا فيــه الخــر والســداد يف أعمالنــا وتطلعاتنــا إىل مــا فيــه خــر وعــزة 

ورفعــة وطننــا وأمتنــا انــه ســميع مجيــب.
األخوة املواطنون.. األخوات املواطنات..

ان هــذه املناســبة الدينيــة العظيمــة تحمــل يف طياتهــا الكثــر مــن الــدالالت واملعانــي 
اإليمانيــة الجليلــة فقــد تجســدت فيهــا أســمى معانــي التضحيــة والفــداء وســتظل 
رمــزاً ألعظــم معانــي الخضــوع واالستســالم ألوامــر اللــه ونواهيــه حتــى يــرث اللــه 
األرض ومــن عليهــا فكلمــة اإلســالم جــاءت لتؤكــد معانــي االنقيــاد واالستســالم ألوامر 
ــا  ــد وم ــة بالول ــو التضحي ــره وه ــا نك ــد م ــت يف اش ــو كان ــى ول ــه حت ــه ونواهي الل
ــذل  ــة ويف الب ــداء والتضحي ــة يف الف ــي العظيم ــك املعان ــي بتل ــوم للتح ــا الي أحوجن
والعطــاء ويف االمتثــال التــام ألوامــر اللــه ونواهيــه فوحــدة الصــف ســواء بــن أبنــاء 
الشــعب الواحــد أو بــن أبنــاء امتنــا العربيــة واإلســالمية هــي أمــر الهــي وفريضــة 
ــق  ــد وش ــعب الواح ــاء الش ــن أبن ــرات ب ــن و النع ــعال الفت ــان إش ــك ف ــة وكذل ديني
الصــف الوطنــي هــو مخالفــه ألوامــر اللــه تعــاىل الــذي أمــر بوحــدة الصــف مــن 
اجــل تحقيــق النــر والســالم واالســتقرار واالزدهــار والقــوة للبلــد املســلم والشــعب 
العزيــز الصابــر، كمــا أن فريضــة الحــج واجتمــاع املســلمن يف ذلــك املشــهد املهيــب 
ــلمن  ــدة املس ــى وح ــد ع ــو تأكي ــدة ه ــك واح ــد ومناس ــاء واح ــد ودع ــاس واح بلب
ــو  ــم وه ــم ولغاته ــهم وألوانه ــالف أجناس ــم اخت ــاع األرض رغ ــم يف كل أصق جميعه

مشــهد حافــل باملعانــي والــدالالت العظيمــة.
إن تلــك األعمــال الهمجيــة التــي ترتكبهــا دول تحالــف العــدوان اإلجراميــة قــد أكــدت 
للعالــم اجمــع ولشــعبنا اليمنــي الحــر املناضــل أن هــؤالء هــم أعــداء للديــن والوطــن 

وأعــداء للعلــم والحضــارة وأعــداء لقيــم الحــق والخــر والعــدل.
كمــا ان خــروج قوافــل دعــم املجهــود الحربــي مــن كل منطقــة ومحافظــة تجســيدا 
رائــع لتالحــم الشــعب مــع قيادتــه السياســية ومــع قواتــه املســلحة واألمــن واللجــان 
ــم  ــوق ول ــن الط ــب ع ــد ش ــم ق ــعبنا العظي ــى أن ش ــل ع ــر دلي ــو خ ــعبية وه الش
تعــد تنطــي عليــه أكاذيــب وافــراءات أذيــال أمريــكا وإرسائيــل اللذيــن تفضحهــم 
جرائمهــم وأعمالهــم املنكــرة التــي دمــرت الحــرث والنســل مــن اجــل املــال املدنــس 
واملتدفــق مــن قبــل القــوى اإلقليميــة الطامعــة وهــو مــال يختلــط بدمــاء األطفــال 

والنســاء والشــيوخ.
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اإلخوة املواطنون.. األخوات املواطنات..
ان هــذه املناســبة الدينيــة العظيمــة تفــرض علينــا جميعــاً أن نمتثــل لتعاليــم ديننــا 
اإلســالمي الحنيــف يف دعوتــه إىل التآخــي واملحبــة وتعميــق وشــائج االلفــة والراحــم 
والتســامح والســمو فــوق مغريــات الدنيــا الزائلــة ومحاربــة كافــة العلــل واألمــراض 
ــات  ــن ممارس ــوم م ــه الي ــا نلمس ــا اليمني،فم ــى مجتمعن ــة ع ــة الدخيل االجتماعي
ــة ان  ــوى الوطني ــى كل الق ــرض ع ــر يف ــا ألم ــا وتكاملن ــتهدف وحدتن ــال تس وأفع
تكــون صفــاً واحــداً لخــوض معركــة حاســمة ضــد قــوى االســتكبار التــي ال تحمــل 
ــا  ــة أن م ــى ثق ــن ع ــراب ونح ــدم والخ ــة واله ــاريع التجزئ ــوى مش ــا س يف جعبته
يتعــرض لــه الوطــن مــن حمــالت محمومــة لــن تصمــد أمــام إرادة ووعــي شــعبنا 
اليمنــي العظيم،الــذي يــدرك جيــدا حقيقــة الدوافــع التــي تقــف وراء تلــك الحمــالت 
واملخططــات املعاديــة والتــي تنطلــق مــن أحقــاد وضغائن وحســابات ضيقــة ورغبات 
يف االنتقــام عــى أمــل اســتعادة مــا فقدتــه تلــك القــوى مــن مصالــح ومكاســب غــر 
رشعيــة.. إننــا نقــول لهــؤالء انــه مهمــا بلغــت رشاســة حمالتهــم ومؤامراتهــم فلــن 
يســتطيعوا النيــل مــن وحــدة وتالحــم أبنــاء شــعبنا،فالوحدة راســخة رســوخ الجبال 
ــا  ــن تســتطيع أي قــوة مهم وقــد تجــذرت وتعمقــت يف وجــدان وضمــر شــعبنا ول
كانــت شــق الصــف الوطني،فهــذا الشــعب العظيــم الــذي ينتــر لثورتــه ووحدتــه 
ــا يف  ــت دعائمهم ــيخهما وتثبي ــبيل ترس ــرار يف س ــهداء األب ــن الش ــل م ــدم قواف وق
ظــروف أكثــر صعوبــة وتعقيــد لقــادر اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مــى عــى الدفــاع 
عنهمــا بــكل غــال ونفيــس وقــد اثبــت شــعبنا العظيــم يف كل محنــة يتعــرض لهــا 
الوطــن ومــن خــالل اصطفافــه وتماســكه وصــره وقوافــل الدعــم الشــعبي املقدمــة 
للقــوات املســلحة واللجــان الشــعبية وللنازحــن أن وعيــه متقــدم عــى وعــي الكثــر 
ــف  ــى املواق ــات وع ــى التريح ــابق ع ــت تتس ــي مازال ــية الت ــوى السياس ــن الق م
املتخاذلــة واملذبذبــة وغــر الواضحة،ولــن تســتطيع تلــك العنــارص الحاقــدة بأفعالهــا 
وتآمراتهــا إعاقــة مســرته النهضويــة الشــاملة، ولنضــع نصــب أعيننــا قولــه تبــارك 
وتعــاىل »واعتصمــوا بحبــل اللــه جميعــا وال تفرقــوا واذكــروا نعمــة اللــه عليكــم إذ 
كنتــم أعــداء فألــف بــن قلوبكــم فأصبحتــم بنعمتــه إخوانــا« صــدق اللــه العظيــم..

اإلخوة املواطنون.. األخوات املواطنات..
لســنا بحاجــه للتذكــر بخطــورة ودقــة املرحلــة االســتثنائية التــي تمــر بهــا بالدنــا 
ــعودي،  ــام الس ــادة النظ ــم بقي ــي الغاش ــدوان الهمج ــذا الع ــتمرار ه ــل اس يف ظ
وتعمــق آثــاره الكارثيــة، قتــالً وتدمــراً وحصــاراً، وتجويعــاً لشــعبنا األبــي الكريــم، 
ــات  ــر والتحدي ــذه املخاط ــه كل ه ــف ملواجه ــم وتكات ــن تالح ــك م ــه ذل ــا يتطلب وم
ــة  ــا خــالل األســبوعن املاضــن مرحل املصريــة؛ لقــد عشــنا وعــاش املواطنــن معن
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صعبــة للغايــة، وأجــواء غــر مســبوقة مــن القلــق والتوتــر الســيايس واألمنــي، كادت 
ــدوان، ويف  ــة للع ــة املناهض ــوى الوطني ــن الق ــة ب ــر وروح الراك ــس جوه أن تم
ــي  ــاب اإلعالم ــاهم الخط ــد س ــه، وق ــار الل ــام وانص ــعبي الع ــر الش ــا املؤتم مقدمته
غــر املســؤول، وبعــض التريحــات والترفــات مــن هــذا الطــرف أو ذاك، بقصــد 
أو مــن دون قصــد، يف تأزيــم املوقــف والدفــع باألوضــاع نحــو حافــة الهاويــة، ولكــن 
ــال  ــم إفش ــن، ت ــاء الوط ــن أبن ــالء م ــن والعق ــل الخري ــاىل، وبفض ــه تع ــل الل بفض
رهــان قــوى الــر والعــدوان يف الداخــل والخــارج، وتــم احتــواء املوقــف، وتجــاوز 
هــذا املنعطــف الحــرج بنجــاح، بــل نبركــم بــأن هنــاك توافــق كبــر وعــى أعــى 
ــي  ــرة الت ــات األخ ــداث والتحدي ــن األح ــتفادة م ــة واالس ــم املرحل ــتويات لتقيي املس
كشــفت عــن بعــض جوانــب الخلــل والســلبيات التــي رافقــت مســرة العمل الســيايس 
والرســمي وإدارة الراكــة بشــكل عــام، وتحويــل هــذه التحديــات إىل فــرص، ونقطــة 
انطــالق لتعزيــز هــذه الراكــة وتعميقهــا، وهنــاك عمــل جــاري عــى قــدم وســاق يف 
هــذا الجانــب، وســنلمس نتائجــه قريبــاً، وانعكاســاته عــى مســتوى األداء والتحــول 
النوعــي يف مجريــات العمــل امليدانــي والعســكري وســر املعــارك يف مختلــف الجبهات 
ــة لوحــدة الصــف  وباألخــص جبهــة مــا وراء الحــدود، كنتيجــة طبيعيــة وموضوعي

وتماســك الجبهــة الداخليــة.
كمــا نؤكــد لشــعبنا أن ســاحتنا الداخليــة ســتبقى متماســكة آمنــة مســتقرة وإننــا 
ــة،  ــتقرار والعدال ــن واالس ــدة واألم ــم الوح ــيخ دعائ ــردد يف ترس ــون دون ت ماض
ــا  ــول إىل أهدافن ــات يف الوص ــوارض واملطب ــذه الع ــا ه ــن تثنين ــاد ول ــة الفس ومحارب
جميعــا والتــي تــريض اللــه والشــعب وتحافــظ عــى تضحياتــه وكرامتــه واســتقالله.

ــة  ــه يف مواجه ــن وكل قبائل ــاء اليم ــالء وحكم ــائخ وعق ــد ملش ــدور الرائ ــى ال وال نن
العــدوان ورفــد الجبهــات والوقــوف إىل جانــب الدولــة يف كل املنعطفــات املصريــة.. 
ــة  ــاتها كمظل ــة ومؤسس ــز دور الدول ــنمي يف تعزي ــن س ــاء اليم ــكل أبن ــم وب وبه
للجميــع يعيــش يف كنفهــا كل أبنــاء الوطــن متمتعــن بكامل الحقــوق والحريــات دون 
ــه الجميــع متجاوزيــن كل التحديــات التــي  تمييــز، وهــو مــا ينبغــي أن يســعى الي
تقهرهــا اإلرادة والعــزم والصــدق والتفانــي الــذي يتميــز بــه الشــعب اليمنــي الحــر 

ــز. العزي
كمــا نجــدد دعوتنــا للجميــع باالبتعــاد عــن املهاتــرات واملشــاحنات ولغــة التحريــض، 
ــى  ــل ع ــة، والعم ــكينة العام ــالق الس ــاع وإق ــر األوض ــأنه توت ــن ش ــا م وكل م
ترشــيد الخطــاب اإلعالمــي، وتعزيــز دوره يف تماســك الجبهــة الداخليــة، ونبــذ كافــة 
أشــكال الفرقــة والتطــرف وفــق مــا تقتضيــه ظــروف املرحلــة ومواجهــة تحدياتهــا 
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ومخاطرهــا عــى املســتويات كافــة. كمــا نهيــب بالجميــع التحــي بــروح املســؤولية 
الوطنيــة والتمســك بمبــدأ الراكــة الحقــة والحــرص عــى مبــدأ التوافــق، وتغليــب 
ــة،  ــخصية الضيق ــة والش ــة والحزبي ــح الفئوي ــى املصال ــا ع ــة العلي ــة الوطني املصلح
والتفــرغ ألولويــات مواجهــة العــدوان ورفــد الجبهــات وتخفيــف معانــاه املواطنــن 
وتحســن أوضاعهــم االقتصاديــة واملعيشــية وتوفــر الخدمــات األساســية مــن رواتــب 

وغرهــا، لهــم، وهــذه أبســط واجباتنــا وحقوقهــم علينــا.
اإلخوة.. واألخوات..

نــود بهــذه املناســبة التأكيــد للجميــع يف الداخــل والخــارج تمســكنا بمبــدأ الحــوار، 
فهــو إىل جانــب كونــه أســلوباً حضاريــاً يعــر عــن رقــي األمــم والشــعوب يعد وســيله 
ــامح  ــالم والتس ــم الس ــن قي ــي م ــو يع ــى نح ــات وع ــل الخالف ــم وح ــاءة للتفاه بن
ــن  ــوخها، وم ــتمرارها ورس ــات اس ــة ومقوم ــي روح الراك ــرك ويحم ــش املش والعي
هــذا املنطلــق فإننــي أجــدد الدعــوة لجميــع القــوى واملكونــات السياســية واالجتماعية 
ــوض  ــة، وخ ــة جامع ــة وطني ــد مصالح ــتثناء لعق ــدون اس ــارج، وب ــل والخ يف الداخ
ــي  ــق رصاع الداخ ــه خل ــدوان ومحاولت ــا الع ــدف إىل إنه ــامل يه ــي ش ــوار وطن ح
ــدة  ــى قاع ــتقرار ع ــن واالس ــم األم ــول دعائ ــوار املأم ــذا الح ــريس ه ــتمر، وان ي مس
الراكــة والتوافــق الوطنــي ونبــذ الفرقــة واالنقســام، وعــى قاعــدة الوطــن يتســع 

ــع أبنائــه. لجمي
كمــا أدعــو دول تحالــف الــر ويف مقدمتهــم النظــام الســعودي إىل مراجعة حســاباته 
وتقييــم مســرة عامــن ونصــف مــن العــدوان، وســؤال نفســه مــاذا حقــق غــر القتل 
والدمــار واإلجــرام بحــق الشــعب اليمنــي، أمــا آن لكــم أن تعــوا بــأن الشــعب اليمنــي 
لــن يركــع ولــن يــذل إال للــه ســبحانه وتعــاىل، ولعــل طبيعــة التحــوالت واملتغــرات 
عــى املســتوى املحــي اليمنــي واإلقليمــي والــدويل الســيما بعــد هــذه املــدة الطويلــة 
مــن عمــر العــدوان عــى بالدنــا، تمثــل فرصــة لفتــح آفــاق جديــدة للحــل الســلمي، 
ــي  ــوي الت ــادي واملعن ــري وامل ــتنزاف الب ــة االس ــدم وحال ــف ال ــف نزي ــد لوق وتمه
توفرهــا ظــروف العــدوان، وال يســتفيد منهــا إال أعــداء األمــة العربيــة واإلســالمية _ يف 

حــال كنتــم تعقلــون_.
اإلخوة.. واألخوات..

إننــا يف هــذه املناســبة لنؤكــد موقــف بالدنا الداعــم لقضايــا أمتنــا العربية واإلســالمية 
ــم  ــى واألم ــوى العظم ــن الق ــعوبها داع ــر واإلذالل لش ــكال القه ــكل أش ــض ل والراف
املتحــدة إىل االضطــالع بمســؤولياتها التاريخيــة تجــاه مــا يجــري يف بلدنــا ويف بعــض 

البلــدان الشــقيقة ومــا تشــهده مــن أحــداث مأســاوية تهــدد أمنهــا واســتقرارها.
ــة إىل كل  ــة القلبي كمــا أنتهــز هــذه املناســبة العظيمــة ألتوجــه مــرة أخــرى بالتهنئ



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

501

أفــراد قواتنــا املســلحة واألمــن واللجــان الشــعبية املرابطــن يف القمــم والســهول واىل 
العيــون الســاهرة عــى حمايــة الوطــن وأمنــه واســتقراره املدافعــن عنــه يف كل موقــع 
ــان  ــر والعرف ــة والتقدي ــا التحي ــم من ــداء، فله ــة والف ــرف والبطول ــع ال ــن مواق م
ــدوام  ــن أن ارس الشــهداء ســتظل عــى ال ــود لشــهداء الواجــب، مؤكدي واملجــد والخل
محــل اهتمامنــا ورعايتنــا وســتكون لهــم األولويــة يف كل حقــل ومجــال ومناســبة..

وكل عام والوطن وشعبنا العظيم يف خر وسالم وأمان ومن نر إىل نر..
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الرئيس الصماد: ثورة 14 أكتوبر عربت عن إرادة وطنية جامعة يف 
التحرر والكرامة

]13/أكتوبر/2017[ صنعاء - سبأ:
ــن  ــورة الـــ 14م ــى أن ث ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــد األخ صال أك
ــتعادة  ــة واس ــرر والكرام ــة يف التح ــة جامع ــة يمني ــن إرادة وطني ــرت ع ــر ع أكتوب

ــة. ــة اليمني ــدة الوطني الوح
وأشــار الرئيــس الصمــاد يف خطابــه مســاء اليــوم بمناســبة العيــد الـــ 54 لثــورة الـــ 
ــاء الشــعب اليمنــي يف جنــوب الوطــن ســطروا يف ثــورة 14  14 مــن أكتوبــر، إىل أبن

أكتوبــر ملحمــة الثــورة والتحــرر مــن نــر االســتعمار الريطانــي.
وهنــأ الشــعب اليمنــي بمناســبة حلــول العيــد الـــ 54 لثــورة الـــ 14 مــن أكتوبــر 
املجيــدة.. وقــال« تحــل علينــا الذكــرى الرابعــة والخمســن لثــورة 14أكتوبــر املجيدة 
ونحــن عــى ثقــة أن تضحيــات الشــعب اليمنــي األبــي لــن تذهــب هــدراً، وأن توكلــه 
عــى اللــه وصــره ومعاناتــه ومظلوميتــه وعدالــة قضيتــه ســتكون عاقبتهــا النــر 
العظيــم وتحريــر األرض وبنــاء الدولــة اليمنيــة العادلــة والديمقراطيــة التــي طــال 

انتظارهــا«.
كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن الشــعب اليمنــي الــذي انتــر لثورتيــه 
ــادر  ــات ق ــجاعة وثب ــي بش ــالل الريطان ــية االحت ــه وحش ــر وواج ــبتمر وأكتوب س
ــا  ــات األعــداء بانكســاره مهم ــر مــن أي وقــت مــى عــى إســقاط رهان ــوم أكث الي
بلغــت بشــاعة ورشاســة العــدوان ومهمــا بلغــت التحديــات ومــا يحــاك ضــد أبنــاء 

الشــعب والوطــن مــن مؤامــرات ودســائس.
وأضــاف« نجــدد التأكيــد عــى أن خيــار الســالم هــو الخيــار الوحيــد لشــعبنا ومــا 
زلنــا نطالــب بالتئــام فرقــاء العمــل الســيايس والحزبــي عــى طاولــة حــوار واحــدة 
للخــروج بحلــول شــاملة منصفــة لــكل األطــراف دون إمــالءات أو اشــراطات مســبقة 
ولنبــدأ صفحــًة جديــدًة يف التعاطــي مــع قضايانــا ومشــاكلنا عــر الحــوار والتفاهــم 
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الجــاد بعيــداً عــن أي تدخــالت أو ضغــوط أو إمــالءات مــن أعــداء وطننــا وشــعبنا 
فالوطــن يتســع للجميــع ونحــن جميعــاً مســؤولون عــن الوطــن وعــى الحفــاظ عليــه 

والدفــاع عنــه والنهــوض بــه«.
ــادة  ــل وإع ــم العق ــه لتحكي ــف مع ــن تحال ــعودي وم ــام الس ــوة للنظ ــدد الدع وج
ــة  ــرب الظامل ــذه الح ــتمر له ــد املس ــن التصعي ــه م ــة مواقف ــخ ملراجع ــراءة التاري ق
والتــي ســيكون هــو وحلفــاءه الخــارس األكــر فيهــا وقــد أثبتــت األحــداث والتطورات 
العســكرية وامليدانيــة مصداقيــة مــا نحــذر منــه، ولــم يجــِن العــدوان وخــالل ثــالث 

ــي نــص الخطــاب: ــا ي ــات. فيم ــم والخيب ــاً إال الهزائ ســنوات تقريب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العاملــن والصــالة والســالم عــى رســول اللــه الصــادق األمــن وآلــه 
الطاهريــن وريض اللــه عــن أصحابــه املنتجبــن.

أبناء شعبنا اليمني الكريم 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

باســمي ونيابــة عــن إخوانكــم أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى يرنــي أن أزف لكــم 
أزكــى التهانــي والتريــكات بمناســبة حلــول العيــد الرابــع والخمســن لثــورة الرابــع 

عــر مــن أكتوبــر املجيــدة.
ــة  ــن ملحم ــوب الوط ــي يف جن ــعب اليمن ــاء الش ــا أبن ــطر فيه ــي س ــورة الت ــك الث تل
ــال  ــن جب ــة م ــض منطلق ــي البغي ــتعمار الريطان ــر االس ــن ن ــرر م ــورة والتح الث
ــمع  ــة، ولتس ــاع األرض اليمني ــة باتس ــورة املبارك ــذه الث ــع ه ــماء لتتس ــان الش ردف

ــورة.  ــاع املعم ــر كل أصق ــوب الثائ ــعب الجن ــوت ش ص
شعبنا اليمني العظيم

لقــد كانــت ثــورة الرابــع عــر مــن أكتوبــر ثــورة وطنيــة وشــعبية عظيمــة انضــوى 
ــاء  ــكريون، وأبن ــون والعس ــون، والفالح ــون، والنقابي ــال، واملثقف ــا العم يف إطاره
القبائــل والقــوى السياســية الوطنيــة القوميــة واليســارية مــن كل املناطــق اليمنيــة، 

كمــا كان للمــرأة اليمنيــة حضورهــا النضــايل املــرف.
لقــد عــرت ثــورة الـــ 14مــن أكتوبــر عــن إرادة وطنيــة يمنيــة جامعــة يف التحــرر 
ــة، وتحقيــق االســتقالل الــذي تحقــق  ــة اليمني والكرامــة واســتعادة الوحــدة الوطني

مــع انســحاب آخــر جنــدي بريطانــي يف الـــ 30مــن نوفمــر 1967م.
شعبنا اليمني العظيم

إن انتصــار ثــورة الـــ14 مــن أكتوبــر املجيــدة لــم يكــن وليــد الصدفــة أو رضبــة 
حــظ، أو نتيجــة مراجعــة بريطانيــا االســتعمارية لحســاباتها وشــعورها بالذنــب جراء 
مــا اقرفتــه مــن جرائــم بحــق أبنــاء شــعبنا اليمنــي يف الجنــوب؛ بــل إن االنتصــار 
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العظيــم الــذي حققــه ثــوار حــرب التحريــر كان نتيجــة لنضــال ســيايس وعســكري 
ــات  ــاء وجراح ــات ودم ــة لتضحي ــوال، ونتيج ــنوات ط ــتمر لس ــي اس ــي ونقاب وأمن
وســجون وتريــد وآالم ومعانــاة تحملهــا أبنــاء عــدن واملحافظــات الجنوبيــة، وقــدم 
ثــوار حــرب التحريــر املجيــدة أبلــغ دروس البطولــة والتضحيــة والفــداء والبــذل يف 
ســبيل الحريــة والكرامــة ورفضــاً لالحتــالل الريطانــي ومؤامراتــه يف تمزيــق جنــوب 
الوطــن إىل كيانــات تزيــد عــن العريــن، لتكــون ثــورة الـــ14 مــن أكتوبــر إحــدى 
أعظــم الثــورات التحرريــة العربيــة مــن الهيمنــة االســتعمارية يف القــرن العريــن.

ــداد  ــى امت ــي ع ــع اليمن ــا يف الواق ــدة حقيقته ــر املجي ــورة 14 أكتوب ــت ث ــد فرض لق
ــق  ــو العم ــن ه ــمال الوط ــكان ش ــورة ف ــن الث ــم والوط ــن الحل ــة الوط خارط
ــاً  ــبتمري دعم ــوري الس ــام الث ــا النظ ــل معه ــر، تفاع ــورة أكتوب ــراتيجي لث االس

ــاً. ــناداً واحتضان وإس
كمــا كانــت مــر العربيــة واألنظمــة الثوريــة العربية خــر مســاند لثــورة 14 أكتوبر 
املجيــدة والشــعب اليمنــي تعبــراً عــن املشــاعر األخويــة العربيــة اإلســالمية والتضامن 

ــتعمار األجنبي. ــه االس بوج
أبناء شعبنا اليمني الكريم

تحــل علينــا الذكــرى الرابعــة والخمســن لثــورة 14أكتوبــر املجيــدة وشــعبنا اليمنــي 
ونحــن عــى ثقــة بــأن تضحيــات هــذا الشــعب األبــي لــن تذهــب هــدراً، وأن توكلــه 
عــى اللــه وصــره ومعاناتــه ومظلوميتــه وعدالــة قضيتــه ســتكون عاقبتهــا النــر 
العظيــم وتحريــر األرض وبنــاء الدولــة اليمنيــة العادلــة والديمقراطيــة التــي طــال 

انتظارهــا.
شعبنا اليمني العظيم

كثــرة هــي الــدروس والنتائــج التــي أســفرت عنهــا ثــورة 14 أكتوبــر املجيــدة منهــا 
ــن  ــالء الذي ــة والعم ــة واملرتزق ــن الخون ــه م ــذي اتخذت ــي ال ــف التاريخ ــك املوق ذل
كانــوا يف صــف املســتعمر الريطانــي الذيــن أمســوا بعــد انتصــار الثــورة كهشــيم 
ــدوان  ــاندين للع ــوم املس ــة الي ــه مرتزق ــم من ــب أن يتعل ــا يج ــو م ــرض، وه املحت
ــم  ــوا مواقفه ــأن يراجع ــم ب ــى وطنه ــي ع ــي الهمج ــي التحالف ــعودي األمريك الس

ــوه. ــا اقرف ــعبهم عم ــاء ش ــم وأبن ــذروا لوطنه ــاباتهم ويعت ــدوا حس ويعي
أتوجــه بحديثــي إىل اإلخــوة يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات العــدوان واإلخــوة 
يف الجنــوب بالــذات بعــد ثالثــة أعــوام مــن العــدوان مــا الــذي كســبتم مــن االحتــالل.

ألم يعدوكم أنهم سيجعلون من عدن جنة أخرى ؟
أين هي الجنة التي وعدوكم بها ؟

ــور  ــراب والتده ــار والخ ــر الدم ــم غ ــتعمار القدي ــن وكالء االس ــرون م ــاذا تنتظ م
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الشــامل وعــى جميــع املســتويات السياســية واالقتصاديــة وغرهــا مــن املمارســات 
التــي ال تهــدد وحــدة واســتقرار اليمــن فحســب بــل تهــدد وحــدة الجنــوب وتعيــد 
ــام  ــا كان أي ــدوان كم ــف الع ــراف تحال ــة ألط ــلطنات تابع ــارات وس ــيمه إلم تقس

ــي. ــتعمار الريطان االس
إن اإلمــارات والســعودية مجــرد وكالء مجنديــن لخدمــة مشــاريع إرسائيــل وأمريــكا 
وبريطانيــا، هــم هنــا ليــس مــن أجلكــم بل مــن أجــل الســيطرة عــى مياهنــا وأرضنا 
ــا وســيادتنا وتدمــر اســتقرارنا، ويســتخدمونكم فقــط أدوات، يســتعملونكم  وجزرن
وعندمــا يســتغنون عــن خدماتكــم ســرمونكم غــر مبالــن بجهودكــم التــي بذلتموها 

معهــم وتجربتكــم خــالل مــا يزيــد عــن عامــن يف العــدوان املبــارش خــر شــاهد.
ــرة  ــم يف كل صغ ــي يتحك ــدي إمارت ــه وجن ــون عن ــذي تتحدث ــر ال ــو التحري ــن ه أي
وكبــرة، ال أمــر لكــم معهــم وال نهــي، يتالعبــون بكــم كقطــع الشــطرنج يقدمــون 

ــذا.  ــون به ــرون ذاك ويطيح ــذا ويؤخ ه
 ومــن يفــرط بهويتــه يخــر قضيتــه ويصبــح شــبحا بــال مالمــح بــال هويــة بــال 

رؤيــة.
أيها اإلخوة واألخوات

إننــي بهــذه املناســبة املجيــدة أتوجــه بالخطــاب إىل كل أبنــاء اليمــن وأخــص بالذكــر 
ــد  ــم ي ــد لك ــا نم ــا وال زلن ــن كن ــة نح ــة والرقي ــات الجنوبي ــاء املحافظ ــا أبن إخوتن
الســالم واملصالحــة ومعالجــة مشــاكلكم التــي حصلــت تعالــوا لنحــل مشــاكلنا بعيــداً 
ــمس  ــوح الش ــة وض ــت واضح ــي أصبح ــدوان الت ــف الع ــا تحال ــداف ونواي ــن أه ع

مهمــا تغابيتــم ومهمــا أنكرتــم.
أمــا املحتــل اإلماراتــي والســعودي ومــن خلفهــم فــإن الرســالة التــي يبعثهــا الشــعب 
لكــم والتــي يجــب أن يســمعها العالــم أجمــع أن التاريــخ كمــا أثبــت باألمــس القريب 

أن اليمــن مقــرة الغــزاة ســيثبت اليــوم وغــداً وإىل أن يــرث اللــه األرض.
إن الشــعب اليمنــي ســيظل الشــعب الــذي ال يقهــر, الشــعب القــوي بإيمانــه باللــه، 
وبإرادتــه الوطنيــة الحــرة وبقضيتــه العادلــة، الشــعب الــذي رضب وال زال يــرضب 
ــه  ــه وأرض ــن كرامت ــاع ع ــود يف الدف ــة والصم ــاء والتضحي ــة يف العط أروع األمثل
واســتقالله وكل يــوم يؤكــد الشــعب اليمنــي أن كل املعتديــن والغــزاة مهمــا حشــدوا 
ومهمــا كانــت قوتهــم فــإن مصرهــم لــن يختلــف عــن مصــر ســابقيهم مــن الغــزاة 
واملحتلــن, وقريبــاً ســرحلون وســرحل معهــم عمالؤهــم ومرتزقتهــم الذيــن باعــوا 

الوطــن واســتدعوا األجانــب لتدنيــس تــراب الوطــن مقابــل ثمــن بخــس.
اإلخوة املواطنون األخوات املواطنات
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لقــد أثبتــت وقائــع التاريــخ القديــم والحديــث أن الحــروب حتمــاً تصــل إىل نهايــات 
ــه  ــه وبطش ــه وجروت ــت قوت ــا كان ــدوان مهم ــد ع ــر وال يوج ــن أو ق ــال الزم ط
اســتطاع إذالل وتركيــع شــعب متشــبث بأرضــه ووطنــه فمــا بالنــا بشــعبنا اليمنــي 
ــاء  ــزة واإلب ــاء والع ــل بالعط ــوروث حاف ــتند إىل م ــخ واملس ــاء التاري ــليل عظم س

ــة. والكرام
ــية  ــه وحش ــر وواج ــبتمر وأكتوب ــه س ــر لثورتي ــذي انت ــد ال ــعب الصام ــذا الش ه
االحتــالل الريطانــي بشــجاعة وثبــات قــادر اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مــى عــى 
إســقاط رهانــات األعــداء بانكســاره مهمــا بلغــت بشــاعة ورشاســة العــدوان ومهمــا 
ــن  ــن م ــعب والوط ــاء الش ــد أبن ــاك ض ــا يح ــات وم ــدائد والتحدي ــدة الش ــت ح بلغ
مؤامــرات ودســائس ومــن هــذا املنطلــق فإننــا نجــدد التأكيــد عــى أن خيــار الســالم 
ــيايس  ــل الس ــاء العم ــام فرق ــب بالتئ ــا نطال ــا زلن ــعبنا وم ــد لش ــار الوحي ــو الخي ه
ــكل  ــة ل ــاملة منصف ــول ش ــروج بحل ــدة للخ ــوار واح ــة ح ــى طاول ــي ع والحزب
ــدًة يف التعاطــي  ــدأ صفحــًة جدي األطــراف دون إمــالءات أو اشــراطات مســبقة ولنب
ــداً عــن أي تدخــالت أو  ــا ومشــاكلنا عــر الحــوار والتفاهــم الجــاد بعي مــع قضايان
ــن  ــع ونح ــع للجمي ــن يتس ــعبنا فالوط ــا وش ــداء وطنن ــن أع ــالءات م ــوط أو إم ضغ
جميعــاً مســؤولون عــن الوطــن وعــى الحفــاظ عليــه والدفــاع عنــه والنهــوض بــه.

 وهــي مناســبة أيًضــا نكــرر فيهــا الدعــوة للنظــام الســعودي ومــن تحالــف معــه 
ــد املســتمر  ــه مــن التصعي ــخ ملراجعــة مواقف ــراءة التاري ــم العقــل وإعــادة ق لتحكي
لهــذه الحــرب البشــعة والظاملــة والتــي ســيكون هــو وحلفــاءه الخــارس األكــر فيهــا 
وقــد أثبتــت األحــداث والتطــورات العســكرية وامليدانيــة مصداقيــة مــا نحــذر منــه، 
ــم  ــات رغ ــم والخيب ــاً إال الهزائ ــنوات تقريب ــالث س ــالل ث ــدوان وخ ــِن الع ــم يج ول
ــوال أو  ــواء األم ــات س ــن إمكاني ــم م ــا لديه ــاءه كل م ــام وحلف ــذا النظ ــخر ه تس
الســالح وارتكابــه أبشــع الجرائــم اإلنســانية ضــد شــعبنا اليمنــي فضــالً عــن مــا 
ــة  ــة والتاريخي ــة والتنموي ــى االقتصادي ــه للبن ــر ممنهج ــات تدم ــن عملي ــه م يرتكب
ــع  ــع وتركي ــدف تجوي ــواً به ــراً وج ــراً وبح ــراً ب ــاًرا جائ ــه حص ــة وفرض والحضاري
الشــعب اليمنــي ومــع كل ذلــك فشــل يف تحقيــق أي نــر يذكــر يف مختلــف الجبهــات 

العســكرية خاصــة جبهــات مــا وراء الحــدود.
تحية لثورة 14 أكتوبر املجيدة وألبطال حرب التحرير.

والرحمة واملغفرة للشهداء
وكل عام واليمن بخر وعزة وسؤدد وانتصار.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يوجه خطابا مبناسبة اليوبيل 
الذهبي لعيد اإلستقال الـ 30 من نوفمرب

]29/نوفمرب/2017[ صنعاء - سبأ: 
ــا  ــوم خطاب ــاء الي ــى مس ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــه األخ صال وج

بمناســبة اليوبيــل الذهبــي لعيــد اإلســتقالل الـــ 30 مــن نوفمــر املجيــد.
ــر  ــل آخ ــة لرحي ــبة الوطني ــذه املناس ــي به ــعب اليمن ــاد الش ــس الصم ــأ الرئي وهن
ــرا أنهــا فرصــة لتذكــر الفــوارق  ــراب الوطــن.. معت ــي مــن عــى ت ــدي بريطان جن
وموازيــن القــوى غــر الطبيعيــة التــي عملــت القــوى الوطنيــة واملناضلــن األوائــل 
وخاصــًة يف املحافظــات الجنوبيــة تحتهــا يف مقارعــة االحتــالل الريطانــي ومواجهتــه 

ــات. ــط اإلمكاني ــاليب، وأبس ــرق واألس ــة الط بكاف
وقــال » فأرشقــت مــن ســواعد األبطــال األحــرار الرفــاء الصادقــن املؤمنــن شــمس 

الحريــة اليمنيــة، وغربــت شــمس اإلحتــالل الريطانــي وإىل األبــد«.
وأضــاف » وهــا هي الصــورة تتكــرر، والطغيــان وُســعار الهيمنــة الغربية املكســورة، 
يريــد أن يعيــد الكــرة، ويكبــت كل محاولــة حقيقيــة لالســتقالل والحرية، وأن يســتمر 
يف ســلب الشــعب اليمنــي النجــاح يف اســتثمار تحوالتــه السياســية والنضاليــة، وهــذه 

املــرة عــر أدواتــه وقــواه التــي زرعهــا يف املنطقة«.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن الشــعب اليمنــي الــذي كــر كل معــادالت 
ــل،  ــد جي ــالً بع ــات، جي ــمس إمراطوري ــروب ش ــة يف غ ــهم بفعالي ــان وأس الطغي
متســلحاً باإليمــاِن والصــِر والثبــات، لحــرٌي بــه النــر واملــؤازرة مــن كل القــوى.

وحمــل العــدوان الســعودي األمريكــي املســؤولية الكاملــة عــن الحصــار واإلســتهداف 
ــاً  ــي قدم ــى امل ــز ع ــعبنا العزي ــد ش ــال »نعاه ــي.. وق ــعب اليمن ــادي للش االقتص
ــعبنا  ــاالت ش ــاء لنض ــره، وأوفي ــه وص ــاء لتضحيات ــر أوفي ــق الن ــى يتحق حت
وأبطــال التحريــر واالســتقالل األوائــل، حتــى يتحقــق حلمهــم باليمــن الحــر، وكامــل 
ــق  ــى تتحق ــي حت ــق الشــعب اليمن ــم بح ــن وجرائمه ــق املعتدي االســتقالل وأن نالح
ــن  ــالم املنتري ــامل س ــادل والش ــالم الع ــق الس ــل لتحقي ــعي دون كل ــة والس العدال

ــجعان«. والش
ودعــا الرئيــس الصمــاد املجتمــع الــدويل ومنظماتــه، وقــوى الخــر والســالم، إىل رفــع 
الحصــار عــن اليمــن، والوقــوف ضــد السياســية األمريكيــة الريطانيــة، التــي تهــدف 
إىل تركيــع اليمــن وشــعبه.. مؤكــدا أن اليمــن وشــعبه كان وســيظل مجتمــع املحبــة 
ــة  ــة القائم ــارة األصيل ــة والحض ــوع والثقاف ــن التن ــر، ووط ــول باآلخ ــالم والقب والس

عــى التكامــل والتعــاون والتشــارك يف الخــر والســالم.
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 ولفــت إىل أنــه مــن محاســن التــوازي التاريخــي أن تتوافــق ذكــرى املولــد النبــوي 
ــد اإلســتقالل الـــ 30 مــن  ــه الصــالة والســالم، مــع عي ــه وآل الريــف عــى صاحب
ــل  ــرد املحت ــي لط ــعب اليمن ــا الش ــدة، قدمه ــات خال ــوالت وتضحي ــد بط ــر بع نوفم
الريطانــي الــذي تتجســد اليــوم أســاليبه وأدواتــه وبغيــه يف مواجهــة الشــعب اليمني 

املــر عــى نيــل حريتــه واســتقالله الكامــل والتــام والناجــز.
ــتمرار  ــي إىل إس ــعب اليمن ــاء الش ــى أبن ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــا رئي ــا دع كم
الصمــود والثبــات وروح التحــدي واإليمــان التــي يســتقي منهــا الجميــع روح املقاومة 

اليــوم. فيمــا يــي نــص الخطــاب:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العاملــن وصــى اللــه وســلم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه الطاهرين.. 
أبنــاء شــعبنا اليمنــي الكريــم: الســالم عليكــم ورحمــة اللــه وبركاته

وبعد،،،
ــل  ــك يف الداخ ــوي املتماس ــي، الق ــر األب ــد، الح ــز، الصام ــي: العزي ــعبنا اليمن ش
ــة  ــة دولي ــابقة إجرامي ــة يف س ــي معلن ــدة - وه ــات الصام ــارج، ويف املحافظ والخ
ــذ  ــي من ــعودي األمريك ــدوان الس ــف الع ــة لتحال ــكرية مفتوح ــات عس ــق عملي مناط
ثــالث ســنوات- ويف كل اليمــن الحــر املحــارص واملســتهدف، ال لــيء إالّ ألنــه يتــوق 
للحريــة واالســتقالل والكرامــة والتطــور الــذي يســتحقه، وألنــه واجــه ويواجــه قــوى 
الــر واالســتكبار العاملــي الــذي ال يريــد لــه ولشــعبه إال أن يكــون يف وضــع التخلــف، 
والتبعيــة، والحرمــان، وتحــت هيمنــة الــوكالء واألدوات املرتهنــة، ويف مقدمتهــا »مملكة 
ــوة  ــا إخ ــم جميًع ــع إليك ــم.. نرف ــن يف فلكه ــي« وم ــان اإلمارات ــعود« و »الكي آل س
وأخــوات أســمى آيــات التهانــي والتريــكات بمناســبة الذكــرى الخمســن لالســتقالل 
الوطنــي لرحيــل آخــر جنــدي مــن جنــود االحتــالل الريطانــي البغيــض مــن عــى 

تــراب الوطــن.
وهــي فرصــة لنتذكــر جميعــاً الفــوارق الجوهريــة وموازيــن القــوى غــر الطبيعيــة 
التــي عملــت القــوى الوطنيــة واملناضلــن األوائــل - وخاصــًة يف املحافظــات الجنوبية- 
ــاليب،  ــرق واألس ــة الط ــه بكاف ــي ومواجهت ــالل الريطان ــة االحت ــا يف مقارع تحته
ــاعة  ــى بش ــت دويل ع ــل صم ــد، ويف ظ ــن أح ــم م ــدون دع ــات وب ــط اإلمكاني وأبس
االحتــالل الريطانــي االنتهــازي الــذي كان حينهــا يمثــل اإلمراطوريــة التــي ال تغــرب 

عنهــا الشــمس.
ــن  ــن املؤمن ــطاء الصادق ــاء البس ــرار الرف ــال األح ــواعد األبط ــن س ــت م فأرشق
شــمس الحريــة اليمنيــة، وغربــت شــمس »االحتــالل الريطانــي« وإىل األبــد، 
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وتمكنــت »البندقيــة« البدائيــة مــن قهــر »البــوارج« و«الطائــرات« و«القــوات امللكيــة 
الريطانيــة« ومرتزقتهــا املجلوبــن حينهــا مــن أصقــاع األرض لقمــع الحريــة اليمنيــة 

ــم. ــم وصموده ــه بصره ــوا علي ــن، وحصل ــاء اليم ــذي أراده أبن ــتقالل ال واالس
وهــا هــي الصــورة تتكــرر، والطغيــان وُســعار الهيمنــة الغربيــة املكســورة، يريــد أن 
يعيــد الكــرة، ويكبــت كل محاولــة حقيقيــة لالســتقالل والحرية، وأن يســتمر يف ســلب 
ــرة  ــذه امل ــة، وه ــية والنضالي ــه السياس ــتثمار تحوالت ــاح يف اس ــي النج ــعب اليمن الش
عــر أدواتــه وقــواه التــي زرعهــا يف املنطقــة، كقواعــد متقدمــة لحمايــة مصالحــه، ويف 
مقدمتهــا محــارصة الشــعوب العربيــة واإلســالمية، وتلــك الــدول التــي تملــك مقومات 
النهــوض مــن الثــروة البريــة والطبيعيــة التــي حباهــا اللــه بهــا وعــى رأســها اليمن 

وشــعبه العزيــز.
األخوة واألخوات املواطنن الكرام األعزاء..

إن شــعباً مثلكــم، كــر كل معــادالت الطغيــان، وأســهم بفعاليــة يف غــروب شــمس 
»إمراطوريــات« الطغيــان، جيــالً بعــد جيــل، متســلحاً باإليمــاِن والصــِر والثبــات، 
وجاعــالً مــن أبســط اإلمكانيــات مــا يُعجــز أغنــى الــدول املعتديــة وأقواهــا، لحــرٌي 
بــه النــر واملــؤازرة مــن اللــه وكل قــوى الخــر والســالم.. وهــو مــا يجعلنــا عــى 
ــن  ــن م ــن، الخارج ــات، والناج ــاء، واألمه ــرى اآلب ــمع ون ــن نس ــة ونح ــٍة مطلق ثق
تحــت األنقــاض يطلبــون مــن اللــه النــر والثبــات، تشــع أرواحهــم ثباتــاً وعــزة، 
ــر  ــارات غ ــون االنتص ــعبية يحقق ــان الش ــش واللج ــال الجي ــا أبط ــا وأبنائن وإخوانن

ــات. ــبوقة يف كل الجبه املس
إن ثقتنــا بالنــر املــؤزر بحــول اللــه وقوتــه، ومــا أمــد بــه هــذا الشــعب العظيــم 
ــذاذ  ــه األف ــبابه ورجال ــَم ش ــا أله ــة، وم ــات، وحكم ــر، وثب ــوة، وص ــن ق ــز م العزي
مــن أفــكار، ومكنهــم مــن قــدرات ليقتحمــوا يف أصعــب الظــروف وأعقدهــا مجــاالت 
البحــث العلمــي والتصنيــع والتطويــر الحربــي، ومــا يبــر بــه املســتقبل مــن قدرات 

تضمــن لليمــن مكانتــه الطبيعيــة بــن األمــم وتعيــد لــه ألقــه التاريخــي.
أيها اإلخوة واألخوات:

إن مصــر العــدوان اليــوم هــو ذات املصــر الــذي لقيــه املحتــل باألمــس القريــب، بــل 
وأســوأ؛ ألن األهــداف هــي ذاتهــا لــم تتغــر، وإنمــا تغــرت األدوات واألســاليب.. فيمــا 
بقــي الشــعب اليمنــي األصيــل هــو ذاتــه، القــوي العزيــز، مــع تطــور نوعــي، أنــه 
صــار أكثــر وعيــا وتماســًكا وعائــداً إىل هويتــه التــي أراد املحتــل وأدواتــه مســخها 
وتشــويهها والعبــث بهــا بــكل الطــرق واألســاليب القبيحــة، كمــا اســتهدف تاريخيــاً 
ــش،  ــدة« وداع ــوذج »القاع ــة نم ــراً بصناع ــالمية« ومؤخ ــة واإلس ــة العربي »الهوي
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واألنظمــة االنهزاميــة واملصلحيــة والعميلــة، التــي تتبخــر جميعهــا، ويبقــى األصلــح 
والصحيــح الــذي يزيــده اللــه تماســكاً وفالحــاً.

اإلخوة واألخوات:
ــبب  ــعارات، واملتس ــن الش ــر م ــت الكث ــود تح ــذ عق ــر من ــدوان املتس ــو الع ــا ه ه
لشــعبنا بالكثــر مــن املشــكالت وخاصــة بعــد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة.. يعــود بقوة 
إلســتهداف الجبهــة الداخليــة والنســيج االجتماعــي اليمنــي عقــب فشــل مخططاتــه 
العدوانيــة، وفشــل املرتزقــة وأدواتهــا يف الداخــل مــن كــر املجتمــع اليمنــي وتفتيتــه 
وتقســيمه شــعبياً قبــل تفتيتــه جغرافيــاً.. وهــو مــا يضعنــا جميعــاً أمــام مســؤولية 
تاريخيــة مقدســة يف الحفــاظ عــى الوحــدة املجتمعيــة، والتماســك والصمــود، وترميم 
أي مشــكالت حصلــت أو تحصــل نتيجــة التحريــض والدعايــة التــي يشــنها العــدوان 
واملعتديــن عــى اليمــن، ومواجهــة تبعــات األزمــة االقتصاديــة الناجمــة عــن الحــرب 
الشــاملة التــي تشــنها »أمريــكا« و«إرسائيــل« وتتزعمهــا »الســعودية« و«اإلمــارات«.

ــّوح  ــذ وقــٍت مبكــر ول ــة يف العــدوان من لقــد اســتخدم األمريكــي الورقــة االقتصادي
بهــا يف وجــه الوفــد الوطنــي املفــاوض للقبــول بعــودة الفــار »هــادي« إىل »صنعــاء« 
ــا  ــي كله ــزي« وه ــك املرك ــل »البن ــة، ونق ــة الوطني ــتهداف العمل ــار واس أو الحص
إجــراءات تتــم مثلهــا مثــل الغــارات الجويــة عــى مســاكننا ونســائنا وأطفالنــا كــي 
نستســلم.. وهــا أنتــم شــعٌب عظيــم يقــول كلمتــه الفصــل أن االستســالم غــر وارد 
وأنهــم ينتظــروا املســتحيل، وهــا هــو الوعــي الوطنــي الكبــر يــدرك حقيقــة املؤامــرة 
ــائل  ــات ووس ــدرات واإلمكاني ــتهداف املق ــع، واس ــار والتجوي ــة، والحص االقتصادي

عيــش عامــة النــاس، واســتهداف املرتبــات.
ويــزداد هــذا املجتمــع املؤمــن ثباتــاً وصالبــًة، ويحقــق معجــزة يف الصــر والتحــدي، 
تجعلــه يف مقدمــة الشــعوب التــي يُراهــن عليهــا إلحــداث التغيــر املنشــود ويف زمــن 
قيــايس، وعــى كافــة املســتويات، وهــا هــو يحقــق االنتصــارات يف الجانــب العســكري 
رغــم الحصــار والدمــار الــذي تقرفــه قــوى العــدوان، وســيحقق يف الغــد القريــب 
ــن  ــن أرض الوط ــٍر م ــام يف كل ش ــي والت ــر الحقيق ــة والتطوي ــزات االقتصادي املعج

املعطــاء، الغنــي بســواعد أبنائــه وبناتــه.
ــة عــن الحصــار  ــا وإذ نحمــل »العــدوان الســعودي األمريكــي« املســؤولية الكامل إنن
ــي  ــى امل ــز ع ــعبنا العزي ــد ش ــي.. نعاه ــعب اليمن ــادي للش ــتهداف االقتص واالس
قدمــاً حتــى يتحقــق النــر أوفيــاء لتضحياتــه وصــره، وأوفيــاء لنضــاالت شــعبنا 
وأبطــال التحريــر واالســتقالل األوائــل، حتــى يتحقــق حلمهــم باليمــن الحــر، وكامــل 
االســتقالل.. وأن نالحــق املعتديــن وجرائمهــم بحــق الشــعب اليمنــي حتــى تتحقــق 
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العدالــة.. والســعي دون كلــل لتحقيــق الســالم العــادل والشــامل، ســالم املنتريــن، 
ســالم الشــجعان، ولــن ينحنــي اليمنــي برأســه بعــد اليــوم إال للــه ســبحانه وتعــاىل 

يف ســجوده وركوعــه.
وإننــا إذ ندعــو املجتمــع الــدويل ومنظماتــه، وقــوى الخــر والســالم، وكل مــن يعــرف 
ــز، إىل رفــع الحصــار عــن اليمــن، والوقــوف ضــد السياســية  اليمــن وشــعبه العزي
ــوع،  ــالح الج ــعبه بس ــن وش ــع اليم ــدف إىل تركي ــي ته ــة، الت ــة الريطاني األمريكي
وتهديــد مــا يزيــد عــن 27 مليــون نســمة بالجــوع واملجاعــة.. لنؤكــد أيضــا أن اليمــن 
وشــعبه كمــا كانــوا وســيظلون مجتمــع املحبــة والســالم والقبــول باآلخــر، ووطــن 
ــة القائمــة عــى التكامــل والتعــاون والتشــارك  التنــوع والثقافــة والحضــارة األصيل
يف الخــر والســالم.. وأن الهجمــة العدوانيــة والتشــويه الــذي طالــه، والعــدوان الــذي 
ــا«  ــكا« و«بريطاني ــذي تمارســه »أمري ــث ال ــه، هــو جــزء مــن هــذا العب يتعــرض ل
و«إرسائيــل« يف املنطقــة، وكثــر مــن بلــدان العالــم يف إطــار الــراع الــذي خلقتــه 
ــة إعــادة تشــكيل العالــم وفــق  ملعالجــة مشــاكلها االقتصاديــة والسياســية، ومحاول
ــذه  ــام ه ــاد أم ــوف الج ــن الوق ــد م ــب املزي ــا يتطل ــو م ــا، وه ــا ومصالحه أهوائه
النزعــات التــي اتضــح مؤخــراً تجــاوز خطرهــا وارتداداتهــا منطقــة الــرق األوســط 

وآســيا.
اإلخوة واألخوات املواطنن:

ــوي الريــف«  ــد النب ــوازي التاريخــي أن تتوافــق ذكــرى »املول إن مــن محاســن الت
ــل  ــه الصــالة والســالم، مــع الذكــرى الســنوية »الخمســن« لرحي ــه وآل عــى صاحب
آخــر محتــل انجليــزي عــن أرض وطننــا اليمنــي الحبيــب يف املحافظــات الجنوبيــة، 
بعــد بطــوالت وتضحيــات خالــدة، قدمهــا الشــعب اليمنــي لطــرد املحتــل الريطانــي 
الــذي تتجســد اليــوم أســاليبه وأدواتــه وبغيــه يف مواجهــة الشــعب اليمنــي املــر عى 
نيــل حريتــه واســتقالله الكامــل والتــام والناجــز، عــر أدواتــه وكياناتــه يف »الخليــج« 
ــتخدامها  ــتمرار يف اس ــاً، واالس ــتقالالً وهمي ــا اس ــه ومنحه ــل رحيل ــا قب ــي أنتجه الت
ــة يف أن  ــعوب واملنطق ــة للش ــة الفرص ــدم إتاح ــا: ع ــه، ويف مقدمته ــة مصالح لحماي
تأخــذ وضعهــا الطبيعــي، وتســتثمر قدراتهــا وخراتهــا، والثــروة البريــة والثــروات 
الطبيعيــة فيهــا، وأن تبقــى فقــط ســوًقا لريطانيــا، وأمريــكا، وإرسائيــل وخاضعــة 

لهــا، ومنهــا: اليمــن وشــعبه العزيــز.
لقــد مثــل مولــد نبــي اإلنســانية ورســول الحريــة ثــورة عظمــى يف الوســط التاريخي 
اإلنســاني الــذي كان الطغيــان قــد حــارصه مــن كل الجوانــب، وقــد بقيت هــذه الثورة 
حيــة متجــددة جيــالً بعــد آخــر، وقرنــاً بعــد قــرن؛ ألنهــا تســتمد نهجهــا، وروحهــا، 



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

511

ــوس  ــاىل يف نف ــبحانه وتع ــه س ــها الل ــي غرس ــة الت ــم الطبيعي ــن القي ــا، م ومقوماته
النــاس، وجعــل اإلنســان خليفــة لــه يف األرض ويف رصاع دائــم مــع الشــيطان ورشوره 
ومــن أغواهــم يف طغيانــه، ويف مقدمتهــم: قــوى الــر والطغيــان والهيمنــة، الســاعية 
إىل قهــر اإلنســان والشــعوب واألمــم.. وهــي منحــة تاريخيــة اليــوم لنجــدد تأكيدنــا 
عــى انتهــاج طريــق النضــال والكفــاح مــن أجــل تحقيــق الحريــة واالســتقالل التــام، 

وتجــاوز عقبــات ومصاعــب ُفرضــت علينــا طــوال عقــوٍد خلــت.
وأدعــو كافــة أبنــاء شــعبنا العزيــز يف »الشــمال« و«الجنــوب« إىل اســتمرار الصمــود 
والثبــات وروح التحــدي واإليمــان التــي نســتقي منهــا جميعــاً روح املقاومــة اليــوم، 
وقــد تكشــف أمــام البعــض ممــن وقعــوا فريســة التغريــر والخــداع، وأعمــال الدعاية، 
ــد  ــذي تري ــتقبل ال ــري، واملس ــرى ويج ــا ج ــة مل ــل الحقيق ــة، كام ــالت الكراهي وحم
قــوى الــر واالحتــالل القديمــة بأدواتهــا الجديــدة، أن تفرضــه عــى اليمــن وشــعبه 

العزيــز.
ــة  ــة التام ــى، والحري ــل للجرح ــفاء العاج ــرار، والش ــهدائنا األب ــود لش ــد والخل املج

ــن. ــن الصامدي ــأرسى الصابري ل
وتحيــة لرجــال الرجــال األوفيــاء، الصادقــن مــع اللــه، ووطنهــم وشــعبهم، املرابطن 
يف كل جبهــٍة وموقــع، املحققــن للنــر الكبــر للشــعب اليمنــي الحــر األبــي، وهــي 
تحيــة موصولــة للشــعب اليمنــي الــذي خــرج منــه هــؤالء األبطــال األفــذاذ باألمــس 
واليــوم، ويخــرج منــه أيضــاً الصــر الكبــر، والصمــود والثبــات الــذي يُبهــر العالــم.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس الصماد يطمئن املواطنني بأن الوضع يف العاصمة صنعاء 
اعتيادي ويتم إحتواء املوقف

]02/ديسمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
طمــأن األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى املواطنــن يف العاصمــة 
صنعــاء والشــعب اليمنــي بــأن الوضــع العــام يف العاصمــة اعتيــادي ويجــري إحتــواء 

. ملوقف ا
ــزة  ــبأ( » إن األجه ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــاد يف تري ــس الصم ــال الرئي وق
ــة  ــل بجدي ــري التعام ــتقرار ويج ــن واإلس ــز األم ــا لتعزي ــل جهوده ــة تواص األمني
مــع كل مــن يحــاول زعزعــة األمــن مــع إتاحــة الفرصــة للوســاطات التــي قدمــت 
مبادراتهــا مــن القيــادات الوطنيــة إلحتــواء املوقــف جــراء األحــداث التــي شــهدتها 

ــاء«. ــة صنع ــن العاصم ــة م ــة الجنوبي املنطق
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وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى أن األمــن واالســتقرار والســكينة العامــة 
ــا  ــا صموده ــي أعي ــاء الت ــة صنع ــن العاصم ــى أم ــاظ ع ــن والحف ــالمة املواطن وس
األعــداء والعــدوان، وأصبحــت رمــزاً مــن رمــوز كرامــة الشــعب اليمــن، وعنوانــا مــن 
ــى  ــيايس األع ــس الس ــراتيجية للمجل ــألة إس ــدوان، مس ــى الع ــاره ع ــن انتص عناوي
وحكومــة اإلنقــاذ ولــن تألــو الجهــات املعنيــة جهــداً يف ســبيل تحقيقــه واالنتصــار 
ــى واألرسى  ــاة الجرح ــهداءه ومعان ــره وأرواح ش ــي وص ــعب اليمن ــات الش لتضحي

وصمــود الجبهــات.
وأشــار إىل الجهــود الخــرة التــي تبــذل مــن عقــالء وحكمــاء اليمــن ومشــائخها وان 
املجلــس الســيايس األعــى يدعمهــا ويقــف معهــا واشــاد بدعــوة قائــد الثــورة الســيد 
ــة  ــب الحكم ــام لتغلي ــعبي الع ــر الش ــادات املؤتم ــي لقي ــن الحوث ــدر الدي ــك ب عبداملل
والوقــوف مــع الوطــن والشــعب اليمنــي العزيــز الصابــر وأمنــه وســلمه والتعــاون 
مــع جهــود حكمــاء اليمــن ومشــائخها وتفويــت الفرصــة عــى العــدوان الــذي يريــد 
ــة  ــة واآلني ــح الضيق ــاب املصال ــي وأصح ــف الوطن ــن للموق ــتثمار يف املخرق اإلس
ــة  ــف بعقلي ــا واملواق ــة القضاي ــع كاف ــل م ــى التعام ــادوا ع ــن اعت ــن وم واالنتهازي

ــح مــن تعمــل لحســابه. لئيمــة ال تــرى إال مصالحهــا ومصال
ــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى املواطنــن يف العاصمــة صنعــاء يف املناطــق  وحي
ــم  ــم وتعامله ــم وصموده ــايل وصره ــي الع ــهم الوطن ــى حس ــا ع ــة منه الجنوبي
اإليجابــي مــع األجهــزة األمنيــة.. معــراً لهــم عــن عميــق األســف عــى مــا حصــل 
ــن  ــم تك ــذي ل ــم ال ــق أمنه ــار وأقل ــدوان والحص ــن الع ــم م ــم معاناته ــذي فاق وال

ــي. ــعودي األمريك ــدوان الس ــرات الع ــارات طائ ــه إال غ تقلق
ودعــا األخ صالــح الصمــاد كافــة القــوى واملكونــات السياســية والشــعب اليمنــي، إىل 
التحــي بالصــر وعــدم اإلنجــرار وراء الدعــوات الهادفــة إىل زعزعــة أمــن واســتقرار 
ــي يمــر بهــا الوطــن جــراء إســتمرار  ــة الت الوطن،خاصــة يف ظــل الظــروف الصعب

العــدوان ومؤامراتــه التــي تســتهدف الجميــع دون اســتثناء. 
كمــا دعــا الرئيــس الصماد حكمــاء وعقــالء اليمــن إىل القيــام بدورهــم ومســؤولياتهم 
ــدع  ــرة يف رأب الص ــة والخ ــية الوطني ــات السياس ــوى واملكون ــع الق ــاون م والتع
ــكينة  ــز الس ــتقرار وتعزي ــن واإلس ــظ األم ــمية يف حف ــات الرس ــع الجه ــاون م والتع

ــدوان. ــات الع ــال مخطط ــة وإفش العام
ــام  ــوا صم ــى يكون ــق ع ــات واملناط ــل يف كل املحافظ ــة القبائ ــن وكاف ــث املواطن وح
األمــان واإلســتقرار وجعــل الجبهــة الوحيــدة التــي يتــم الركيــز عليهــا هــي مواجهــة 

العــدوان والتصــدي ملخططاتــه.
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وجــدد الرئيــس الصمــاد الدعــوة لعقــالء املؤتمــر الشــعبي العــام إىل تحكيــم العقــل 
ــان  ــع لج ــاوب م ــدوان والتج ــدم الع ــة تخ ــون فتن ــرار يف أت ــدم اإلنج ــق وع واملنط

ــر. ــة التوت ــاطة ألزال الوس
كمــا دعــا املحافظــن واألجهــزة األمنيــة يف املحافظــات إىل تعزيــز األمــن واالســتقرار 

وعــدم الســماح ألي طــرف بجــر الفتنــة إىل املحافظــات.
ــن  ــت األم ــة لتثبي ــة التام ــن إىل الجهوزي ــش واألم ــاد الجي ــس الصم ــا الرئي ودع
واالســتقرار وقطــع دابــر الفتــة وعــدم الســماح بــأي أعمــال تمــس ســيادة الوطــن 

ــتقراره ــه واس وأمن
وأكــد أن مقــار الســفارات والبعثــات الديبلوماســية يف صنعــاء مؤمنــة وال يوجــد أي 

مخــاوف حولهــا أو تعرضهــا ألي اعتــداء.
ــالء  ــخصيات والعق ــع الش ــى جمي ــول« ع ــه بالق ــاد تريح ــس الصم ــم الرئي واختت
ــوا  ــاط وأن يتحمل ــؤولية واإلنضب ــات املس ــى درج ــي بأع ــة التح ــن كاف واملواطن
ــراع«..  ــة وال ــالت الفتن ــن وي ــب الوط ــة يف تجني ــة الراهن ــالل املرحل ــؤولية خ املس
ــى كل يشء  ــه ع ــروه إن ــوء ومك ــن كل س ــب اليم ــر أن يجن ــي القدي ــه الع ــائال الل س

ــر. ــة جدي ــر وباإلجاب قدي





برقيات ورسائل
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يبعث برقية تهنئة لرئيس الكونغو 
مبناسبة العيد الوطني

]15/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل 
فخامــة الرئيــس دنيســا سونكوســو رئيــس جمهوريــة الكونغــو، بمناســبة احتفــاالت 

شــعب الكونغــو الصديــق بالعيــد الوطنــي.

الرئيس الصماد يبعث برقية عزاء يف وفاة الشيخ حممد غالب 
الظاهري

]19/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
ــة  ــي بمحافظ ــم القب ــس التالح ــس مجل ــاة رئي ــري، يف وف ــة آل الظاه ألرسة وكاف
الضالــع وعضــو لجنــة التهدئــة الشــيخ محمــد غالــب الظاهــري أثــر نوبــة قلبيــة.

ــة  ــد الظاهــري الوطني ونــوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمناقــب وأدوار الفقي
ــادرة والتفانــي واإلخــالص والعمــل يف خدمــة املجتمــع والوطــن. ــز باملب والــذي تمي

ــب  ــن يغي ــي ل ــة الت ــخصيات االجتماعي ــن الش ــدا م ــد كان واح ــار إىل أن الفقي وأش
ــا. ــل أفعاله ــا وجمي ــا وأثاره ــوت بصماته امل

وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الفقيــد 
ــكنه  ــه ويس ــع رحمت ــده بواس ــل أن يتغم ــز وج ــوىل ع ــائال امل ــاب.. س ــذا املص يف ه

ــه الصــر والســلوان. ــه وذويــه ومحبي فســيح جناتــه ويلهــم أهل

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ رئيس املؤمتر الشعبي العام 
بالذكرى الـ 34 لتأسيس املؤمتر

]24/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم برقيــة تهنئــة إىل 
ــه صالــح وقيــادات املؤتمــر الشــعبي  رئيــس املؤتمــر الشــعبي العــام عــي عبــد الل

العــام وكــوادره بمناســبة الذكــرى الـــ 34 لتأســيس املؤتمــر الشــعبي العــام.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى نيابــة عنــه وعــن أعضــاء املجلــس الســيايس 
ــه  األعــى عــن أزكــى التهانــي والتريــكات لرئيــس املؤتمــر الشــعبي العــام وقيادات
وقواعــده الوطنيــة يف كل محافظــات الجمهوريــة بهــذه املناســبة التــي تعتــر مناســبة 
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ــا دور  ــيايس كان له ــور الس ــر التط ــن ظواه ــرة م ــن ظاه ــر ع ــة تع ــة هام وطني
ــكل مــا قبلهــا ومــا بعدهــا مــن التجــارب  ــة السياســية ل ــراء التجرب محــوري يف إث

ــة يف اليمــن املعــارص. ــة والتنظيمي الحزبي
وقــال » إننــا يف املجلــس الســيايس نثمــن عاليــا الجهــود واألدوار الوطنيــة يف املراحــل 
ــه  ــا وقيادات ــام فيه ــعبي الع ــر الش ــي كان للمؤتم ــن الت ــخ اليم ــة يف تاري املفصلي
ــن  ــعبي م ــر الش ــطر املؤتم ــر، س ــتمرة التأث ــرى مس ــرة وأخ ــه أدواراً مؤث ومبادرات
ــن  ــية م ــديدة الحساس ــة ش ــذه املرحل ــي يف ه ــاق التاريخ ــرا اإلتف ــطورها مؤخ س
ــالل  ــزو واإلحت ــة الغ ــة ومواجه ــة والهيمن ــوى التبعي ــع ق ــن م ــل رصاع اليم مراح
واملؤامــرة املتكاملــة عــى اليمــن وشــعبه والتــي اســتهدفت كل كيــان اليمــن ومقوماته 
ومكتســباته وتراثــه اإلنســاني والوطنــي والســيايس واإلجتماعــي وخرجــت الجماهــر 
ــال مــن  ــة مثي ــه اليمــن واملنطق ــم يشــهد ل ــان بــري ل ــا بطوف ــدة له ــة مؤي اليمني

ــل ». قب
ــة  ــة ناصع ــة وطني ــن مقاوم ــق م ــا تحق ــزاز بم ــى اإلعت ــبة ع ــذه املناس ــد به وأك
البيــاض مــع املؤتمــر الشــعبي العــام وكل القــوى والتنظيمــات واألحــزاب السياســية 
التــي مثــل املؤتمــر الشــعبي العــام مظلــة لنشــاطها قبــل التعدديــة وتلــك األخــرى 
ــام دوره  ــعبي الع ــر الش ــذي كان للمؤتم ــيايس ال ــور الس ــل التط ــت بفع ــي خرج الت
ــا  ــية وم ــة السياس ــالن التعددي ــة وإع ــدة اليمني ــق الوح ــب تحقي ــا عق ــي فيه املفص
يمكــن أن يبنــى عليــه مســتقبل اليمــن باإلســتفادة مــن كل هــذه التجربــة عاليــة األداء 

ــة وقناعاتهــا ومثلهــا ودوافعهــا. والتفاعــل مــع طبيعــة الشــخصية اليمني
وأضــاف » نبــارك لكــم يف املؤتمــر الشــعبي العــام هــذه الذكــرى الوطنيــة متمنــن 
ــارات  أن تحــل العــام القــادم وقــد تجــاوز اليمــن بفضــل ســعي كل الرفــاء والتي
ــزو  ــد الغ ــه ض ــر يف معركت ــات وانت ــات والتحدي ــة كل الصعوب ــة النزيه الوطني
واإلحتــالل ومحــاوالت التحكــم بالقــرار الوطنــي ومحارصتــه عــن اللحــاق باملســتقبل 

ــزة ». ــخة واملتمي ــة الراس ــه الديمقراطي ــر تجربت وتطوي

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة املناضل عبد الكريم حممد الشعيبي
]01/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

ــزاء  ــة ع ــوم برقي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث االخ صال بع
ومواســاة اىل الدكتــــور فضــل عبدالكريــم الشــعيبي رئيــس مجلــس ادارة املؤسســة 
العامــة القابضــة للتنميــة العقاريــة واالســتثمار وإخوانــه وكافــة آل الشــعيبي وذلــك 

ــد الشــعيبي. ــم محم ــد الكري ــاة املناضــل عب يف وف
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ــل  ــر برحي ــن خ ــة اىل ان الوط ــى يف الرقي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــار رئي وأش
ــة  ــد النضالي ــادوار الفقي ــا ب ــه.. منوه ــرة ابنائ ــن خ ــدا م ــعيبي واح ــد الش الفقي
ــة  ــروح الوطني ــالق وال ــم واالخ ــاء و القي ــة بالعط ــه الحافل ــالل حيات ــده خ ورصي

ــة. املخلص
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن عميــق الحــزن وصــادق املواســاة الرسة 
ــه  ــع رحمت ــده بواس ــل ان يتغم ــز وج ــوىل ع ــائال امل ــاب.. س ــذا املص ــد يف ه الفقي
ومغفرتــه.. وأن يســكنه فســيح جنانــه وأن يلهــم أهلــه وذويــه وكل محبيــه الصــر 

ــه راجعــون. ــا إلي ــه وإن ــا لل والســلوان. »إن

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة العامة احلجة حممد 
بن حممد املنصور

]09/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
ــزاء  ــة ع ــوم برقي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال بع
ــل اىل  ــذي انتق ــور ال ــد املنص ــن محم ــد ب ــة محم ــة الحج ــاة العالم ــاة يف وف ومواس

ــا: ــاء فيه ــوام. ج ــة اع ــة وأربع ــز املائ ــر ناه ــن عم ــوم ع ــه الي ــوار رب ج
االخــوة اوالد العالمــة املجاهــد الحجــة محمــد بــن محمــد املنصــور وكافــة آل املنصور 
الكــرام وأبنــاء الشــعب اليمنــي كافــة ببالــغ الحــزن واألىس تلقينــا نبــأ رحيــل العالمة 
محمــد بــن محمــد املنصــور عــن الحيــاة الدنيــا وســيظل رحمــه اللــه حيــا يف تاريــخ 
ــم  ــص للقي ــادق مخل ــل ص ــم وعم ــن عل ــه م ــا قدم ــانية بم ــالمية واالنس ــة اإلس االم
اإلســالمية الحقــة التــي تمثلهــا يف علمــه وعملــه وســلوكه ويف كل حياتــه ومــا تقلــده 

مــن اعمــال ومناصــب علــم وعمــل طــوال حيــاه.
ــا  ــي عرفه ــا الت ــن رموزه ــزا م ــب رم ــرف العصي ــذا الظ ــن يف ه ــرت اليم ــد خ لق
العالــم وعــرف الكثــر عــن اليمــن منــذ عقــود مــن خاللهــا منــذ مــروع الوحــدة 
العربيــة يف خمســينيات القــرن املــايض، وصــوال اىل مــروع تقنــن احــكام الريعــة 
االســالمية، واالجتهــادات العلميــة والفقهيــة واملعرفيــة واملبــادرات التــي تركــت االثــر 

ــاة العامــة والسياســية والخاصــة. الطيــب يف مواقــف الحي
ــي  ــر ه ــع والكب ــي الجام ــز الوطن ــذا الرم ــل ه ــا يف رحي ــا جميع ــا يعزين وان مم
ــه  ــوب طالب ــا يف قل ــي زرعه ــم الت ــل والقي ــع واملث ــم الناف ــن العل ــدة م ــره الخال مآث
ــم  ــا لقي ــه، معلم ــام حيات ــر اي ــى اخ ــا حت ــم يوم ــع عنه ــم ينقط ــن ل ــه الذي ومريدي
التعايــش والتســامح ولغــة التفاهــم املؤلفــة بــن القلــوب ومنــرا للــدروب وناصحــا 
امينــا مخلصــا يف كل املواقــف والصعــاب ومختلــف الظــروف للجميــع دون تمييــز او 
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اعتبــارات او مواقــف مســبقة مجســدا الفضيلــة واألمانــة العلميــة واملعرفيــة بــكل مــا 
ــة وتحويــه. تعني

رحــم اللــه الفقيــد الراحــل وتغشــاه بواســع رحمتــه وألهمنــا جميعــا وأهلــه ومحبيــه 
الصر والســلوان.

الرئيس الصماد يهنئ ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية 
واإلسامية بعيد األضحى

]11/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــات تهــان إىل إخوانه 
ملــوك وأمــراء ورؤســاء الدولــة العربيــة واإلســالمية بمناســبة حلــول عيــد االضحــى 
ــة  ــة الجليل ــبة الديني ــذه املناس ــد ه ــاىل أن يعي ــبحانه وتع ــه س ــا الل ــارك.. داعي املب
عليهــم بموفــور الصحــة والســعادة وعــى شــعوبهم بمزيــد مــن التقــدم واإلزدهــار 

والخــر والنمــاء.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يبعث برسالة عاجلة لألمني العام 
لألمم املتحدة

]22/سبتمرب/2016[ صنعاء – سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رســالة عاجلــة لأمــن 
العــام لأمــم املتحــدة بــان كــي مــون.. أكــد فيهــا متابعــة املجلــس الســيايس األعــى 
ــاع  ــش اجتم ــى هام ــدت ع ــي عق ــن الت ــة الالجئ ــات قم ــي لفعالي ــعب اليمن والش

ــة العامــة لأمــم املتحــدة. الجمعي
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف الرســالة إىل أن الشــعب اليمنــي قــد عانــى 
كثــراً جــراء العــدوان الــذي تقــوده الســعودية عــى الشــعب اليمنــي منــذ أكثــر مــن 
عــام ونصــف وقتــل األطفــال والنســاء والشــيوخ واملدنيــن وتدمــر البنيــة التحتيــة 
ــري وبحــري وجــوي عــى  ــاً وفــرض حصــار ب واســتخدام األســلحة املحرمــة دولي
ــاء الشــعب  الشــعب اليمنــي مــا تســبب بمعانــاة إنســانية ونــزوح املاليــن مــن أبن

اليمنــي مــن قراهــم ومدنهــم جــراء الحــرب.
ــن  ــن م ــن اليمني ــن املواطن ــدم تمك ــالة إىل ع ــاد يف الرس ــح الصم ــت األخ صال ولف
املــرىض والطــالب املتواجديــن يف الخــارج مــن العــودة لبلدهــم بســبب منــع العــدوان 
ــا  ــاء م ــة صنع ــار العاصم ــوط بمط ــن الهب ــي م ــران املدن ــالت الط ــعودي لرح الس

ــم. ــق معاناته عم
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وطالبــت الرســالة األمــم املتحــدة القيــام بمســئولياتها تجــاه معانــاة الشــعب اليمنــي 
وعــرض ذلــك عــى األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن الــدويل التخــاذ القــرارات التــي 
مــن شــأنها إيقــاف العــدوان والحــرب عــى الشــعب اليمنــي ورفــع الحصــار الــري 
ــم  ــك للمحاك ــببن يف ذل ــة املتس ــي وإحال ــران املدن ــودة الط ــوي وع ــري والج والبح

الدوليــة.
كمــا حملــت الرســالة الخائــن هادي ومــن يقــف وراءه مــن دول العــدوان مســئوليات 
ــن  ــي م ــزي اليمن ــك املرك ــل البن ــوص نق ــه بخص ــدر من ــا ص ــن م ــيرتب ع ــا س م

العاصمــة صنعــاء وأن تقــوم األمــم املتحــدة بواجبهــا يف هــذا الســياق.

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة عضو جملس النواب حممد علي 
مزرية

]06/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة إىل 
مــروان محمــد عــي مزريــة والشــيخ حســن عــي مزريــة وكافــة آل مزريــة يف وفــاة 
ــيخ  ــدة الش ــة الحدي ــل محافظ ــة باج ــرة 193بمديري ــواب بالدائ ــس الن ــو مجل عض

محمــد عــي مزريــة.
وأشــار رئيــس املجلس الســيايس األعــى يف الرقيــة، إىل أن الفقيــد كان من الشــخصيات 
الوطنيــة واالجتماعيــة املميــزة، التــي حملــت هــم الوطــن وأبنائــه وعملت عى تجســيد 

القيــم واألخــالق يف حياتهــا العامــة والعملية.
وعــر عــن خالــص العــزاء وعميــق املواســاة ألرسة الفقيــد يف هــذا املصــاب، ســائال 
اللــه العــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه 

وذويــه ومحبيــه الصــر والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الشيخ علي بن علي 
الرويشان

]07/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
إىل محمــد عــي الرويشــان واللــواء جــالل عــي الرويشــان وزيــر الداخليــة وإخوانهمــا 
وكافــة آل الرويشــان، يف وفــاة فقيــد الوطــن الشــيخ عــي بــن عــي الرويشــان جــاء 

فيهــا:
ــذي  ــان ال ــي الرويش ــن ع ــي ب ــيخ ع ــاة الش ــأ وف ــا نب ــزن واألىس تلقين ــغ الح ببال
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وفــاه األجــل بعــد عمــر حافــل بالعطــاء والنضــال الوطنــي يف كل املجــاالت واملياديــن 
الرســمية واالجتماعيــة والثقافيــة والقبليــة، ويف مياديــن تثبيــت النظــام الجمهــوري 
ــم  ــي، وتقدي ــدق والتفان ــاء والص ــى الوف ــام ع ــاال ق ــة الحديثة..نض ــة اليمني والدول
النمــوذج القــادر عــى التأثــر الدائــم وتحفيــز القــدرات، ملتصقــا بمجتمعــه وأبنــاء 
وطنــه ومعــرا عنهــم وعــن تطلعاتهــم يف كل مواقفــه وأقوالــه وأفعالــه.. مخلفــا تراثــا 
نضاليــا فريــدا، ورجــاال يمثلــون نموذجــا مــن نمــاذج الوطنيــة وامتــداد األثر..وهــو 
مــا يعزينــا يف رحيــل الوالــد املناضــل الشــيخ عــى الرويشــان الــذي ســيظل خالــدا 

بــكل آثــاره ونتاجــه ومأثــرة الوطنيــة واالجتماعيــة الخالــدة.
ــا  ــه وألهمن ــيح جنات ــكنه فس ــرة وأس ــة واملغف ــع الرحم ــد بواس ــه الفقي ــد الل تغم

ــلوان. ــر والس ــه الص ــه ومحبي ــم وكل أرست وإياك

الرئيس الصماد يطالب جملس األمن واألمم املتحدة بإيقاف العدوان 
على اليمن

]15/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رســالة إىل رئيــس الدورة 
الحاليــة ملجلــس األمــن الــدويل وأعضــاء مجلــس األمــن الــدويل ورســالة لأمــن العــام 
لأمــم املتحــدة طالبهــم فيهــا باتخــاذ قــرار حاســم وحــازم بإيقــاف العــدوان اآلثــم 
والغاشــم الــذي تشــنه الســعودية واملتحالفــون معهــا والداعمــون لهــا ضــد اليمــن 

أرضــاً وإنســانا.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف الرســالتن إىل مــا ارتكبــه تحالــف العدوان 
منــذ 18 شــهراً مضــت مــن جرائــم وحشــية واســتهداف للمواطنــن املدنيــن األبريــاء 
وارتــكاب مجــازر إبــادة جماعيــة بحقهــم لــم يشــهد لهــا التاريــخ مثيــل وكان آخرها 
املجــزرة املروعــة باســتهداف صالــة عــزاء يف العاصمــة صنعــاء بأربــع غــارات جويــة 
ــع  ــاىف م ــا يتن ــو م ــح، وه ــهيد وجري ــبعمائة ش ــن س ــر م ــا أكث ــي راح ضحيته والت

القوانــن واألعــراف والقانــون اإلنســاني الــدويل وقانــون ومبــادئ حقــوق اإلنســان.
وقــال رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف رســالتيه » إن وقــوف مجلــس األمــن الدويل 
ــد  ــرار ض ــاذ أي ق ــري دون اتخ ــم الرب ــدوان الغاش ــذا الع ــام ه ــدة أم ــم املتح واألم
ــدة  ــم املتح ــة األم ــات منظم ــع واجب ــارض م ــتغراب ويتع ــر االس ــر يث ــن ألم املعتدي
ومجلــس األمــن، خاصــة وأن هــذا العــدوان يرافقــه فــرض حصــار شــامل وجائــر 
عــى الشــعب اليمنــي بــراً وجــواً وبـــحراً ومنــع وصــول اإلمــدادات الغذائيــة والدوائية 
وكل مســتلزمات الحيــاة الرضوريــة لإنســان، باإلضافــة إىل إغــالق األجــواء اليمنيــة 
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ــإرشاف  ــدود وب ــق الح ــم يف أضي ــت تت ــي كان ــي الت ــران املدن ــالت الط ــع رح ومن
ــا الســعودية«. ــة دول العــدوان ويف مقدمته ورقاب

واكــد أن كل ذلــك ضاعــف مــن معانــاة النــاس، وبالــذات املــرىض واملحتاجــن للعالج 
خــارج اليمــن، وكذلــك منــع أكثــر مــن عريــن ألــف مواطــن يمنــي عالقــن يف دول 

العالــم مــن العــودة إىل وطنهــم.
ــه  ــا يفرض ــق م ــن منطل ــاني، وم ــر اإلنس ــم الضم ــم بإس ــا نخاطبك ــاف« إنن وأض
عليكــم واجبكــم األممــي واألخالقــي بــأن تتحملــوا مســؤوليتكم وتتخــذوا القــرارات 

ــق. ــه ح ــي دون أي وج ــعب اليمن ــادة الش ــاف إب ــأنها إيق ــن ش ــي م ــة الت الحازم
وقــال« فاليمــن كمــا تعرفــون عضــو يف منظمــة األمــم املتحــدة بــل وعضــو مؤســس، 
وال يجــب أن يقــف مجلســكم املوقــر واملنظمــة الدوليــة موقــف املتفــرج عــى اإلرصار 

واإلمعــان يف قتــل الشــعب اليمنــي وتدمــر وطنــه«.
وطالبــت الرســالتان مجلــس األمــن واألمــم املتحــدة برعــة إصــدار قــرار بإيقــاف 

العــدوان الــري والجــوي والبحــري، ورفــع الحصــار عــن اليمــن.

رئيس اجمللس السياسي االعلى يعزي يف وفاة املناضل صاحل بن علي 
املفزر

]30/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:
ــزاء  ــة ع ــوم برقي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث االخ صال بع
ومواســاة إىل يحيــى وحمــود وعمــر وعبــد اللــه صالــح املفــزر وجميــع آل املفــزر يف 
وفــاة املغفــور لــه بــإذن اللــه املرحــوم املناضــل صالــح بــن عــي املفــزر الــذي وفــاه 

االجــل عــن 93 عامــا مكللــة بالنضــال والــروح الوطنيــة املخلصــة. جــاء فيهــا:
ــزر  ــي املف ــن ع ــح ب ــيخ صال ــد الش ــاة الوال ــأ وف ــا نب ــزن واألىس تلقين ــغ الح ببال
ــة بــكل الخــر الكثــر  ــه الحافل ــة املعروفــة الــذي ســجل يف كل حيات القامــة الوطني
مــن املواقــف الوطنيــة الريفــة واملخلصــة يف ســبيل نهــوض اليمــن وتطــوره وعمــوم 
الخــر لجميــع ابنائــه.. لقــد فقدنــا برحيلــه شــخصية وطنيــة صادقــة محبــة للخــر 
ــي  ــن اليمن ــدم الوط ــة وتق ــبيل رفع ــة يف س ــة متفاني ــا نضالي ــه وروح ــباقة الي وس

الكبــر.
واننــا اذا نشــاطركم احزانكــم يف رحيــل الفقيــد العزيــز نتمنــى عــى اللــه القديــر ان 
ــن  ــه يف علي ــه وان يجــر مصابكــم ويحســن عزائكــم ويتقبل يتغمــده بواســع رحمت

ــه الصــر والســلوان. ــه تعــاىل والهمكــم وكافــة ارستــه وذويــه ومحبي رحمــه الل
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الرئيس الصماد يهنئ ميشال عون بانتخابه رئيسا للجمهورية 
اللبنانية

]31/أكتوبر/2016[ صنعاء – سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل فخامــة 

الرئيــس ميشــال عــون بمناســبة انتخابــه رئيســا للجمهوريــة اللبنانيــة جــاء فيهــا:
سيادة الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية حفظكم الله

تحية انتصار وإعزاز اليكم واىل الشعب اللبناني الشقيق والعزيز
يســعدني نيابــة عــن الشــعب اليمنــي وبإســمي ونيابــة عــن املجلــس الســيايس األعى 
يف الجمهوريــة اليمنيــة أن نبعــث إىل ســيادتكم وإىل الشــعب اللبنانــي الشــقيق بأحــر 

التهانــي بمناســبة انتخابكــم رئيســا للجمهوريــة اللبنانيــة الشــقيقة.
وإننــا يــا ســيادة الرئيــس عــى يقــن أن فوزكــم برئاســة لبنــان اليــوم لهــو انتصــار 
ــي  ــة الت ــكالت املفتعل ــرات واملش ــى املؤام ــم ع ــالم يف العال ــارة والس ــوز للحض وف
ارادت اعــادة تشــكيل العالــم وبيئــات الحضــارة االنســانية العريقــة ملصالــح ضيقــة 
وانانيــة اســتهدفت كل قيــم املحبــة والخــر والحضــارة والســالم وصمــدت يف وجههــا 
كل الشــعوب الحــرة املالكــة للعمــق الحضــاري واالنســاني والســيايس ويف مقدمتهــا 
الشــعب اللبنانــي العظيــم الــذي تــوج صمــوده اليــوم بانتخابكــم رئيســا لــه وللبنــان 

الحضــارة واإلنســان والرقــي واالنتصــار.
ونتمنــى لكــم مــن أعمــاق قلوبنــا أن تحققــوا للبنــان كل الخــر واالزدهــار والتقــدم 
ــا جميعــا وأول بيئــات الحضــارة  الــذي يليــق بــه وهــو الوطــن العزيــز عــى قلوبن
ــالم  ــة الس ــارات وبواب ــى الحض ــداع وملتق ــال واالب ــم والجم ــن القي ــانية وموط االنس

ــش. ــة والتعاي واملحب
نتمنــى لكــم كل التوفيــق والنجــاح والعــون والســداد وللبنــان وشــعبه الشــقيق كل 

الخــر والنمــاء.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ الرئيس اجلزائري بالعيد 
الوطني

]01/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل الرئيس 
عبدالعزيــز بوتفليقــة رئيــس الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية بمناســبة 

احتفــاالت الشــعب الجزائــري الشــقيق بعيــده الوطنــي.
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الرئيس الصماد يعزي يف وفاة الشيخ حسني أمحد االزمن فارع
]01/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
إىل الشــيخ عبــد اللــه حســن أحمــد االزنــم وكافــة ال االزنــم يف وفــاة الشــيخ حســن 
أحمــد االزنــم فــارع بعــد حيــاة حافلــة بالعمــل والعطــاء الوطنــي واإلجتماعــي عــى 

مختلــف مســتوياته.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن الفقيــد كان لــه دور وطنــي واجتماعي 
ــة  ــة املرموق ــخصيات اإلجتماعي ــن الش ــروف وكان م ــبات والظ ــف املناس يف مختل
التــي تحظــى باحــرام الجميــع.. الفتــاً إىل أن الوطــن خــر برحيلــه أحــد رجاالتــه 
ــبيل  ــال يف س ــذل والنض ــاء والب ــم بالعط ــوا حياته ــن أفن ــن الذي ــن املخلص املناضل

ــاظ عــى أمــن واســتقرار الوطــن. ــة والوحــدة والحف ــورة والجمهوري الوطــن والث
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف برقيتــه عــن بالــغ األىس وصــادق العــزاء 
ــده  ــر أن يتغم ــي القدي ــه الع ــائالً الل ــاب.. س ــذا املص ــد يف ه ــاة ألرسة الفقي واملواس
ــه  ــا إلي ــه وان ــا لل ــلوان. » إن ــر والس ــه الص ــه وذوي ــم أهل ــه ويله ــع رحمت بواس

ــون«. راجع

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة العميد الركن حممد 
اخلالد

]02/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
ــزاء  ــة ع ــوم برقي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث االخ صال بع
ومواســاة اىل االخ عصــام الخالــد وكافــة افــراد االرسة يف وفــاة العميــد الركــن محمــد 
عبــد الرحمــن الخالــد قائــد اللــواء الثانــي حــرس حــدود الــذي وفــاة األجــل نتيجــة 

مــرض مفاجــئ الــم بــه. جــاء فيهــا:
ببالــغ الحــزن تلقينــا نبــأ وفــاة املغفــور لــه بــإذن اللــه العميــد الركــن محمــد الخالد 
الــذي مثــل نموذجــا للقائــد الفــذ والوطنــي املخلص ورجــل املهمــات الوطنيــة الكبرة 
والتفانــي يف خدمــة وطنــه وابنــاء شــعبة والقــوات املســلحة طيلــة حياتــه العمليــة 

الحافلــة باإلنجــاز والعمــل والنجــاح.
لقــد خــر الوطــن والقــوات املســلحة برحيلــة رجــال مــن الرجــال االوفيــاء والقــادة 
النجبــاء.. وان ممــا يعزينــا يف رحيلــه مــا تركــه مــن اعمــال وبطــوالت تمثــل دروســا 

حيــة وباقيــة وســرة عطــرة ال ينقطــع اثرهــا.
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تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهمنا واياكم وكافة ارسته الصر والسلوان.

الرئيس الصماد يهنئ السلطان قابوس بن سعيد بالعيد الوطني 
لباده

]18/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئة إىل الســلطان 
قابــوس بــن ســعيد ســلطان ســلطنة عمــان، هنــأه فيهــا بمناســبة احتفــاالت الشــعب 

العمانــي الشــقيق بالعيــد الوطني.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن تمنياتــه للشــعب العمانــي الشــقيق دوام 

التقــدم واالزدهــار.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة احلاج حسني حيدر 
احلكيمي

]20/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
إىل رئيــس اللجنــة العليــا لإنتخابــات واإلســتفتاء القــايض محمــد حســن الحكيمــي 

وإخوانــه يف وفــاة والدهــم الحــاج حســن حيــدر الحكيمــي. جــاء فيهــا:
األخ القــايض محمــد حســن الحكيمــي وإخوانــه وكافــة آل الحكيمــي الكــرام.. ببالــغ 
ــة  ــي رحم ــدر الحكيم ــن حي ــاج حس ــم الح ــاة والدك ــأ وف ــا نب ــزن واألىس تلقين الح

اللــه.
وإننــا إذ نشــاطركم الحــزن يف مصابكــم الجلــل لنســأل املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد 
الفقيــد بواســع رحمتــه وأن يلهمكــم الصــر والســلوان وأن يجــر مصابكــم يف والدكــم 
ــر  ــر والذك ــل األث ــاركا جمي ــال ت ــا فاض ــال ومربي ــا مناض ــزا كريم ــاش عزي ــذي ع ال

العاطــر والقــدوة الحســنة. » إنــا للــه وإنــآ إليــه راجعــون ».

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ الرئيس اللبناني بعيد 
االستقال

]21/نوفمرب/2016[ صنعاء ـ سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل الرئيس 
ــي  ــعب اللبنان ــاالت الش ــبة احتف ــة بمناس ــة اللبناني ــس الجمهوري ــون رئي ــال ع ميش

الشــقيق بعيــد االســتقالل.
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الرئيس الصماد يعزي يف وفاة القائم بأعمال وزير املياه والبيئة
]22/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

ــزاء  ــة ع ــوم برقي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال بع
ومواســاة يف وفــاة القائــم بأعمــال وزيــر امليــاه والبيئــة محمــد شمســان غالــب الــذي 

وافــاه األجــل اليــوم إثــر أزمــة قلبيــة عــن عمــر ناهــز 54 عامــا. جــاء فيهــا:
ــل  ــد الراح ــراد أرسة وذوي الفقي ــع أف ــه وجمي ــان وإخوان ــد شمس ــزار محم األخ ن
املغفــور لــه بــإذن اللــه تعــاىل محمــد شمســان القائــم بأعمــال وزيــر امليــاه والبيئــة، 
ببالــغ األىس والحــزن واأللــم تلقينــا نبــأ وفــاة والدكــم الــذي كان رمــزاً مــن الرمــوز 
ــة يف واحــدة مــن أخطــر مراحــل التاريــخ  ــة الكامل التــي تحملــت املســئولية الوطني
ــر  ــاب واملخاط ــا كل الصع ــروف، متحدي ــب وأدق الظ ــن أصع ــرف م ــي ويف ظ اليمن
ــم الباغــي عــى اليمــن  التــي انتجهــا العــدوان الســعودي االمريكــي وتحالفــه الظال
وشــعبه العزيــز الــذي يمثــل الفقيــد الراحــل نموذجــا إلنســانه الصــادق مــع اللــه، 
ــة  ــه وخدم ــي يف أداء واجب ــه واملتفان ــر ل ــق واملنت ــم بالح ــان القائ ــح اإليم صحي

ــاس واملجتمــع. الن
لقــد مثـّـل والدكــم رحمــه اللــه أنموذجــا مــن نمــاذج األبطــال الذيــن وقفــوا يف وجــه 
ــل  ــى أكم ــه ع ــا بأعمال ــه وقائم ــا يف مبادئ ــه، ثابت ــن بأكمل ــروا لليم ــدوان وانت الع
ــا  ــه وكم ــا عهــده كل مــن عرف ــه كم ــي أســندت إلي ــة الت ــاً بحــق األمان وجــه، موفي

ــاج والعطــاء. ــه الزاخــرة باإلنت أثبتهــا ســجله العمــي والوظيفــي يف حيات
ــر  ــه الص ــه ومحبي ــم وكل أرست ــا وإياك ــه وألهمن ــع رحمت ــد بواس ــه الفقي ــد الل تغم

ــه راجعــون. ــا الي ــه وإن ــا لل والســلوان. وإن

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة عضو جملس النواب 
حممد الصربي

]26/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
إىل نشــوان محمــد الصــري وإخوانــه وكافــة أرستــه يف وفــاة عضــو مجلــس النــواب 

محمــد بــن محمــد الصــري الــذي وفــاه األجــل اليــوم. جــاء فيهــا:
ببالــغ الحــزن واألىس تلقينــا نبــأ وفــاة الرملانــي الفــذ والشــخصية الوطنيــة املميــزة 

بتفانيهــا مــن أجــل املجتمــع عضــو مجلــس النــواب محمــد بــن محمــد الصــري.
ــة  ــة املنطلق ــة واملخلص ــخصية الصادق ــاذج الش ــن نم ــا م ــد نموذج ــل الفقي ــد مث لق
ــن  ــة م ــمية والخدمي ــة والرس ــا االجتماعي ــا ووظائفه ــا ومهامه ــا وأعماله يف وطنيته
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املنطلقــات اإليمانيــة الثابتــة والراســخة املحبــة للخــر والعاملــة مــن اجــل أن يعــم 
ــف  ــل واملواق ــدق العم ــر وص ــل األث ــن جمي ــه م ــا ترك ــن، وم ــاس والوط ــة الن كاف

ــة. ــة املرف الوطني
إننــا وإذ نشــاطركم مصابكــم وأحزانكــم، نســال املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد 
الراحــل بالرحمــة واملغفــرة ويســكنه فســيح جناتــه ويلهمنــا جميعــا وإياكــم الصــر 

والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«

الرئيس الصماد يعزي الرئيس الكوبي يف وفاة املناضل الكبري 
الزعيم فيدل كاسرتو

]26/نوفمرب/2016[ صنعاء – سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة إىل 
الرئيــس راؤول كاســرو رئيــس جمهوريــة كوبــا الصديقــة يف وفــاة املناضــل الكبــر 

الزعيــم فيــدل كاســرو. جــاء فيهــا:
ــرو  ــدل كاس ــم في ــر الزعي ــل الكب ــاة املناض ــأ وف ــا نب ــزن واألىس تلقين ــغ الح ببال
الرئيــس الســابق لجمهوريــة كوبــا الصديقــة، وإننــي إذ أعــرب لفخامتكــم باســمي 
ــذا  ــاة به ــادق املواس ــازي وص ــر التع ــن أح ــة ع ــة اليمني ــعب الجمهوري ــم ش وباس

ــم. ــاب األلي املص
لقــد مثــل الزعيــم الراحــل فيــدل كاســرو رمــزا مــن رمــوز النضــال واملبــادرة مــن 
أجــل تحقيــق العدالــة والحريــة وانتــزاع حــق الشــعوب يف تقريــر مصرهــا وســالمة 
أراضيهــا وقرارهــا الوطنــي وســيادتها.. كمــا كان مصــدرا ملهمــا للثــورة واملبــادئ 
اإلنســانية والنزاهــة واإلخــالص والقيــادة الوطنيــة والتاريخيــة عــى مســتوى العالــم.

إن اليمــن التــي تشــاطركم أحزانكــم يف رحيــل الزعيــم كاســرو وهــي تعيــش اليــوم 
حالــة مــن الصمــود األســطوري ضــد اإلمرياليــة العامليــة التــي أرادت لكوبــا أن تظــل 
ــة  ــة بالعدال ــعوب املؤمن ــق والش ــار الح ــن أن انتص ــالل، تؤم ــة واالحت ــت الهيمن تح
ــل  ــي مث ــادرات الت ــات واملب ــاالت والتضحي ــة للنض ــة الطبيعي ــي النهاي ــة ه والحري
الزعيــم الراحــل والشــعب الكوبــي الصديــق واحــدا مــن أعظــم أمثلتهــا التاريخيــة 

ــا يف وجــه كل التحديــات والصعــاب واملؤامــرات. ــا وباقي املعــارصة ونموذجــا حي
كمــا أؤكــد أن شــعب كوبــا الصديــق والعالــم بــأرسه قــد فقــد زعيمــا مــن الزعمــاء 
ــاءة  ــكل كف ــان ب ــر األم ــعوبهم إىل ب ــادوا ش ــن ق ــم الذي ــن يف العال ــاء املناضل العظم

ــا لشــعب كوبــا الصديــق العــزة واالنتصــار. واقتــدار.. متمني
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رسالة من الرئيس الصماد إىل الرئيس بوتني
]10/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

ســلم وزيــر الخارجيــة املهنــدس هشــام رشف عبــد اللــه خــالل لقائــه اليــوم بصنعاء 
القائــم بأعمــال ســفارة روســيا االتحاديــة بصنعــاء أندريــه ترنوفــول رســالة مــن 
األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى موجهــة إىل رئيــس روســيا 

االتحاديــة الصديقــة فالديمــر بوتــن.
تتنــاول الرســالة تقديــر الجمهوريــة اليمنيــة ملوقــف روســيا االتحاديــة قيادة وشــعباً 
مــن العــدوان عــى اليمــن وشــعبها واملســاعي الروســية الحميــدة الهادفــة إىل إنهــاء 

الحــرب ورفــع الحصــار الشــامل.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة العامة حممد بن علي 
القليصي

]25/ديسمرب/2016[ صنعاء – سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة إىل 
وزيــر األوقــاف واإلرشــاد القــايض رشف القليــي يف وفــاة شــقيقه القــايض العالمــة 

محمــد بــن عــي القليــي، جــاء فيهــا: 
األخ القــايض رشف بــن محمــد القليــي وزيــر األوقــاف واإلرشــاد وكافــة أوالد وذوي 
املرحــوم القــايض العالمــة محمــد بــن عــي القليــي املحرمــون.. تلقينــا بحــزن بالغ 
نبــأ وفــاة املغفــور لــه بــإذن اللــه تعــاىل القــايض العالمــة محمــد بــن عــي القليــي 
الــذي وفــاه األجــل بعــد عمــر حافــل بالعطــاء والعمــل والعلــم وخدمــة الوطــن يف 
ــي يف  ــالص وتفان ــاد وإخ ــد واجته ــه ج ــر كل ــي كب ــجل وطن ــاء وبس ــال القض مج

ســبيل الحــق والعــدل وخدمــة النــاس واملجتمــع.
وإننــا إذ نعزيكــم يف وفــاة الفقيــد الراحــل ونشــاطركم أحزانكــم لنســأل املــوىل عــز 
ــه  ــرام ومحبي ــي الك ــة آل القلي ــم وكاف ــه ويلهمك ــع رحمت ــده بواس ــل أن يتغم وج

ــه وإنــآ إليــه راجعــون ». وتالميــذه الصــر والســلوان. » إنــا لل

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي وزير العدل يف وفاة والده
]26/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

ــزاء  ــة ع ــى برقي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــي الصم ــح ع ــث األخ صال بع
ومواســاة إىل وزيــر العــدل القــايض أحمــد عبــد اللــه عقبــات يف وفــاة والــده القــايض 
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ــه عــي عقبــات. جــاء فيهــا: عبــد الل
ــات  ــي عقب ــه ع ــد الل ــايض عب ــم الق ــاة والدك ــأ وف ــا نب ــزن واألىس تلقين ــغ الح ببال
رحمــه اللــه بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء وخدمــة الوطــن والتفانــي يف ســبيل الحــق 

والعــدل.
وإننــا إذ نشــاطركم الحــزن يف مصابكــم الجلــل لنســأل املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد 
الفقيــد بواســع رحمتــه وأن يلهمكــم الصــر والســلوان وأن يجــر مصابكــم يف والدكــم 
الــذي عــاش عزيــزا كريمــا مناضــال تــاركا جميــل األثــر والذكــر العاطــر والقــدوة 

الحســنة. » إنــا للــه وإنــآ إليــه راجعــون ».

الرئيس الصماد يهنئ سلطان عمان مبناسبة منحه جائزة اإلنسان 
العربي الدولية لعام 2016م

]31/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
ــة  ــالة تهنئ ــى رس ــيايس االع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــى الصم ــح ع ــث األخ صال بع
ــه  ــبة منح ــقيقة بمناس ــان الش ــلطنة عم ــلطان س ــعيد س ــن س ــوس ب ــلطان قاب للس
جائــزة اإلنســان العربــي الدوليــة لعــام 2016 مــن املركــز العربــي األوروبــي لحقوق 

اإلنســان والقانــون الــدويل جــاء فيهــا:-
ــى  ــيايس األع ــس الس ــن املجل ــة ع ــمي ونياب ــم باس ــرب لجاللتك ــعدني أن أع يس
ــكات  ــي والتري ــص التهان ــن خال ــي، ع ــعب اليمن ــي والش ــاذ الوطن ــة اإلنق وحكوم
بمناســبة منــح جاللتكــم جائــزة اإلنســان العربــي الدوليــة لعــام 2016 مــن املركــز 
العربــي األوروبــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل، وذلــك تقديــرا لحكمتكــم يف 
ــم  ــم، ودعواتك ــع دول العال ــل م ــايس يف التعام ــدأ أس ــلمي كمب ــوار الس ــاج الح انته
ــلمية  ــائل الس ــوار والوس ــدول بالح ــن ال ــة ب ــا الخالفي ــة القضاي ــل كاف ــة لح الدائم

ــامح. ــن التس ــروح م ب
إننــا يف الجمهوريــة اليمنيــة نقــدر تقديــراً عاليــاً موقفكــم العروبــي األخــوي الصــادق 
الرافــض للعــدوان والحصــار الشــامل املفــروض عــى الشــعب اليمنــي، وقــد تجلــت 
حكمتكــم يف املســاعي الحميــدة التــي تبذلهــا ســلطنة ُعمــان الشــقيقة تحــت قيادتكم 
ــذ  ــلمي ونب ــوار الس ــة بالح ــات يف املنطق ــة الخالف ــل كاف ــررة لح ــوات املتك يف الدع

الــراع املســلح والحــروب.
ــة  ــم بالصح ــى جاللتك ــد 2017م ع ــالدي الجدي ــام املي ــل الع ــى أن يح ــا نتمن كم

ــقيق. ــي الش ــعب العمان ــتقرار للش ــاء واالس ــن الرخ ــد م ــة، وبمزي والعافي
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ الرئيس الكوبي بالعيد 
الوطني 

]31/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ: 
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة اىل الرئيس 
ــي  ــعب الكوب ــاالت الش ــبة احتف ــا بمناس ــة كوب ــس جمهوري ــرو رئي راؤول كاس

ــي. ــد الوطن ــق العي الصدي

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ رؤساء الدول الشقيقة 
والصديقة بالسنة امليادية اجلديدة

]03/يناير/2017[ صنعاء - سبأ: 
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــات تهان اىل رؤســاء 

الــدول الشــقيقة والصديقــة بمناســبة حلــول الســنة امليالديــة الجديدة.

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة العامة عبد الرمحن احلوثي
]06/يناير/2017[ صنعاء - سبأ:

ــزاء  ــة ع ــوم برقي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال  بع
ــذي  ــي ال ــن الحوث ــن حس ــن ب ــن حس ــن ب ــد الرحم ــة عب ــاة العالم ــاة يف وف ومواس

ــا: ــاء فيه ــا، ج ــبعن عام ــز الس ــر ناه ــن عم ــوم ع ــل الي ــاه االج واف
ــي الكــرام..  ــة ال الحوث ــي وكاف ــد الرحمــن الحوث ــن عب ــد ب ــد املجي األخ العالمــة عب
ــد الرحمــن بــن حســن  ــأ وفــاة والدكــم العالمــة عب ــا نب ببالــغ الحــزن واالىس تلقين
بــن حســن الحوثــي الــذي وافــاه االجــل بعــد عمــر حافــل بالعطــاء واالثــر الطيــب 
و الدائــم يف خدمــة العلــم واملجتمــع وبعــد ان تخــرج مــن تحــت يديــه املئــات مــن 
العلمــاء وطلبــة العلــم الذيــن نهلــوا مــن علومــه واســلوبه املميــز والفريــد يف التعليــم 
ــر ال  ــى التأث ــدرة ع ــة لق ــا، ومالك ــدى به ــارات يقت ــم من ــا جعله ــم م ــة العل وخدم

تغيــب.
واننــا اذا ننعــي العالمــة عبــد الرحمــن بــن حســن الحوثــي نعــزي انفســنا وكافــة 
ارستــه الكريمــة بهــذا املصــاب الجلــل الــذي ال يقلــل مــن فاجعتــه اال اثــر الراحــل 
البالــغ ووجــود أبنائــه وتالميــذه وعلمــه الــذي ال ينقطــع.. ســألن املــوىل عــز وجــل 
ان يتغمــده بواســع رحمتــه ويلهمنــا واياكــم الصــر والســلوان، و«انــا للــه وانــا اليــه 

راجعــون«.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يبعث برقية عزاء يف وفاة عضو 
جملس الشورى عبدالسام العنسي

]09/يناير/2017[ صنعاء ـ سبأ:
بعــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد برقيــة عــزاء ومواســاة 
إىل األخ حســن عبدالســالم العنــي وكافــة إخوانــه وأفــراد أرستــه يف وفــاة والدهــم 
املناضــل عبدالســالم حســن العنــي عضــو مجلــس الشــورى الــذي وافــاه األجــل 

بعــد حيــاة حافلــة بالعمــل الوطنــي، جــاء فيهــا:
بحــزن عميــق وأىس بالــغ تلقينــا نبــأ وفــاة املغفــور لــه بــإذن اللــه تعــاىل والدكــم 
عبدالســالم حســن العنــي عضــو مجلــس الشــورى الــذي انتقــل إىل جــواره ربــه 

بعــد رصاع مريــر مــع املــرض.
ــا  ــاء ووطني ــا األوفي ــرة أبنائه ــن خ ــدا م ــرت واح ــد خ ــا ق ــون بالدن ــه تك وبوفات
مخلصــا كــرس جــل حياتــه لخدمــة الوطــن والدفــاع عنــه وعــن حريتــه واســتقالله 

ــه وشــعبه. ــاال لإخــالص والتفانــي يف خدمــة وطن ــه مث ووحدتــه وكان رحمــه الل
وأثبــت يف كل املواقــع واملناصــب التــي توالهــا بأنــه رجــل دولــة مشــهود لــه بالكفــاءة 
و واإلخــالص يف تحمــل املســؤولية وأداء الواجــب الوطنــي وقــد تجــى ذلــك يف املهــام 
ــزي  ــاز املرك ــم الجه ــاف ث ــالم واألوق ــي اإلع ــا يف وزارت ــى تواله ــؤوليات الت واملس
ــه يف الســلك الدبلومــايس كونــه مفوضــا وســفرا ثــم  للرقابــة واملحاســبة وكــذا عمل

ــس الشــورى. ــات يف مجل ــة والتأمين ــة البري ــة التنمي ــا لرئيــس لجن نائب
ــاة  ــادق املواس ــزاء وص ــص الع ــم بخال ــدم إليك ــي أتق ــل فإنن ــاب الجل ــذا املص وبه
القلبيــة ســائال املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد فقيــد الوطــن بواســع رحمتــه وغفرانــه 
وأن يســكنه فســيح جناتــه ورضوانــه، وأن يلهمكــم جميعــا الصــر والســلوان، و«إنــا 

ــه وإنــا إليــه راجعــون«. لل

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة الرئيس اإليراني األسبق هامشي 
رفسنجاني

]09/يناير/2017[ صنعاء - سبأ:
ــزاء  ــة ع ــى برقي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــي الصم ــح ع ــث األخ صال  بع
ومواســاة إىل الرئيــس حســن روحانــي رئيــس الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة وذلــك 
ــام  ــة النظ ــخيص مصلح ــع تش ــس مجم ــبق ورئي ــي األس ــس اإليران ــاة الرئي يف وف

ــنجاني. ــمي رفس هاش
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ــد يف  ــه الفقي ــع ب ــذي أضطل ــدور ال ــى إىل ال ــيايس أألع ــس الس ــس املجل ــت رئي ولف
ــه  ــح املشــركة، وكــذا موقف ــة عــى أســس املصال ــة اإليراني ــات العربي ــز العالق تعزي

ــانا. ــا وإنس ــن أرض ــى اليم ــعودي ع ــدوان الس ــض للع الراف
ــادق  ــزاء وص ــص الع ــن خال ــه ع ــى يف برقيت ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر رئي وع
ــمي  ــبق هاش ــي األس ــس اإليران ــاة الرئي ــقيق يف وف ــي الش ــعب اإليران ــاة للش املواس
رفســنجاني.. داعيــا اللــه العــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح 
ــن  ــر وحس ــل الص ــي جمي ــعب اإليران ــه و الش ــد وذوي ــم أرسة الفقي ــه وأن يله جنان

العــزاء.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يبعث برقية عزاء ومواساة يف وفاة 
اللواء الركن محيد عزان

]12/يناير/2017[ صنعاء - سبأ: 
بعــث االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
اليــوم يف وفــاة اللــواء الركــن حميــد عــزان قائــد الرطــة العســكرية األســبق الــذي 
ــة  ــه يف جريم ــراء اصابت ــه ج ــي اصابت ــراح الت ــع الج ــاة م ــد معان ــل بع ــاه االج وف
ــر  ــن اكتوب ــن م ــرى يف الثام ــة الك ــي للصال ــعودي االمريك ــدوان الس ــتهداف الع اس
ــزاء  ــة ع ــى صال ــة ع ــل امريكي ــة بقناب ــرات الـــF16 االمريكي ــارات طائ ــايض بغ امل

ــة: ــاء يف الرقي ــال. ج ــخ مثي ــا التاري ــهد له ــم يش ــة ل ــة دولي ــة يف جريم مدني
االخ يحيــى حمــدي عــزان وكافــة أوالد وذوي الشــهيد اللــواء حميــد عــزان وكافــة آل 

عــزان الكــرام 
ــراء  ــزان ج ــد ع ــن حمي ــواء الرك ــهاد الل ــأ استش ــا نب ــزن تلقين ــغ األىس والح ببال
االصابــات التــي تعــرض لهــا يف الجريمــة واملجــزرة النكــراء التــي ارتكبهــا العــدوان 
الســعودي االمريكــي بحــق صالــة العــزاء التــي تعــد مــن الســوابق اإلجراميــة الدولية 

التــي لــم يســبق لهــا مثيــل.
ــه  ــي يف اداء عمل ــالص والتفان ــل باإلخ ــر حاف ــد عم ــهيدا بع ــم ش ــل والدك ــد رح لق
وواجباتــه والدفــاع عــن الوطــن وكان مثــاال حيــا لــكل الرفــاء املخلصــن القائمــن 
عــى مــا اوكل اليهــم مــن مهــام واعمــال عــى اكمــل وجــه، واملبادريــن املســتعدين 

ــز. ــي العزي للعمــل يف كل الظــروف واملتغــرات يف ســبيل الوطــن والشــعب اليمن
تغمــد اللــه الفقيــد بواســع رحمتــه والهمنــا واياكــم وكافــة ارستــه ومحبيــه الصــر 

والســلوان، و«انــا للــه وانــا اليــه راجعــون«.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الشيخ فضل عامر زيد 
ابو صرمية

]21/يناير/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة الشــيخ فضــل عامــر زيــد ابــو رصيمــة الــذي وافــاه االجــل اثــر حادث مــروري 

اليــم عــن عمــر ناهــز 48 عامــا، جــاء فيهــا:
االخ احمــد عامــر ابــو رصيمــة وجميــع اوالد وارسة الشــيخ فضــل عامــر ابــو رصيمــة 

وكافــة آل ابــو رصيمــة االعــزاء..
ببالــغ الحــزن واالىس تلقينــا نبــأ وفــاة الشــيخ فضــل عامــر زيــد ابــو رصيمــة اثــر 
حــادث مــروري اليــم.. واننــا اذ نعزيكــم بهــذا املصــاب الجلــل والخســارة الوطنيــة 
الكبــرة التــي لحقــت بنــا جميعــا اثــر فقــدان الشــيخ الوطنــي الكبــر فضــل ابــو 
ــادرات  ــود ومب ــر محم ــن اث ــه م ــا ترك ــا يف م ــا ولن ــنا جميع ــزي انفس ــة.. نع رصيم
انســانية واجتماعيــة وروح وطنيــة مؤمنــه العــزاء االكر..ســائلن املــوىل عــز وجــل 
ان يتغمــد الفقيــد الراحــل بواســع الرحمــة واملغفــرة. »انــا للــه وانــا اليــه راجعــون«.

الرئيس الصماد يهنئ الرئيس اهلندي بذكرى اعان اجلمهورية
]26/يناير/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل 
ــعب  ــاالت الش ــبة احتف ــد بمناس ــة الهن ــس جمهوري ــى رئي ــاب موخرج ــس بران الرئي

ــة. ــق بذكــرى إعــالن الجمهوري ــدي الصدي الهن

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي سكرتري جلنة شؤون األحزاب 
السابق يف وفاة جنله

]02/فرباير/2017[ صعدة - سبأ: 
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
ــزاب  ــؤون األح ــة ش ــابق للجن ــكرتر الس ــاري الس ــن العم ــد الرحم ــد عب إىل محم

ــد. ــه ولي ــاة نجل ــك يف وف ــية وذل ــات السياس والتنظيم
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الفقيــد 
ــه  ــع رحمت ــد بواس ــد الفقي ــر أن يتغم ــي القدي ــه الع ــائال الل ــاب.. س ــذا املص يف ه
ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه 

راجعــون«.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الشيخ عبداهلل بن 
ناجي الغادر

]04/فرباير/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة إىل 
الشــيخ محمــد بــن ناجــي الغــادر وكافــة ال الغــادر وذلــك يف وفــاة الشــيخ عبداللــه 

بــن ناجــي الغــادر.
ــادق  ــزاء وص ــص الع ــن خال ــه ع ــى يف برقيت ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر رئي وع
املواســاة الرسة الفقيــد يف هــذا املصــاب.. الفتــا اىل أن الوطــن خــر برحيلــه واحــدا 
مــن ابنائــه املخلصــن الذيــن أســهموا يف بنــاء الوطــن وكانــت لــه بصمــات متميــزة 
ــد  ــد الفقي ــر أن يتغم ــي القدي ــه الع ــل اىل الل ــاالت االجتماعية..وابته ــف املج يف مختل
ــه  ــه ومحبي ــه وذوي ــم أهل ــه ويله ــيح جنات ــكنه فس ــرة ويس ــة واملغف ــع الرحم بواس

ــون ». ــه راجع ــا الي ــه وان ــا لل ــلوان. » ان ــر والس الص

الرئيس الصماد يبعث برقية عزاء يف وفاة رجل األعمال حممد 
العزي احلباري

]04/فرباير/2017[ صنعاء - سبأ:
ــزاء  ــة ع ــوم، برقي ــاد، الي ــح الصم ــى األخ صال ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــث رئي بع
ومواســاة إىل أرسة الفقيــد رجــل األعمــال محمــد العــزي محمــد الحبــاري الــذي وافاه 
ــاد  ــة االقتص ــاء وخدم ــة بالعط ــاة حافل ــد حي ــاً بع ــز 70 عام ــر ناه ــن عم ــل ع األج

الوطنــي.
ــادق  ــزاء وص ــص الع ــن خال ــه ع ــى يف برقيت ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر رئي وع
املواســاة ألرسة الفقيــد يف هــذا املصــاب، ســائالً اللــه العــي القديــر أن يتغمــده بواســع 
ــه راجعــون«. ــا إلي ــه وإن ــا لل ــه الصــر والســلوان.. »إن ــه وذوي ــه ويلهــم أهل رحمت

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ رئيس سريالنكا بالعيد 
الوطني

]04/فرباير/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
جمهوريــة ســرالنكا مايريبــاال سريســينا بمناســبة إحتفــاالت الشــعب الســرالنكي 

الصديــق بالعيــد الوطنــي.
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رسالة من رئيس اجمللس السياسي األعلى إىل أمني عام األمم 
املتحدة

]10/فرباير/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رســالة إىل األمــن 

العــام لأمــم املتحــدة أنطونيــو غوتريــس.
تضمنــت الرســالة مطالبــة األمــن العــام لأمــم املتحــدة القيــام بــدور فاعــل يف إيقاف 
ــار  ــادة اإلعم ــعودية بإع ــادة الس ــف بقي ــزام دول التحال ــن والت ــى اليم ــدوان ع الع
وتعويــض الخســائر البريــة واألرضار املاديــة والنفســية والصحيــة وإنهــاء الحصــار 
ــل  ــة تنق ــة وحري ــة التجاري ــارات للحرك ــئ واملط ــح املوان ــن وفت ــى اليم ــامل ع الش

املواطنــن، ويف مقدمتهــا مطــار صنعــاء الــدويل، ومطــار تعــز، ومطــار الحديــدة.
ــدة إىل  ــم املتح ــام األم ــن ع ــالته أم ــى يف رس ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــا رئي ودع
ــدوان  ــه الع ــبب ب ــذي تس ــي ال ــاني الكارث ــع اإلنس ــام الوض ــة أم ــوف بجدي الوق
ــن  ــى املدني ــدوان ع ــة الع ــق يف جريم ــدة للتحقي ــة محاي ــكيل لجن ــار وتش والحص
ــم  ــة وجرائ ــادة الجماعي ــم اإلب ــع جرائ ــة، وجمي ــرى بالعاصم ــزاء الك ــة الع يف صال
الحــرب التــي ارتكبهــا العــدوان بقيــادة الســعودية، واســتخدامه لأســلحة املحرمــة 
ــا مستشــفيات  ــة ومنه ــن وقصــف املستشــفيات واملراكــز الصحي ــاً ضــد املدني دولي

ــدود. ــال ح ــاء ب أطب
كمــا طالــب الرئيــس الصمــاد يف رســالته بعــدم التمديــد للمبعــوث الحــايل إســماعيل 

ولــد الشــيخ لفشــله يف مهمتــه وعــدم حياديتــه. وفيمــا يــي نــص الرســالة:
سعادة السيد / أنطونيو غوتريس االمن العام لأمم املتحدة املوقر

تحية طيبة وبعد:
ــن  ــم ع ــر لك ــة أن أع ــة اليمني ــى للجمهوري ــيايس األع ــس الس ــم املجل ــي باس يرن
أحــر التهانــي والتريــكات للثقــة التــي منحكــم إياهــا املجتمــع الــدويل بانتخابكــم 
أمينــاً عامــاً لأمــم املتحــدة والــذي اســتبرنا بــه خــراً ونتطلــع والشــعب اليمنــي ألن 
تكــون قيادتكــم لأمــم املتحــدة عامــالً فاعــالً يف إيقــاف نزيــف الــدم اليمنــي ووقــف 

العــدوان ودعــم أمــن واســتقرار اليمــن ووحدتــه.
ونجدهــا مناســبة لنشــكركم عــى مســاعيكم النبيلــة إلحــالل الســالم يف اليمــن ونؤكــد 
ــاء  ــالم وإنه ــالل الس ــي إلح ــد أمم ــأي جه ــب ب ــى الرحي ــم ع ــت القائ ــا الثاب موقفن

الحــرب والحصــار املتواصــل عــى بالدنــا عــى مــدى مــا يقــارب العامــن.
سعادة األمن العام

مــع تقديرنــا للجهــود التــي يبذلهــا املبعــوث الخــاص لليمــن اســماعيل ولــد الشــيخ 
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أحمــد ومــن املؤســف أن إدارتــه للمفاوضــات اتســمت بميلــه وتعاطفــه مــع العــدوان 
عــى اليمــن بقيــادة الســعودية، والرضــوخ املســتمر للضغــوط الســعودية مــا أخــل 
ــذ  ــن املآخ ــدداً م ــم ع ــورد لك ــر ن ــال ال الح ــبيل املث ــى س ــا وع ــه وطبيعته بمهمت

املوضوعيــة والفنيــة واملهنيــة كمــا يــي:
ــت  ــابقة كان ــه الس ــون أعمال ــا لك ــية، ربم ــه السياس ــه وتجربت ــف خرت 1 ـ ضع

ــط. ــانية فق ــب اإلنس ــة يف الجوان مختص
2 ـ ضعــف قدرتــه الذاتيــة، وكفاءتــه املهنيــة، وفشــله يف إدارة النقاشــات واملفاوضات 
ــن  ــدى عام ــى م ــة ع ــة التفاوضي ــاك العملي ــرص وإرب ــن الف ــتفادة م ــدم االس وع

متتاليــن.
3ـ  قيامــه فــور مجيئــه بالعمــل عــى تغيــر معادلــة طاولــة املفاوضــات املؤكــد عليها 
يف قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة، وتحويــل أطرافهــا مــن مكونــات سياســية إىل 
ــادة املبعــوث  ــات بقي ــه املباحث ــت الي ــاء عــى مــا كان قــد توصل طرفــن وعــدم البن

الــذي ســبقه إىل اليمــن.
4 ـ حــر أجنــدات العمــل يف مشــاروات جنيــف1 وســويرا يف قضايــا أمنيــة بحتــة 

وعــى طــرف واحــد، ورفــض الدخــول يف أي جوانــب سياســية.
5 ـ يف نهايــة مشــاورات الكويــت وبعــد مائــة يــوم مــن املشــاورات عمــل عــى تقديــم 
مــروع للحــل جزئــي ويســتجيب ملطالــب العــدوان، وال يعكــس نقــاش املائــة يــوم 

والحــل الشــامل املفــرض.
ــت  ــي تقدم ــق الت ــة الطري ــع خارط ــزم م ــة وح ــة وجدي ــي بمهني ــدم التعاط 6 ـ ع
بهــا مؤسســتكم املوقــرة ووافقنــا عليهــا كأرضيــة قابلــة للنقــاش يف حــن ان الطــرف 
ــتصدار  ــع واس ــض والتمن ــلبي والرف ــي الس ــود بالتعاط ــك الجه ــه تل ــر واج اآلخ
املواقــف والتريحــات املتطرفــة واملســتفزة بغيــة عرقلــة مســار املفاوضــات والحــل 

الســلمي واســتمرار الحــرب والحصــار عــى اليمــن.
7 ـ االســتعاضة عــن وقــف العــدوان ووقــف إطــالق النــار الشــامل والكامــل والدائــم 

برعايتــه لهدنــات هشــة فاشــلة.
8 ـ أغفلــت اإلحاطــة تنامــي اإلرهــاب والجماعــات اإلرهابيــة القاعــدة وداعــش التــي 

تمــددت يف معظــم املحافظــات اليمنيــة وتقاتــل إىل جانــب العــدوان ضــد اليمــن.
ــج  ــد النات ــي يف البل ــاني الكارث ــادي واإلنس ــع االقتص ــع الوض ــل م ــدم التعام 9 ـ ع
عــن العــدوان والحصــار بمــا يقتضيــه ذلــك الواقــع، وعــدم الوقــوف بمهنيــة تجــاه 
ممارســات وقــرارات العــدوان وحلفائــه املتكــررة بهــذا الخصــوص وفيمــا يــي نــرد 

بعــض األمثلــة:
1 ـ تجاهــل املبعــوث اســتخدام العــدوان بقيــادة الســعودية األســلحة املحرمــة دوليــاً 
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ولــم يعرهــا اهتمامــاً يف إحاطاتــه.
2 ـ لــم يعمــل كمبعــوث أممــي بمســئولية عــى فتــح مطــار صنعــاء أمــام املــرىض 
ــن  ــرات االالف م ــام ع ــن أو أم ــارج اليم ــم خ ــب عالجه ــن يتطل ــى وم والجرح

ــن. ــارج الوط ــن خ ــن العالق املواطن
3 ـ لــم يعمــل عــى الرفــع الكامــل للحصــار عــن مينــاء الحديــدة رغــم أنهــا املنفــذ 

الوحيــد للشــعب اليمنــي حيــث يتحكــم العــدوان يف بقيــة املنافــذ.
ــل  ــه لنق ــة واليت ــادي املنتهي ــرار ه ــة ق ــدم مروعي ــي ع ــوث األمم ــل املبع 4 ـ تجاه
ــاع  ــبب انقط ــا س ــس اإلدارة م ــر مجل ــدن وتغي ــاء إىل ع ــن صنع ــزي م ــك املرك البن
املرتبــات عــن حــوايل مليــون و 300 ألــف موظــف ألكثــر مــن ســتة أشــهر وال زال 

ــى اآلن. ــتمر حت ــات مس ــاع املرتب انقط
ــف  ــوات التحال ــا ق ــت عليه ــي أقدم ــن الت ــى املدني ــدوان ع ــة الع ــف جريم 5 ـ وص
ــة العــزاء الكــرى بالعاصمــة صنعــاء الــذي راح  ــادة الســعودية يف قصــف صال بقي
ــادث  ــرد ح ــا مج ــح بأنه ــل وجري ــن قتي ــن ب ــبعمائة مواط ــن س ــر م ــا أكث ضحيته

أمنــي.
6 ـ تجاهــل املبعــوث األممــي اســتهداف طــران تحالــف العــدوان بالقصــف للجــان 
ــى،  ــهداء والجرح ــن الش ــد م ــقوط العدي ــن س ــفر ع ــذي أس ــوف ال ــة يف الج التهدئ
واســتهداف أعضــاء لجنــة التهدئــة املركزيــة بالقصــف يف صعــدة وصنعــاء متســبباً 

يف استشــهاد ثالثــة أعضــاء منهــم وجــرح واحــد.
7 ـ يف إحاطتــه األخــرة تجاهــل املبعــوث األممــي تقاريــر املنظمــات الدوليــة 
ــدة  ــم املتح ــل األم ــن وكي ــتيفن أوبراي ــيد س ــة الس ــك يف إحاط ــا يف ذل ــانية بم واإلنس

ــانية. ــؤون اإلنس للش
وبناًء عى كل ما سبق نطالب باآلتي:

1 ـ عــدم التمديــد للمبعــوث الحــايل إســماعيل ولــد الشــيخ لفشــله يف مهمتــه وعــدم 
حياديتــه.

2 ـ إيقــاف العــدوان عــى اليمــن والتــزام دول التحالــف بقيــادة الســعودية بإعــادة 
اإلعمــار وتعويــض الخســائر البريــة واألرضار املاديــة والنفســية والصحيــة.

3ـ  إنهــاء الحصــار الشــامل عــى اليمــن وفتــح املوانــئ واملطــارات للحركــة التجاريــة 
وحريــة تنقــل املواطنــن، ويف مقدمتهــا مطــار صنعــاء الــدويل، ومطــار تعــز، ومطــار 

لحديدة. ا
ــه العــدوان  ــذي تســبب ب ــي ال ــة أمــام الوضــع اإلنســاني الكارث 4 ـ الوقــوف بجدي

ــار. والحص
ــة  ــن يف صال ــى املدني ــدوان ع ــة الع ــق يف جريم ــدة للتحقي ــة محاي ــكيل لجن 5 ـ تش
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العــزاء الكــرى بالعاصمــة، وجميــع جرائــم اإلبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب التــي 
ــد  ــاً ض ــة دولي ــلحة املحرم ــتخدامه لأس ــعودية، واس ــادة الس ــدوان بقي ــا الع ارتكبه
ــال  ــاء ب ــفيات أطب ــا مستش ــة ومنه ــز الصحي ــفيات واملراك ــف املستش ــن وقص املدني

حــدود.
6 ـ مواصلة حوار القوى السياسية اليمنية برعاية األمم املتحدة.

سعادة األمن العام 
ــغ  ــه بال ــى أن يكــون ل ــذي نتمن ــا لدوركــم اإليجابــي والفعــال ال نؤكــد عــى تطلعن

ــي الكريــم. ــدى شــعبنا اليمن ــر ل األث
وتقبلوا أسمى اعتباري

صالح عي الصماد
رئيس املجلس السيايس األعى

للجمهورية اليمنية

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة الشيخ حممد حممد مصلح النحو
]11/فرباير/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة إىل 
خالــد محمــد النحــو وكافــة آل النحــو وذلــك يف وفــاة الشــيخ محمــد محمــد مصلــح 

النحــو أحــد مشــائخ مجــز بمحافظــة صعــدة.
ــادق  ــزاء وص ــص الع ــن خال ــه ع ــى يف برقيت ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر رئي وع
ــده  ــر أن يتغم ــي القدي ــه الع ــائالً الل ــاب.. س ــذا املص ــد يف ه ــاة الرسة الفقي املواس
ــه  ــه ومحبي ــه وذوي ــم أهل ــه ويله ــيح جنات ــكنه فس ــرة ويس ــة واملغف ــع الرحم بواس

ــون ». ــه راجع ــا الي ــه وان ــا لل ــلوان. » ان ــر والس الص

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ رئيس اجلمهورية اإلسامية 
اإليرانية مبناسبة العيد الوطني

]11/فرباير/2017[ صنعاء ـ سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل الرئيس 
حســن روحانــي رئيــس الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة بمناســبة احتفــاالت الشــعب 

اإليرانــي الشــقيق بالعيــد الوطنــي.
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الرئيس الصماد يبعث برقية تهنئة إىل رئيس مجهورية كينيا 
مبناسبة العيد الوطني لباده

]22/فرباير/2017[ صنعاء ـ سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
ــق  ــي الصدي ــعب الكين ــاالت الش ــبة احتف ــا بمناس ــورو كينيات ــا أوه ــة كيني جمهوري

بالعيــد الوطنــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الشيخ حييى عائض 
قوبه

]23/فرباير/2017[ صنعاء - سبأ: 
ــزاء  ــة ع ــوم برقي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال بع
ومواســاة يف وفــاة الشــيخ يحيــى عائــض قوبــه الــذي وفــاه األجــل اليــوم عــن عمــر 
ــة  ــة وحري ــورة والجمهوري ــن والث ــبيل الوط ــال يف س ــة بالنض ــا حافل ــز 80 عام ناه

واســتقالل اليمــن وشــعبه. جــاء فيهــا:
األخ نجيــب يحيــى عائــض قوبــه وكافــة أوالد املرحــوم الشــيخ يحيــى عائــض قوبــه 
وكافــة آل قوبــه الكــرام ببالــغ األىس والحــزن تلقينــا نبــأ وفــاة الشــيخ يحيــى الــذي 
ــة  ــة العريق ــة اليمني ــم القبيل ــع لقي ــل والجام ــي األصي ــل اليمن ــا للرج كان نموذج
ــورة  ــخ الث ــة يف تاري ــية واملحوري ــة والرئيس ــة الهام ــف الوطني ــادر يف كل املواق واملب

ــه. ــة اليمــن واســتقالله وكرامــة أبنائ ــي تمــس حري ــة وكل املواقــف الت والجمهوري
ــاىل  ــه تع ــأل الل ــورا، نس ــال جس ــا ومناض ــال وطني ــه رج ــن برحيل ــد الوط ــد فق لق
ــر  ــه الص ــه وذوي ــم أهل ــه ويله ــيح جنات ــكنه فس ــه ويس ــع رحمت ــده بواس أن يتغم

ــون«. ــه راجع ــآ إلي ــه وإن ــا لل ــلوان. » إن والس

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ أمري الكويت بالعيد الوطني
]24/فرباير/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة ألمــر 
دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح بمناســبة احتفــاالت الشــعب 

الكويتــي بالعيــد الوطنــي.
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الرئيس الصماد يعزي يف وفاة الشيخ امحد منصر قعشم
]07/مارس/2017[ صنعاء - سبأ:

ــزاء  ــة ع ــوم برقي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث االخ صال بع
ومواســاة يف وفــاة الشــيخ احمــد منــر قعشــم احــد ابــرز مشــائخ الجــوف الــذي 
وفــاة االجــل عــن عمــر جــاوز 90 عامــا قضاهــا يف خدمــة املجتمــع والوطــن والعمــل 
عــى ارســاء دعائــم الدولــة اليمنيــة والقيــام بالواجبــات االجتماعيــة وحــل املشــكالت 

والقضايــا القبليــة واملبــادرة الدائمــة يف كل املواقــف الوطنيــة. جــاء فيهــا:
ــة  ــرب وكاف ــد ال ــد وعب ــن احمــد منــر قعشــم والشــيخ خال االخ الشــيخ محمــد ب
ــرام..  ــم الك ــل وده ــل الغي ــة قبائ ــم وكاف ــر قعش ــد من ــيخ احم ــد الش ارسة الفقي

ــذي يفقــد  ــاة الشــيخ احمــد منــر قعشــم ال ــأ وف ــا نب ــغ االىس والحــزن تلقين ببال
ــذاذ  ــال األف ــن الرج ــدا م ــب واح ــرف العصي ــذا الظ ــة يف ه ــة وخاص ــن برحيل الوط
واملشــائخ النجبــاء الســاعن دومــا للخــر والعمــل عــى اصــالح ذات البــن وتحقيــق 

ــل. ــل او مل املصلحــة العامــة واســتقرار اليمــن وارضــه وشــعبه دون كل
ــم  ــد قعش ــيخ احم ــامقة الش ــة الس ــة الوطني ــل والقام ــيخ الراح ــي الش ــا واذ ننع انن
نعــزي انفســنا جميعــا بمــا قدمــه وتركــه مــن اثــار ال يمحوهــا الزمــن وتخلــده يف 
الوعــي املجتمعــي والتاريــخ الوطنــي للجــوف واليمــن عمومــا.. ســائلن املــوىل عــز 
ــر  ــه الص ــه ومحبي ــم وكل ارست ــا واياك ــه ويلهمن ــع رحمت ــده بواس ــل ان يتغم وج

ــه راجعــون«. ــا الي ــه وان ــا لل والســلوان. »ان

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الربملاني علي بن 
حممد امحد اخلبال

]16/مارس/2017[ صنعاء - سبأ:
ــزاء  ــة ع ــوم برقي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال بع
ومواســاة يف وفــاة الرملانــي عــي بــن محمــد احمــد الخبــال الــذي وفــاه االجــل عــن 
عمــر ناهــز الثمانــن عامــا حافلــة بالعطــاء وخدمــة الوطــن واملجتمــع. جــاء فيهــا:

األخ الشــيخ عــي بــن عــي الخبــال واخوانــه وكافــة آل الخبــال الكــرام.. ببالــغ الحزن 
واالىس تلقينــا نبــأ رحيــل الشــيخ عــي بــن محمــد الخبــال الــذي كان رحمــه اللــه من 
ــاء الشــعب والحــرص عــى تحقــق  ــاء واملتفانــن يف خدمــة أبن رجــال الوطــن االوفي
الخــر لــكل النــاس ومــن الشــخصيات الوطنيــة الســباقة للدفــاع عــن الوطــن يف كل 
األحــداث املفصليــة خــالل العقــود املاضيــة وتثبيــت الجمهوريــة والنظــام الجمهوريــة 

والدفــاع عــن الوحــدة اليمنيــة.
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واننــا اذ نعزيكــم ونعــزي انفســنا يف وفــاة الفقيــد الراحــل لنســأل املــوىل عــز وجــل 
ــه  ــا لل ــه الصــر والســلوان. »ان ــه ويلهمكــم وكافــة محبي ان يتغمــده بواســع رحمت

وانــا اليــه راجعــون«.

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة الشيخ أمحد صغري النمشة
]22/مارس/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة الشــيخ احمــد صغــر النمشــة الــذي وفــاه األجــل اليــوم بعــد عمــر حافــل 
بالعطــاء والتضحيــة والســجل الوطنــي املــرف يف الدفــاع عــن الثــورة والجمهوريــة. 

جــاء فيهــا:
األخ فهــد احمــد صغــر النمشــة وجميــع أوالد وأرسة الشــيخ الراحــل احمــد النمشــة 
وكافــة آل النمشــة الكــرام.. ببالــغ الحــزن واالىس تلقينــا نبــأ وفــاة الشــيخ املناضــل 
احمــد بــن صغــر النمشــة الــذي كان رحمــه اللــه عنونــا للوفــاء والوطنيــة واإلخالص 
ــه  ــن ومعارك ــا الوط ــال يف كل قضاي ــهام الفع ــي واإلس ــي والوطن ــمو الروح والس

ــة. املصري
ــه  ــة أرست ــم وكاف ــا وإياك ــرة والهمن ــة واملغف ــل بالرحم ــد الراح ــه الفقي ــد الل تغم

ــون«. ــه راجع ــا إلي ــه وإن ــا لل ــلوان. »إن ــر والس ــه الص ومحبي

رئيس اجمللس السياسي األعلى يبعث رسالة شكر ملنظمي فعالية 
الذكرى الثانية للصمود يف مواجهة العدوان

]26/مارس/2017[ صنعاء – سبأ: 
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رســالة شــكر وتقديــر 
للجــان املنظمــة لفعاليــة الذكــرى الثانيــة للصمــود يف مواجهــة العــدوان الســعودي 
ــاء  ــبعن بصنع ــدان الس ــوم يف مي ــاح الي ــت بنج ــي أقيم ــا الت ــى بالدن ــي ع األمريك

ــتثنائي. ــعبي اس ــري وش ــور جماه بحض
ــادة  ــن القي ــة ع ــمه ونياب ــر باس ــكر والتقدي ــن الش ــس ع ــس املجل ــرب رئي وأع
السياســية واملجلــس الســيايس األعــى ونائــب رئيــس املجلــس وأعضائــه ملــا حققتــه 
ــر  ــاح باه ــن نج ــة م ــة والخدمي ــة واإلعالمي ــة واإلرشافي ــة واألمني ــان التنظيمي اللج
ــع  ــط وتوزي ــالمة التخطي ــا وس ــدة وتأمينه ــة الحاش ــة الجماهري ــم الفعالي يف تنظي
املداخــل واملخــارج وتحقيــق االنســياب الســليم يف الطــرق وعــدم إعاقــة حركــة الســر 

ــة. الطبيعي
وأوضــح أن التنظيــم للفعاليــة عكــس صــورة مــن صــور التحــدي والثبــات وانســجام 
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ــدوان و  ــن الع ــروف راه ــل ظ ــل األدوار يف ظ ــمي وتكام ــي و الرس ــل الطوع العم
ــاالت  ــة يف كل املج ــل متدني ــا إىل مراح ــيصل فيه ــي س ــعب اليمن ــى أن الش ــه ع أدوات
فــإذا باليمــن تخــرج أجمــل مــا فيهــا وتتطهــر مــن كثــر مــن مشــكالتها وتحقــق 
ــي  ــدو التاريخ ــدوان وبالع ــة الع ــم بحقيق ــا بوعيه ــن أبنائه ــاون ب ــل والتع التكام

ــالم. ــة واإلس ــة والعروب ــعبه ولأم ــن وش لليم
ــة  ــاح الفعالي ــاهم يف إنج ــن س ــكل م ــره ل ــكره وتقدي ــس ش ــس املجل ــرر رئي وك
الجماهريــة وتنظيــم الحشــد الفريــد مــن نوعــه ولــكل مــن ســاهم يف إيصــال صــوت 
الشــعب اليمنــي ورســالته إىل العالــم مــن رجــال الصحافــة واإلعــالم ووكاالت األنبــاء 
ــس  ــي املدن ــوذ االمريك ــعودي والنف ــال الس ــة بامل ــر امللوث ــرة وغ ــات الح والفضائي

ــم. ــاء يف العال ــاء األبري بدم

الرئيس الصماد يبعث رسالة إىل رئيس الدورة الـ 28 لقمة جامعة 
الدول العربية وملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية

]29/مارس/2017[ صنعاء - سبأ: 
ــك  ــس الســيايس األعــى رســالة إىل املل ــح عــي الصمــاد رئيــس املجل بعــث األخ صال
عبداللــه الثانــي بــن الحســن ملــك اململكــة األردنيــة الهاشــمية رئيــس الــدورة الـ 28 
لقمــة جامعــة الــدول العربيــة وملــوك وأمــراء ورؤســاء الــدول العربيــة املشــاركن يف 

الــدورة الـــ 28 لقمــة جامعــة الــدول العربيــة. جــاء فيهــا:
امللــك عبداللــه الثانــي بــن الحســن ملــك اململكــة األردنيــة الهاشــمية رئيــس الــدورة 

الـــ28 لقمــة جامعــة الــدول العربيــة.. ملــوك وأمــراء ورؤســاء الــدول العربيــة. 
تحية طيبة وبعد ؛؛؛

ــون  ــة تك ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــن لقم ــة والعري ــدورة الثامن ــاد ال ــع إنعق م
الجمهوريــة اليمنيــة، أحــد الــدول الســبع املؤسســة لجامعــة الــدول العربيــة، تدخــل 
العــام الثالــث وهــي تعانــي جــور ظلــم وإعتــداء العمليــات العســكرية التــي تشــنها 
ــب  ــا إىل جن ــعودية جنب ــة الس ــة العربي ــادة اململك ــكري بقي ــف العس ــوات التحال ق
ــي أو  ــبب منطق ــاك أي مس ــون هن ــري، دون أن يك ــوي والبح ــري والج ــار ال الحص
عقالنــي، فالحديــث عــن إعــادة رئيــس رشعــي تــم االنقــالب عليــة ليــس بالصحيــح، 
ــد  ــذ عــام 2014، وأمــا الحديــث عــن وقــف امل ــه من ــة صالحيت فهــو رئيــس منتهي
اإليرانــي يف جنــوب الجزيــرة العربيــة فقــد أثبتــت األيــام واألحــداث عــدم صحــة هــذه 

ــاءات. اإلدع
ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية ؛

اســمحوا يل أن أعــرض عليكــم بعــض األرقــام التــي تتحــدث عــن نفســها؛ فقــد بلــغ 
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ــا  ــارس 2015 م ــذ 26 م ــن من ــن اليمني ــوف املدني ــى يف صف ــى والجرح ــدد القت ع
يزيــد عــن 23 ألــف و749 وتــم تدمــر ألــف و577 طريــق وجــر و 763 مدرســة 
ومعهــد و270 مستشــفى ومرفــق صحــي و 403 آالف و39 منــزل مدمــر ومتــرضر 

وألــف و630 حقــل زراعــي.
أفضــت العمليــات العســكرية عــى الجمهوريــة اليمنيــة والحصــار الشــامل املفــروض 
ــي  ــام الثان ــم للع ــة إنســانية تعــد األســوأ عــى مســتوى العال ــق كارث ــا إىل خل عليه
عــى التــوايل، وحســب تقاريــر األمــم املتحــدة هنــاك مــا يزيــد عــن 8 ر18 مليــون 
ــن  ــن مواط ــة مالي ــة، وثماني ــانية عاجل ــاعدات إنس ــة إىل مس ــي بحاج ــن يمن مواط

يعانــون مــن الجــوع.
ــار  ــكرية والحص ــال العس ــبب األعم ــاني بس ــع اإلنس ــور الوض ــر تده ــم يقت ول
ــل قــام التحالــف بشــن الحــرب وفــرض الحصــار الشــامل عــى  الشــامل فقــط، ب
شــعب بأكملــه بذريعــة إعــادة رشعيتــه، يقــوم بالكثــر مــن املمارســات االنتقاميــة 
بحــق أبنــاء جلدتــه وينتهــك الدســتور اليمنــي بشــكل دائــم، ولعــل أســوأ مــا قــام 
بــه هــو محاربــة الشــعب إقتصاديــا وماليــا ومعيشــيا يف قوتــه ولقمــة عيشــة فقــرار 
ــر  ــدن وتغي ــة ع ــاء إىل محافظ ــة صنع ــن العاصم ــي م ــزي اليمن ــك املرك ــل البن نق
ــا  ــة برمته ــة االقتصادي ــف العملي ــبتمر 2016 أدى إىل توق ــه يف 19 س ــس إدارت مجل
وتوقــف تعامــل البنــوك الدوليــة مــع البنــوك اليمنيــة التجاريــة، وتــم تعليــق نظــام 
ــم  ــه ل ــه وحكومت ــة واليت ــس املنتهي ــا أن الرئي ــة swift coda، كم ــالت املالي التحوي
تــف بالتعهــدات وااللتزامــات التــي قدمتهــا إىل عــدد مــن القيــادات العربيــة والدوليــة 
ــاك مــا يقــارب  ــع املحافظــات، فهن ــة ويف جمي ــات كافــة موظفــي الدول بدفــع مرتب
ــو  ــم ال زال ــة وأرسه ــي الدول ــداد موظف ــم أع ــي ه ــن يمن ــن مواط ــعة مالي ــن تس م
ــادس  ــهر الس ــات للش ــع املرتب ــدم دف ــبب ع ــية بس ــة معيش ــون كارث إىل اآلن يعيش
عــى التــوايل، بالرغــم مــن قيــام حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي يف صنعــاء بتقديــم كافــة 

البيانــات واملعلومــات عــر األمــم املتحــدة.
كمــا أن رئيــس الــوزراء وجــه دعــوة لتشــكيل فريق فنــي مــن املســؤولن اإلقتصادين 
واملاليــن مــن حكومــة اإلنقــاذ وحكومــة الرئيــس املنتهيــة واليتــه لتذليــل أي مصاعب 
تواجــه رصف املرتبــات والنــأي بموضــوع املرتبــات عــن املماحكــة السياســية، لكــن ال 

حيــاة ملــن تنــادي والزال موظفــي الدولــة يقاســون األمرين.
ــة  ــران التجاري ــة الط ــام حرك ــدويل أم ــاء ال ــار صنع ــالق مط ــتمرار إغ ــا أن إس كم
ــاء  ــن أبن ــر م ــح الكث ــل مصال ــد أدى إىل تعط ــطس 2016 ق ــذ 9 أغس ــة من واملدني
ــال  ــال األعم ــالب ورج ــن والط ــار الس ــرىض وكب ــص امل ــي وباألخ ــعب اليمن الش
ــة  ــانية العاجل ــاعدات اإلنس ــول املس ــام وص ــة أم ــل إضافي ــع عراقي ــم، ووض وغره
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وباألخــص املــواد العالجيــة والدوائيــة الرضوريــة لحيــاة الكثــر مــن املــرىض، والتــي 
تتــم عــر منظمــات ووكاالت وبرامــج األمــم املتحــدة وغرهــا مــن املنظمــات الدوليــة 

ــة. ــر الحكومي غ
وقــد يــزداد تدهــور الحالــة اإلنســانية يف الجمهوريــة اليمنيــة إذا مــا تــم اســتهداف 
ــاره  ــن بإعتب ــد اليم ــكري ض ــف العس ــدات التحال ــوء تهدي ــى ض ــدة ع ــاء الحدي مين
الريــان الرئيــس لوصــول املســاعدات اإلنســانية مــن مــواد غذائيــة وعالجيــة وكــذا 
اســتراد املــواد األساســية فأكثــر مــن 70 باملائــة مــن اإلحتياجــات األساســية تصــل 
عــر مينــاء الحديــدة، وهــذا مــا دعــا األمــم املتحــدة وكــذا روســيا اإلتحاديــة إلطــالق 
أكثــر مــن تحذيــر ومطالبــة لتجنــب اســتهداف مينــاء الحديــدة وتحويلــه إىل منطقــة 

عســكرية.
ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية ؛

إن اســتمرار العمليــات العســكرية والحصــار الشــامل عــى الجمهوريــة اليمنيــة لــن 
ــن  ــم يف اليم ــا يت ــة، وم ــة العربي ــة يف اللحم ــزق والفرق ــن التم ــد م ــؤدي إال إىل مزي ي
ــر  ــة غ ــالت متفرق ــق دوي ــي خل ــدة وه ــة واح ــيؤدي إىل نتيج ــتمر س ــا إن إس حالي
مســتقرة، وتوفــر البيئــة الخصبــة لرعــرع اإلرهــاب والتطــرف والجماعــات الخارجة 
عــن النظــام والقانــون وبالتأكيــد لــن يقــف هــذا عــى الحــدود اليمنيــة، بــل ســيؤدي 
بطبيعــة الحــال إىل تهديــد أمــن واســتقرار دول املنطقــة، بمــا يف ذلــك دول الخليــج 

العربيــة، التــي لــن تكــون بمنــأى عــن ذلــك.
ــه  ــة الــذي تدعــو إلي ــد عــى وحــدة وســالمة واســتقرار الجمهوريــة اليمني إن التأكي
ــة، يجــب أن ال  ــم العربي ــات القم ــق وأدبي ــا هــو يف وثائ ــة كم ــدول العربي جامعــة ال
ــل  ــك بالفع ــم ذل ــة لدع ــاك رضورة ملح ــل هن ــرات، ب ــس األدراج واملؤتم ــل حبي يظ
والتحــرك الجــاد ملصلحــة اليمــن وشــعبة ولضمــان أمــن واســتقرار املنطقــة ككل.

ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية ؛
يف ختــام رســالتي أود أن أؤكــد لكــم بــأن الجمهوريــة اليمنيــة بالرغــم مــن تعرضهــا 
ــن  ــاع ع ــتمرة يف الدف ــادرة ومس ــا ق ــقائها، فإنه ــل أش ــن قب ــار م ــرب والحص للح
نفســها منــذ 26 مــارس 2015 حتــى يومنــا هــذا، ويف نفــس الوقــت تمــد يــد الســالم 
واإلخــاء وإنهــا عــى اســتعداد للجلــوس عــى طاولــة الحــوار مــع الجــارة الســعودية 
التــي تقــود التحالــف العربــي يف حربهــا الظاملــة عــى اليمــن، بغيــة وقــف الحــرب 

والحصــار.
وإننــا لعــى ثقــة بــأن شــعبنا العربــي وعــدد مــن القــادة العــرب ال يحبذون إســتمرار 
العمليــات العســكرية والحصــار عــى اليمــن وشــعبة، لــذا نأمــل أن يســتمر أشــقاءنا 
القــادة العــرب يف مســاعيهم الحميــدة إلقنــاع قيــادات التحالــف مــن الــدول املعنيــة 
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ــامل،  ــار الش ــع الحص ــكرية ورف ــات العس ــعودية لوقــف العملي ــة الس ــادة اململك بقي
ودعــم الجهــود السياســية الســلمية العادلــة التــي نثــق بأنهــا ســتقود بالدنا وشــعبنا 

إىل بــر األمــان.
ندعــو إىل إيقــاف الحــرب ورفــع الحصــار الشــامل، وتشــكيل وفــد يضــم عــدد مــن 
ــى  ــب ع ــن كث ــالع ع ــن واالط ــارة اليم ــة لزي ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــدول وأمان ال

ــع. ــة األوضــاع عــى أرض الواق حقيق
وتقبلوا أسمى إعتباري.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة القاضي العامة عبد 
رغشي

ُ
الكريم بن عبد الرمحن الب

]05/أبريل/2017[ صنعاء - سبأ:
ــزاء  ــة ع ــوم برقي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال بع
ومواســاة يف وفــاة القــايض العالمــة عبــد الكريــم بــن عبــد الرحمــن الُرغــي عضــو 
املحكمــة العليــا الــذي وفــاه األجــل أثنــاء تلقيــه العــالج بجمهوريــة مــر العربيــة.. 
مخلفــا ســجال مهنيــا وعلميــا حافــال باإلنجــاز والعطــاء والتميــز يف العمــل القضائــي 

والعلمــي وخدمــة العلــم والعدالــة. جــاء فيهــا:
ــد  ــه وارسة الفقي ــي واخوان ــن الُرغ ــد الرحم ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب االخ محم
الراحــل القــايض العالمــة عبــد الكريــم الُرغــي وكافــة آل الُرغــي الكــرام.. ببالــغ 
ــأ وفــاة القــايض العالمــة عبــد الكريــم بــن عبــد الرحمــن  ــا نب الحــزن واألىس تلقين

الُرغــي رحمــه اللــه رحمــة األبــرار.
ــل  ــم والعم ــة العل ــي يف خدم ــوز التفان ــن رم ــزا م ــل رم ــد الراح ــد كان الفقي لق
ــة  ــادرات واالنتصــار للعدال ــة أيضــا باملب ــت مليئ ــي كان ــه الت ــة حيات ــي طيل القضائ
ــذي  ــد ال ــد للفقي ــاس والســجل العلمــي والعمــي الخال ــا بــن الن والســعي لتحقيقه
ــي  ــاء اليمن ــخ القض ــاس وتاري ــي الن ــدا يف وع ــل خال ــم والعم ــارة يف العل ــه من يجعل
الــذي تميــز بوجــود أمثــال القــايض العالمــة عبــد الكريــم الُرغــي ويتميــز تاريــخ 

ــى. ــات ال تمح ــن بصم ــل م ــا الراح ــال فقيدن ــه أمث ــا ترك ــي بم ــاء اليمن القض
تغمــد اللــه الفقيــد الراحــل بواســع رحمتــه، واســكنه فســيح جناتــه، والهــم الجميــع 

الصــر والســلوان. »انــا للــه وانــا اليــه راجعــون«.
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الرئيس الصماد يهنئ الرئيس السوري مبناسبة يوم اجلاء
]16/أبريل/2017[ صنعاء ـ سبأ:

بعــث األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل 
ــعب  ــاالت الش ــبة احتف ــد بمناس ــار األس ــورية بش ــة الس ــة العربي ــس الجمهوري رئي

ــالء. ــوم الج ــقيق بي ــوري الش الس

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة املناضل حممد حامت 
اخلاوي

]18/أبريل/2017[ صنعاء – سبأ:
ــزاء  ــة ع ــى برقي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــي الصم ــح ع ــث األخ صال بع

ــاوي. ــم الخ ــد حات ــل محم ــاة املناض ــاة يف وف ومواس
ونــوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف برقيتــه بــأدوار الفقيــد الوطنيــة 
وإســهاماته النضاليــة يف الدفــاع عــن الثــورة والجمهوريــة والوحــدة ومــن مختلــف 
مواقــع املســئولية التــي أُســندت إليــه خــالل مســرة حياتــه وآخرهــا عضــواً بمجلــس 

ــورى. الش
ــاء  ــه األوفي ــرة أبنائ ــن خ ــدا م ــد واح ــل الفقي ــر برحي ــن خ ــار إىل أن الوط وأش
ووطنيــا مخلصــا ممــن وهبــوا حياتهــم لخدمــة الوطــن، حيــث كان مثــاال لإخــالص 

ــي. والتفان
وعــر الرئيــس الصمــاد عــن خالــص العــزاء وصــادق املواســاة ألرسة الفقيــد يف هــذا 
املصــاب، مبتهــال إىل اللــه العــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح 

جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. »إنــا للــه وإنــآ إليــه راجعــون«.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة العميد الركن حسني 
صاحل خريان

]19/أبريل/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
إىل أرسة الفقيــد العميــد الركــن حســن صالــح ناجــي خــران مديــر عــام العمليــات 

والســيطرة بــوزارة الداخليــة الــذي وافــاه األجــل عــن عمــر ناهــز الـــ 57 عامــا.
ــاة  ــزن واألىس يف وف ــغ الح ــن بال ــه ع ــيايس يف برقيت ــس الس ــس املجل ــرب رئي وأع
ــه يف أداء  ــد وتفاني ــب الفقي ــراً إىل مناق ــران، مش ــح خ ــن صال ــن حس ــد الرك العمي
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ــة. ــئولية عالي ــالص ومس ــدار وإخ ــه باقت ــة إلي ــام املوكل ــه وامله عمل
وأوضــح أن املؤسســة األمنيــة خــرت برحيــل الفقيــد كادرا وطنيــا مخلصــاً وخــرة 

أمنيــة وإداريــة عاليــة، وتــرك ســمعة وروح وطنيــة خالقــة وأثــر دائــم ال يــزول.
ــالً إىل  ــد مبته ــاة ألرسة الفقي ــزاء واملواس ــص الع ــن خال ــاد ع ــس الصم ــر الرئي وع
املــوىل عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويلهــم أهلــه وذويــه ومحبيــه الصــر 

ــه راجعــون«. ــا الي ــه وإن ــا لل والســلوان. »إن

الرئيس الصماد يهنئ عمال اليمن مبناسبة عيد العمال
]30/أبريل/2017[ صنعاء - سبأ:

ــة  ــن بكاف ــال اليم ــى، عم ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــأ األخ صال هن
ــط وكل  ــاص واملختل ــام والخ ــن الع ــن بالقطاع ــة والعامل ــة واليدوي ــم الحرفي مهنه
العمــال مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي بمناســبة عيــد العمــال الــذي يصــادف األول مــن 

شــهر مايــو.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف التهنئــة، أن هــذا العيــد يُعــد تعبــرًا عــن 

قيمــة العمــل والعمــال ودورهــم يف النهــوض باليمــن ودفــع عجلــة التنميــة.
ــود  ــز صم ــد ركائ ــة، وأح ــوض والتنمي ــة النه ــرز لعملي ــرك األب ــم املح ــال » أنت وق
ــاع  ــن انقط ــة ع ــم الناتج ــد ملعاناتك ــم، والب ــدوان الغاش ــة الع ــن يف مواجه اليمني
املرتبــات وتدمــر مؤسســات العمــل أن تنتهــي فبســواعدكم وكل اليمنيــن ووفائكــم 

ــاة«. ــذه املأس ــتنتهي ه ــم س لوطنك
ــم  ــن باعتباره ــال اليم ــي لعم ــايل والوطن ــدور النض ــاد بال ــح الصم ــاد األخ صال وأش
ــف  ــة يف مختل ــة العمالي ــا إىل دور الحرك ــاء.. الفت ــة والبن ــالع التنمي ــم ق ــد أه أح

ــن. ــا الوط ــر به ــي م ــة الت ــات النضالي املحط
ــآت  ــر املنش ــي وتدم ــاد الوطن ــز اإلقتص ــدوان لركائ ــتهداف الع ــار إىل أن اس وأش
ــل يف  ــاف العم ــزي وإيق ــك املرك ــل البن ــاج ونق ــز اإلنت ــة ومراك ــات الصناعي والتجمع
مراكــز اإلنتــاج الحيويــة كان هدفــه كــر صمــود اليمنيــن.. الفتــا إىل أن هــذا الهــدف 
ــة. ــة والتاريخي ــدد بفعــل صمــود العمــال وشــعورهم العــايل باملســؤولية الوطني تب

ــن  ــف م ــى التخفي ــتعمل ع ــة س ــى أن الدول ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
ــات  ــة املروع ــي وإقام ــاج الزراع ــام باإلنت ــا إىل اإلهتم ــن.. داعي ــال اليم ــاة عم معان

ــة. ــة التنمي ــل عملي ــة لتفعي املمكن
كمــا دعــا العمــال إىل االســتمرار يف بــذل املزيــد مــن الجهــد والعمــل مــن أجــل تعزيز 

عوامــل الصمــود واملواجهة.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة مستشار وزارة الصحة 
لقطاع السكان

]06/مايو/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعى برقيــة عزاء ومواســاة 
إىل أرسة الفقيــد محمــد عــي الحــاج مستشــار وزارة الصحــة العامــة لقطــاع الســكان 

الــذي وافــاه األجــل بعــد حيــاة حافلــة بالعمــل الوطنــي. جــاء فيهــا:
ــخصية  ــة والش ــة الصادق ــة الوطني ــل القام ــأ رحي ــا نب ــزن تلقين ــغ األىس والح ببال
ــذا  ــه يف ه ــد رحيل ــذي يع ــاج ال ــي الح ــد ع ــذة األســتاذ محم ــة الف ــة واملعرفي العلمي
الظــرف خســارة فادحــة للوطــن والشــعب اليمنــي ملــا عــرف بــه مــن رأي ســديد 
ومعرفــة عميقــة بكثــر مــن القضايــا واملشــكالت، ومــا قدمــه الفقيــد مــن مبــادرات 
ــه  ــخ حيات ــة تاري ــوس طيل ــد ملم ــكانية وجه ــة والس ــاالت الصحي ــة يف املج وطني
النضاليــة يف ســبيل تطــور اليمــن والشــعب اليمنــي والنهــوض بــه ورقيــه وتقدمــه 

ــة. ــة الكامل ــة املدني ــق الدول وتحقي
إننــا إذ نعزيكــم ونعــزي أنفســنا برحيــل هــذه الهامــة الوطنيــة الكبــرة لعــى ثقــة 
تامــة بــأن رصيــده العلمــي واملعــريف والوظيفــي كفيــل بخلــود ذكــره العطــر، وأن 
روحــه اإلنســانية التواقــة لــكل خــر, ســتظل دومــا حــارضة يف الوعــي العــام، وقدوة 

لــكل مــن عرفــه وعمــل معــه.
ــاة  ــادق املواس ــزاء وص ــص الع ــم بخال ــدم إليك ــي أتق ــل فإنن ــاب الجل ــذا املص وبه
القلبيــة ســائال املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد فقيــد الوطــن بواســع رحمتــه وغفرانــه 
وأن يســكنه فســيح جناتــه ورضوانــه وأن يلهمكــم جميعــا الصــر والســلوان. » إنــا 

ــه راجعــون. ــا إلي ــه وإن لل

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة املناضل اللواء علي حممد الشامي
]10/مايو/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة إىل 
زيــد بــن عــي محمــد الشــامي وإخوانــه وكافــة آل الشــامي يف وفــاة املناضــل اللــواء 
عــي محمــد الشــامي بعــد عمــر وســجل وطنــي مــرف يف النضــال مــن أجــل الثورة 

والجمهوريــة والوحــدة واســتقالل اليمــن وســيادته ونهوضــه. جــاء يف الرقيــة:
ــن  ــد ب ــن محم ــي ب ــواء ع ــل الل ــد املناض ــاة الوال ــأ وف ــغ نب ــزن وأىس بال ــا بح تلقين
ــة  ــف البطولي ــب املواق ــامخة وصاح ــة الش ــة الوطني ــو القام ــامي وه ــد الش محم
والســجل الوطنــي املتميــز الــذي يمثــل قــدوة يف العمــل واملثابــرة واإلخــالص وإيثــار 
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املصلحــة الوطنيــة العليــا واملبــادرة الدؤوبــة مــن أجــل نهضــة اليمــن وعزتــه وقوتــه.
لقــد كان الفقيــد الراحــل صاحــب بصمــات ال تــزول يف تاريــخ الثــورة والجمهوريــة 
والدفــاع عــن املكتســبات الوطنيــة ورجــل تمــي معــه أخالقــه ومبادئــه يف كل مواقفه 
وأعملــه واملهــام واألعمــال الوطنيــة التــي أســندت إليــه يف مختلــف املناطــق واملناصب 
التــي تقلدهــا وعمــل فيــه، ممــا يعزينــا يف رحيلــه بجميــل األثــر واملواقــف املرفــة 

التــي خلفهــا وتركهــا نراســا لأجيــال مــن بعــده.
ــز  ــوىل ع ــأل امل ــا لنس ــنا جميع ــزي أنفس ــل ونع ــد الراح ــم يف الفقي ــا وإذ نعزيك وإنن
وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصر 

والســلوان. »إنــا للــه وإنــآ إليــه راجعــون«.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة العامة حممد بن علي 
املروني

]11/مايو/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة العالمــة محمــد بــن عــي املرونــي عضــو رابطــة علمــاء اليمــن، الــذي وافــاه 
األجــل بعــد عمــر حافــل بالعمــل يف ســبيل الحــق ونــر العلــم واملعرفــة واإلصــالح 

بــن النــاس. جــاء يف الرقيــة:
ــي  ــة آل املرون ــه وكاف ــه وأرست ــي وإخوان ــي املرون ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب األخ أحم

ــرام.. الك
بحــزن عميــق تلقينــا نبــأ وفــاة ولدكــم املربــي واملعلــم واملجتهــد، املجاهــد العالمــة 
ــادرا يف الخــر  ــدا ومب ــه مجــدا ومجته ــذي قــى حيات ــي ال ــن عــي املرون ــد ب محم
ــك خــر  ــام بحــق ذل ــم واملعرفــة والقي ــاس بالصــالح ونــر العل والســعي بــن الن

ــكل أو يمــل. ــا دون أن ي ــاة وتقلباته ــا كل الصعــاب ومــرارة الحي ــام متحدي قي
إننــا وإذ نعزيكــم ونعــزي أنفســنا يف وفــاة الوالــد العالمــة محمــد بــن عــي املرونــي، 
لنســال اللــه العــي القديــر أن يجزيــه خــر الجــزاء عــى كل مــا بذلــه يف ســبيل العلــم 
والفتــوى والســعي الدائــم بــن النــاس بالخــر واملحبــة والســالم واملبــادرة الذاتيــة 
الدائمــة، وأن يســكنه فســيح جناتــه ويعــوض اليمــن عــن فقــده بمــن يســد الفــراغ 

الكبــر الــذي تركــه رحيلــه.
سائلن املوىل عز وجل أن يلهم الجميع الصر والسلوان.
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الرئيس الصماد يعزي يف وفاة القاضي العامة حممد محود عباد
]11/مايو/2017[ صنعاء - سبأ:

ــزاء  ــة ع ــوم برقي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال  بع
ومواســاة يف وفــاة العالمــة القــايض محمــد حمــود عبــاد الــذي وافــاه األجــل اليــوم 
ــالص  ــاء بإخ ــم والقض ــة العل ــا يف خدم ــى جله ــا ق ــز ال 95 عام ــر ناه ــن عم ع
وتفانــي ونزاهــة، وســعي دؤوب لتطويــر القضــاء اليمنــي وأعمالــه وأدواتــه. وجــاء 

ــة: يف الرقي
ــع  ــاد وجمي ــاد، األخ حمــود بــن محمــد عب ــم بــن محمــد حمــود عب ــد الكري األخ عب
أوالد وأرسة الوالــد الفقيــد العالمــة محمــد بــن حمــود عبــاد وكافــة آل عبــاد الكــرام..

ببالــغ الحــزن واألىس تلقينــا نبــأ والدكــم املغفــور لــه بــإذن اللــه القــايض العالمــة 
محمــد بــن حمــود عبــاد الــذي غــادر الحيــاة الفانيــة بعــد رحلــة عطــاء خالــدة يف 
العمــل القضائــي والعلمــي واإلجتهــاد والتفانــي يف خدمــة الحيــاة القضائيــة والعدالــة 
ــم  ــر الدائ ــه ذات األث ــه وأفعال ــنة يف أقوال ــدوة الحس ــيد الق ــع وتجس ــر املجتم وتنوي
الــذي لــن يــزول مــن وعــي املجتمــع وتاريــخ اليمــن املعــارص وســتتناقله األجيــال 

وخاصــة يف ســجل العمــل القضائــي.
ــه.. لعــى  ــه ومغفرت ــه بواســع رحمت ــد الراحــل تغمــده الل ــا إذ نعزيكــم يف الفقي إنن
ــي  ــب، له ــه الخص ــجل حيات ــم ويف س ــة فيك ــاده املاثل ــه، ومب ــه، وقيم ــة أن روح ثق
أكــر عــزاء لنــا جميعــا يف رحيلــه عــن دنيــا الفنــاء، وأن مــا زرعــه فيكــم مــن قيــم 
ومعــارف وســمو يف العلــم والعمــل ســتبقى حيــة ومتجــددة، ألنــه كان مــن القالئــل 
الذيــن يعملــون للخلــود يف الدنيــا واآلخــرة بالقــول والعمــل الصالــح والســعي مــن 
ــان يف  ــاة اإلنس ــن حي ــل م ــي تجع ــم الت ــان، وكل القي ــدل واإلحس ــر والع ــل الخ أج

ــا ال يــزول وال ينــى باملــوت والغيــاب. ــا أثــرا حقيقي ــاة الدني الحي
نســال اللــه العــي القديــر ان يلهمكــم وكافــة االهــل ومحبــي الفقيــد الراحــل الصــر 

والســلوان، وانــا للــه وانــا اليــه راجعــون.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة املناضل علي حممد 
علي الضياني

]13/مايو/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء مواســاة، يف 
وفــاة املناضــل والقيــادي يف الحــزب االشــراكي اليمنــي عــي محمــد عــي الضيانــي، 
عضــو اللجنــة املركزيــة للحــزب االشــراكي، ســكرتر أول الحــزب يف محافظــة حجــة. 
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وجــاء يف الرقيــة:
األخ ماجــد عــي الضيانــي وكافــة أرسة الفقيــد الراحــل األســتاذ عــي محمــد الضيانــي 

ــي الكرام.. وآل الضيان
بحــزن وآىس بالــغ تلقينــا نبــأ وفــاة املغفــور لــه بــإذن اللــه تعــاىل األســتاذ عــي بــن 
محمــد عــي الضيانــي الــذي رحــل عنــا تــاركا مواقــف وطنيــة ال تنــى وأثــرا دائمــا 
ــدأ  ــات عــى الحــق والصمــود عــى املب ــل والثب ــه املــوت مــن الشــجاعة والنب ال يغيب
والثبــات يف التوجــه وصــدق النوايــا وســالمة تقديــر املواقــف والســعي الدائــم لرفعــة 

ونهــوض اليمــن.
ــف  ــكار واملواق ــن األف ــا ع ــوا دوم ــن بحث ــن الذي ــد م ــل واح ــد الراح ــد كان الفقي لق
التــي ينتصــف بهــا املظلومــن واملســتضعفن وتنهــض بهــا اليمــن وشــعبه..وصامدا 

ــة. ــة والنقي ــة الواعي يف وجــه اإلغــراءات والتحديــات ونموذجــا للشــخصية اليمني
ــد لنســال املــوىل عــز وجــل أن  ــل الفقي ــا وإذ نعزيكــم ونعــزي أنفســنا يف رحي وإنن
يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهمنــا وإياكــم الصــر والســلوان. 

»إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

الرئيس الصماد يهنئ الرئيس اإليراني بفوزه بوالية ثانية
]20/مايو/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل الرئيس 
ــة  ــوزه بوالي ــبة ف ــة بمناس ــالمية اإليراني ــة اإلس ــس الجمهوري ــي رئي ــن روحان حس

ثانيــة لرئاســة الجمهوريــة. جــاء يف الرقيــة:
ــعب  ــم والش ــة أن نهنئك ــة اليمني ــى يف الجمهوري ــيايس األع ــس الس ــب يل واملجل يطي
ــة، يف  ــالمية اإليراني ــة اإلس ــة الجمهوري ــة يف رئاس ــة ثاني ــم بوالي ــي.. بفوزك اإليران
ــور  ــن ص ــورة م ــس ص ــي تعك ــة الت ــات اإليراني ــرة لالنتخاب ــة ع ــدورة الثاني ال

ــالمية. ــة اإلس ــه الجمهوري ــت إلي ــذي وصل ــيايس ال ــي الس ــدم والرق التق
إننــا وإذ نبــارك لكــم هــذا الفــوز الكبــر لنســال املــوىل عــز وجــل أن يوفقكم ويســدد 

خطاكــم، وأن يســتمر مروعكــم النهضــوي املتميــز يف النجــاح املطرد.
لقــد تحقــق للشــعب اإليرانــي الكثــر يف رئاســتكم األوىل كمــا شــهدت عالقــات إيــران 
ــارات يف  ــذه اإلنتص ــتمر ه ــهودة، وستس ــارات مش ــرا وانتص ــورا كب ــة تط الخارجي

التوســع واإلزدهــار.
إننــا نتطلــع بــكل ثقــة إىل عالقــات أكثــر تطــورا وتقدمــا مــع الجمهوريــة اإلســالمية 
ــن  ــات ب ــرد العالق ــكل مط ــزز بش ــة، وأن تتع ــتكم الحكيم ــل رئاس ــة يف ظ اإليراني

ــي واإليرانــي. الشــعبن اليمن
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نتمنــى لكــم دوام التوفيــق والنجــاح.. ونكــرر مباركتنــا لكــم بهــذا الفوز الــذي حققه 
الشــعب اإليرانــي يف مرحلــة هامــة مــن تاريــخ إيــران، وبمــا يعــزز مــن حضورهــا 

القــوي مــن أجــل إحــالل الســالم يف املنطقــة والعالــم.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ قادة الدول العربية 
واإلسامية حبلول شهر رمضان

]26/مايو/2017[ صنعاء - سبأ:
ــي إىل  ــات تهان ــى برقي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال بع
إخوانــه ملــوك وأمــراء ورؤســاء الــدول العربيــة واإلســالمية بمناســبة حلــول شــهر 

ــارك. ــان املب رمض
وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن تمنياتــه لهــم بــدوام الصحــة والعافية.. 
ســائال املــوىل عــز وجــل أن يعيــد هــذا الشــهر الكريــم وقــد تحقــق لأمتــن العربيــة 

واإلســالمية كل مــا تصبــو إليــه مــن رفعــة وتقــدم.

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة الشيخ أمحد بن فريد الصرمية
]27/مايو/2017[ صنعاء - سبأ:

ــزاء  ــة ع ــوم برقي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال بع
يف وفــاة الشــيخ أحمــد بــن فريــد الريمــة عــن عمــر ناهــز الـــ 70 عامــا حافلــة 

ــة: ــاء يف الرقي ــر. وج ــباقة إىل كل خ ــادرات الس ــة واملب ــف املرف ــاء واملواق بالعط
ــد  ــه بــن فري ــد الل ــد الريمــة، والشــيخ عب األخ صالــح أحمــد بــن أحمــد بــن فري
الريمــة واألخ قنــاف بــن أحمــد بــن فريــد الريمــة واألخ فريــد بــن صالــح أحمــد 

الريمــة، وكافــة آل الريمــة الكــرام يف محافظــة شــبوة.
ــد الريمــة تغمــده  ــن فري ــاة الشــيخ أحمــد ب ــأ وف ــغ نب ــأىس وحــزن بال ــا ب تلقين
اللــه بواســع رحمتــه وألهمنــا وإياكــم الصــر والســلوان عــى رحيــل رمــز مــن رمــوز 
ــا ال  ــل وعنوان ــكل جمي ــا ل ــر وصانع ــادرا إىل كل خ ــه مب ــى حيات ــذي ق ــن ال الوط

يمكــن نســيانه يف التنميــة والبنــاء والتطويــر ورجــل ســبق إىل كل معــروف.
لقــد فقــدت اليمــن برحيــل الشــيخ أحمــد بــن فريــد الريمــة رجــل موقــف وبنــاء 
ــارة  ــروف خس ــذه الظ ــل ه ــه يف مث ــرة، ورحيل ــات الكب ــال املهم ــن رج ــل م ورج
ــة يف مشــاريع  ــة املاثل ــاره الوطني ــن يعوضهــا أو يجرهــا ســوى آث ــة كبــرة ل وطني
ــة والحيويــة يف  ــم يكــن آخرهــا مشــاركته الفاعل ــة التــي ل التنميــة ومواقفــه الوطني

ــي الشــامل. مؤتمــر الحــوار الوطن
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ــه  ــم أهل ــه وأله ــيح جنات ــكنه فس ــه وأس ــع رحمت ــل بواس ــد الراح ــه الفقي ــد الل تغم
ــون ». ــه راجع ــآ إلي ــه وإن ــا لل ــلوان. »إن ــر والس ــه الص وذوي

رئيس اجمللس السياسي يعزي يف وفاة النقيب أمحد محود أبو راس
]02/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ: 

ــزاء  ــة ع ــوم برقي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال بع
ــف  ــل باملواق ــر حاف ــد عم ــو راس بع ــود أب ــد حم ــب أحم ــاة النقي ــاة يف وف ومواس
الوطنيــة والــروح املبــادرة إىل الخــر وإصــالح ذات البــن واملواقــف الســباقة إىل كل 

ــة: ــاء يف الرقي ــر. وج الخ
األخــوان أمــر ونجــم الديــن أبــو راس واألخ النقيــب فهــد حمــود أبــو راس، وكافــة 
آل أبــو راس الكــرام.. ببالــغ األىس والحــزن تلقينــا نبــأ وفــاة النقيــب أحمــد حمــود 
أبــو راس الــذي كان مثــاال للرجــل والشــخصية الوطنيــة الفــذة الصادقــة مــع اللــه 
والنــاس وصاحــب املواقــف الوطنيــة الســباقة إىل كل خــر وصــالح، واملواقــف املبادرة 

مــن أجــل التنميــة والتطويــر.
ــة  ــذه املرحل ــة يف ه ــو راس وخاص ــود أب ــد حم ــب أحم ــل النقي ــا برحي ــد فقدن لق
ــه،  ــه، وكلمت ــوره، وموقف ــه حض ــال ل ــن، رج ــخ اليم ــمة يف تاري ــة والحاس الحساس
ــة  ــة وغني ــة وأصيل ــة حقيقي ــن تجرب ــة م ــورة نابع ــب مش ــديد وصاح ــه الس ورأي

ــع. ــع أجم ــن واملجتم ــا للوط ــح العلي ــي املصال ــددة تراع ومتج
ــب، لنســأل املــوىل عــز وجــل أن  ــل النقي ــا إذ نعزيكــم ونعــزي أنفســنا يف رحي وإنن
ــا بمــن  ــا وإياكــم الصــر والســلوان وأن يمــن علين ــه ويلهمن يتغمــده بواســع رحمت

ــه راجعــون«. ــآ إلي ــه وإن ــا لل ــه وحضــوره الوطنــي. » إن يقتــدي بــه وبتجربت

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة الشيخ حممد حييى حمسن الغويل
]06/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ:

ــاة  ــة عــزاء يف وف ــس الســيايس األعــى برقي ــس املجل ــاد رئي ــح الصم بعــث األخ صال
الشــيخ محمــد يحيــى محســن الغــويل عــن عمــر ناهــز الســتن عامــا حافــل باملواقف 

الوطنيــة واإلجتماعيــة، والنضــال مــن أجــل الوطــن. وجــاء يف الرقيــة:
ــغ  ــرام، ببال ــويل الك ــة آل الغ ــه وكاف ــويل وإخوان ــى الغ ــد يحي ــن محم ــيف ب األخ س
األىس والحــزن تلقينــا نبــأ وفــاة الشــيخ محمــد يحيــى محســن الغــويل شــيخ مشــائخ 
ــة  ــذكاء والنباه ــي وال ــاء الوطن ــوز النق ــن رم ــدا م ــذي كان واح ــب، ال ــة عجي غول
اإلجتماعيــة والوعــي الوطنــي املتميــز وصاحــب الحضــور الكبــر وعميــق األثــر يف كل 
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املواقــف ومــن الذيــن ســعوا طــوال حياتهــم مــن أجــل الخــر والســالم واإلســتقرار 
ــم  ــت دعائ ــة وتثبي ــة والهيمن ــن التبعي ــرر م ــة والتح ــة اإلجتماعي ــق العدال وتحقي

ــة. ــة املدني ــع والدول املجتم
وإننــا إذ نعزيكــم يف هــذا املصــاب الجلــل، لنســال املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد 
بواســع رحمتــه ويلهمنــا وإياكــم الصــر والســلوان وإننــا عــى ثقــة أن ســجل حيــاة 
الفقيــد الراحــل ونضاالتــه ســتمثل مدرســة حيــة ال تمــوت ينهــل منهــا كل محبيــه 

واملقتديــن بــه ويصعــب تجاوزهــا أو نســيانها. » إنــا للــه وإنــآ إليــه راجعــون«.

رسالتان من الرئيس الصماد إىل أمني عام األمم املتحدة ورئيس 
جملس األمن

]07/يونيو/2017[ صنعاء ـ سبأ:
ســّلم وزيــر الخارجيــة املهنــدس هشــام رشف عبداللــه اليــوم املنســق املقيــم لأمــم 
ــح الصمــاد رئيــس  املتحــدة يف اليمــن جيمــي ماكغولدريــك رســالتن مــن األخ صال
املجلــس الســيايس األعــى، موجهتــن لأمــن العــام لأمــم املتحــدة ورئيــس مجلــس 

األمــن لشــهر يونيــو.
ــن  ــية يف اليم ــة السياس ــع بالعملي ــدة يف الدف ــم املتح ــدور األم ــالتان ب ــق الرس تتعل
ــار  ــع الحص ــدوان ورف ــاف الع ــة إيق ــى أهمي ــد ع ــا، والتأكي ــا منه ــف بالدن وموق

ــي. ــعب اليمن ــى الش ــروض ع ــامل املف الش

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة رجل األعمال خالد 
حسني الصيفي

]11/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ: 
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة رجــل األعمــال خالــد حســن محمــد الصيفــي، الــذي وافــاه األجــل عــن عمــر 
تجــاوز الخمســن عامــا، حافلــة بالتميــز والســرة املهنيــة العطــرة يف مجــال املــال 

واألعمــال وعمــل الخــر وخدمــة الوطــن واملجتمــع. وجــاء يف الرقيــة:
األخ طاهــر خالــد حســن محمــد الصيفــي واألخــوة محمــد والعــزي حســن الصيفي، 

ــي الكرام.  ــة أرسة وآل الصيف وكاف
ببالــغ الحــزن واألىس تلقينــا نبــأ وفــاة خالــد حســن محمــد الصيفــي الــذي كان رمزا 
للمواطــن الريــف ورجــل األعمــال النزيــه الصــادق وصاحــب األيــادي البيضــاء يف 

كثــر مــن املواقــف الوطنيــة واالجتماعيــة وفعــل الخــر واملســابقة اليــه.
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واننــا إذ نعزيكــم يف رحيــل الفقيــد، ونعــزي انفســنا.. لعــى ثقــة بــأن النهــج الــذي 
كانــت عليــه ســرة املرحــوم ســيظل أثــرا ال يــزول وســرة عطــرة يقتــدى بهــا يف كل 
ــه  ــه وأســكنه فســيح جنات ــد بواســع رحمت ــه الفقي خــر وصــالح وســالم..تغمد الل
والهمنــا وإياكــم وكافــة محبيــه الصــر والســلوان. »إنــا للــه وانــا إليــه راجعــون«.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ الرئيس الروسي مبناسبة 
العيد الوطني

]11/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ: 
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
جمهوريــة روســيا اإلتحاديــة فالديمــر بوتــن، بمناســبة إحتفــاالت الشــعب الــرويس 

الصديــق بالعيــد الوطنــي.

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة العميد حييى عبد اهلل الشيخ
]19/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة العميــد الركــن يحيــى عبــد اللــه حمــود الشــيخ عــن عمــر تجــاوز الخمســن 
عامــا حافلــة باملواقــف الوطنيــة واألداء العمــي املتميــز يف القــوات املســلحة. وجــاء يف 

الرقيــة:
الوالــد الشــيخ عبــد اللــه حمــود الشــيخ وعبــد البــاري بــن يحيــى عبــد اللــه الشــيخ 

وإخوانــه وكافــة آل الشــيخ بمديريــة الطويلــة الكــرام..
ببالــغ الحــزن واالىس تلقينــا نبــا وفــاة األخ العميــد الركــن يحيــى عبــد اللــه الشــيخ 
الــذي كان مــن القــادة العســكرين املتميزيــن وذوي املواقــف املرفــة واألداء العمــي 
ــل  ــذي عم ــاس، وال ــن والن ــة الوط ــة يف خدم ــخصية املتفاني ــز.. والش ــي املتمي واملهن
ــد  ــه الفقي ــد الل ــلحة.. تغم ــوات املس ــر الق ــل تطوي ــن أج ــة م ــه املهني ــة حيات طيل
ــر  ــه الص ــة محبي ــم وكاف ــا وإياك ــه والهمن ــيح جنات ــكنه فس ــه وأس ــع رحمت بواس

ــه راجعــون ». ــا إلي ــه وإن ــا لل والســلوان. »إن

نصر احلارثي
ُ
رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الشيخ م

]24/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ: 
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة الشــيخ ُمنــر بــن حصيــان الحارثــي الــذي وفــاه األجــل عــن عمــر حافــل 
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ــة  ــم العدال ــز قي ــر وتعزي ــادرة إىل الخ ــة واملب ــروح الخالق ــة وال ــف الوطني باملواق
ــات  ــه وتضحي ــن ووحدت ــبات الوط ــة ومكتس ــم الوطني ــن القي ــاع ع ــة والدف واملواطن

ــة: ــه. وجــاء يف الرقي أبنائ
ــي  ــان الحارث ــة أرسة وآل حصي ــي وكاف ــان الحارث ــن حصي ــر ب ــن ُمن ــي ب األخ ع
ــر  ــيخ ُمن ــاة الش ــأ وف ــزن وأىس نب ــم وح ــا بأل ــد تلقين ــزاء لق ــبوة األع ــان ش ببيح
بــن حصيــان الحارثــي الــذي كان واحــدا مــن الرمــوز الوطنيــة العزيــزة والخالقــة 
والنبيهــة، وعميقــة املعرفــة بمــآالت األمــور وحســن التقديــر واملبــادرة إىل الخــر يف 

ــاس. ــل كل الن ــن أج ــن وم ــاء الوط ــة أرج كاف
تغمــد اللــه فقيدنــا الراحــل بواســع رحمتــه وألهمنــا وإياكــم وكافــة أهلــه ومحبيــه 

الصــر والســلوان. » إنــا للــه وإنــآ إليــه راجعــون«.

الرئيس الصماد يهنئ قادة الدول العربية واإلسامية حبلول عيد 
الفطر

]24/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ: 
ــي إىل  ــات تهان ــى برقي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال بع
ــد  ــول عي ــة واإلســالمية بمناســبة حل ــدول العربي ــوك وأمــراء ورؤســاء ال ــه مل إخوان

ــارك. ــر املب الفط
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن تمنياتــه لهــم بموفــور الصحــة والرفــاء 
ولشــعوبهم دوام التقــدم والنمــاء.. ســائال املــوىل عــز وجــل أن يعيــد هــذه املناســبة 

وقــد تحقــق لأمــة العربيــة واإلســالمية كل مــا تصبــوا إليــه مــن عــزة ورفعــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف استشهاد العميد حسني 
قاسم السقاف

]25/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
استشــهاد العميــد حســن قاســم احمــد الســقاف قائــد اللــواء 312مــدرع يف جبهــة 

رصواح وهــو يــؤدي واجبــه الوطنــي يف صــد الغــزاة واملعتديــن. وجــاء يف الرقيــة:
ــرواح  ــقاف ب ــة آل الس ــه، وكاف ــقاف وإخوان ــم الس ــن قاس ــن حس ــد ب األخ محم

ــرام الك
ــد  ــد حســن قاســم الســقاف قائ ــأ استشــهاد العمي ــا نب ــم بالغــن تلقين بحــزن وأل
ــد  ــادي يف ص ــي والجه ــي واإليمان ــه الوطن ــؤدي واجب ــو ي ــدرع وه ــواء 312 م الل
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العــدوان والغــزاة يف جبهــة رصواح بمحافظــة مــأرب مقدمــا نموذجــا وطنيــا ناصعــا 
ليــس بغريــب عــى أمثالــه وعــى كل يمنــي حــر ومنتســب للجيــش صادقــا مــا عاهــد 
اللــه عليــه يف القســم العســكري والــوالء للــه والوطــن والشــعب اليمنــي الحــر األبــي 

املعتــدى عليــه ظلمــا وعدوانــا.
ــا  ــه نموذج ــه ومبادئ ــه وقيم ــي بمواقف ــده، الباق ــل بجس ــا الراح ــل فقيدن ــد مث لق
ــة  ــرة والنبيه ــكرية الح ــة والعس ــة واالجتماعي ــادات الوطني ــن القي ــوت م ــا ال يم حي
ــاالت  ــة املج ــن يف كاف ــة اليم ــن ونهض ــاس والوط ــبيل الن ــة يف س ــة واملتفاني واملخلص
ــي قــدم يف ســبيلها كل جهــده  وخاصــة يف املجــال العســكري والقــوات املســلحة الت

ــه. ــه وروح ودم
إننــا إذ نعزيكــم يف الفقيــد العزيــز الراحــل العميــد حســن قاســم الســقاف ونبــارك 
ــه مــن رشف الشــهادة ومــا ســطره مــن بطــوالت خلدتــه يف  لكــم بطولتــه ومــا نال
ــده  ــل أن يتغم ــز وج ــوىل ع ــأل امل ــن.. لنس ــاه الزم ــوت وال ينس ــه امل ــجل ال يغيب س
ــه الصــر والســلوان  ــه ومحبي ــا وإياكــم جميعــا وكافــة أهل ــه ويلهمن بواســع رحمت
وأن يجــود عــز وجــل عــى الوطــن بأمثالــه واملقتديــن بســرته البطوليــة. »وإنــا للــه 

ــه راجعــون«. ــا إلي وإن

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة الشيخ حييى علي املخلوس
]27/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة الشــيخ يحيــى عــي حميــد املخلــوس. جــاء فيهــا:

ــوس  ــي املخل ــى ع ــن يحي ــن ب ــن العابدي ــوس وزي ــد املخل ــن حمي ــي ب ــيخ ع الش
وصالــح زمــام املخلــوس أمــن عــام املجلــس املحــي بمحافظــة عمــران وكافــة أرسة 
الفقيــد الراحــل يحيــى بــن عــي حميــد املخلــوس وكافــة آل املخلــوس.. تلقينــا بألــم 
وحــزن بالــغ نبــأ وفــاة الشــيخ يحيــى بــن عــي املخلــوس.. مفتقديــن يف هــذا الظرف 
ــزة  ــة متمي ــة إجتماعي ــذة وقيادي ــة ف ــخصية يمني ــن ش ــخ اليم ــن تأري ــب م الصع

ــالح. ــر وص ــا إىل كل خ ــاعية دوم ــادرة وس ومب
ــه  ــه وذوي ــم أهل ــه وأله ــيح جنات ــكنه فس ــه وأس ــع رحمت ــد بواس ــه الفقي ــد الل تغم

ــون«. ــه راجع ــآ إلي ــه وإن ــا لل ــلوان. »إن ــر والس ــه الص ومحبي
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ الرئيس الصومايل بالعيد 
الوطني لباده

]30/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ: 
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
جمهوريــة الصومــال محمــد عبــد اللــه محمــد بمناســبة احتفــاالت الشــعب الصومــايل 

الشــقيق بالعيــد الوطنــي.

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة الشيخ عبداهلل بن حسني األمري
]01/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة الشــيخ عبــد اللــه بــن حســن األمــر الــذي وفــاه األجــل اليــوم إثــر أزمــة 

قلبيــة. وجــاء يف الرقيــة:
األخ الشــيخ محمــد بــن عبــد اللــه حســن األمــر وإخوانــه وأرستــه وكافــة آل االمــر 

الكــرام يف منطقــة األرشاف بمدينــة مــأرب.
لقــد تلقينــا بحــزن وألــم بالغــن نبــأ وفــاة الشــيخ املعطــاء ورجــل املواقــف الفاصلة 
الوالــد عبــد اللــه بــن حســن االمــر مفتقديــن يف هــذه املرحلــة الحساســة مــن تاريخ 
اليمــن رجــل لــه كلمتــه وموقفــه ورأيــه الســديد وتاريخــه الوطنــي املــرف يف العمل 
عــى نهضــة اليمــن وتحــرره وتحــرر أبنائــه مــن التبعيــة والهيمنــة والســعي الدائــم 

إىل كل خــر وصــالح لكافــة أبنــاء املجتمــع يف مــأرب وغرهــا.
وإننــا اذ نعزيكــم ونعــزي أنفســنا وكافــة أهــل وذوي ومحبــي الشــيخ عبداللــه األمــر 
لنســأل املــوىل عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويلهمكــم الصــر والســلوان. » 

إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي النائب أمحد سيف يف وفاة 
والدته

]01/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة إىل 

عضــو مجلــس النــواب أحمــد ســيف حاشــد يف وفــاة والدتــه. جــاء يف الرقيــة:
األخ النائــب أحمــد ســيف حاشــد.. تلقينــا بحــزن شــديد نبــأ وفــاة والدتكــم الفاضلــة 
التــي أنجبــت وربــت رجــاال مــن األحــرار الرافضــن للظلــم والقهــر والعاملــن عــى 
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ــة  ــة التــي تليــق بــكل يمنــي ويمني ــة املدني تحقيــق العــدل واملســاوة وإقامــة الدول
حــرة.

وإننــا إذ نشــاطركم مصابكــم الجلــل لنســأل املــوىل عــز وجــل أن يتغمدهــا بواســع 
رحمتــه ويلهمكــم وكافــة األهــل واألرسة الكريمــة الصــر والســلوان. » إنــا للــه وإنــا 

إليــه راجعــون«.

الرئيس الصماد يهنئ رئيس جزر القمر بعيد االستقال
]05/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
ــر  ــزر القم ــعب ج ــاالت ش ــبة احتف ــان، بمناس ــزايل عثم ــر غ ــزر القم ــة ج جمهوري

ــد االســتقالل. الشــقيق بعي

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي رئيس جملس النواب يف وفاة 
عمه

]07/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة، 
لرئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى عــي الراعــي، يف وفــاة عمــه الشــيخ صالــح أحمد 

عايــض الراعــي، بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء يف خدمــة املجتمــع.
وأشــاد رئيــس املجلس الســيايس األعــى يف برقيتــه، باملواقــف الوطنيــة للفقيــد وأدواره 
ــادات  ــن القي ــد كان م ــا إىل أن الفقي ــن.. الفت ــالح ذات الب ــع وإص ــة املجتم يف خدم

ــالح. ــر وص ــاعية إىل كل خ ــادرة والس املب
ــائال  ــد.. س ــاة ألرسة الفقي ــزاء واملواس ــص الع ــن خال ــاد ع ــح الصم ــر األخ صال وع
املــوىل القديــر أن يتغمــده بواســع الرحمــة واملغفــرة ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم 

أهلــه وذويــه ومحبيــه الصــر والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة املهندس خالد زيد مطهر
]09/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:

ــزاء  ــة ع ــوم برقي ــى الي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال بع
ــا: ــاء فيه ــر. ج ــد مطه ــد زي ــدس خال ــاة املهن ــاة يف وف ومواس

األخ طــارق زيــد مطهــر وإخوانــه وأوالد وأرسة الفقيــد املهنــدس خالــد زيــد مطهــر 
ــد  ــأ وفــاة املهنــدس خال ــا نب وكافــة آل مطهــر الكــرام.. ببالــغ الحــزن واألىس تلقين
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زيــد مطهــر الــذي أفنــى عمــره يف خدمــة املجتمــع والتفانــي يف كافــة أعمالــه ومهامه 
يف الوظيفــة العامــة والخدمــة اإلجتماعيــة.

ــده  ــل أن يتغم ــز وج ــوىل ع ــأل امل ــل لنس ــد الراح ــاة الفقي ــم يف وف ــا إذ نعزيك وإنن
بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهمكــم جميعــا الصــر والســلوان. » إنــا 

ــه راجعــون ». ــآ إلي ــه وإن لل

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الشيخ ناصر بن ناجي 
القوسي

]11/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة الشــيخ نــارص بــن ناجــي صالــح القــويس الــذي وفــاه األجــل اليــوم عــن عمــر 

ناهــز الـــ 80 عامــا. جــاء يف الرقية:
األخ عبــد املنعــم نــارص بــن ناجــي صالــح القــويس وإخوانــه، األخ وزيــر الداخليــة 

اللــواء الركــن محمــد عبــد اللــه القــويس كافــة آل القــويس الكــرام..
ــأ وفــاة الشــيخ نــارص بــن ناجــي صالــح القــويس  ــا ببالــغ الحــزن واآلىس نب تلقين
صاحــب املواقــف القويــة والــرأي الســديد واإلخــالص يف القــول والعمــل، واإلســهام 

الفعــال يف الدفــاع عــن الثــورة والجمهوريــة والوحــدة.
تغمــد اللــه الفقيــد بواســع مغفرتــه وأســكنه فســيح جناتــه وألهمكــم وكافــة أهلــه 

ومحبيــه الصــر والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

الرئيس الصماد يهنئ رئيس مجهورية العراق مبناسبة العيد 
الوطني

]13/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
ــاالت الشــعب العراقــي الشــقيق  ــؤاد معصــوم، بمناســبة احتف ــة العــراق ف جمهوري

بالعيــد الوطنــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة سعيد قائد املخايف
]13/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة ســعيد قائــد املخــاليف. جــاء فيهــا:
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ــات  ــزاب والتنظيم ــؤون األح ــة ش ــكرتر لجن ــاليف س ــد املح ــعيد قائ ــاش س األخ بج
ــاليف يف  ــد املح ــعيد قائ ــوم س ــد املرح ــة أوالد وأرسة الوال ــه وكاف ــية وإخوان السياس
ــتاذ  ــم األس ــاة والدك ــق وف ــزن عمي ــا بح ــالم.. تلقين ــب الس ــالف برع ــة املخ منطق
ســعيد قائــد املخــاليف الــذي كان يف حياتــه نموذجــا لإنســان املتميــز بــروح البــذل 
والعطــاء والعمــل مــن أجــل اآلخريــن وســتظل حياتــه حــارضة فيمــا تركــه فيكــم 
ــة الصادقــة والتفانــي يف  ــادرة والوطني ــة وروح املب مــن جميــل األثــر وحســن الربي
ســبيل نهضــة اليمــن وازدهاره..تغمــد اللــه الفقيــد الراحــل بواســع رحمتــه وألهمكــم 

ــه راجعــون ». ــآ إلي ــه وإن ــا لل ــه الصــر والســلوان. » إن وكافــة األرسة ومحبي

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة القاضي العامة حييى الشبامي
]15/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، برقيــة عــزاء ومواســاة 
ــد  ــل بع ــاه األج ــذي واف ــبامي، ال ــى الش ــن يحي ــى ب ــة يحي ــايض العالم ــاة الق يف وف
حيــاة حافلــة بالعطــاء قــى معظمهــا يف خدمــة العلــم والعلمــاء وخدمــة الوطــن يف 

ســلك القضــاء. جــاء فيهــا:
ــة بقضــاء  ــوب مؤمن ــه، بقل ــى الشــبامي وإخوان ــن يحي ــى ب ــد الرحمــن يحي األخ عب
اللــه وقــدره وبمشــاعر يعترهــا الحــزن واألىس تلقينــا نبــأ وفــاة املغفــور لــه بــإذن 
اللــه تعــاىل والدكــم القــايض العالمــة يحيــى بــن يحيــى الشــبامي الــذي وافــاه األجل 
بعــد رحلــة كفــاء وعطــاء قــى معظمهــا يف خدمــة العلــم والعلمــاء وإداء الواجــب 

الوطنــي يف ســلك القضــاء.
وقــد كان الفقيــد رحمــه اللــه مثــاال للعالــم الجليــل والقــايض الزاهــد الحريــص عــى 
تحقيــق اإلنصــاف والعــدل بــن النــاس وكمــا عرفنــاه أثنــاء أدائــه ملهامــه الوطنيــة 
التــي كلــف بهــا فقــد كان مثــاال يحتــذى بــه يف اإلخــالص والتفانــي يف أداء مهامــه 
ــق  ــرا للح ــب منت ــب الواج ــا بح ــة مفعم ــه الطويل ــة عطائ ــالل رحل ــا كان خ كم
والعــدل مغلبــا مصالــح الوطــن والشــعب عــى املصالــح واالعتبــارات األخــرى، وقــد 
تجســد ذلــك يف العديــد مــن املناصــب واملهــام الوطنيــة التــي شــغلها كعضــو مجلس 
ــاري  ــس االستش ــو املجل ــس وعض ــاف باملجل ــدل واألوق ــة الع ــس لجن ــواب ورئي الن

وقبــل ذلــك وكيــال لــوزارة األوقــاف.
وبهــذا املصــاب الجلــل فإننــي أتقــدم أليكــم باســمي ونيابــة عــن أعضــاء املجلــس 
الســيايس األعــى بأحــر التعــازي وصــادق املواســاة القلبيــة.. ســائال املــوىل عــز وجــل 
ــه وأن  ــيح جنات ــكنه فس ــه وأن يس ــه وغفران ــع رحمت ــن بواس ــد الوط ــد فقي أن يتغم
يجعــل مثــواه مــع الشــهداء والصديقــن، وأن يلهمنــا وأياكــم وكافــه محبيه والشــعب 
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اليمنــي الصــر والســلوان إنــه ســميع مجيــب. » إنــا للــه وإنــا اليــه راجعــون ».

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة العامة حممد فقرية
]18/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:

 بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة العالمــة واملفتــي محمــد بن حســن فقــرة، مفتــي االحنــاف بمحافظــة الحديدة 
عــن عمــر ناهــز الـــ 80 عامــا بعــد عمــر حافــل بالعطــاء يف مجــال العلــم والتعليــم 

والفتــوى وخدمــة املجتمــع. جــاء يف الرقيــة:
أوالد وأرسة الوالــد العالمــة محمــد بــن حســن بــن إســماعيل فقــرة وكافــة آل فقــرة 

األفاضل.
لقــد تلقينــا بألــم وحــزن بالغــن نبــأ وفــاة العالمــة ومفتــي األحنــاف يف محافظــة 
الحديــدة محمــد بــن حســن بــن إســماعيل فقــرة الــذي مثــل نموذجــا فريــدا للعالم 
ــث  ــم يف البح ــاد الدائ ــذة واالجته ــرة الناف ــب البص ــي وصاح ــن التق ــارف واملؤم الع
والعلــم والتعليــم وخدمــة طلبــة العلــم ومريديــه والــذي تخــرج عــى يديــه الكثــر 
ــدة  ــز يف الحدي ــور املتمي ــت الحض ــة صاحب ــة الديني ــة والتعليم ــوز العلمي ــن الرم م

وغرهــا.
لقــد فقــدت اليمــن برحيــل العالمــة محمــد بــن حســن فقــرة واحــدا مــن رموزهــا 
ــالمية  ــول اإلس ــى األص ــع ع ــة الجوام ــي وإقام ــي والتعليم ــال الدين ــة يف املج العلمي
ــع  ــالح املجتم ــارة إلص ــة ومن ــة تعليمي ــة ومؤسس ــع جامع ــن الجام ــل م ــي تجع الت
ــم  ــح حياتهــم ويعمــر األرض ويقي ــه إىل ســواء الســبيل وإىل مــا يصل وإرشــاد أبنائ

ــر. ــح األث ــم والعمــل وصال ــزة بالعل ــال املتمي الخــر بينهــم، وتخريــج األجي
واننــا إذ نعزيكــم يف وفــاة العالمــة محمــد فقــرة رحمــه اللــه لنســأل العــي القديــر 
أن يجزيــه خــر الجــزاء ويتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهمنــا 

وأياكــم وطالبــه ومحبيــه الصــر والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ».

الرئيس الصماد يعزي يف إستشهاد الشيخ حممد الباردة وأخيه 
حزام

]20/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف إستشــهاد املناضــل الشــيخ محمــد صالــح البــاردة وأخيــه الشــيخ حــزام صالــح 
البــاردة اللذيــن استشــهدا ومرافقيهمــا وهمــا يقومــان بواجــب الدفــاع عــن الوطــن 
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واألرض والعــرض مــع أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية عــن عمــر ناهــز الـــ 70 
عامــا. جــاء يف الرقيــة:

ــح  ــن صال ــه واألخ الشــيخ أحمــد ب ــاردة وإخوان ــح الب ــن محمــد صال األخ ردمــان ب
البــاردة وكافــة أرسة وذوي الشــهيد املناضــل الوالــد محمــد صالــح البــاردة وأخيــه 
ــأ  ــق نب ــزن عمي ــا بح ــوالن. تلقين ــور خ ــاردة يف مس ــة آل الب ــزام وكاف ــيخ ح الش
ــزام  ــيخ ح ــه الش ــاردة وأخي ــح الب ــد صال ــيخ محم ــل الش ــد املناض ــهاد الوال إستش
ومرافقيهمــا بعــد عمــر حافــل بــكل خــر وصــالح ودفــاع عــن الوطــن والجمهوريــة 
والوحــدة آثــر الشــيخ الفقيــد رغــم تقــدم العمــر بــه إال أن يكــون يف طالئــع األحــرار 
الصادقــن املنطلقــن إىل مياديــن الــرف والبطولــة لصــد العــدوان والغــزو الجديــد 
لليمــن مــن قبــل العــدوان الســعودي األمريكــي.. مســجال ورفاقــه انصــع البطــوالت 
ــن  ــه م ــدي ب ــا يقت ــا نموذج ــة وخالق ــزة والكرام ــن الع ــادرة يف ميادي ــف الن واملواق

ــع. الجمي
وإن ممــا يعزينــا يف رحيــل الوالــد الشــهيد املناضــل الشــيخ محمــد صالــح البــاردة 
ــه  ــي رضب يف مواقف ــر والت ــة إىل كل خ ــه التواق ــو روح ــا ه ــقيقه ومرافقيهم وش
البطوليــة يف الجبهــات مــن خاللهــا تجربــة إنســانية وبطوليــة ليســت غريبــة عــى 
ــم  ــن يف أعماله ــن املنطلق ــرار واملؤمن ــاء األح ــوالن األوفي ــائخ خ ــى مش ــه وع أمثال
وأقوالهــم مــن إيمانهــم العميــق باللــه ونــره لعبــادة املســتضعفن ومــا تســتحقه 

ــه. ــه وبأبنائ ــق ب ــز مــن واقــع ومســتقبل يلي اليمــن وشــعبه العزي
وإننــا إذ نعزيكــم يف الشــهيد الراحــل وشــقيقه ومرافقيهمــا لنســأل املــوىل عــز وجــل 
أن يتغمــد أرواحهــم جميعــا بواســع رحمتــه ويلهمنــا وإياكــم الصــر والســلوان. »إنــا 

للــه وإنــآ إليــه راجعــون«.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الشيخ فرحان العران 
والشيخ مصلح الثابتي

]21/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة الشــيخ فرحــان حســن العــران والشــيخ مصلــح جابــر الثابتــي شــيخ شــمل آل 

ثابــت، اثــر حــادث مــروري أليــم. جــاء يف الرقيــة:
الشــيخ عــران ســلمان العــران شــيخ شــمل آل احمــد وإخوانــه واألخــوة أوالد الشــيخ 
فرحــان حســن العــران وكافــة أل العــران، والشــيخ فــرح مصلــح الثابتــي وإخوانــه 

وكافــة آل الثابتــي وقبائــل جماعــة الكــرام.
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ــيخ  ــران والش ــن الع ــان حس ــيخ فرح ــاة الش ــأ وف ــان نب ــزن عميق ــم وح ــا بأل تلقين
مصلــح جابــر الثابتــي شــيخ شــمل آل ثابــت اثــر حــادث مــروري مؤلــم فقدناهمــا 
ــن..  ــهداء والصديق ــن الش ــده م ــن عن ــاىل فيم ــبحانه وتع ــه س ــا الل ــببه تقبلهم بس
ــة  ــة والخاص ــف العام ــا يف املواق ــائخ وأصدقهم ــل املش ــن أنب ــيخان م ــد كان الش فق
ــن  ــن الوط ــاع ع ــارك الدف ــة ومع ــف الوطني ــه يف كل املواق ــات ثابت ــاب بصم وأصح

ــة. ــدة الوطني ــورة والوح ــة والث ــه والجمهوري ــه وكرامت وحريت
اإلخــوة آل أحمــد وآل ثابــت لكــم جميعــا وأفــر العــزاء يف الشــيخن اللذيــن مثــال يف 
ــم  ــت وقي ــان ثاب ــن إيم ــة م ــامية املنطلق ــروح الس ــك ال ــا تل ــا وكل مواقفهم حياتهم
قبليــة أصيلــة وراســخة ورؤيــة وطنيــة متقدمــة ملــا يجــب أن تكــون عليــه اليمــن 
واملجتمــع اليمنــي تاركــن رحمهمــا اللــه أثــارا ومواقــف ال تنــى وســتقبى مدرســة 
حيــة ملــن بعدهمــا يف الصــدق واإلخــالص والتفانــي مــن اجــل الخــر والصــالح لــكل 

النــاس.
ــا وأياكــم وكافــة أهليهمــا ومحبيهمــا  ــه الفقيديــن بواســع رحمتــه والهمن تغمــد الل

الصــر والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة السفري اجلربي
]27/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة الســفر عبــد العزيــز أحمــد محســن الجــري الــذي وفــاه األجــل عــن عمــر 

ــة: حافــل بالعطــاء والعمــل الوطنــي يف الســلك الدبلومــايس. وجــاء يف الرقي
األخ عمــر عبــد العزيــز أحمــد الجــري وإخوانــه وكافــة أرسة الوالــد املرحــوم عبــد 
العزيــز أحمــد الجــري واألخــوة يف بنــي جــر بخــوالن.. تلقينــا بحــزن عميــق نبــأ 
ــال  ــذي كان مث ــري ال ــن الج ــد محس ــن أحم ــز ب ــد العزي ــوم عب ــد املرح ــاة الوال وف
ــال  ــديد، مواص ــرأي الس ــات وال ــل املهم ــك ورج ــم واملحن ــايس الحكي ــل الدبلوم للرج

ــل. ــن تمثي ــن أحس ــال لليم ــوره وممث ــن وتط ــي اليم ــبيل رق ــال يف س درب النض
ــا يف  ــا يعزين ــر.. وم ــن التدب ــف وحس ــال املوق ــن رج ــال م ــه رج ــا برحيل ــد فقدن لق

ــه. ــن ب ــر مــن املقتدي ــذي تركــه والكث ــم ال ــب والدائ ــر الطي ــه هــو األث رحيل
ــع  ــده بواس ــل أن يتغم ــز وج ــوىل ع ــأل امل ــل لنس ــد الراح ــم يف الفقي ــا إذ نعزيك وإنن
ــه  ــآ إلي ــه وإن ــا لل ــلوان. »إن ــر والس ــه الص ــة محبي ــم وكاف ــا وإياك ــه ويلهمن رحمت

ــون«. راجع
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الرئيس الصماد يهنئ رئيسة االحتاد الفيدرايل السويسري
]31/يوليو/2017[ صنعاء - سبأ:

ــة إىل  ــة تهنئ ــى برقي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال بع
رئيســة االتحــاد الفيــدرايل الســويري دوريــس ليوتــار، بمناســبة احتفــاالت الشــعب 

ــي. ــد الوطن ــق بالعي ــويري الصدي الس

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ رئيس مجهورية مقدونيا 
بالعيد الوطني

]01/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
ــي  ــعب املقدون ــاالت الش ــبة احتف ــوف، بمناس ــي إيفان ــا جورج ــة مقدوني جمهوري

ــي. ــد الوطن ــق بالعي الصدي

الرئيس الصماد يهنئ رئيس مجهورية بوليفيا بالعيد الوطني
]05/أغسطس/2017[ صنعاء – سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة اىل فخامــة 
ــي  ــعب البوليف ــاالت الش ــبة احتف ــا بمناس ــة بوليفي ــس جمهوري ــس رئي ــو مورال إيف

بالعيــد الوطنــي.

الرئيس الصماد يهنئ احلاكم العام جلمهورية جامايكا بالعيد 
الوطني

]05/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل الحاكــم 
العــام لجمهوريــة جامايــكا باتريــك االن بمناســبة إحتفــاالت شــعب جامايــكا الصديق 

ــد الوطني. بالعي

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة اللواء عبد امللك 
اليوسفي

]05/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
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يف وفــاة اللــواء عبــد امللــك يحيــى اليوســفي عــن عمــر ناهــز الـــ 82 عامــا حافــل 
ــن  ــد م ــل الفقي ــذي جع ــي ال ــمو األخالق ــة والس ــف الثابت ــي واملواق ــاء الوطن بالعط

ــة: ــاء يف الرقي ــه. وج ــه ووحدت ــه ونضاالت ــن وثورت ــوز اليم رم
ــد  ــه وأرسة الوال ــفي وإخوان ــى اليوس ــن يحي ــك ب ــد املل ــن عب ــد ب ــايض محم األخ الق

ــرام.  ــفي الك ــة آل اليوس ــفي وكاف ــى اليوس ــن يحي ــك ب ــد املل ــواء عب الل
ــى  ــن يحي ــك ب ــد املل ــواء عب ــد الل ــاة الوال ــأ وف ــم بالغــن نب ــا بحــزن وأل ــد تلقين لق
اليوســفي الــذي كان رحمــه اللــه مــن رجــال اليمــن األفــذاذ ســاعيا طــوال حياتــه 
مــن اجــل الوطــن والنــاس وازدهــار اليمــن وتطــوره، بــاذال يف ســبيل ذلــك كامــل 
الوقــت والجهــد يف كل املواقــف واألعمــال التــي أســندت اليــه، والتــي تــرك فيهــا دومــا 

بصمــة واثــرا ال يمحــوه الزمــن وال يغيبــه املــوت.
ــه  ــع رحمت ــده بواس ــل أن يتغم ــز وج ــوىل ع ــأل امل ــد لنس ــم يف الفقي ــا إذ نعزيك وانن
ويســكنه فســيح جناتــه وان يلهمنــا وأياكــم وكافــة أهلــه ومحبيــه الصــر والســلوان. 

»إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

الرئيس الصماد يهنئ رئيس سنغافورة بالعيد الوطني
]08/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
ســنغافورة تونــي تــان كنــغ يــام بمناســبة احتفــاالت الشــعب الســنغافوري الصديــق 

بالعيــد الوطنــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ رئيس مجهورية األكوادور
]09/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
جمهوريــة األكــوادور رفائيــل كوريــا، بمناســبة احتفــاالت شــعب األكــوادور الصديــق 

بالعيــد الوطنــي.

الرئيس الصماد يهنئ رئيس مجهورية كوريا اجلنوبية
]15/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
ــا  ــعب كوري ــاالت ش ــبة إحتف ــاي آن بمناس ــون ج ــة م ــا الجنوبي ــة كوري جمهوري

ــي. ــد الوطن ــق بالعي ــة الصدي الجنوبي
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ رئيس مجهورية الكونغو 
بالعيد الوطني

]15/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
جمهوريــة الكونغــو جوزيــف كابيــال بمناســبة إحتفــاالت شــعب الكونغــو الصديــق 

بالعيــد الوطنــي.

الرئيس الصماد يهنئ أمري ليختنشتاين بالعيد الوطني لباده
]15/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل أمــر 
ــق  ــتاين الصدي ــعب ليختنش ــاالت ش ــبة إحتف ــي بمناس ــز أدم الثان ــتاين هان ليختنش

ــي. ــد الوطن بالعي

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الصحفي عباس غالب
]17/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة الصحفــي والكاتــب املناضــل عبــاس غالــب األســودي الــذي وفــاه اآلجــل بعــد 
ــه يف  ــا وســرة عطــاء نضالي ــا راقي ــا وعملي رصاع مــع املــرض، مخلفــا ســجال مهني

الصحافــة اليمنيــة وتأســيس واقعهــا املعــارص. وجــاء يف الرقيــة:
األخ لــؤي عبــاس غالــب وإخوانــه وكافــة أرسة وذوي الفقيــد الراحــل األســتاذ عبــاس 

غالــب األســودي وكافــة آل األســودي الكــرام.
لقــد تلقينــا بألــم وحــزن بالغــن نبــأ وفــاة األســتاذ عبــاس غالــب صاحــب القلــم 
ــوق  ــة والحق ــا الوطني ــف كل القضاي ــة واملوق ــاند بالكلم ــف واملس ــر والحصي الح
والحريــات والــذي كان لــه إســهامات لــن يمحوهــا الزمــن يف تأســيس رصح الصحافة 
ــل بأخالقــه وســمو روحــه مدرســة  ــذي مث ــر أدائهــا، وال ــة املعــارصة وتطوي اليمني

ــاة. ــل والحي ــل والعم ــرى يف التعام أخ
تغمــد اللــه الفقيــد بواســع رحمتــه وأســكنه فســيح جناتــه وألهمكــم وكافــة أهلــه 
ــه  ــا إلي ــه وإن ــا لل ــلوان. »إن ــر والس ــي الص ــط الصحف ــالءه يف الوس ــه وزم ومحبي

ــون«. راجع



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

569

الرئيس الصماد يهنئ رئيس أوكرانيا بالعيد الوطني
]23/أغسطس/2017[ صنعاء سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
ــد  ــا بالعي ــا بــرو بوروشــنكو بمناســبة إحتفــاالت شــعب أوكراني جمهوريــة أوكراني

الوطنــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي القاضي الدكتور عبد امللك 
األغربي يف وفاة والدته

]24/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة إىل 
رئيــس مجلــس القضــاء األعــى القــايض الدكتــور عبــد امللــك ثابــت األغــري وذلــك يف 

وفــاة والدتــه.
ــزاء  ــص الع ــن خال ــزاء ع ــة الع ــى يف برقي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر رئي وع
واملواســاة للقــايض الدكتــور عبــد امللــك األغــري يف هــذا املصــاب.. ســائال املــوىل عــز 
وجــل أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه ويســكنها فســيح جناتــه ويلهــم أهلهــا وذويهــا 

ــه راجعــون ». ــا إلي ــه وإن ــا لل الصــر والســلوان. » إن

الرئيس الصماد يهنئ رئيس مجهورية أوروغواي بالعيد الوطني
]24/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
ــواي  ــعب األوروغ ــاالت ش ــبة إحتف ــز بمناس ــاري فازكي ــواي تاب ــة أوروغ جمهوري

ــي. ــد الوطن ــق بالعي الصدي

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ رئيس مجهورية قريغيزستان 
بالعيد الوطني

]30/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
جمهوريــة قرغيزســتان املازبيــك اتامباييــف بمناســبة إحتفــاالت شــعب قرغيزســتان 

بالعيــد الوطنــي.
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الرئيس الصماد يهنئ ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية 
واإلسامية بعيد األضحى

]31/أغسطس/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــات تهــان إىل إخوانه 
ملــوك وأمــراء ورؤســاء الدولــة العربيــة واإلســالمية بمناســبة حلــول عيــد األضحــى 
املبارك..وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن تمنياتــه لهــم بموفــور الصحــة 

وعــى شــعوبهم بمزيــد مــن التقــدم واإلزدهــار والخــر والنمــاء.
ــاء  ــامح واإلخ ــي التس ــر بمعان ــة تزخ ــة الجليل ــبة الديني ــذه املناس ــار إىل أن ه وأش
وتشــكل مصــدر إلهــام للمســاعي املتواصلــة مــن نــر القيــم اإلســالمية.. داعيــا اللــه 
ــر  ــالمية كل الخ ــة واإلس ــة العربي ــق لأم ــد تحق ــبة وق ــذه املناس ــد ه ــاىل أن يعي تع

والــركات يف كنــف األمــن والســالم.

الرئيس الصماد يهنئ رئيس اجمللس الرئاسي الليبي بعيد 
االستقال

]02/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
ــعب  ــاالت الش ــبة إحتف ــراج بمناس ــى ال ــز مصطف ــي فائ ــايس الليب ــس الرئ املجل

ــد االســتقالل. ــي الشــقيق بعي الليب

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ رئيس مجهورية سلوفاكيا 
بيوم الدستور

]02/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
جمهوريــة ســلوفاكيا آندريــه كيســكا بمناســبة إحتفــاالت شــعب ســلوفاكيا الصديــق 

بيــوم الدســتور.

الرئيس الصماد يهنئ رئيس مجهورية أوزبكستان بعيد االستقال
]02/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
جمهوريــة أوزبكســتان شــوكت مــر ضيايــف، بمناســبة إحتفاالت شــعب أوزبكســتان 

ــتقالل. ــقيق بعيد االس الش
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي وزير املالية يف وفاة والده
]04/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء إىل وزيــر 
املاليــة الدكتــور صالــح شــعبان يف وفــاة والــده الحــاج أحمــد صالــح شــعبان الــذي 
وفــاه األجــل عــن عمــر ناهــز 78 عامــا حافــل بالعطــاء اإلجتماعــي. وجــاء يف الرقية:

ــه  ــد الل ــب وعب ــه نجي ــعبان وإخوان ــد ش ــح أحم ــور صال ــة الدكت ــر املالي األخ وزي
ــم  ــة يري ــعبان بمديري ــعبان وآل ش ــح ش ــد صال ــاج أحم ــة أرسة الح ــن وكاف وحس

ــة إب. بمحافظ
ــأ وفــاة والدكــم الحــاج أحمــد صالــح شــعبان الــذي تــرك  ــا بحــزن بالــغ نب تلقين
إرثــا إجتماعيــا وســرة عطــرة، وأرسة مــن النجبــاء االفــذاذ ورجــال املواقــف الوطنيــة 

يف كل املراحــل.
ــل أن  ــز وج ــوىل ع ــأل امل ــاب.. لنس ــذا املص ــنا يف ه ــزي أنفس ــم ونع ــا إذ نعزيك وإنن
يتغمــده بواســع رحمتــه ويلهمكــم جميعــا وكل محبيــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه 

وإنــآ إليــه راجعــون ».

الرئيس الصماد يهنئ رئيس مجهورية طاجكستان بالعيد الوطني
]08/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

ــة إىل  ــة تهنئ ــى برقي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال بع
ــعب  ــاالت ش ــبة إحتف ــوف، بمناس ــي رحمان ــام ع ــتان إم ــة طاجكس ــس جمهوري رئي

ــي. ــد الوطن ــقيق بالعي ــتان الش طاجكس

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ رئيس مجهورية كوريا 
الشمالية

]08/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
ــا  ــعب كوري ــاالت ش ــبة إحتف ــغ أون بمناس ــم جون ــمالية كي ــا الش ــة كوري جمهوري

ــة. ــيس الجمهوري ــد تأس ــق بعي ــمالية الصدي الش
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الرئيس الصماد يعزي يف وفاة عضو مركزية احلزب اإلشرتاكي حييى 
طالع

]12/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
 بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
ــع.  ــى طال ــى حمــود يحي ــة للحــزب اإلشــراكي يحي ــة املركزي ــاة عضــو اللجن يف وف

جــاء فيهــا:
األخ عدنــان يحيــى طالــع وإخوانــه وكافــة أرسة الفقيــد يحيــى حمــود يحيــى طالــع 

وكافــة آل طالــع. 
ــا  ــذي كان نموذج ــع وال ــود طال ــى حم ــل يحي ــاة املناض ــأ وف ــغ نب ــم بال ــا بأل تلقين

ــص. ــي واملخل ــر الح ــب الضم ــه وصاح ــه وأعمال ــي يف كل واجبات ــان املتفان لإنس
ــل أن  ــز وج ــوىل ع ــأل امل ــاب.. لنس ــذا املص ــنا يف ه ــزي أنفس ــم ونع ــا إذ نعزيك وإنن
يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يســكنه فســيح جناتــه ويلهمكــم الصــر والســلوان. » 

ــه وإنــآ إليــه راجعــون ». إنــا لل

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة القاضي صاح األعجم
]15/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة القــايض املناضــل صــالح بــن حســن محمــد األعجــم عــن عمــرا ناهــز الثامنــة 
ــاء يف  ــي. وج ــال الوطن ــريف والنض ــي واملع ــاء العلم ــل بالعط ــا، حاف ــبعن عام والس

الرقيــة:
األخ فهــد بــن صــالح حســن األعجــم وإخوانــه وكافــة أرستــه وآل األعجــم يف مديريــة 
قطابــر بمحافظــة صعــدة الكــرام.. ببالــع الحــزن واالىس نعزيكــم ونعــزي أنفســنا 
ــد  ــن محم ــن حس ــالح ب ــور ص ــل الجس ــايض واملناض ــيخ الق ــد الش ــل الوال يف رحي
األعجــم الــذي كان رحمــه اللــه علمــا مــن أعــالم العلــم واملعرفــة واملواقــف اإلنســانية 
ــول  ــا يف عق ــه حي ــراث يبقي ــر وت ــب أث ــى وصاح ــي ال تن ــة الت ــة والوطني واألخالقي
وقلــوب األجيــال ويف تاريــخ الوطــن اليمنــي الكبــر وهــو مــا يعزينــا يف رحيلــه عــن 

الدنيــا الفانيــة.
 لقــد كان ألدوار الفقيــد الراحــل يف الحيــاة االجتماعيــة واإلداريــة والسياســية وقبلهــا 
ــي ال  ــار الت ــك اآلث ــي تل ــل التعاون ــادة يف العم ــة والري ــة االجتماعي ــه يف الخدم تفاني
تغيــب والتــي تبقــى مــدى الدهــر مدرســة ينهــل منهــا املجتمــع واملقتديــن بالراحــل 

وأخالقــه ومناقبــه.
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ــد  ــه الفقي ــا قدم ــدة وم ــروب صع ــان ح ــاطة أب ــان الوس ــا يف لج ــا مع ــا أن عملن كم
الراحــل مــن مبــادرات ونصــح وإخــالص يف العمــل ســتظل مــن املآثــر التــي ال تغيــب 
ــورع  ــدق وال ــات والص ــى الثب ــا ع ــة دوم ــه القائم ــت مواقف ــا كان ــا كم ــا جميع عن
وإيثــار خدمــة الوطــن واملجتمــع وتقديمهــا عــن مــا ســواها وتمثيلــه لليمــن كلهــا 
يف أثنــاء عملــه يف املجلــس النيابــي يف الســبعينيات ويف مجلــس الشــعب التأســيي وما 
قدمــه مــن أعمــال وأفــكار خــالل عملــه يف مجلــس الشــورى ومــا تركــه مــن اثــر 
طيــب ال يمحــى أثنــاء توليــه محافظــة لحــج تجعلــه بحــق فقيــدا للوطــن واملجتمــع.

ــه ومــن عرفــه وتعامــل معــه لنســال  ــا إذ نعزيكــم ونعــزي أنفســنا وكل محبي وانن
ــر  ــا الص ــم جميع ــا وإياك ــه ويلهمن ــع رحمت ــده بواس ــل أن يتغم ــز وج ــوىل ع امل

ــون«. ــه راجع ــا إلي ــه وإن ــا لل ــلوان. »إن والس

الرئيس الصماد يهنئ حليمة يعقوب بفوزها باالنتخابات الرئاسية 
بسنغافورة

]16/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل حليمــة 

يعقــوب بمناســبة فوزهــا باالنتخابــات الرئاســية بجمهوريــة ســنغافورة.
ــة  ــار حليم ــر يف اختي ــول الكب ــذا التح ــة إىل أن ه ــاد يف الرقي ــس الصم ــار الرئي وأش
يعقــوب كأول امــرأة مســلمة إلدارة شــئون البــالد لهــو دليــل عــى التعددية السياســية 

والشــفافية التــي تنتهجهــا ســنغافورة نحــو ترســيخ الديمقراطيــة.
وعــر عــن الثقــة يف قدرتهــا عــى مواصلــة نــر قيــم التســامح بمــا يضمــن الحيــاة 

الكريمــة لــكل األقليــات تحــت مظلــة املســاواة والعدالــة االجتماعيــة.
وأكــد حــرص الجمهوريــة اليمنيــة عــى تعزيــز عالقــات التعــاون بــن البلديــن ملــا 

فيــه مصلحــة الشــعبن الصديقــن.

الرئيس الصماد يهنئ ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية 
واإلسامية بالعام اهلجري

]20/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــات تهــان إىل إخوانه 
ملــوك وأمــراء ورؤســاء الدولــة العربيــة واإلســالمية بمناســبة حلــول العــام الهجــري 

1439هـ. الجديد 
وأعــرب الرئيــس الصمــاد يف الرقيــات عــن تمنياتــه لهــم بــدوام الصحــة والعافيــة 
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ولشــعوبهم املزيــد مــن التقدم..وأشــار إىل مــا تجســده هــذه املناســبة مــن مواعــظ 
ــه ســبحانه  ــا الل ــا واألخــرة.. داعي ــة ملــا مــن شــأنه تحقيــق الصــالح يف الدني إيماني
وتعــاىل أن يعيــد هــذه املناســبة عــى األمــة العربيــة واإلســالمية وقــد تحقــق كل مــا 

تصبــوا إليــه مــن رفعــة وتقــدم وازدهــار.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الشيخ الصباحي 
]22/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة الشــيخ عبــد الوهــاب محمــود حمــود الصباحــي عــن عمــر ناهــز الـــ 65 عامــا 

بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء الوطنــي واالجتماعــي والصلــح بــن النــاس.
ــف  ــة يف مختل ــه وأدواره النضالي ــد وصفات ــب الفقي ــاد بمناق ــس الصم ــاد الرئي وأش
املراحــل التــي مــر بهــا الوطــن، حيــث كان لــه بصمــات واضحــة وأثــر ال يمحــوه 

ــوت. ــه امل ــان وال يغيب الزم
ــة  ــخصيات االجتماعي ــد الش ــي أح ــيخ الصباح ــل الش ــر برحي ــن خ ــد أن اليم وأك
الفاعلــة التــي كان لهــا دور كبــر يف الدفــاع عــن الثــورة والجمهوريــة والصلــح بــن 

ــارز يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي. ــاس وكــذا دوره الب الن
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء وعظيــم املواســاة ألرسة 
الفقيــد ومحبيــه وكافــة آل الصباحــي بمديريــة أرحــب بهــذا املصــاب .. ســائال املــوىل 
عــز وجــل أن يتغمــده بواســع الرحمــة واملغفــرة ويســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم 

أهلــه ومحبيــه الصــر والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة الشيخ بكيل حزام الطمرية
]23/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة الشــيخ بكيــل حــزام بــن قســام الطمــرة، عــن عمــر ناهــز الـــ 90 عامــا، 

حافــل بالعطــاء يف خدمــة الوطــن واملجتمــع.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف الرقيــة التــي بعــث بهــا إىل نجلــه وكيــل محافظــة حجــة 
ــل حــزام بــن قاســم  ــد الشــيخ بكي ــل الطمــرة، بمناقــب الفقي املســاعد نــارص بكي
الطمــره شــيخ مشــائخ حجــور ومواقفــه الوطنيــة املرفــة التــي يشــهد لهــا الجميع 
يف مختلــف املراحــل التــي مــر بهــا الوطــن، وكــذا دوره االجتماعــي يف إصــالح ذات 

البــن.
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وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الفقيــد 
ــده  ــل أن يتغم ــز وج ــوىل ع ــائال امل ــاب.. س ــذا املص ــرة به ــة آل الطم ــه وكاف ومحبي
بواســع الرحمــة واملغفــرة ويســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهلــه ومحبيــه الصــر 

والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة العميد جماهد املطري
]27/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة العميــد مجاهــد أحمــد عــي املطــري نائــب قائــد اللــواء 37 مــدرع عــن عمــر 

ناهــز الـــ 48 عامــا إثــر ذبحــة صدرية.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمناقــب الفقيــد وتفانيــه يف األعمــال واملهــام 
التــي أســندت إليــه يف الجيــش وألويــة الصواريــخ وآخرهــا نائــب لقائــد اللــواء 37 

مــدرع.
وعــر عــن خــالص العــزاء واملواســاة ألرسة الفقيد وكافــة آل املطــري يف هــذا املصاب.. 
داعيــا املــوىل عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم 

أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه وإنــآ إليــه راجعــون ».

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة العامة حسن بن حممد الفيشي
]29/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة العالمــة املجتهــد حســن بــن محمــد الفيــي عــن عمــر ناهــز 83 عامــا قضاهــا 
ــر  ــم الخ ــر قي ــاس ون ــن الن ــالح ب ــاد واإلص ــث واإلجته ــم والبح ــم والتعلي يف العل

والصــالح واملحبــة والتســامح. وجــاء يف الرقيــة:
الحمــد للــه القائــل »كل نفــس ذائقــة املــوت«، والحمــد للــه عــى مــا أخــذ وأعطــى 

وصــى اللــه وســلم عــى نبيــه املصطفــى وآلــه الطيبــن الطاهريــن.
ــد  ــد وعب ــور محم ــن والدكت ــد الرحم ــي وعب ــن الفي ــن حس ــد ب ــة أحم األخ العالم
الســالم وكافــة أرسة وذوي الوالــد العالمــة الحجــة حســن بــن محمــد الفيــي وكافــة 

آل الفيــي الكــرام.
ببالــغ الحــزن واألىس تلقينــا نبــأ وفــاة العالمــة الحجــة واملجتهــد حســن بــن محمــد 
ــاة كان  ــذي ال ينــى وحي ــل الحــي الباقــي ال ــم والعم ــر مــن العل الفيــي بعــد عم
فيهــا قــدوة للمقتديــن ومثــاال للعالــم الزاهــد واملربــي الكبــر واملعلــم الــذي ال تغيــب 
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بصماتــه كمــا كان مصلحــا جليــال ال يتوانــى عــن القيــام بواجبــه يف النصح واإلرشــاد 
واإلصــالح بــن النــاس.

إن رحيــل هــذه القامــة الســامقة عــن عاملنــا خســارة لليمــن والعالــم اإلســالمي وكل 
محبيــه.. وعزائنــا فيمــا تركــه مــن علــم وعمــل وأرسة كريمــة تحمــل قيمــه وعلمــه 

وروحــه الخــرة الباقيــة يف قلــوب النــاس.
رحــم اللــه الفقيــد الراحــل رحمــة األبــرار وأســكنه فســيح جناتــه وألهمنــا وإياكــم 

وكل محبيــه وطالبــه الصــر والســلوان ». » إنــا للــه وإنــآ إليــه راجعــون ».

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ رئيس مجهورية الصني 
بالعيد الوطني

]30/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 
جمهوريــة الصــن الشــعبية يش جــن بينــغ وذلــك بمناســبة إحتفــاالت شــعب الصــن 

الصديــق بالعيــد الوطنــي.

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة الشيخ مطلق حفشان شريف
]01/أكتوبر/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة الشــيخ مطلــق حفشــان رشيــف عــن عمــر ناهــز الـــ 80 عامــا حافــل بالعطاء 

يف خدمــة الوطــن واملجتمــع.
ــد الشــيخ  ــة العــزاء التــي بعــث بهــا لنجــل الفقي وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف برقي
عزيــز مطلــق حفشــان رشيــف، بمناقــب الشــيخ مطلــق وأدواره الوطنيــة واالجتماعية، 

ومواقفــه الصادقــة وإيثــاره خدمــة الوطــن واملجتمــع.
ــا دور  ــي كان له ــارزة الت ــخصيات الب ــد الش ــه أح ــر برحيل ــن خ ــد أن الوط وأك

ــر. ــل الخ ــاس وعم ــن الن ــح ب ــعي للصل ــن والس ــة الوط ــهامات يف خدم وإس
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الفقيــد 
ــز  ــوىل ع ــائال امل ــحار.. س ــة س ــر بمديري ــة ص ــف بمنطق ــة آل رشي ــه وكاف ومحبي
وجــل أن يتغمــده بواســع الرحمــة واملغفــرة ويســكنه فيســح جناتــه وأن يلهــم أهلــه 

وذويــه الصــر والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة املناضل اللواء حسني 
العابد

]07/أكتوبر/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة املناضــل اللــواء حســن يحيــي العابــد بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء يف خدمــة 

الوطــن.
وعــر الرئيــس الصمــاد يف برقيــة العــزاء التــي وجههــا ألبنــاء الفقيــد محمــد ويحيــى 
وعصــام وفــؤاد وعبدالرحمــن وضيــاء وكافــة آل العابــد، عــن خالــص العــزاء وصادق 

ــذا املصاب. ــاة يف ه املواس
ــاركن يف  ــرز املش ــن أب ــد كان م ــي العاب ــن يحي ــواء حس ــل الل ــار إىل أن املناض وأش
الدفــاع عــن الثــورة اليمنيــة الســادس والعريــن من ســبتمر املجيــدة وكان لــه دوراً 
بــارزاً يف الوقــوف ضــد العــدوان الســعودي األمريكــي الغاشــم ومرتزقــة العــدوان يف 

الداخــل والخــارج.
ــة  ــة املدني ــع القيادي ــف املواق ــه يف مختل ــه يف عمل ــد وتفاني ــالص الفقي ــاد بإخ وأش
والعســكرية التــي تقلدهــا يف العديــد مــن محافظــات الجمهوريــة ومنهــا محافظــات 
ــي  ــا ملناض ــادة العلي ــعبة القي ــاً لش ــا رئيس ــاء وأخره ــة وصنع ــاء، حج إب، البيض

ــة. ــورة اليمني الث
ــد  ــل املناضــل العاب ــس الســيايس األعــى أن الوطــن خــر برحي ــس املجل وأكــد رئي
أحــد القيــادات العســكرية الشــجاعة.. ســائال املــوىل عــز وجــل أن يتغمــده بواســع 
الرحمــة واملغفــرة ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه ومحبيــه الصــر والســلوان. 

»إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

الرئيس الصماد يعزي الشيخ احسن رسام بإستشهاد شقيقه
]13/أكتوبر/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء إىل الشــيخ 
احســن رســام وإخوانــه يف إستشــهاد شــقيقهم البطــل عمــار رســام بجبهــة رصواح.

ــيخ  ــاة للش ــزاء واملواس ــص الع ــن خال ــزاء ع ــة الع ــاد يف برقي ــس الصم ــر الرئي وع
احســن رســام وإخوانــه وكافــة آل رســام يف استشــهاد البطــل عمــار رســام الــذي 
ــذل  ــه وب ــبيل الل ــال يف س ــرض مقات ــن األرض والع ــع ع ــو يداف ــهيدا وه ــى ش ارتق
ــل  ــرف للمقات ــوذج م ــدم نم ــم وق ــي العظي ــعب اليمن ــداء للش ــة ف ــه رخيص روح
ــارز  ــور الب ــه الحض ــيخا ل ــذي كان ش ــة وال ــة الواعي ــخصية االجتماعي ــي وللش اليمن
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عــى مســتوى القبيلــة واملحافظــة.. ســائال املــوىل القديــر أن يتغمــد الشــهيد بواســع 
الرحمــة واملغفــرة ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » 

ــه وإنــآ إليــه راجعــون ». إنــا لل

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الشيخ املناضل عبد 
اهلل بن معيلي

]26/أكتوبر/2017[ صنعاء -سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة الشــيخ املناضــل عبداللــه بــن عــي بــن معيــي عضــو مجلــس النــواب بعــد 

عمــر حافــل بالعطــاء الوطنــي.
وأشــار الرئيــس الصمــاد يف برقيــة العــزاء التــي بعثهــا إىل الشــيخ محســن بــن عــي 
بــن معيــي والشــيخ عــي عبداللــه بــن معيــي وإخوانــه وكافــة آل معيــي بمحافظــة 
ــورة  ــن الث ــاع ع ــة يف الدف ــه الوطني ــد الل ــل عب ــيخ املناض ــأرب، إىل أدوار الش م

ــن. ــا الوط ــر به ــي م ــات الت ــل واملنعطف ــف املراح ــدة يف مختل ــة والوح والجمهوري
ونــوه بمواقــف الفقيــد وإســهاماته يف الرملــان للحفــاظ عــى مصالــح الشــعب والدفاع 
عنهــا وكــذا أدواره الوطنيــة والسياســية واالجتماعيــة والتــي تمثــل مدرســة لأجيــال 

القادمــة وســتبقي بصماتــه وإســهاماته محــل فخــر واعتــزاز كل أبنــاء الوطــن.
ــة  ــة وبرملاني ــخصية وطني ــه ش ــر برحيل ــن خ ــاد أن الوط ــس الصم ــد الرئي وأك
ــن  ــالح ب ــع واإلص ــن واملجتم ــة الوط ــالص يف خدم ــي وإخ ــت بتفان ــة عمل واجتماعي

ــاس. الن
وعــر األخ صالــح الصمــاد عــن خالــص العــزاء وعظيــم املواســاة ألرسة وكل محبــي 
ــة  ــع الرحم ــده بواس ــل أن يغم ــز وج ــوىل ع ــائال امل ــاب.. س ــذا املص ــد يف ه الفقي
واملغفــرة ويســكنه فيســح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه 

ــه راجعــون«. ــا إلي وإن

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الشيخ اخلضر عبدربه 
السوادي

]04/نوفمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة الشــيخ الخــرض عبدربــه الســوادي، عــن عمــر ناهــز الـــ 80 عامــا حافــل 

بالعطــاء يف خدمــة الوطــن واملجتمــع.
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وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف برقيــة العــزاء التــي بعــث بهــا إىل نجــل الفقيــد نــارص 
ــاء،  ــة البيض ــوادي بمحافظ ــة آل الس ــه وكاف ــوادي وإخوان ــه الس ــد رب ــرض عب الخ
ــن  ــا الوط ــر به ــي م ــل الت ــف املراح ــهاماته يف مختل ــرض وإس ــيخ الخ ــب الش بمناق

ــة. ــه باملحافظ ــال مخططات ــدوان وإفش ــدي للع ــذا دوره يف التص وك
ونــّوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــدور الشــيخ الخــرض عــى مســتوى القبيلــة 
وحرصــه عــى الصلــح بــن النــاس وحــل اإلشــكاليات والــذي اكســبه احــرام وتقدير 

كل مــن عرفــه.. مؤكــدا أن الوطــن خــر برحيلــه أحــد رجالــه املخلصــن األوفيــاء.
ــد  ــي الفقي ــاة ألرسة ومحب ــزاء واملواس ــص الع ــن خال ــاد ع ــح الصم ــر األخ صال وع
ــرة  ــة واملغف ــع الرحم ــده بواس ــل أن يتغم ــز وج ــوىل ع ــائالً امل ــاب.. س ــذا املص يف ه
ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه 

ــون«. راجع

الرئيس الصماد يعزي يف إستشهاد العميد الركن ناجي حممد 
العرشي قائد اللواء 201

]05/نوفمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء إىل الشــيخ 
صــدام ناجــي محمــد صالــح العــريش وإخوانــه وأفــراد أرستــه يف إستشــهاد العميــد 
الركــن ناجــي محمــد العــريش قائــد اللــواء 201 قائــد جبهــة كــرش والعــزاء موصول 

إلخوانــه يف مخــالف املنــار بمديريــة آنــس محافظــة ذمــار.
ــاع  ــة العــزاء بمناقــب الشــهيد وإســهاماته يف الدف ــاد يف برقي وأشــاد الرئيــس الصم
عــن الوطــن وخــوض معركــة البطولــة والــرف ضــد القاعــدة يف زنجبــار بمحافظــة 
أبــن وصــوال إىل صمــوده واستبســاله يف مواجهــة العــدوان ومرتزقتــه يف العنــد وعــدن 

والصلــو ومدينــة تعــز.
ــكريا  ــدا عس ــث كان قائ ــات، حي ــن صف ــريش م ــهيد الع ــه الش ــى ب ــا تح ــوه بم ون
ــة  ــة الدفع ــة الحربي ــن الكلي ــه م ــش وتخرج ــه بالجي ــذ إلتحاق ــجاعا من ــكا وش محن
ــم  ــاه مدع ــث مش ــواء الثال ــبي الل ــوف منتس ــه إىل صف ــام 1983م وانضمام إىل20 ع

ــكا. »201« مي
ــدا  ــهيد واح ــل الش ــر برحي ــن خ ــى أن الوط ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
مــن قياداتــه العســكرية الذيــن أفنــوا حياتهــم يف الدفــاع عــن الوطــن وتنفيــذ املهــام 
املوكلــة إليــه بكفــاءة وإقتــدار، مســتلهما الصــر والثبــات والعزيمــة واإلرصار يف كافــة 

األعمــال التــي قــام بهــا حتــى إستشــهاده يف جبهــة الصلــو بمحافظــة تعــز.
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وأثنــى عــى دور الشــهيد املناضــل العــريش يف تعاملــه مــع زمالئــه خــالل توليــه لعدد 
مــن املناصــب العســكرية منــذ تعيينــه قائــد فصيــل هــوزر مدفعيــة باللــواء الثالــث 

حتــى آخــر منصــب لــه قائــدا للــواء 201 ميــكا.
وعــر الرئيــس الصماد عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الشــهيد يف هــذا املصاب.. 
ســائال اللــه العــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهم 

أهلــه وذويــه ومحبيــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه وإنــا إليــه راجعون«.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي الرئيس العراقي يف ضحايا 
الزلزال

]13/نوفمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
ــا  ــك يف ضحاي ــة وذل ــة العراقي ــس الجمهوري ــؤاد معصــوم رئي ــد ف إىل الرئيــس محم

ــة. ــق العراقي ــن املناط ــدد م ــذي رضب ع ــروع ال ــزال امل الزل
وعــر الرئيــس الصمــاد يف الرقيــة عــن بالــغ األلــم وعميــق املواســاة يف كارثــة الزلزال 
الــذي حــدث يف عــدد مــن املناطــق العراقيــة، وســقوط عــدد مــن القتــى والجرحــى 

مــن أبنــاء الشــعب العراقــي الشــقيق.
وقــال » إننــا يف الجمهوريــة اليمنيــة قيــادة وحكومــة وشــعباً نعــر لكــم عــن تضامننا 
ووقوفنــا إىل جانــب الشــعب العراقــي الشــقيق يف هــذه املحنــة األليمــة ونعــرب لكــم 
ــادق  ــازي وص ــر التع ــن أح ــي ع ــعب العراق ــا والش ــم إىل أرس الضحاي ــن خاللك وم
ــن  ــى م ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــى رئي ــة املحزنة«..وتمن ــذه الكارث ــاة يف ه املواس
ــه وغفرانــه ويســكنهم  ــا بواســع رحمت ــه العــي القديــر أن يتغمــد أرواح الضحاي الل
فســيح جناتــه ورضوانــه وأن يمــن عــى املصابــن بالشــفاء العاجــل ويجنــب العــراق 

الشــقيق واألمــة العربيــة واإلســالمية رش الكــوارث واملحــن.

الرئيس الصماد يعزي الرئيس اإليراني يف ضحايا الزلزال
]13/نوفمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة إىل 
الرئيــس حســن روحانــي رئيــس الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة وذلــك يف ضحايــا 

الزلــزال الــذي رضب عــدد مــن املناطــق وراح ضحيتهــا مئــات القتــى والجرحــى.
وعــر الرئيــس الصمــاد يف الرقيــة عــن خالــص التعــازي وصــادق املواســاة لســقوط 
املئــات مــن الضحايــا جــراء الزلــزال الــذي رضب عــدد مــن املناطــق اإليرانيــة ودمــر 
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املنــازل واملرافــق العامــة واملنشــآت.
وقــال »إننــا يف الجمهوريــة اليمنيــة قيــادة وحكومــة وشــعباً إذ نشــاطركم والشــعب 
اإليرانــي أحزانــه بهــذا املصــاب األليــم، لنعــرب لكــم وعركــم ألرس الضحايا والشــعب 
اإليرانــي عــن أحــر تعازينــا وصــادق مواســاتنا القلبيــة.. متمنــن الشــفاء العاجــل 
ــقيق  ــعبكم الش ــم وش ــى لبلدك ــا نتمن ــم، كم ــادث األلي ــذا الح ــي ه ــى ومصاب لجرح

الســالمة الدائمــة وتجنيبــه رش الكــوارث واملحــن«.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ السلطان قابوس بالعيد 
الوطني

]17/نوفمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل جاللــة 
ــعب  ــال الش ــبة إحتف ــان بمناس ــلطنة عم ــلطان س ــعيد س ــن س ــوس ب ــلطان قاب الس

الُعمانــي الشــقيق بالعيــد الوطنــي الســابع واألربعــن.
ــة الســلطان  وعــر الرئيــس الصمــاد عــن أســمى آيــات التهانــي والتريــكات لجالل
قابــوس بهــذه املناســبة وتمنياتــه لــه بموفــور الصحــة والعافيــة وللشــعب العمانــي 

ــه مــن رفعــة. ــوا إلي الشــقيق دوام التقــدم واإلزهــاد وتحقيــق كل مــا يصب
ــوس  ــلطان قاب ــاه الس ــذي أرس ــيايس ال ــج الس ــة إىل أن النه ــة التهنئ ــار يف برقي وأش
منــذ توليــه قيــادة مســرة النهضــة الُعمانيــة مكــن الســلطنة مــن إحتــالل مكانــة 
متقدمــة بــن دول العالــم نتيجــة للتعامــل املســئول للســلطنة مــع مختلــف قضايــا 

املنطقــة والعالــم وحرصهــا الكبــر تعزيــز قيــم الســالم.
ــادة وحكومــة وشــعبا يكنــون  وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن اليمــن قي
ــة  ــا األخوي ــى مواقفه ــر ع ــرام والتقدي ــان كل االح ــلطنة عم ــوس وس ــلطان قاب للس
والصادقــة وحرصهــا عــى إحــالل الســالم يف اليمــن وحــل الخالفــات وتأكيدهــا عــى 

وحــدة وأمــن واســتقرار اليمــن.
كمــا أكــد أن مواقــف ســلطنة عمــان ســتظل يف ذاكــرة الشــعب اليمنــي وال يمكــن أن 

ينســها كونهــا مواقــف صادقــة وأخويــة حريصــة عــى اليمــن.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد بالتطويــر الحاصــل يف الســلطنة يف بنــاء دولــة حديثــة قويّة، 
لهــا عالقــة مــع محطيهــا العربــي واإلقليمــي وكــذا مــا حققتــه مــن قفــزة نوعيــة 
ــم  ــا واأله ــة وغره ــة والتعليميّ ــة واالقتصاديّ ــاالت االجتماعيّ ــف املج ــة يف مختل تنموي

مــن ذلــك بنــاء اإلنســان املتمســك براثــه وقيمــة العربيــة األصيلــة.
ــف  ــاه مختل ــان تج ــلطنة ُعم ــف س ــى بمواق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــوه رئي ون
ــا. ــؤون غره ــل يف ش ــدم التدخ ــة يف ع ــتها الحكيم ــة وسياس ــة العربي ــا األم قضاي
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الرئيس الصماد يهنئ الرئيس ميشال عون بعيد االستقال
]21/نوفمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل الرئيس 
ــي  ــعب اللبنان ــاالت الش ــبة احتف ــة بمناس ــة اللبناني ــس الجمهوري ــون رئي ــال ع ميش

الشــقيق بعيــد االســتقالل.
ــس  ــكات للرئي ــى التري ــي وأزك ــات التهان ــمى آي ــن أس ــاد ع ــس الصم ــر الرئي وع
ميشــال عــون بهــذه املناســبة التــي يحتفــل فيهــا الشــعب اللبنانــي بعيد االســتقالل.. 
ــدا مــن التقــدم  ــي الشــقيق مزي ــاه وللشــعب اللبنان ــه دوام الصحــة والرف ــا ل متمني

والنمــاء وتحقيــق كل مــا يصبــوا إليــه مــن رفعــة وتقــدم وازدهــار.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى دعــم الجمهوريــة اليمنيــة قيــادة وحكومــة 

وشــعبا لوحــدة لبنــان وأمنــه واســتقراره وعــدم التدخــل يف شــؤونه الداخليــة.
ــود  ــن الجه ــد م ــذل املزي ــب ب ــة تتطل ــا املنطق ــر به ــي تم ــاع الت ــح أن األوض وأوض
للتغلــب عــى التحديــات التــي تســتهدف لبنــان ليبقــى كمــا عهــده الجميــع منــارة 

ــي. ــم العرب ــة يف العال ــة واملعرف الثقاف
ــون  ــس ع ــة الرئي ــت ورجاح ــرة يف حنك ــة الكب ــن الثق ــاد ع ــس الصم ــر الرئي وع
والساســة اللبنانيــن وتغليبهــم مصلحــة لبنــان والشــعب اللبنانــي عــى مــا ســواها 
مــن املصالــح.. ســائال اللــه تعــاىل أن يوحــد الصــف اللبنانــي ملــا فيــه خــر لبنــان 
ــور  ــن التط ــدا م ــن مزي ــن البلدي ــة ب ــات األخوي ــه للعالق ــانا، وتمنيات ــا وإنس أرض

ــاء. والنم

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي الرئيس املصري بضحايا 
اهلجوم اإلجرامي يف سيناء

]24/نوفمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
ــزاء  ــة ع ــى برقي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــي الصم ــح ع ــث األخ صال بع
ــا  ــيي يف ضحاي ــاح الس ــة عبدالفت ــر العربي ــة م ــس جمهوري ــاة اىل اىل رئي ومواس
ــة، وراح  ــيناء املري ــة يف س ــجد الروض ــتهدف مس ــذي إس ــي ال ــوم اإلجرام الهج

ــى. ــهداء والجرح ــرات الش ــه ع ضحيت
ــة  ــه املحرم ــوت الل ــة وبي ــن املقدس ــتهداف األماك ــاد أن إس ــس الصم ــد الرئي وأك
ــف  ــالمي الحني ــن اإلس ــم الدي ــف تعالي ــافر تخال ــاك س ــلمن، إنته ــة للمس والجامع

ــة. ــق الدولي ــانية واملواثي ــم اإلنس ــراف والقي ــالق واألع واألخ
وقــال »إننــا إذ نديــن ونســتنكر بأشــد العبــارات هــذه الجريمــة النكــراء بحــق أهلنــا 
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يف مــر الشــقيقة فإننــا نعــر عــن غضبنــا الشــديد ملــا تعــرض لــه أهلنــا يف ســيناء 
ونعــر عــن عزائنــا العميــق ومواســاتنا ملــر حكومــة وشــعباً »

ــات  ــه الجماع ــاوى في ــذي تته ــت ال ــي يف الوق ــم تأت ــذه الجرائ ــاف » أن ه واض
التكفريــة ومــن يقــف خلــف مروعهــا األمــر الــذي يكشــف بعــض خيــوط هــذه 
الجريمــة ومنفذيهــا والهــدف مــن ورائهــا ونعتــر كل ذلــك محاولــة بائســة لزعزعــة 
أمــن واســتقرار مــر واملنطقــة عمومــا ورفــع معنويــات الجماعــات التكفريــة التــي 

تجــر ذيــول الهزيمــة يف ســوريا والعــراق«
ــي  ــة الت ــة واإلجرامي ــات التكفري ــار الجماع ــوى بن ــبق وإكت ــن س ــار اىل أن اليم وأش
إســتهدفت بيــوت اللــه واملصلــن اآلمنــن بتفجــر أحزمتهــا الناســفة بــن املصلــن، 
يف أكثــر مــن مســجد يف العاصمــة صنعــاء وعــدد مــن املحافظــات اليمنيــة، وذهــب 

ضحيتهــا عــرات األبريــاء ».
وأكــد االخ الرئيــس أن مــا يمارســه تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية ومــن ورائهــا 
دول اإلســتكبار العاملــي بحــق اليمــن مــن عــدوان وحصــار يســاهم بصــورة مبــارشة 
يف توفــر البيئــة الخصبــة للعنــارص اإلجراميــة املتطرفــة يف املنطقــة والتــي تشــجعها 

وتمولهــا وترعــى معتقداتهــا دول معروفــة يف املنطقــة العربيــة والخليــج.
ودعــا إىل تضافــر الجهــود الدوليــة واإلقليميــة ملحاربــة العنــارص التكفريــة ملــا تمثلــه 
مــن تهديــد مبــارش للســلم واألمــن الدوليــن.. مشــددا عــى رضورة تقديــم مرتكبــي 
ــرادع  ــم ال ــوا جزائه ــة لينال ــة للعدال ــال اإلجرامي ــي األعم ــويل وداعم ــي ومم ومنظم

جــراء مــا إقرفتــه أياديهــم اآلثمــة بحــق األبريــاء.
ــادة  ــي قي ــعب اليمن ــن الش ــن تضام ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــر رئي وع
ــازي  ــه وتع ــن تعازي ــا ع ــقيق.. معرب ــري الش ــعب امل ــع الش ــعبا م ــة وش وحكوم
الحكومــة والشــعب اليمنــي للقيــادة والحكومــة والشــعب املــري وأرس الضحايــا يف 

ــى. ــل للجرح ــفاء العاج ــا الش ــي، متمني ــوم اإلجرام ــذا الهج ه

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة املناضل اللواء راجح حمسن أبو حلوم
]10/ديسمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة املناضــل اللــواء راجــح محســن أبــو لحــوم عــن عمــر ناهــز الـــ 100عامــا 

قــى معظمــه يف خدمــة الوطــن.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف برقيــة العــزاء التــي بعــث بهــا لنجــل الفقيــد املهنــدس 
ــة  ــوم وأدواره الوطني ــو لح ــل أب ــب املناض ــوم، بمناق ــو لح ــح أب ــن راج ــن ب محس
ــد  ــدة وتقل ــبتمر الخال ــورة 26 س ــي ث ــار مناض ــن كب ــث كان م ــة حي واالجتماعي
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ــعبي. ــش الش ــد الجي ــا قائ ــكرية كان أخره ــب العس ــن املناص ــد م العدي
ــا دور  ــي كان له ــارزة الت ــخصيات الب ــد الش ــه أح ــر برحيل ــن خ ــد أن الوط وأك

ــة. ــورة والجمهوري ــن الث ــاع ع ــن والدف ــة الوط ــهامات يف خدم وإس
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الفقيــد 
ومحبيــه.. ســائال املــوىل عــز وجــل أن يتغمــده بواســع الرحمــة واملغفــرة ويســكنه 
ــه  ــا إلي ــه وإن ــا لل ــلوان. »إن ــر والس ــه الص ــه وذوي ــم أهل ــه وأن يله ــح جنات فيس

ــون«. راجع

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الدكتور عبدالعزيز 
الضلعي

]19/ديسمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة الدكتــور عبدالعزيــز أحمــد يحيــى الضلعــي مديــر مكتــب الصحــة بمحافظــة 
عمــران والــذي انتقــل إىل جــوار ربــه عــن عمــر ناهــز 55 عامــا قضاهــا يف خدمــة 

الوطــن يف مجــال الدراســة والعلــوم الطبيــة.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف برقيــة العــزاء إىل أوالده الدكتــور وســام والدكتــور بســام 
وأحمــد ومحمــد عبــد العزيــز الضلعــي وإخــوان الفقيــد وأرستــه آل يحيــى وكافــة آل 
الضلعــي، بمناقــب الفقيــد وصفاتــه التــي أتســم بهــا مــن مــكارم األخــالق والتفانــي 

يف أداء الواجــب بــروح املســؤولية والنزاهــة واإلخــالص لشــعبه ووطنــه.
وأشــار إىل أن الفقيــد الضلعــي كان ممــن وقفــوا يف مواجهــة العــدوان والتصــدي لــه 
ــة يف ســبيل  ــه يف التضحي ــدى ب ــاال يقت ــث كان مث ــه.. حي ــه وعمــالءه ومرتزقت وأدوات

الوطــن.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء وصــادق املواســاة ألرسة 
ــه  ــع رحمت ــده بواس ــر أن يتغم ــي القدي ــه الع ــائال الل ــاب.. س ــذا املص ــد يف ه الفقي
ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه وإنــآ إليــه 

راجعــون ».
والفقيــد الدكتــور عبــد العزيــز الضلعــي مــن أرسة آل يحيــى مــن آل الضلعــي التــي 
قدمــت عــرات الشــهداء يف مختلــف جبهــات التصــدي للعــدوان، ومــن أرسة وطنيــة 

قدمــت التضحيــات الجســام يف مختلــف املراحــل التــي مــر بهــا اليمــن.
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الرئيس الصماد يعزي يف وفاة اإلعامي عبدامللك العيزري
]19/ديسمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
إىل هشــام عبدامللــك عــي العيــزري وإخوانــه وذلــك يف وفــاة والدهــم اإلعالمــي القديــر 

عبدامللــك العيــزري. جــاء فيهــا:
ــع  ــاىل املذي ــه تع ــإذن الل ــه ب ــور ل ــاة املغف ــأ وف ــا نب ــزن واألىس تلقين ــغ الح ببال
واإلعالمــي القديــر عبدامللــك عــي العيــزري، الــذي انتقــل إىل جــوار ربــه بعــد حيــاة 

ــي. ــي واإلذاع ــال اإلعالم ــاء يف املج ــل والعط ــة بالعم حافل
حيــث خــر الوطــن واإلعــالم اليمنــي برحيــل الفقيــد العيــزري واحــدا مــن أبــرز 
ــدا  ــه واح ــه الل ــث كان رحم ــزة، حي ــاءات متمي ــوا عط ــن قدم ــه الذي ــه ورجال مبدعي
ممــن ســاهموا يف خدمــة القضايــا الوطنيــة عــر مختلــف الرامــج اإلعالميــة اإلذاعيــة 

فضــال عــن دوره الكبــر يف تعزيــز الوعــي املجتمعــي بتبنــي الرامــج الدينيــة.
لقــد كان الفقيــد العيــزري مثــاال لإعالمــي القديــر املتفانــي يف أداء مهنتــه واملتجــدد 
ــن  ــا الوط ــزم بقضاي ــئول وامللت ــي املس ــل اإلعالم ــه يف أداء العم ــه وتفوق يف إبداعات

ــة. ــة الحقيق وخدم
وإننــا إذ نشــاطركم وأفــراد األرسة اإلعالميــة اليمنيــة الحــزن يف هــذا املصــاب.. نســأل 
ــه ويلهمكــم  ــه ويســكنه فســيح جنات ــر أن يتغمــده بواســع رحمت ــه العــي القدي الل

جميعــا وكل زمالئــه ومحبيــه الصــر والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة العميد هاشم احملاقري
]20/ديسمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة العميــد هاشــم أحمــد املحاقــري الــذي انتقــل إىل جــوار ربــه اليــوم إثــر مــرض 

عضــال ألــم بــه.
ــة  ــة العاصم ــل أمان ــا إىل وكي ــث به ــي بع ــة الت ــاد يف الرقي ــس الصم ــاد الرئي وأش
الســابق املهنــدس معــن هاشــم املحاقــري وإخوانــه وكافــه آل املحاقــري، بمناقــب 

ــة.  ــوزارة الداخلي ــي ب ــل األمن ــهاماته يف العم ــد وإس الفقي
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص تعازيــه وصــدق مواســاته ألرسة 
ــه  ــع رحمت ــده بواس ــر أن يتغم ــي القدي ــه الع ــائال الل ــه.. س ــه ومحبي ــد وأهل الفقي
ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه وإنــا إليــه 

راجعــون ». 
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هــذا وســيوارى جثمــان الفقيــد الثــرى بأمانــة العاصمــة الســاعة التاســعة صبــاح 
يــوم غــد الخميــس بعــد الصــالة عليــه يف مســجد الريفــة شــمال اإلذاعــة القديمــة 

حــي 26 ســبتمر، شــمال رئاســة الــوزراء.

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة العامة إبراهيم بن حممد الوزير
]21/ديسمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة املناضــل العالمــة إبراهيــم بــن محمــد بــن أحمــد الوزيــر الــذي وفــاة األجــل 
عــن عمــر ناهــز الـــ85 عامــا قــى معظمــه يف خدمــة الوطــن يف املجــال العلمــي 

والســيايس.
ــور  ــا إىل أوالده الدكت ــث به ــي بع ــزاء الت ــة الع ــاد يف برقي ــس الصم ــاد الرئي وأش
ــر، بمناقــب  ــم الوزي ــن إبراهي ــد وعــي وأســعد ب ــد وأحم ــه ومحم إســماعيل وعبدالل
ــا  ــة قضاي ــه يف خدم ــده ووقت ــرس جه ــذي ك ــر ال ــم الوزي ــل إبراهي ــد املناض الفقي
املجتمــع واإلهتمــام بمعانــاة الفقــراء ومنــارصة املســتضعفن خــالل مســرة حياتــه 

ــه. ــى وفات حت
ــث  ــع، حي ــة املجتم ــهاماته يف خدم ــر وإس ــد الوزي ــة للفقي ــت إىل األدوار الوطني ولف
تلقــى تعليمــه يف محافظــة حجــة عــى يــد كوكبــة مــن علمــاء اليمــن ويف مقدمتهــم 
ــان  ــد نعم ــن أحم ــد ب ــتاذ محم ــي واألس ــن اإلريان ــايض عبدالرحم ــن الق املناضل

ــيل. ــه الفس ــن عبدالل ــد ب ــة محم ــايض العالم والق
ونــوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمواقــف الفقيــد وســجله الحافــل بالعطــاء 
ــي، واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر،  ــا األمــة والشــعب اليمن يف خدمــة قضاي
فضــال عــن زهــده وورعــه ومــا اتصــف بــه مــن أخــالق وســجايا فاضلــه إىل جانــب 
تــزوده بالعلــم النافــع لنفســه ومجتمعــه واملحيطــن بــه وكثــر مــن العلمــاء الذيــن 
تلقــوا العلــم عــى يديــه يف الجامــع الكبــر بصنعــاء ونهلــوا مــن بحــر العلــم الــذي 

كان يتشــبع بــه.
ــوار  ــه الث ــد مناضلي ــر أح ــم الوزي ــد إبراهي ــل الفقي ــر برحي ــن خ ــد أن الوط وأك
وجهابــذة العلمــاء، حيــث كان رحمــه اللــه صاحــب اإلمتيــاز لصحيفــة البــالغ، وتميــز 
ــطية  ــه بالوس ــن اتصاف ــال ع ــاد فض ــه للفس ــة ومحاربت ــه األدبي ــه وإبداعات يف كتابات
واإلعتــدال يف أفــكاره ولطاملــا ســعى إىل اإلصــالح بــن النــاس وتوســطه يف حــل كثــر 
ــال  ــل وع ــوىل ج ــريض امل ــا ي ــول بم ــزن واملعق ــه املت ــة وطرح ــا الوطني ــن القضاي م

ــالد. ــا للب ــة العلي واملصلحــة الوطني
وعــر الرئيــس الصمــاد عــن خالــص تعازيــه وصــادق مواســاته ألرسة الفقيــد وأهلــه 
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ــه العــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح  ــه.. ســائال الل ومحبي
جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه وكل زمالئــه ومحبيــه الصــر والســلوان. »إنــا للــه وإنــا 

إليــه راجعــون«.
وقــد ووري جثمــان الفقيــد الثــرى يف منطقــة بيــت الســيد بمديريــة بنــي حشــيش 

محافظــة صنعــاء عقــب صــالة ظهــر اليــوم الخميــس.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الشيخ حسني عبد 
الرب اهلياشي

]21/ديسمرب/2017[ صنعاء – سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة الشــيخ حســن عبــد الــرب الهيــايش الــذي وافــاه األجــل بعــد عمــر حافــل 

بالعطــاء يف خدمــة الوطــن واملجتمــع.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف برقيــة العــزاء التــي بعــث بهــا إىل أخــوة الشــيخ عبــد 
الــويل عبــد الــرب الهيــايش وآل الهيــايش بمناقــب الشــيخ حســن الوطنيــة واالجتماعية 

والــذي يعــد مــن مشــائخ محافظــة البيضــاء الذيــن لهــم دور وإســهامات كبــرة.
وعــر الرئيــس الصمــاد عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الفقيــد وأهلــه ومحبيه.. 
ســائال اللــه العــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهم 

أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعون«.

الرئيس الصماد يعزي يف استشهاد العميد ياسر بن فيصل األمحر
]27/ديسمرب/2017[ صنعاء-سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
ــة آل  ــه وكاف ــر وإخوان ــويص األحم ــل حســن ال ــن فيص ــارس ب إىل الشــيخ صــادق ي
األحمــر يف استشــهاد والــده العميــد يــارس بــن فيصــل حســن الــويص األحمــر قائــد 
ــاحل  ــدوان يف الس ــة الع ــي يف مواجه ــه الوطن ــؤدي واجب ــو ي ــاه وه ــواء 135 مش الل

الغربــي.
ــن  ــه م ــرة عمل ــالل مس ــه خ ــور ل ــه املغف ــى ب ــا تح ــاد بم ــس الصم ــاد الرئي وأش

ــيه.  ــاءه ومرؤوس ــرام رؤس ــبته اح ــات أكس ــب وصف مناق
وأشــار إىل أن الشــهيد كان مــن كبــار مشــائخ ووجهــاء وحكمــاء قبيلــة حاشــد، كمــا 
كان يف مقدمــة رجــاالت وقيــادات ثــورة الـــ 21 مــن ســبتمر ومنــذ الوهلــة األوىل نذر 

نفســه ومالــه ووهــب روحــه يف ســبيل اللــه ومــن أجــل عــزة ورفعــة الوطــن.
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ــن إذا  ــود وكان مم ــة األس ــا مرابط ــر مرابط ــارس األحم ــهيد ي ــرف الش ــال » ع وق
اشــتدت املعــارك زاد عزمــا وحماســا وصمــودا وثباتــا يف مواجهــة املعتديــن والغــزاة 
ــديد  ــور ش ــدا جس ــا؛ ومجاه ــجاعا ومقدام ــكريا ش ــدا عس ــا كان قائ ــم، كم وأدواته
ــه  ــرف صوالت ــاحات ال ــن وس ــهد امليادي ــال تش ــال مستبس ــة؛ بط ــأس والعزيم الب
وجوالته«..ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن الشــهيد يــارس األحمــر كان 
لــه حضــور قبــي بــارز يف مختلــف الســاحات ومعظــم املواقــف القبليــة عى مســتوى 
الســاحة الوطنيــة ويف عــدة محافظــات ســواء يف عمــران و حجــة أومحافظتــي ذمــار 

ــات. ــن املحافظ ــا م وإب غره
ونــوه بإســهامات الشــهيد والتــي كان لهــا بالــغ الــدور واألثــر يف حــل واحتــواء عــدد 
مــن القضايــا الحــروب والــراع بــن أبنــاء قبيلــة حاشــد وقبائــل أخــرى وإصــالح 

ذات البــن وفــض املنازعــات بــن املتخاصمــن.
ــهيد  ــاة ألرسة الش ــادق املواس ــزاء وص ــص الع ــن خال ــاد ع ــس الصم ــر الرئي وع
وأصدقــاءه ومحبيــه يف هــذا املصــاب.. ســائل اللــه العــي القديــر أن يتغمــده بواســع 
رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه 

ــه راجعــون ». ــآ إلي وإن

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ الرئيس الفلسطيني بذكرى 
إنطاق الثورة

]31/ديسمرب/2017[ صنعاء -سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل رئيــس 

دولــة فلســطن محمــود عبــاس بمناســبة ذكــرى إنطــالق الثــورة.
ــعب  ــل للش ــت واملتواص ــة الثاب ــة اليمني ــم الجمهوري ــاد دع ــس الصم ــد الرئي وأك
ــة ويف  ــه املروع ــة حقوق ــتعادة كاف ــبيل اس ــه يف س ــقيق يف نضال ــطيني الش الفلس

ــف. ــدس الري ــا الق ــة وعاصمته ــة أراضي ــى كاف ــه ع ــة دولت ــا إقام مقدمته

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة عضو جملس النواب حممد الرزوم
]31/ديسمرب/2017[ صنعاء-سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
ــة  ــل يف العاصم ــاه األج ــذي واف ــرزوم ال ــد ال ــواب محم ــس الن ــو مجل ــاة عض يف وف

ــع. ــن واملجتم ــة الوط ــاء يف خدم ــة بالعط ــاة حافل ــد حي ــرة بع ــة القاه املري
وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف برقيــة العــزاء التــي بعــث بهــا لنجــل الفقيــد الدكتــور 
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محمــد محمــد الــرزوم وإخوانــه وكافــة أرسة الفقيــد وقبائــل عبــس، بمناقــب الفقــد 
وأدواره الوطنيــة والرملانيــة واالجتماعيــة املرفــة وكــذا مواقفــه لخدمــة الوطــن.

وأكــد أن الوطــن خــر برحيلــه أحــد الشــخصيات الرملانيــة واالجتماعيــة التــي كان 
لهــا إســهامات بــارزة يف خدمــة الوطــن والصلــح بــن النــاس.

وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الفقيــد 
ومحبيــه.. ســائال املــوىل عــز وجــل أن يتغمــده بواســع الرحمــة واملغفــرة ويســكنه 
ــه  ــا إلي ــه وإن ــا لل ــلوان. »إن ــر والس ــه الص ــه وذوي ــم أهل ــه وأن يله ــح جنات فيس

ــون«. راجع

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ رئيس مجهورية كوبا بالعيد 
الوطني لباده

]31/ديسمرب/2017[ صنعاء -سبأ:
ــس  ــة إىل رئي ــة تهنئ ــيايس برقي ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال بع
ــق  ــي الصدي ــعب الكوب ــاالت الش ــبة إحتف ــرو، بمناس ــا راؤول كاس ــة كوب جمهوري

ــي. ــد الوطن بالعي
وأكــد الرئيــس الصمــاد حــرص الجمهوريــة اليمنيــة عــى تعزيــز العالقــات الثنائيــة 

بــن البلديــن ملــا فيــه مصلحــة الشــعبن الصديقــن.

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة حممد أمحد الضلعي
]01/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة محمــد أحمــد يحيــى الضلعــي عــن عمــر ناهــز الـــ 65 عامــا قــى معظمــة يف 

خدمــة الوطــن يف مجــال العمــل التعاونــي.
ــد  ــد عب ــل الفقي ــا لنج ــث به ــي بع ــزاء الت ــة الع ــاد يف برقي ــس الصم ــاد الرئي وأش
الحكيــم محمــد الضلعــي وكافــة آل الضلعــي، بمناقــب الفقيــد وإســهاماته يف مجــال 

ــي. ــي الزراع ــل التعاون العم
ــه أحــد الشــخصيات التــي لهــا بصمــات واضحــة يف  وأكــد أن الوطــن خــر برحيل

مجــال العمــل التعاونــي وخدمــة املجتمــع.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء ألرسة الفقيــد ومحبيــه.. 
ــيح  ــكنه فس ــرة ويس ــة واملغف ــع الرحم ــده بواس ــل أن يتغم ــز وج ــوىل ع ــائال امل س
جناتــه وأن يلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الشيخ منري نائف 
احلمريي

]02/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة إىل 
عضــو مجلــس النــواب نائــف محمــد منصــور الحمــري، يف وفــاة أبنــه الشــيخ منــر 

نائــف محمــد الحمــري بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء يف خدمــة الوطــن واملجتمــع.
ــر نائــف الحمــري  ــة العــزاء بمناقــب الشــيخ من وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف برقي

ــاس. ــح بــن الن ــة والصل ومواقفــه الوطني
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الفقيــد 
ومحبيــه.. ســائال املــوىل عــز وجــل أن يتغمــده بواســع الرحمــة واملغفــرة ويســكنه 
ــه  ــا إلي ــه وإن ــا لل ــلوان. »إن ــر والس ــه الص ــه وذوي ــم أهل ــه وأن يله ــيح جنات فس

ــون«. راجع

الرئيس الصماد يعزي عبدالوارث صاح يف وفاة أخيه
]06/يناير/2018[ صنعاء-سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
إىل الشــيخ عبدالــوارث عــي عــي صــالح أمــن عــام حــزب الوفــاق الوطنــي وذلــك يف 
وفــاة أخيــه صــالح أحمــد صــالح الــذي انتقــل إىل جــوار ربــه عــن عمــر ناهــز 38 

عامــا.
ــل  ــاطه يف العم ــد ونش ــأدوار الفقي ــزاء ب ــة الع ــاد يف برقي ــس الصم ــاد الرئي وأش

ــة. ــاحة اليمني ــى الس ــيايس ع الس
ــه  ــالح وأرست ــوارث ص ــيخ عبدال ــاة للش ــادق املواس ــزاء وص ــص الع ــن خال ــر ع وع
ومحبيــه وزمــالءه يف هــذا املصــاب.. مبتهــال إىل اللــه العــي القديــر أن يتغمده بواســع 

رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الشيخ علي زيدان 
دهشوش

]21/يناير/2018[ صنعاء-سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء وموســاة 
ــواب للشــيخ زيــدان دهشــوش والشــيخ زيــد عــي دهشــوش  إىل عضــو مجلــس الن
والشــيخ ضيــف اللــه عــي دهشــوش وذلــك يف وفــاة الشــيخ عــي زيــدان دهشــوش 
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الــذي وفــاة األجــل عــن عمــر ناهــز 107 أعــوام.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف برقيــة العــزاء بمواقــف الفقيــد وإســهاماته يف الخدمــة 
ــة يف  ــة القلع ــن بمنطق ــالح ذات الب ــن وإص ــن املواطن ــا ب ــل القضاي ــة وح العام
مديريــة الجميمــة محافظــة حجــة.. منوهــا بمناقــب الفقيــد ومــا اتصــف بــه مــن 

ــر. ــرام والتقدي ــل االح ــه مح ــمات جعلت س
ــاة  ــادق املواس ــزاء وص ــص الع ــن خال ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرب رئي وأع
ألرسة الفقيــد يف هــذا املصــاب.. ســائال اللــه العــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه 
ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه وإنــآ إليــه 

راجعــون ».

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الشيخ صاحل أمحد 
دغسان

]22/يناير/2018[ صنعاء-سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
ــم وكافــة آل دغســان يف وفــاة رجــل األعمــال  إىل دغســان ويحيــى وعــي وعبدالعظي
الشــيخ صالــح أحمــد دغســان الــذي انتقــل إىل جــوار ربــه عــن عمــر ناهــز الـــ 40 

عامــا والعــزاء موصــول إىل نجلــه أحمــد صالــح دغســان.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف برقيــة العــزاء بمناقــب الفقيــد وإســهاماته يف اإلحســان 
ــي  ــة الت ــاريع الخري ــالل املش ــن خ ــانية م ــه اإلنس ــاكن ومبادرات ــراء واملس إىل الفق
ــي  ــل اإلجتماع ــز التكاف ــن وتعزي ــاعدة املحتاج ــه يف مس ــرة حيات ــالل مس ــا خ بذله

وخاصــة يف ظــل الظــروف التــي تمــر بهــا البــالد.
ــة  ــة نظيف ــة وطني ــخصية تجاري ــن كش ــارة للوط ــة وخس ــه فاجع ــر رحيل واعت
ومخلصــة يف عملهــا، حيــث كان لــه حضــور إنســاني فاعــل تجــاه مجتمعــه ووطنــه.. 
منوهــا بــاألدوار الوطنيــة واالجتماعيــة للفقيــد وبصماتــه يف املجــال الخــري وإصــالح 

ذات البــن وخدمــة املجتمــع والدفــاع عــن الوطــن.
ــد دغســان يف املراحــل  ــس الســيايس األعــى بمواقــف الفقي ــس املجل ــا أشــاد رئي كم
واملحطــات التــي مــر بهــا الشــعب اليمنــي فضــال عــن إســهامه يف مواجهــة العــدوان 
يف إطــار الجهــد الوطنــي الجامــع ويف نطــاق محافظــة صعــدة بوجــه خاص وإفشــال 

مخططــه التمزيقــي بحــق أبنائهــا.
وأعــرب الرئيــس الصمــاد عــن بالــغ الحــزن واألىس لرحيــل رفيــق دربــه وزميلــه يف 
الدراســة الشــيخ صالــح أحمــد دغســان والــذي عــرف بدماثــة أخالقــه التــي أكســبته 
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حــب وتقديــر الجميــع ســواء رفاقــه أو زمالئــه يف مســرة حياتــه التــي كانــت زاخــرة 
بالتميــز والبــذل والعطــاء.

وعــر عــن خالــص العــزاء وصــادق املواســاة ألرسة الفقيــد وأهلــه ومحبيــه وزمالئــه.. 
ــر أن يتغمــده بواســع الرحمــة واملغفــرة ويســكنه فســيح  ــه العــي القدي ســائال الل

جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه وإنــآ إليــه راجعــون ».

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة الشيخ حممد عبدربه حازب
]24/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة إىل 
وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي حســن حــازب يف وفــاة عمــه الشــيخ محمــد 

عبدربــه حــازب عمــر ناهــز الثمانــن عامــا.
ــة  ــهاماته يف خدم ــد وإس ــب الفقي ــزاء بمناق ــة الع ــاد يف برقي ــس الصم ــاد الرئي وأش
الوطــن يف القــوات املســلحة وكــذا دوره البــارز يف خدمــة املجتمــع والعمــل التعاونــي 

واإلصــالح بــن النــاس.
ــة  ــارزة واملعروف ــة الب ــخصيات الوطني ــد الش ــه أح ــر برحيل ــن خ ــد أن الوط وأك
بمواقفهــا املرفــة يف مختلــف املراحــل والظــروف وكــذا دوره يف قبيلــة مراد والســعي 

إلصــالح ذات البــن.
ــاة  ــادق املواس ــزاء وص ــص الع ــن خال ــى ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرب رئي وأع
ــه املــوىل  ــة مــراد يف هــذا املصــاب.. ســائال الل ألرسة الفقيــد وكافــة آل حــازب وقبيل
عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه 

الصــر والســلوان. » إنــا للــه وإنــآ إليــه راجعــون ».

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي املستشار القانوني للمجلس 
السياسي األعلى يف اغتيال جنله

]27/يناير/2018[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء للمستشــار 
ــن  ــد الدي ــك حمي ــد املل ــد عب ــور أحم ــى الدكت ــيايس األع ــس الس ــي للمجل القانون
ــة  ــد كلي ــن نائــب عمي ــد الدي ــور راجــي أحمــد حمي ــه الدكت ــال نجل ــة اغتي يف جريم

ــرأ. ــة اق ــس جامع ــاء ورئي ــة صنع ــون بجامع ــة والقان الريع
ــور  ــت الدكت ــي اغتال ــادي الغــدر الت ــة العــزاء أن أي ــاد يف برقي ــس الصم وأكــد الرئي
ــن  ــة، ل ــة ناري ــاء بدراج ــة صنع ــرة بالعاصم ــارع القاه ــن يف ش ــد الدي ــي حمي راج
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ــة. ــا للعدال ــم مرتكبيه ــا وتقدي ــيتم متابعته ــاب وس ــن العق ــت م تفل
وأشــار إىل أن هــذه الجريمــة تأتــي يف إطــار مخططــات العــدوان وأدواتــه لزعزعــة 
ــات  ــذه العملي ــالل ه ــن خ ــة م ــوادر الوطني ــتهدافه للك ــتقرار واس ــن واألس األم

ــرف. ــزة وال ــات الع ــله يف جبه ــد فش ــة بع اإلجرامي
وأشــاد بمناقــب الدكتــور راجــي ومــا أتصــف بــه مــن صفــات ودماثــة أخــالق وكــذا 
دوره يف مجــال العمــل األكاديمــي.. مؤكــدا أن الوطــن خــر برحيلــه أحــد الكــوادر 
األكاديميــة التــي كان لهــا بصمــات وإســهامات بــارزة خــالل مســرة حياتــه العملية.

وعــر الرئيــس الصمــاد عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الفقيــد بهــذا املصــاب.. 
ســائال املــوىل عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم 

أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

الرئيس الصماد يعزي يف استشهاد املناضل اللواء حممد علي 
عبداحلق

]03/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة إىل 
حاتــم وعــي محمــد عــي عبدالحــق وكافــة أرسة آل عبدالحــق يف استشــهاد املناضــل 

اللــواء محمــد عــي عبدالحــق قائــد اللــواء 201 مشــاه ميــكا.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف برقيــة العــزاء بمناقــب الشــهيد وتفانيــه يف أداء الواجــب 
ــدو يف  ــة الع ــن ومواجه ــن الوط ــاع ع ــلحة والدف ــوات املس ــوف الق ــي يف صف الوطن

ــة بمــا فيهــا جبهــة تعــز. مختلــف جبهــات الــرف والبطول
ــدوان  ــة الع ــر يف مواجه ــا دور كب ــي كان له ــهاماته والت ــهيد وإس ــدور الش ــوه ب ون
ــد  ــات القائ ــا صف ــن خالله ــس م ــة، عك ــات املواجه ــداد جبه ــى امت ــه ع وأذيال
العســكري الناجــح والشــجاع.. مؤكــدا أن الشــهيد ســيبقى بمواقفــه ومبادئــه حيــا 
بعــد أن جســد النمــوذج واملثــال للقيــادي الوطنــي والعســكري املســئول واملتفانــي يف 

ــه. ــك روح ــبيل ذل ــذل يف س ــلحة وب ــوات املس ــه يف الق ــه وأداءه لواجب عمل
ــهيد  ــاة ألرسة الش ــادق املواس ــزاء وص ــص الع ــن خال ــاد ع ــس الصم ــر الرئي وع
ــه  ــع رحمت ــده بواس ــر أن يتغم ــي القدي ــه الع ــائل الل ــه.. س ــاءه ومحبي وأصدق
ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه وإنــآ إليــه 

ــون«. راجع
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الرئيس الصماد يعزي يف وفاة العامة عبد الرمحن عبداهلل اهلادي
]04/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة إىل 
محمــد عبدالرحمــن الهــادي يف وفــاة والــده العالمــة عبــد الرحمــن عبداللــه الحســن 
ــاء يف  ــة بالعط ــاة حافل ــد حي ــه بع ــوار رب ــل إىل ج ــذي انتق ــادي، ال ــى اله ــن يحي ب

خدمــة الوطــن يف املجــال الدينــي.
ــة  ــادي ودوره يف خدم ــد اله ــهامات الفقي ــة بإس ــاد يف الرقي ــس الصم ــاد الرئي وأش
ــة  ــن يف محافظ ــن املواطن ــا ب ــل القضاي ــن وح ــالح ذات الب ــة وإص ــوم الديني العل

ــاص. ــكل خ ــم بش ــة باق ــة ومديري ــورة عام ــدة بص صع
ــه؛  ــرة حيات ــالل مس ــد وورع خ ــات وزه ــن صف ــد م ــه الفقي ــى ب ــا تح ــوه بم ون
فضــال عــن تأليفــه لسلســلة مــن الكتــب الدينيــة أبرزهــا جــواب عــي ابــن الراونــدي 
ــى  ــرد ع ــد وال ــادات والتوحي ــة يف العب ــائل الهام ــد واملس ــم التجوي ــر عل ومخت

ــبهات. الش
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء وصــادق املواســاة ألرسة 
ــده  ــر أن يتغم ــي القدي ــه الع ــائال الل ــاب.. س ــذا املص ــه يف ه ــه ومحبي ــد وأهل الفقي
ــه وذويــه الصــر والســلوان. »  بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهل

إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ».

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة املناضل حسني األعمى
]09/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة املناضــل حســن محمــد ســعيد األعمــى يف قبيلــة الحشيشــية بمديريــة دمــت 

بالضالــع عــن عمــر ناهــز 70 عامــا قــى معظمــه يف خدمــة الوطــن.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف برقيــة العــزاء التــي بعــث بهــا إىل نجلــه شــفيع حســن 
محمــد األعمــى وكافــة أرسة آل األعمــى، بمناقــب الفقيــد وإســهاماته يف الدفــاع عــن 

الوطــن ومواجهــة العــدوان.
ولفــت إىل أن الفقيــد كان واحــدا ممــن ســاهموا يف خدمــة املجتمــع مــن خــالل عملــه 
ــة  ــارا ملحافظ ــراً مستش ــة وأخ ــة العاصم ــارة بأمان ــة والتج ــب الصناع ــرا ملكت كمدي

الضالــع.
ــد  ــاة ألرسة الفقي ــادق املواس ــزاء وص ــص الع ــن خال ــاد ع ــس الصم ــر الرئي وع
وأصدقــاءه ومحبيــه يف هــذا املصــاب.. ســائل اللــه العــي القديــر أن يتغمــده بواســع 
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رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه 
ــه راجعــون«. ــآ إلي وإن

الرئيس الصماد يهنئ رئيس اجلمهورية اإلسامية اإليرانية بالعيد 
الوطني

]10/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:
ــس  ــة إىل رئي ــة تهنئ ــيايس برقي ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال بع
ــعب  ــاالت الش ــبة إحتف ــي بمناس ــن روحان ــة حس ــالمية اإليراني ــة اإلس الجمهوري

ــي. ــد الوطن ــقيق بالعي ــي الش اإليران
ــي  ــس روحان ــات للرئي ــب التمني ــي وأطي ــر التهان ــن أح ــاد ع ــس الصم ــر الرئي وع

ــي. ــد الوطن ــي بالعي ــعب اإليران ــا الش ــل به ــذي يحتف ــبة ال ــذه املناس به
ــن  ــة ب ــات الثنائي ــز العالق ــد وتعزي ــى توطي ــة ع ــة اليمني ــرص الجمهوري ــد ح وأك
البلديــن والشــعبن الشــقيقن يف كافــة املجــاالت وبمــا يعــزز التعــاون والتضامــن بن 

شــعوب األمــة اإلســالمية.
ونــوه بمواقــف إيــران الداعمــة لجهــود الســالم يف املنطقــة والعالــم وكــذا مواقفهــا 
الداعمــة للشــعب الفلســطيني وحقــه يف تقريــر مصــره وبنــاء دولتــه املســتقلة عــى 

ترابــه الوطنــي وعاصمتهــا القــدس.
ــة العمــل مــن  وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى حــرص اليمــن عــى مواصل
أجــل تعزيــز عالقــات التعــاون القائمــة بــن البلديــن بمــا يخــدم املصالــح املشــركة.

وأشــاد الرئيــس الصمــاد بمــا حققتــه إيــران مــن نهضــة يف مختلــف املجــاالت منــذ 
ــا  ــقيق.. متمن ــي الش ــعب اإليران ــة للش ــزة نوعي ــت قف ــة حقق ــورة اإليراني ــام الث قي
ــد  ــبة وق ــذه املناس ــود ه ــار وأن تع ــدم واالزده ــن التق ــدا م ــي مزي ــعب اإليران للش

ــه مــن تقــدم ورفعــة. ــوا إلي ــه كل مــا يصب تحقــق ل

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة نائب رئيس جملس 
الشورى

]12/فرباير/2018[ صنعاء-سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة نائــب رئيــس مجلــس الشــورى املناضــل عبــد اللــه بــن صالــح البــار الــذي 
ــاء  ــة بالعط ــاة حافل ــد حي ــاً بع ــز الـــ 72 عام ــر ناه ــن عم ــوم ع ــل الي ــاه األج واف

ــي. الوطن
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وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف الرقيــة التــي بعــث بهــا إىل نجلــه صالــح عبــد اللــه البار 
وإخوانــه وكافــة آل البــار، بإســهامات الفقيــد ودوره الوطنــي والنضــايل يف مختلــف 
املراحــل التــي مــر بهــا الوطــن، وكــذا اســهاماته يف مجلــس الشــورى، والتــي كان 

آخرهــا نائبــا لرئيــس مجلــس الشــورى.
وأكــد أن الوطــن خــر برحيــل البــار أحــد ابــرز قياداتــه السياســية والفكريــة التــي 
كان لهــا بصمــات واضحــة، وتميــز برصيــده النضــايل ضــد االســتعمار الريطانــي 

وكــذا يف الدفــاع عــن الثــورة والجمهوريــة والوحــدة.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء وصــادق املواســاة ألرسة 
ــده  ــر أن يتغم ــي القدي ــه الع ــائال الل ــاب.. س ــذا املص ــه يف ه ــه ومحبي ــد وأهل الفقي
ــه وذويــه الصــر والســلوان. »  بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهل

إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ».

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة العامة واألديب حممد حممد املشرع
]15/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
ــروف  ــرع املع ــز امل ــد العزي ــد عب ــد محم ــل محم ــب الفاض ــة واألدي ــاة العالم يف وف

ــدة. ــا بمحافظــة الحدي ــوح يف التحيت بالبحب
وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف برقيــة العــزاء التــي بعــث بهــا إىل نجليــه حســن ونــزار 
ــة  ــهاماته األدبي ــد وإس ــب الفقي ــراد األرسة، بمناق ــة أف ــرع وكاف ــد امل ــد محم محم

فضــال عــن مواقفــه املشــهودة.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء وصــادق املواســاة ألرسة 
ــه  ــع رحمت ــده بواس ــر أن يتغم ــي القدي ــه الع ــائال الل ــه.. س ــه ومحبي ــد وأهل الفقي
ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه وإنــا إليــه 

ــون ». راجع

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة الشيخ أمحد العامري
]16/فرباير/2018[ صنعاء سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة الشــيخ أحمــد محمــد حســن العامــري شــيخ مشــائخ مســتنر الــذي وافــاه 

اآلجــل اليــوم عــن عمــر ناهــز الـــ 100 عــام حافــل بالعطــاء الوطنــي.
ــيخ  ــه الش ــا إىل نجل ــث به ــي بع ــزاء الت ــة الع ــاد يف برقي ــس الصم ــاد الرئي وأش
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ــة  عبدالســالم أحمــد العامــري وكافــة آل املســتنري بمناقــب الفقيــد وأدواره الوطني
واالجتماعيــة وكــذا دوره يف مواجهــة العــدوان الــذي يتعــرض لــه الوطــن منــذ قرابــة 

ــة أعــوام. ثالث
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء وصــادق املواســاة ألرسة 
ــع  ــده بواس ــر أن يتغم ــي القدي ــه الع ــائال الل ــتنر.. س ــة مس ــه وقبيل ــد وأهل الفقي
رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه 

وإنــا إليــه راجعــون ».

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة العامة حممد بن حممد اهلادي
]20/فرباير/2018[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة العالمــة محمــد بــن محمــد بــن الحســن الهــادي بمدينــة ضحيــان محافظــة 
صعــدة والــذي وفــاه األجــل عــن عمــر ناهــز الـــ 84 عامــا حافــال بالعطــاء يف خدمة 

الوطــن.
ــف  ــا إىل أوالده عبداللطي ــث به ــي بع ــزاء الت ــة الع ــاد يف برقي ــس الصم ــاد الرئي وأش
وقاســم وأحمــد بمــا تحــى بــه الفقيــد مــن صفــات الزهــد وخدمــة املجتمــع والوطــن 
ــى  ــة ع ــة القائم ــة والرعي ــوم الفقهي ــم العل ــال وتلقينه ــس األجي ودوره يف تدري

ــع. ــاط املجتم ــامح يف أوس ــروح التس ــززة ل ــدال واملع ــطية واالعت الوس
وأكــد أن الوطــن خــر برحيلــه عاملــا جليــال كان لــه بصماتــه يف نــر العلــم النافــع 

وخدمــة وطنــه ومجتمعــه.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الفقيــد 
ــه ويســكنه فســيح  ــر أن يتغمــده بواســع رحمت ــه العــي القدي ــه.. ســائل الل ومحبي

جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه وإنــآ إليــه راجعــون ».

الرئيس الصماد يعزي يف استشهاد العامة عيدروس بن عبداهلل بن 
مسيط

]02/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
استشــهاد أحــد أبــرز أعــالم اليمــن العالمــة عيــدروس بــن عبداللــه بــن ســميط إمــام 
جامــع املحضــار بمدينــة تريــم محافظــة حرضمــوت والــذي طالتــه عنــارص غــادرة 

وجبانــة صبــاح اليــوم الجمعــة.



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

598

ــميط  ــن س ــة ب ــهيد العالم ــب الش ــزاء بمناق ــة الع ــاد يف برقي ــس الصم ــاد الرئي وأش
ودوره الدعــوي واإلرشــادي ومــا قدمــه مــن عطــاء متميــز يف خدمــة اإلســالم والعلــم 
النافــع ملجتمعــه ووطنه..وأكــد أن اليمــن خــر برحيــل العالمــة بــن ســميط قامــة 
علميــة ودينيــة ورمــزا أصيــال ُعــرف باالجتهــاد واملعرفــة الواســعة والزهــد والســعي 
ــامية  ــه الس ــالم وأهداف ــة اإلس ــدال لخدم ــطية واالعت ــم الوس ــز قي ــدؤوب لتعزي ال

وغاياتــه املثــى مــن أجــل خــر ورخــاء اإلنســانية.
ــى  ــهيد ع ــهودة للش ــة واملش ــر الطيب ــى باملآث ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــوه رئي ون
املســتوى العلمــي واالجتماعــي والدينــي واإلنســاني يف محافظــة حرضمــوت، والتــي 

ــالمية. ــة واإلس ــة العربي ــن واألم ــدان اليمني ــرة ووج ــة يف ذاك ــتظل حي س
وقــال« ســتظل أعمــال الشــهيد العالمــة بــن ســميط وأدواره ومــا قدمــه مــن نمــوذج 
يف االجتهــاد والعلــم وتعليــم األجيــال، نراســا لأمــة تهتــدي بهــا يف طريقهــا لنيــل 
ــة  ــوم الفقهي ــس العل ــى تدري ــة ع ــرص العالم ــيدا بح ــا«.. مش ــا وعزته كرامته
والرعيــة وتنويــر األجيــال وتكريــس ثقافــة االعتــدال الــذي يعــد جوهــر اإلســالم.

وعــر الرئيــس الصمــاد عــن اســتنكاره الشــديد لهــذه الجريمــة النكــراء التــي نفذتها 
أيــادي الغــدر بحــق الشــهيد العالمــة عيــدروس بــن ســميط إمــام جامــع املحضار يف 
تريــم حرضموت..وأضــاف » إن التحديــات التــي تواجــه الشــعب اليمنــي اليــوم جــراء 
ــز التالحــم  ــاً واحــداً يف تعزي ــع الوقــوف صف ــم عــى الجمي اســتمرار العــدوان، يحت
الوطنــي ملحاربــة الجماعــات اإلجراميــة ومــن يقــف ورائهــا والداعمــن واملمولــن لهــا 

وتعقــب الجنــاة وتقديمهــم للعدالــة لينالــوا جزائهــم الــرادع ».
وأعــرب عــن أحــر التعــازي وأصــدق املواســاة ألرسة الشــهيد وطالبــه وذويــه وكافــة 
ــه العــي القديــر أن يتغمــده بواســع  ــة تريــم يف هــذا املصاب..ســائالً الل ــاء مدين أبن
رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه ومحبيــه الصــر والســلوان. » 

إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ».

رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة العامة احلبيب 
عبداهلل بن حممد بن شهاب الدين

]05/مارس/2018[ صنعاء -سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة إىل 
أحمــد عبداللــه بــن شــهاب الديــن وذلــك يف وفــاة العالمــة الداعــي إىل اللــه الحبيــب 
عبداللــه بــن محمــد بــن علــوي بــن شــهاب الديــن بمدينــة تريــم بحرضمــوت والــذي 

وفــاه األجــل عــن عمــر ناهــز الـــ 90 عاما.



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

599

ــهاب  ــن ش ــة ب ــد العالم ــب الفقي ــزاء بمناق ــة الع ــاد يف برقي ــس الصم ــاد الرئي وأش
الديــن أحــد أعــالم اليمــن املتشــبعن بالعلــوم الدينيــة الصحيحــة النابعــة مــن فكــر 
ــال  ــد فض ــات الزه ــن صف ــد م ــه الفقي ــى ب ــا تح ــا بم ــدال.. منوه ــطية واإلعت الوس
ــع  ــم الناف ــز يف خدمــة اإلســالم والعل عــن دوره الدعــوي واإلرشــادي وعطــاءه املتمي

ــه. ــه ووطن ملجتمع
ــة  ــل العالم ــرت برحي ــاص خ ــكل خ ــوت بش ــة حرضم ــن ومحافظ ــد أن اليم وأك
عبداللــه بــن محمــد بــن علــوي بــن شــهاب الديــن أحــد علمائهــا األجــالء املجتهديــن 

الذيــن كرســوا جــل حياتهــم يف خدمــة اإلســالم وقيمــه وغاياتــه الســامية.
ونــوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمواقــف الفقيــد وســجله الحافــل بالعطــاء يف 
خدمــة الديــن اإلســالمي، واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، فضــال عــن أخالقــه 
ــرة  ــال كث ــه أجي ــى يدي ــرج ع ــذي تخ ــا، وال ــى به ــي تح ــة الت ــجاياه الفاضل وس
ــم النافع..وأعــرب عــن أحــر التعــازي وصــادق  ــم املتشــبعن بالعل مــن طــالب العل
املواســاة ألرسة الفقيــد وطالبــه وذويــه وكافــة أبنــاء مدينــة تريــم يف هــذا املصــاب..

ســائالً اللــه العــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهم 
أهلــه وذويــه ومحبيــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة الشيخ جملي التام بن فيصل بن دايل
]09/مارس/2018[ صنعاء-سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة يف 
وفــاة الشــيخ مجــي التــام بــن فيصــل بــن دايــل بــن فــارس شــيخ مشــائخ وائلــه 

الــذي وافــاه األجــل عــن عمــر ناهــز الـــ 67 عاما.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف برقيــة العــزاء التــي بعثهــا إىل نجلــه فيصــل بــن مجــي 
ــد  ــب الفقي ــي، بمناق ــن مج ــة آل أرسة ب ــه وكاف ــاف وإخوان ــة كت ــام مديري ــر ع مدي
ــن. ــالح ذات الب ــة وإص ــة يف املنطق ــة املحلي ــع والتنمي ــة املجتم ــهاماته يف خدم وإس

ــارزة  ــة الب ــة والقبلي ــخصيات االجتماعي ــد الش ــه أح ــر برحيل ــن خ ــد أن الوط وأك
واملخلصــة لوطنهــا ومجتمعهــا.. منوهــا بــدور الفقيــد يف خدمــة الوطــن والدفــاع عــن 

قضايــاه والصلــح بــن النــاس.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء وصــادق املواســاة ألرسة 
ــده  ــر أن يتغم ــي القدي ــه الع ــائال الل ــاب.. س ــذا املص ــه يف ه ــه ومحبي ــد وأهل الفقي
ــه وذويــه الصــر والســلوان. »  بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهل

إنــا للــه وإنــآ إليــه راجعــون ».
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يعزي يف وفاة العامة محود بن 
عباس املؤيد

]19/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة العالمــة حمــود بــن عبــاس بــن عبداللــه بــن عبــاس املؤيــد عــن عمــر ناهــز 

الـــ 103 ســنوات قــى معظمــه يف خدمــة الوطن.
ــي  ــور ع ــا إىل الدكت ــث به ــي بع ــزاء الت ــة الع ــاد يف برقي ــس الصم ــاد الرئي وأش
ــن  ــالم اليم ــد أع ــد أح ــة املؤي ــد العالم ــهامات الفقي ــد بإس ــود املؤي ــق حم وعبدالخال
ــم  ــالمي القائ ــن اإلس ــادئ الدي ــم ومب ــز قي ــر يف تعزي ــدي ودوره الكب ــب الزي واملذه

ــدال. ــطية واالعت ــى الوس ع
وأشــار إىل مــا تحــى بــه الفقيــد مــن صفــات الزهــد وحســن التواضــع، حيــث درس 
القــرآن الكريــم يف الجامــع الكبــر بالعاصمــة صنعــاء وتعلــم تجويــده، كمــا تلقــى 
ــة  ــالء يف املدرس ــاء األج ــم والعلم ــائخ العل ــن مش ــدد م ــدي ع ــى أي ــي ع ــم الدين العل
العلميــة بصنعــاء، فحفــظ كتــاب اللــه وتغيــب ملحــة األعــراب ومتــن بــن الحاجــب.

ــاس  ــد العالمــة حمــود بــن عب ــس الســيايس األعــى بــدور الفقي ونــوه رئيــس املجل
املؤيــد ومــا قدمــه لأمــة والشــعب اليمنــي مــن جهــود كبــرة، خدمــة للعلــم والديــن 
واإلفتــاء، حيــث تــوىل اإلرشــاد ورئاســة هيئــة األمــر باملعــروف بلــواء إب كمــا تــوىل 
ــاد  ــظ واإلرش ــس والوع ــى التدري ــف ع ــوكاني وعك ــن والش ــع النهري ــة جام إمام

ــاء. ــه العــرات مــن العلم ــادة وتخــرج عــى يدي والعب
ــاجد  ــارة املس ــف وعم ــم الري ــة العل ــم طلب ــد يف دع ــة املؤي ــى دور العالم ــى ع وأثن
ــاء  ــتمراره يف اإلفت ــن إس ــال ع ــاس فض ــاف الن ــات لضع ــع الصدق ــهامه يف توزي وإس

ــه. ــى وفات ــه حت ــع طالب ــالمية م ــة اإلس ــه والريع ــس الفق ــة تدري ومالزم
وقــال » لقــد أمــى عمــره يف العلــم والتدريــس والوعــظ واإلرشــاد واإلفتــاء واإلصــالح 
ــه  ــا إىل الل ــا تقرب ــة، وإنم ــق دون أي منفع ــم بالح ــل خصوماته ــاس وفص ــن الن ب

تعــاىل وعــى هــذا وثــق بــه النــاس وانتفعــوا بعلمــه ووفــاءه لوطنــه وأمتــه«.
وتطــرق الرئيــس الصمــاد إىل القيمــة العلميــة التــي انفــرد بهــا العالمــة حمــود بــن 
عبــاس املؤيــد خــالل مســرة حياتــه الحافلــة بالعطــاء العلمــي والزاخــرة باألعمــال 
الصالحــة والتــي تجلــت يف مؤلفاتــه املختلفــة وأبرزهــا الشــعاع املــيء وكــذا النــور 

األســنى يف أحاديــث الشــفاء وغرهــا مــن املؤلفــات. 
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص تعازيــه وصــادق مواســاته ألرسة 
ــه  ــت قدرت ــه يف هــذا املصــاب.. مبتهــال إىل املــوىل جل ــه وطالب ــه ومحبي ــد وأهل الفقي
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ــر  ــه الص ــه وذوي ــم أهل ــه ويله ــيح جنات ــكنه فس ــه ويس ــع رحمت ــده بواس أن يتغم
ــآ إليــه راجعــون ». ــه وإن والســلوان. » إنــا لل

الرئيس الصماد يهنئ الرئيس بوتني بفوزه يف االنتخابات الرئاسية
]20/مارس/2018[ صنعاء-سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل الرئيس 
فالديمــر بوتــن بمناســبة فــوزه يف االنتخابات الرئاســية الروســية مــارس 2018م.

وعــر الرئيــس الصمــاد عــن أحــر التهانــي والتريــكات للرئيــس بوتــن بهــذا الفــوز 
الــذي عكــس ثقــة الشــعب الــرويس بقيادتــه التــي حقــق يف ظلهــا إنجــازات ملموســة 

يف مختلــف املجــاالت وخاصــة املجــال االقتصــادي.
ــق  ــم الصدي ــة يف أن بلدك ــى ثق ــعبا لع ــة وش ــادة وحكوم ــن قي ــا يف اليم ــال » إنن وق
ــي تحققــت  ــز النجاحــات الت ــة يف تعزي ــة نوعي ــة نقل ــة املقبل سيشــهد خــالل املرحل
ــتوى  ــى املس ــس ع ــرة لي ــوالت كب ــن تح ــهدته م ــا ش ــة وم ــرة املاضي ــالل الف خ
الداخــي فحســب وإنمــا عــى املســتوى الخارجــي أيضــا، بحيــث أصبحــت روســيا 

ــة ». ــة الدولي ــا يف السياس ــا صعب ــل رقم ــة تمث االتحادي
ــة  ــدول دائم ــدى ال ــا إح ــة كونه ــيا االتحادي ــة أن روس ــى ثق ــن ع ــاف » نح وأض
ــالم  ــالل الس ــي يف إح ــا دور إيجاب ــيكون له ــدويل، س ــن ال ــس األم ــة يف مجل العضوي
يف اليمــن، والدفــع باملجتمــع الــدويل إىل تحقيــق الســالم الــذي يتطلــع إليــه الشــعب 
ــلم  ــن والس ــق األم ــن تحقي ــال ع ــه فض ــالمة أراضي ــه وس ــون وحدت ــي ويص اليمن

ــن ». الدولي
ــق  ــرويس الصدي ــه للشــعب ال ــس الســيايس األعــى عــن تمنيات وأعــرب رئيــس املجل

ــن. ــر بوت ــس فالدم ــة للرئي ــادة الحكيم ــل القي ــار يف ظ ــدم واإلزده ــراد التق إضط

رئيس اجمللس السياسي األعلى يشيد جبهود األجهزة األمنية يف 
تأمني حشد السبعني

]26/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:
أشــاد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بجهــود األجهــزة األمنيــة 
ــة  ــا العاصم ــي احتضنته ــة الت ــة املركزي ــة يف الفعالي ــود الجماهري ــن الحش يف تأم

صنعــاء اليــوم يف الذكــرى الثالثــة للصمــود.
ونــوه الرئيــس الصمــاد يف رســالة شــكر لأجهــزة األمنيــة واللجــان املنظمــة، بالتنظيم 
النوعــي والراقــي للفعاليــة وترتيبــات اســتقبال الحشــود الجماهريــة غــر املســبوقة 
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ــذ  ــف املحافظــات والتــي توافــدت إىل العاصمــة صنعــاء من التــي قدمــت مــن مختل
مســاء أمــس.

كمــا أشــاد بالتميــز والسالســة التــي ســارت عليهــا الفعاليــة والتــي جســدت أنصــع 
صــور التالحــم واالصطفــاف الوطنــي ســواء مــن حيــث تنظيــم املشــاركن أو خطوط 
الســر ومواقــف الســيارات وكــذا الجوانــب التنظيميــة بميــدان الســبعن والســاحات 

والشــوارع املجــاورة.
ــة  ــزة األمني ــن األجه ــيق ب ــى إىل أن التنس ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــار رئي وأش
ــي  ــورة الت ــا بالص ــة وإظهاره ــاح الفعالي ــهم يف إنج ــة أس ــات املعني ــف الجه ومختل

ــنوات. ــالث س ــدى ث ــى م ــه ع ــي وتضحيات ــعب اليمن ــود الش ــة صم ــق بعظم تلي
وقــال« األخــوة يف األجهــزة األمنيــة الضاربــن أروع األمثلــة يف كل الظــروف 
واملناســبات؛ أحييكــم تحيــة إعــزاز وإجــالل عــى مــا تقومــون بــه دومــا، وعــى هــذا 
النجــاح الباهــر يف تنظيــم الفعاليــة الجماهريــة وتأمينهــا ووضعكــم خطــط العمــل 
منــذ اإلعــداد وحتــى االنتهــاء مــن الفعاليــة التــي يعــد انتصاركــم فيهــا واحــدا مــن 

ــة«. ــنوات املاضي ــالث الس ــن يف الث ــار اليم ــن انتص عناوي
وأكــد الرئيــس الصمــاد أن هــذا الحشــد الجماهــري فاجــأ قــوى العــدوان وأســقط 

رهاناتهــا التــي تســعى للنيــل مــن الجبهــة الداخليــة ووحــدة الصــف الوطنــي.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الشــكر للــوزراء واملحافظــن وقيــادات 
الدولــة والســلطات املحليــة ووســائل اإلعــالم الوطنيــة وكل مــن ســاهم يف الحشــد إىل 

ميــدان الســبعن.
ــة  ــاركت يف فعالي ــي ش ــة الت ــود الجماهري ــان للحش ــكر والعرف ــن الش ــر ع ــا ع كم
ــعب  ــاف لش ــم واالصطف ــدى التالح ــدت م ــورة جس ــود يف ص ــة للصم ــرى الثالث الذك

ــة. ــان والحكم اإليم

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة الشيخ اللواء حممد أمحد الكليبي
]07/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة الشــيخ اللــواء محمــد أحمــد الكليبــي عــن عمــر ناهــز الـــ 65 عامــا قــى 

معظمــه يف خدمــة الوطــن.
ــه طــارق وإخوانــه  ــة العــزاء التــي بعثهــا إىل نجل وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف برقي
وكافــة آل الكليبــي يف الحــدا، بمناقــب الفقيــد وأدواره النضاليــة يف مختلــف املراحــل 

التــي مــر بهــا الوطــن.
وأكــد أن الوطــن خــر برحيلــه أحــد الشــخصيات القياديــة واالجتماعيــة التــي كان 
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لهــا إســهامات بــارزة يف خدمــة الوطــن واملجتمــع.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الفقيــد 
ــع  ــده بواس ــر أن يتغم ــي القدي ــه الع ــائال الل ــاب.. س ــذا املص ــه يف ه ــه ومحبي وأهل
رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه 

وإنــآ إليــه راجعــون ».

رئيس اجمللس السياسي األعلى يهنئ الرئيس السوري بالعيد 
الوطني لباده

]16/أبريل/2018[ صنعاء -سبأ:
بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة تهنئــة إىل بشــار 
ــة الســورية، بمناســبة إحتفــاالت الشــعب  ــة العربي حافــظ األســد رئيــس الجمهوري

الســوري الشــقيق بالعيــد الوطنــي الـــ 72 لالســتقالل املجيــد.
أكــد الرئيــس الصمــاد يف الرقيــة، حــرص الجمهوريــة اليمنيــة عــى تعزيــز العالقــات 

الثنائيــة بــن البلديــن ملــا فيــه مصلحــة الشــعبن الشــقيقن.
وأشــاد بمــا حققــه الجيــش العربــي الســوري مــن انتصــارات يف مواجهــة الجماعــات 
ــة  ــة العميل ــن األنظم ــم م ــوريا بدع ــتقرار س ــن واس ــتهدف أم ــي تس ــة الت التكفري

لتنفيــذ مخططــات قــوى االســتعمار يف املنطقــة العربيــة.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن اســتهداف ســوريا يعتــر اســتهداف 

للشــعوب العربيــة الحــرة التواقــة للتحــرر واالســتقالل.
ــا  ــقيق إزاء م ــوري الش ــعب الس ــع الش ــة م ــة اليمني ــن الجمهوري ــن تضام ــر ع وع
تعــرض لــه مــن عــدوان مــن قبــل اإلمرياليــة األمريكيــة وحلفائهــا يف انتهــاك ســافر 

ــة. ــن الدولي ــق والقوان ــراف واملواثي ــكل األع ل
وأعــرب الرئيــس الصمــاد عــن تمنياتــه للقيــادة والشــعب الســوري الشــقيق املزيــد 
مــن التطــور والنمــاء وتحقيــق كل مــا يصبــون إليــه مــن رفعــة وتقــدم وازدهــار، 
وللعالقــات الثنائيــة التطــور إىل آفــاق أوســع بمــا يخــدم املصالــح املشــركة للبلديــن 

الشــقيقة.

الرئيس الصماد يعزي يف وفاة الشيخ حممد أمحد شاجع
]17/أبريل/2018[ صنعاء-سبأ:

بعــث األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برقيــة عــزاء ومواســاة 
يف وفــاة الشــيخ محمــد أحمــد شــاجع عزيــز الــذي وافــاه األجــل عــن عمــر ناهــز الـ 

65 عامــا بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء الوطنــي واالجتماعــي.
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وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف برقيــة العــزاء التــي بعثهــا إىل أخ الفقيــد حمــود أحمــد 
شــاجع ونجلــه حســن شــاجع بمناقــب الشــيخ شــاجع الــذي يعــد مــن كبار مشــائخ 

الجــوف ولــه إســهاماته يف خدمــة املجتمــع وإصــالح ذات البــن.
ولفــت إىل املواقــف املرفــة للشــيخ شــاجع يف مواجهــة العــدوان ومرتزقتــه وأخرهــا 
محاولتهــم دخــول ســوق األثنــن بمديريــة املتــون والــذي أصيــب فيهــا ولــم تثنيــه 
ــدوان  ــدي للع ــات للتص ــد الجبه ــة ورف ــيد والتعبئ ــاركة يف التحش ــن املش ــه ع إصابت
ومرتزقتــه.. مؤكــدا أن الوطــن خــر برحيلــه أحــد الشــخصيات االجتماعيــة والقبليــة 

التــي لهــا بصمــات واضحــة يف العطــاء والتضحيــة.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الفقيــد 
ــع  ــده بواس ــر أن يتغم ــي القدي ــه الع ــائال الل ــاب.. س ــذا املص ــه يف ه ــه ومحبي وأهل
رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه 

وإنــآ إليــه راجعــون ».



قرارات وقوانني
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صدور قرار اجمللس السياسي األعلى رقم )1( بشأن مهام اجمللس 
واختصاصاته

]15/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:
صــدر اليــوم قــرار املجلــس الســيايس األعــى رقــم )1( لســنة 2016م بشــأن تحديــد 

مهامــه واختصاصاتــه.
ــارس  ــة ويم ــلطة يف الدول ــى س ــو أع ــس ه ــى أن املجل ــه ع ــادة األوىل من ــت امل ونص
ــتور  ــا يف الدس ــوص عليه ــة املنص ــس الجمهوري ــة لرئي ــات املخول ــة الصالحي كاف

ــذة. ــن الناف والقوان
وأوضحت املواد األخرى املهام واالختصاصات املناطة باملجلس.

ــر يف  ــدوره وين ــخ ص ــن تاري ــرار م ــذا الق ــل به ــرة أن يعم ــادة األخ ــت امل و نص
ــمية. ــدة الرس الجري

صــدور القــرار رقــم )2( بشــأن الئحــة اجمللــس السياســي االعلــى 
الداخليــة

]15/أغسطس/2016[ صنعاء – سبأ:
صــدر اليــوم قــرار املجلــس الســيايس األعــى رقــم )2( لســنة 2016م بشــأن الئحتــه 

خلية. لدا ا
واشــتمل القــرار عــى تســع وثالثــن مــادة موزعــة عــى خمســة فصــول تضمنــت 
ــس  ــات املجل ــه واجتماع ــس ونائب ــس املجل ــات رئي ــف واختصاص ــمية والتعاري التس

ــة. ــس وأحــكام عامــة وختامي ــة رس املجل وأمان
ونصــت املــادة األخــرة منــه أن يعمــل بهــذا القــرار مــن تاريــخ صــدوره وينــر يف 

الجريــدة الرســمية.

قرار اجمللس السياسي األعلى بتشكيل جلنة عسكرية وأمنية
]20/أغسطس/2016[ صنعاء - سبأ:

ــنة 2016م  ــم ) 3 ( لس ــى رق ــيايس األع ــس الس ــرار املجل ــاء ق ــوم بصنع ــدر الي ص
ــة. ــكرية وأمني ــة عس ــكيل لجن ــأن تش بش

رئيس املجلس السيايس األعى:
بعد اإلطالع عى دستور الجمهورية اليمنية

وعــى اإلتفــاق املوقــع بــن أنصــار اللــه وحلفاؤهــم واملؤتمــر الشــعبي العــام وحلفاؤه 
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ــخ 28 يوليو 2016م بتاري
ــيايس  ــس الس ــكيل املجل ــطس 2016م بتش ــخ 6 أغس ــادر بتاري ــالن الص ــى اإلع وع

ــى األع
وعى القانون رقم ) 67 ( لسنة 1991م بشأن الخدمة يف القوات املسلحة واألمن

وعى القانون رقم ) 15 ( لسنة 2000م بشأن هيئة الرطة
وعــى قــرار املجلــس الســيايس األعــى رقــم ) 1 ( لســنة 2016م بشــأن تحديــد مهامه 

واختصاصاته.
وبعد موافقة املجلس السيايس األعى ..

قــرر
مادة ) 1 ( تشكل لجنة عسكرية وأمنية عى النحو التايل :

1 – اللواء الركن حسن ناجي خران القائم بأعمال وزير الدفاع
2 – اللواء الركن جالل عي الرويشان وزير الداخلية

3 – اللواء الركن زكريا يحيى الشامي نائب رئيس هيئة األركان العامة
4 – عبدالكريم أمر الدين الحوثي

5 – اللواء عبدالرب صالح جرفان القائم بأعمال رئيس جهاز األمن القومي
ــزي  ــاز املرك ــس الجه ــال رئي ــم بأعم ــامي القائ ــم الش ــادر قاس ــواء عبدالق 6 – الل

ــيايس ــن الس لأم
7 – اللواء الركن محمد عبدالله القويس

8 – اللواء الركن أحمد ناجي مانع
9 – اللواء عبدالحكيم هاشم الخيواني

10 – اللواء الركن سعيد محمد الحريري قائد املنطقة الخامسة
11 – العميد الركن عي أحمد الذفيف

12 – العميد حسن صالح املراني
13 – العقيد أسعد هادي أسعد

مادة ) 2 ( تمارس اللجنة املهام املناطة بها وفقا للقوانن النافذة.
مادة ) 3 ( يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينر يف الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية
بتاريخ 17 ذو القعدة 1437 هجرية

املوافق 20 أغسطس 2016م
صالح عي الصماد

رئيس املجلس السيايس األعى
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يصدر قرارا بتعيني اللواء خالد 
باراس مستشارا للرئاسة

]08/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
ــنة 2016م  ــم )13( لس ــى رق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرار رئي ــوم ق ــدر الي ص
ــاراس مستشــارا للرئاســة بدرجــة نائــب رئيــس  ــو بكــر ب ــد أب ــواء خال ــن الل بتعي

وزراء.

صدور قرار بتشكيل جلنة عليا لإلشراف وحتفيز العمل الرقابي
]19/سبتمرب/2016[ صنعاء – سبأ:

صــدر اليــوم قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )14( لســنة 2016م بشــأن 
تشــكيل لجنــة عليــا لــإرشاف وتحفيــز العمــل الرقابــي امليدانــي للســلع االســتهالكية 

ذات األولويــة والخدمــات الحيويــة ومتابعــة الوضــع االقتصــادي واملايل.
ــة  ــأ لجن ــأن تنش ــه ب ــادة األوىل من ــت امل ــواد، نص ــع م ــرار تس ــن الق ــد تضم وق
اقتصاديــة عليــا برئاســة الدكتــور قاســم لبــوزة - نائــب رئيــس املجلــس الســيايس 
األعــى، وعضــو املجلــس يوســف الفيــي – نائبــاً لرئيــس اللجنــة، وعضويــة كل مــن:

مدير مكتب رئاسة الجمهورية
وزير الداخلية

القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة
القائم بأعمال وزير النفط واملعادن

القائم بأعمال وزير املالية
القائم بأعمال وزير التخطيط والتعاون الدويل

القائم بأعمال وزير اإلدارة املحلية
القائم بأعمال وزير الصحة العامة والسكان

القائم بأعمال وزير النقل
القائم بأعمال رئيس الجهاز املركزي لأمن السيايس

القائم بأعمال رئيس جهاز األمن القومي
كما تشكل لجنة فنية متخصصة تضم عضوية كل من:
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية

وكيل البنك املركزي اليمني لقطاع الرقابة عى البنوك
رئيس دائرة الشؤون االقتصادية والتنموية بمكتب رئاسة الجمهورية

وكيل مصلحة الجمارك
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وكيل مصلحة الرضائب
املدير العام لالتحاد العام للغرف التجارية

ممثل عن اللجنة االقتصادية
املدير العام التنفيذي لركة النفط
املدير العام التنفيذي لركة الغاز

ــات  ــام واختصاص ــرار ومه ــداف الق ــة أه ــة والرابع ــان الثالث ــت املادت ــا تضمن كم
ــة. اللجن

ونصــت املــادة األخــرة العمــل بهــذا القــرار مــن تاريــخ صــدوره ونــره يف الجريــدة 
. لرسمية ا

رئيس اجمللس السياسي األعلى يصدر قرار العفو العام
]20/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

ــنة 2016م  ــم )15( لس ــى رق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرار رئي ــوم ق ــدر الي ص
بشـــــأن العفــــو العـــــام فيمــا يــي نصــه :

رئيس املجلس السيايس األعى:
بعد اإلطالع عى دستور الجمهورية اليمنية

وعــى املــادة )539( مــن القــرار بالقانــون رقــم )13( لســنة 1994م بشــأن اإلجراءات 
ئية لجزا ا

وعى القرار بالقانون رقم )12( لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات
وعى قانون اإلجراءات الجزائية العسكرية رقم )7( لسنة 1996م

وعى قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم )21( لسنة 1998م
وعى اإلتفاق املعلن بتاريخ 28 يوليو 2016م بإنشاء املجلس السيايس األعى

وعــى قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )1( لســنة 2016م بشــأن تحديــد 
مهــام املجلــس واختصاصاتــه

ــة  ــة العربي ــدوان اململك ــن ع ــن اليمني ــاند م ــن س ــة مل ــة الفرص ــى إتاح ــاً ع وحرص
ــة  ــال عدائي ــن يف أعم ــن اليمني ــرط م ــن انخ ــن ومل ــى اليم ــا ع ــعودية وحلفائه الس

ــة، ــاة العام ــودة إىل الحي ــدوان يف الع ــدم الع تخ
ــل عليهــا الشــعب اليمنــي، وتمثــالً إلرادتــه يف  وتجســيداَ لــروح التســامح التــي ُجب
اســتعادة امُلغــرر بهــم مــن أبنائــه إىل حاضنــة الوطــن ليعــم الســالم والطمأنينــة يف 
ربــوع الوطــن، وللحيلولــة دون اســتمرار العــدوان يف املتاجــرة بدمــاء اليمنيــن وبــث 
الفرقــة والنيــل مــن الوحــدة الوطنيــة والتماســك والتالحــم اإلجتماعيــن املعهوديــن 
يف الشــعب اليمنــي وبمــا يتيــح لجميــع أبنــاء الشــعب، دونمــا اســتثناء، املشــاركة يف 
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عمليــة إعــادة البنــاء والتنميــة للوطــن؛
ولدواعي املصلحة الوطنية العليا ؛

واستجابَة لكل ما تقدم
قــــــرر

مــادة )1(: يُعفــى عفــواً شــامالً كل يمنــي، مدنيــاً كان أو عســكرياً، شــارك بالقــول 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــل اململك ــن قب ــن م ــى اليم ــدوان ع ــة الع ــل يف جريم أو بالفع
ــى  ــو ع ــذا العف ــق ه ــارس 2015م وينطب ــخ 26 م ــذ تاري ــتمرة من ــا، املس وحلفائه

ــة: ــات اآلتي الفئ
ـ كل مــن صــوب موقفــه وعــدل عــن مســاندة العــدوان بالقــول أو الفعــل عائــداً إىل 

وطنــه خــالل شــهرين مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القــرار.
ــه أو مقــر  ــاً إىل منزل ــال يف صــف العــدوان وعــاد اختياري ـ كل مــن عــدل عــن القت

ــه األصــي خــالل الفــرة املحــددة يف الفقــرة الســابقة. إقامت
ـ كل من عاد إىل منزله باختياره املحض تاركاً القتال قبل صدور هذا القرار.

ــان  ــش واللج ــوف الجي ــم إىل صف ــدوان وانض ــب الع ــال إىل جان ــرك القت ــن ت ـ كل م
ــعبية. الش

ـ كافــة األشــخاص املحتجزيــن وقــت صــدور هــذا القــرار مــن موقوفــن عــى ذمــة 
تهمــة مســاندة العــدوان متــى مــا قــدم كل شــخص منهــم تعهــداً شــخصياً بحســن 
الســلوك ورفــض العــدوان وعــدم ممارســة أي نشــاط يخــدم العــدوان، هــذا مــا لــم 

يكــن أي منهــم موقوفــاً عــى ذمــة قضيــة جنائيــة وفقــاً للقانــون.
ــي  ــام الت ــو الع ــا العف ــابقة بمزاي ــادة الس ــددة يف امل ــات املح ــع الفئ ــادة )2(: تتمت م
تتيــح لهــم ممارســة كامــل حقوقهــم السياســية واملدنيــة طبقــاً ألحــكام الدســتور 
والقوانــن النافــذة، فضــالً عــن امتنــاع مالحقتهــم قضائيــاً وســقوط أي دعــاوى أو 

أحــكام إدانــة ســابقة عــى صــدور هــذا القــرار.
مادة )3(: يُستثنى من العفو الشامل املقرر بمقتى هذا القرار الفئات اآلتية:

ـ كل من استجلب وألب العدوان عى اليمن.
ـ كل مــن ارتكــب جرائــم ضــد اإلنســانية يف حــق الشــعب اليمنــي وســاعد بتحديــد 

اإلحداثيــات التــي أرضت باليمنيــن والبنيــة التحتيــة لليمــن.
ـ كل من ارتكب أو ساهم يف ارتكاب جرائم إرهابية.
ـ كل من ارتكب جرائم سلب ونهب وهتك األعراض.

ـ السجناء الفارون من السجون أثناء العدوان أو قبله.
ـ كل مــن وقــع يف األرس وهــو يقاتــل يف صــف العــدوان بعــد انتهــاء مــدة اإلمهــال 

املحــددة يف املــادة )1( فقــرة )1( مــن هــذا القــرار.
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ــوق  ــرار دون حق ــذا الق ــه يف ه ــوص علي ــام املنص ــو الع ــول العف ــادة )4(: ال يح م
الغــر يف إقامــة الدعــاوى ســواء كان بالحــق الشــخي أو بالحــق املدنــي واملطالبــة 

ــه. ــمولن بأحكام ــن املش ــك م ــن ذل ــئول ع ــة املس ــرضر يف مواجه ــض ال بتعوي
مــادة )5(: عــى املشــمولن بالعفــو العــام مــن الفئــات املحــددة يف املــادة )1( مــن 
ــى  ــيايس األع ــس الس ــن املجل ــكلة م ــتقبال امُلش ــان االس ــة لج ــرار مراجع ــذا الق ه

ــرض ». ــدم التع ــاب وع ــف خط ــة » ك ــم وثيق ــم بمنحه ــن حياته ــرض تأم لغ
ــرار  ــذا الق ــكام ه ــق أح ــى تطبي ــى ع ــيايس األع ــس الس ــرف املجل ــادة )6(: ي م

ــذ . ــة التنفي ــة لعملي ــات املنظم ــات والتعليم ــرارات والتفويض ــدر الق ويص
مادة )7( : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينر يف الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ:  18 ذي الحجة 1437هـ

املوافق: 20 سبتمبـر 2016م

قرار تنظيم العملية التنفيذية لقرار العفو العام
]29/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

صــدر اليــوم قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )16( لســنة 2016م بشــأن 
تنظيــم العمليــة التنفيذيــة لقــرار العفــو العام.

تضمــن القــرار ثمــان مــواد نصــت املــادة األوىل منــه تشــكيل لجنــة رئيســية للعفــو 
العــام يكــون مقرهــا العاصمــة صنعــاء عــى النحــو اآلتــي:

ً رئيسا وزير الداخلية    
ً عضوا نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية  
ً عضوا رئيس هيئة األركان العامة   
ً عضوا القائم بأعمال وزير اإلدارة املحلية  
ً عضوا القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان  
ً عضوا نائب وزير الداخلية   
ً عضوا نقيب املحامن اليمنين   
ً عضوا إبراهيم مالك شجاع الدين   
ً عضوا زياد عي صغر شامي   
ً عضوا جليدان محمود جليدان   
ً عضوا فهد حسن محمد العزي   
ً عضوا عبدالله حسن مطهر الوشي   
ً عضوا الدكتور أمن محمد محيي الدين  
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ً عضوا ذياب محسن معيي   
ً عضوا محمد عي الغادر    
ً عضوا ضيف الله رسام    
عضواً أحمد صالح دويد    
ً عضوا عبدالقادر طاهر الجنيدي   

قرار رئيس اجمللس السياسي األعلى بتشكيل اللجان االستشارية 
التخصصية للمجلس السياسي

]29/سبتمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
صــدر اليــوم قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )17( لســنة 2016م بشــأن 
تشــكيل اللجــان االستشــارية التخصصيــة للمجلــس الســيايس األعــى فيمــا يــي نصه:

رئيس املجلس السيايس األعى:
بعد االطالع عى دستور الجمهورية اليمنية

وعــى قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )1( لســنة2016م بشــأن تحديــد 
مهــام املجلــس واختصاصاتــه

وعى االتفاق املعلن بتاريخ 2016/7/28م بإنشاء املجلس السيايس األعى
وبعد موافقة املجلس السيايس األعى

قــــــرر
ــى  ــى ع ــيايس األع ــس الس ــة للمجل ــارية تخصصي ــان استش ــكل لج ــادة )1(: تش م

ــايل: ــو الت النح
أوالً - اللجنة االستشارية االقتصادية، وتشكل من اإلخوة التالية أسماؤهم:

1-  الدكتور عاتق سالم األحول
2-  صالح عي صالح شعبان

3- أحمد عبدالعي أحمد الشامي
4-  الدكتور قائد عائض العميثي
5-  حسن عبدالله يحيى الصعدي

6-  أمن إسماعيل الشيباني
ثانياً - اللجنة االستشارية السياسية، وتشكل من اإلخوة التالية أسماؤهم:

1- عبد امللك عبدالله محمد العجري
2-  يحيى محمد السياغي
3-  مجاهد مجاهد القهايل
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4- يونس هزاع الشيباني
ثالثاً - اللجنة االستشارية اإلعالمية، وتشكل من اإلخوة التالية أسماؤهم:

1-  أحمد محمد يحيى حامد
2-  طارق محمد الشامي

3-  عبدالله عي صالح صري
4-  أحمد الحبيي

5-  نبيل عي عبده الصويف
6- عبدالرحمن عبدالله األهنومي

رابعاً - اللجنة االستشارية القانونية، وتشكل من اإلخوة التالية أسماؤهم:
1-  أحمد عبدامللك أحمد حميد الدين
2- الدكتور محمد سعيد يحيى نجاد

ــات  ــام واالختصاص ــدد امله ــة تح ــح داخلي ــع لوائ ــان بوض ــوم اللج ــادة )2(: تق م
ــذة. ــن الناف ــاً للقوان ــا وفق ــة به املناط

مادة )3(: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينر يف الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ :  27  ذي الحجة 1437هـ
املوافق:  29  سبتمر 2016م

صالح عي الصماد
رئيس املجلس السيايس األعى

قرار رئيس اجمللس السياسي األعلى بتكليف الدكتور عبدالعزيز 
صاحل بن حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني

]02/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:
ــنة 2016م  ــم )18( لس ــى رق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرار رئي ــوم ق ــدر الي ص
بتكليــف الدكتــور عبدالعزيــز صالــح بــن حبتــور بتشــكيل حكومــة إنقــاذ وطنــي 

ــي نصــه : ــا ي فيم
رئيس املجلس السيايس األعى:

بعد اإلطالع عى دستور الجمهورية اليمنية.
وعى اإلتفاق املعلن بتاريخ 28 يوليو 2016م بإنشاء املجلس السيايس األعى.

وعــى قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم » 1 » لســنة 2016م بشــأن تحديــد 
ــس واختصاصات. ــام املجل مه
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وبعد موافقة املجلس السيايس األعى.
قــــرر

مــادة )1( : يكلــف الدكتــور عبدالعزيــز صالــح بــن حبتــور بتشــكيل حكومــة إنقــاذ 
. طني و

مادة )2( : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينر يف الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ األول من محرم 1438 هجرية
املوافق 2 أكتوبر 2016م

صالح عي الصماد
رئيس املجلس السيايس األعى

تعيني الدكتور عبد العزيز الرتب مستشارا للرئاسة
]20/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:

ــنة 2016م  ــم )31( لس ــى رق ــيايس االع ــس الس ــس املجل ــرار رئي ــوم ق ــدر الي ص
ــة. ــارا للرئاس ــرب مستش ــد ال ــز محم ــور عبدالعزي ــن الدكت بتعي

قرار رئيس اجمللس السياسي األعلى بتعديل املادة األوىل من قرار 
تنظيم العملية التنفيذية لقرار العفو العام

]24/أكتوبر/2016[ صنعاء - سبأ:
ــنة 2016م  ــم )39( لس ــى رق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرار رئي ــوم ق ــدر الي ص
بتعديــل املــادة األوىل مــن القــرار رقــم )16( لســنة 2016م بشــأن تنظيــم العمليــة 

ــه:- ــي نص ــا ي ــام فيم ــو الع ــرار العف ــة لق التنفيذي
رئيس املجلس السيايس األعى.

بعد اإلطالع عى دستور الجمهورية اليمنية.
وعى اإلتفاق املعلن بتاريخ 2016/7/28م بإنشاء املجلس السيايس األعى.

وعــى قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )1( لســنة 2016م بشــأن تحديــد 
مهــام املجلــس واختصاصاتــه.

وعــى قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )15( لســنة 2016م بشــأن العفــو 
. م لعا ا

وعــى قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )16( لســنة 2016م بشــأن تنظيم 
العمليــة التنفيذيــة لقــرار العفــو العام.
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وبعد موافقة املجلس السيايس األعى.
قــــــــــــرر:

مــادة )1(: تعــدل املــادة األوىل مــن القــرار رقــم )16( لســنة 2016م بحيــث تشــكل 
لجنــة رئيســية للعفــو العــام عــى النحــو التــايل:

ً رئيسا خالد عبدالوهاب الريف   
ً عضوا نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية  
ً عضوا رئيس هيئة األركان   
ً عضوا القائم بأعمال وزارة اإلدارة املحلية  
ً عضوا القائم بأعمال وزارة حقوق اإلنسان  
ً عضوا نائب وزير الداخلية   
ً عضوا نقيب املحامن اليمنين   
ً عضوا فيصل أحمد قائد حيدر   
ً عضوا زياد عي صغر شامي   
ً عضوا جليدان محمود جليدان   
ً عضوا فهد حسن محمد العزي   
ً عضوا عبدالله حسن مطهر الوشي   
ً عضوا نايف عبدالله أحمد مجيديع   
ً عضوا ذياب محسن معيي   
ً عضوا محمد عي الغادر    
ً عضوا ضيف الله رسام    
عضواً أحمد صالح دويد    
ً عضوا عبدالقادر طاهر الجنيدي   

مادة )2(: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينر يف الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ : 23 محرم 1437هـ
املوافق : 24 اكتوبر 2016م

اجمللس السياسي األعلى يقر تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني
]28/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

أقــر املجلــس الســيايس األعــى يف إجتماعــه اإلســتثنائي الــذي عقــده اليــوم بصنعــاء 
برئاســة األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس بحضــور نائــب رئيــس املجلــس 
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الدكتــور قاســم لبــوزة ورئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبدالعزيــز بــن 
حبتــور، التشــكيلة الحكوميــة.

وقد تضمن القرار تشكيلة الحكومة عى النحو التايل :
ــكيل  ــأن تش ــنة 2016م بش ــم )56( لس ــى رق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرار رئي  ق

ــا. ــمية أعضائه ــي وتس ــاذ الوطن ــة اإلنق حكوم
رئيس املجلس السيايس األعى:

بعد اإلطالع عى دستور الجمهورية اليمنية.
وعــى االتفــاق الســيايس املوقــع بتاريــخ 2016/7/28م بــن أنصــار اللــه وحلفائهــم 

واملؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه.
وعى اإلعالن الصادر بتاريخ 2016/8/6م بتشكيل املجلس السيايس األعى.

وعــى قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )1( بشــأن تحديــد مهــام املجلــس 
واختصاصاته.

ــأن  ــنة 2016م بش ــم )18( لس ــى رق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرار رئي ــى ق وع
تكليــف الدكتــور عبدالعزيــز صالــح بــن حبتــور بتشــكيل حكومــة إنقــاذ وطنــي.

وبناًء عى ترشيح املؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.
وبعد موافقة املجلس السيايس األعى.

قـــــــرر:
مادة )1(: تشكل حكومة اإلنقاذ الوطني عى النحو التايل:

رئيساً للوزراء 1. د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور  
للشــؤون  الــوزراء  لرئيــس  نائبــاً  2. د. حسن عبدالله مقبويل   

يــة د قتصا ال ا
نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية 3. أكرم عبدالله عطية   

نائباً لرئيس الوزراء لشؤون األمن 4. اللواء ركن/ جالل عي الرويشان 
وزيراً للدفاع 5. اللواء/ محمد نارص العاطفي  

وزيراً لإدارة املحلية 6. عي بن عي القيي   
وزيراً للعدل 7. القايض/ أحمد عبدالله عقبات  

وزيراً للمالية 8. صالح أحمد شعبان   
وزيراً للخدمة املدنية والتأمينات 9. طالل عبد الكريم عقالن   

10. اللواء ركن/ محمد عبدالله القويس وزيراً للداخلية
11. علياء فيصل عبداللطيف الشعبي  وزيراً لحقوق اإلنسان

12. يارس أحمد العوايض    وزيراً للتخطيط والتعاون الدويل
13. اللواء ركن/ زكريا يحيى الشامي  وزيراً للنقل
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14. فائقة السيد باعلوي     وزيراً للشؤون االجتماعية والعمل
15. أحمد محمد حامد     وزيراً لإعالم

16. يحيى بدر الدين الحوثي    وزيراً للربية والتعليم
17. حسن عي حازب     وزيراً للتعليم العايل والبحث العلمي

والتدريــب  الفنــي  للتعليــم  وزيــراً  18.    محسن عي النقيب     
ملهنــي ا

19.    د.عبدالرحمن أحمد املختار     وزيراً للشؤون القانونية
20.    حسن محمد زيد     وزيراً للشباب والرياضة

21.    محمد محمد الزبري     وزيراً للثروة السمكية
22.    م.هشام رشف عبدالله    وزيراً للخارجية

23.    م. نبيل عبدالله الوزير    وزيراً للمياه والبيئة
24.    ذياب محسن بن معيي    وزيراً للنفط والثروات املعدنية

25.    م. لطف عي الجرموزي    وزيراً للكهرباء والطاقة
26.    القايض/رشف عي القليي    وزيراً لأوقاف واإلرشاد
27.    عبده محمد بر     وزيراً للتجارة والصناعة

28.    جليدان محمود جليدان   وزيراً لالتصاالت وتقنية املعلومات
29.    غازي أحمد محسن            وزيراً للزراعة والري

30.    نارص محفوظ باقزقوز       وزيراً للسياحة
31.    د.محمد سالم بن حفيظ    وزيراً للصحة العامة والسكان

32.    أحمد صالح القنع            وزيــراً للدولــة لشــؤون مخرجــات الحــوار     
واملصالحــة الوطنيــة

وزيراً للثقافة 33.    عبدالله أحمد الكبي        
وزيراً لأشغال العامة والطرق 34.    غالب عبدالله مطلق          

35.    محمد سعيد املشجري        وزيراً للمغربن
36.    عي عبدالله أبو حليقة        وزيراً للدولة لشؤون مجلي النواب والشورى

37.    فارس محمد مناع              وزيراً للدولة
38.    نبيه محسن أبونشطان       وزيراً للدولة
39.    رضية محمد عبدالله           وزيراً للدولة
40.    عبيد سالم بن ضبيع         وزيراً للدولة
41.    حميد عوض املزجاجي      وزيراً للدولة
42.    عبدالعزيز أحمد البكر      وزيراً للدولة

مادة )2(: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينر يف الجريدة الرسمية
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صدر برئاسة الجمهورية بالعاصمة صنعاء
بتاريخ: 28/صفــر/1438هــ

املوافق: 28/نوفمر/2016م
صالح عي الصماد

رئيس املجلس السيايس األعى

قرار رئيس اجمللس السياسي األعلى بتعيني مساعد للقائد األعلى 
للقوات املسلحة

]28/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:
صــدر اليــوم قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )57( لســنة 2016م بتعين 
اللــواء الركــن يحيــى محمــد الشــامي مســاعداً للقائــد األعــى للقــوات املســلحة بدرجة 

نائــب رئيــس وزراء.
فيما يي نصه :

رئيس املجلس السيايس األعى:
بعد اإلطالع عى دستور الجمهورية اليمنية.

وعــى اإلتفــاق الســيايس املوقــع بتاريــخ 2016/7/28م بــن أنصــار اللــه وحلفائهــم 
واملؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه.

وعى اإلعالن الصادر بتاريخ 2016/8/6م بتشكيل املجلس السيايس األعى.
وعــى قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )1( بشــأن تحديــد مهــام املجلــس 

واختصاصاته.
وبعد موافقة املجلس السيايس األعى.

قـــــــرر:
مــادة )1(: يعــن األخ اللــواء الركــن يحيــى محمــد الشــامي - مســاعداً للقائــد األعــى 

للقــوات املســلحة بدرجــة نائــب رئيــس وزراء
مادة )2(: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينر يف الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية بالعاصمة صنعاء
بتاريخ: 28/صفــر/1438هــ

املوافق: 28/ نوفمر /2016م
صالح عي الصماد

رئيس املجلس السيايس األعى
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قرار تعيني مستشار للرئاسة لشؤون الدفاع واألمن
]28/نوفمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

ــنة 2016م  ــم )58( لس ــى رق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرار رئي ــوم ق ــدر الي ص
ــاع  ــؤون الدف ــة لش ــاراً للرئاس ــران مستش ــي خ ــن ناج ــن حس ــواء الرك ــن الل بتعي

ــه : ــي نص ــا ي ــس وزراء. فيم ــب رئي ــة نائ ــن بدرج واألم
رئيس املجلس السيايس األعى:

بعد اإلطالع عى دستور الجمهورية اليمنية.
وعــى اإلتفــاق الســيايس املوقــع بتاريــخ 2016/7/28م بــن أنصــار اللــه وحلفائهــم 

واملؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه.
وعى اإلعالن الصادر بتاريخ 2016/8/6م بتشكيل املجلس السيايس األعى.

وعــى قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )1( بشــأن تحديــد مهــام املجلــس 
واختصاصاته.

وبعد موافقة املجلس السيايس االعى.
قـــــــرر:

ــواء الركــن/ حســن ناجــي خــران - مستشــاراً للرئاســة  مــادة )1(: يعــن االخ الل
لشــؤون الدفــاع واألمــن بدرجــة نائــب رئيــس وزراء.

مادة )2(: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينر يف الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بالعاصمة صنعاء

بتاريخ: 28/صفــر/1438هــ
املوافق: 28/ نوفمر/2016م

صالح عي الصماد
رئيس املجلس السيايس األعى

قرار رئيس اجمللس السياسي األعلى بتعيني مستشار للرئاسة  
]03/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

صــدر اليــوم قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )60( لســنة 2016 بتعيــن 
الدكتــور جعفــر حامــد محمــد مستشــارا للرئاســة بدرجــة نائــب رئيــس وزراء.

قرار مجهوري بتعيني رئيس هيئة االركان العامة
]13/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

ــن  ــد الرك ــن العمي ــنة 2016م بتعي ــم)2( لس ــوري رق ــرار الجمه ــوم الق ــدر الي ص
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ــاع  ــوزارة الدف ــة ب ــة االركان العام ــا لهيئ ــاري رئيس ــد الغم ــم احم ــد عبدالكري محم
ــواء. ــة ل ــى اىل رتب ويرق

قرار مجهوري بتعيني نائب رئيس هيئة االركان العامة
]27/ديسمرب/2016[ صنعاء - سبأ:

صــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )3( لســنة 2016م بتعــن العميــد الركــن عــي 
حمــود حســن املوشــكي نائبــا لرئيــس هيئــة االركان العامــة بــوزارة الدفــاع ويرقــى 

اىل رتبــة اللــواء.

قرار تشكيل اللجنة العسكرية واألمنية العليا
]27/فرباير/2017[ صنعاء – سبأ:

ــة  ــكيل اللجن ــأن تش ــنة 2017م بش ــم )8( لس ــوري رق ــرار الجمه ــوم الق ــدر الي ص
ــا. ــة العلي ــكرية واألمني العس

نصــت املــادة األوىل مــن القــرار عــى أن تُشــكل لجنــة عســكرية وأمنيــة عليــا عــى 
النحــو التــايل:

ً نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن رئيسا
ً عضوا وزير الدفاع     
ً عضوا وزير الداخلية     
ً عضوا رئيس جهاز األمن القومي    
ً عضوا رئيس الجهاز املركزي لأمن السيايس  
ً عضوا نائب وزير الداخلية    
ً عضوا رئيس هيئة األركان العامة    
ً عضوا نائب رئيس هيئة األركان العامة   
ً عضوا مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية  

ً رئيس هيئة االستخبارات العسكرية واالستطالع عضوا
ــدوره  ــخ ص ــن تاري ــه م ــل ب ــى أن يعم ــرار ع ــن الق ــرة م ــادة األخ ــت امل ــا نص كم

ــمية. ــدة الرس ــر يف الجري وين

قرار مجهوري بإنشاء معهد العلوم املالية واإلقتصادية
]17/مارس/2017[ صنعاء - سبأ:

صــدر اليــوم قــرار جمهــوري رقــم )15( لســنة 2017م بشــأن إنشــاء معهــد العلــوم 
ــة واإلقتصادية. املالي
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واشــتمل القــرار عــى )22( مــادة يف ســتة فصــول تضمــن الفصــل األول: التســمية 
والتعاريــف واإلنشــاء، فيمــا تضمن الفصــل الثانــي: األهــداف واملهــام واالختصاصات، 
والفصــل الثالــث: البنــاء التنظيمــي للمعهــد والفصــل الرابــع: مهــام واختصاصــات 
ــادس:  ــل الس ــد والفص ــل املعه ــادر تموي ــس: مص ــل الخام ــد والفص ــادات املعه قي

أحــكام ختاميــة.

قرار رئيس اجمللس السياسي األعلى بتعيني هيئة اإلفتاء الشرعية 
اليمنية

]10/أبريل/2017[ صنعاء - سبأ :
صــدر اليــوم قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )9( لســنة 2017م بتعيــن 

هيئــة اإلفتــاء الرعيــة اليمنيــة .
حيث نصت املادة األوىل بتعين اإلخوة العلماء التالية أسماؤهم يف الهيئة وهم :

فضيلة العالمة شمس الدين محمد رشف الدين  رئيساً ومفتياً للديار اليمنية
ً عضوا فضيلة العالمة سهل ابراهيم عقيل   
ً عضوا فضيلة العالمة محمد عي مرعي   
ً عضوا فضيلة العالمة محمد عبدالله عوض   
ً عضوا فضيلة العالمة يونس محمد املنصور   
ً عضوا فضيلة العالمة محمد سقاف الكاف   

ــدوره  ــخ ص ــن تاري ــه م ــل ب ــى أن يعم ــرار ع ــن الق ــرة م ــادة األخ ــت امل ــا نص كم
ــمية. ــدة الرس ــر يف الجري وين

قرار مجهوري بإنشاء اجمللس اإلقتصادي األعلى
]13/أبريل/2017[ صنعاء - سبأ :

صــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )22( لســنة 2017م بتعديــل القــرار 
الجمهــوري رقــم )87( لعــام 2008م بإنشــاء املجلــس اإلقتصــادي األعــى.

ونصــت املــادة األوىل مــن القــرار بتعديــل املــادة األوىل مــن القــرار الجمهــوري رقــم 
)87( لســنة 2008م بإنشــاء املجلــس االقتصــادي األعــى بحيــث يشــكل عــى النحــو 

التــايل :
ً رئيسا 1- رئيس مجلس الوزراء    

ً نائبا 2- نائب رئيس الوزراء للشؤون اإلقتصادية  
ً عضوا 3- نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن  
ً عضوا 4- وزير التخطيط والتعاون الدويل   
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ً عضوا 5- وزير املالية     
ً عضوا 6- وزير النقل     
ً عضوا 7- وزير النفط واملعادن    
ً عضوا 8- وزير الشؤون القانونية    
ً عضوا 9- وزير الصناعة والتجارة    
ً عضوا 10- وزير اإلتصاالت وتقنية املعلومات  
ً عضوا 11- محافظ البنك املركزي اليمني   

ً 12- رئيس اللجنة االقتصادية االستشارية للمجلس السيايس األعى عضوا
َ عضوا 13- أمن عام مجلس الوزراء   

ــدوره  ــخ ص ــن تأري ــه م ــل ب ــى أن يعم ــرار ع ــن الق ــرة م ــادة األخ ــت امل ــا نص كم
ــمية. ــدة الرس ــر يف الجري وين

قرار مجهوري بتعيني قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة وأركان حرب 
للمنطقة

]25/أبريل/2017[ صنعاء - سبأ :
صــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )23( لســنة 2017م بتعيــن العميــد 
ــى إىل  ــة ويرق ــكرية الرابع ــة العس ــدا للمنقط ــدي قائ ــى مه ــود يحي ــف حم عبداللطي
ــة  ــرب للمنطق ــش أركان ح ــد دهم ــود أحم ــن حم ــد الرك ــن العمي ــواء، وتعي ــة ل رتب

ــواء. ــة ل ــى إىل رتب ــة ويرق ــكرية الرابع العس

قرار تعيني قائدا للمنطقة العسكرية اخلامسة
]25/أبريل/2017[ صنعاء - سبأ :

صــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )24( لســنة 2017م بتعيــن العميــد يوســف 
ــة  ــى إىل رتب ــة ويرق ــكرية الخامس ــة العس ــدا للمنطق ــي قائ ــماعيل املدان ــن إس حس

لــواء.

قرار مجهوري بتعيني أركان حرب للمنطقة العسكرية الثالثة
]25/أبريل/2017[ صنعاء - سبأ :

 صــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )26( لســنة 2017م بتعيــن العقيــد هــادي 
ــة  ــى إىل رتب ــة ويرق ــكرية الثالث ــة العس ــرب للمنطق ــش اركان ح ــارص دغي ــب ن زري

عميــد .
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تعيني قائد حلرس احلدود
]25/أبريل/2017[ صنعاء - سبأ :

صــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )25( لســنة 2017م بتعيــن العقيــد نــارص 
أحمــد صبحــان املحمــدي قائــدا لحــرس الحــدود ويرقــى إىل رتبــة عميــد.

قرار رئيس اجمللس السياسي األعلى مبنح وسام الوحدة لرئيس 
ونواب رئيس جملس النواب

]22/مايو/2017[ صنعاء - سبأ:
صــدر اليــوم قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )12( لســنة 2017م بمنــح 
ــس  ــس مجل ــواب رئي ــس ون ــة لرئي ــة الثاني ــن الدرج ــو« م ــدة »22 ماي ــام الوح وس

النــواب. فيمــا يــي نصــه :
قرار رئيس املجلس السيايس األعى رقم )12( لسنة 2017م

بشأن منح وسام الوحدة )22 مايو( من الدرجة الثانية
رئيس املجلس السيايس األعى:

بعد االطالع عى دستور الجمهورية اليمنية.
وعــى االتفــاق الســيايس املوقــع بــن املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه وأنصــار اللــه 

وحلفائهــم بتاريــخ 2016/7/28م.
وعى القرار الجمهوري بالقانون رقم )41( لسنة 1991م بشأن األوسمة.

وعــى قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )1( لســنة 2016م بشــأن تحديــد 
مهــام املجلــس واختصاصاتــه.

وتقديــراً للــدور الــذي تقــوم بــه يف العمــل الرملانــي والحفــاظ عــى الوحــدة اليمنيــة 
واســتقرار األمــن ومواجهــة العــدوان الغاشــم عــى بالدنــا.

وبعد موافقة املجلس السيايس األعى ..
قــــــــــــرر

مــادة )1(: يمنــح اإلخــوة رئيــس ونــواب رئيــس مجلــس النــواب وســام الوحــدة )22 
مايــو( مــن الدرجــة الثانيــة وهــم:

1. الشيخ/ يحيى عي الراعي – رئيس املجلس
2. األستاذ/ عبدالسالم صالح هشول زابية – نائب رئيس املجلس

3. األستاذ/ أكرم عبدالله محمد عطية – نائب رئيس املجلس 
4. األستاذ/ نارص محمد عي باجيل – نائب رئيس املجلس

مادة )2(: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينر يف الجريدة الرسمية.
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صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 26 شعبــان 1438هـ
املوافق : 22 مايـــــو 2017م

صالح عي الصماد
رئيس املجلس السيايس األعى

قرار رئيس اجمللس السياسي األعلى مبنح وسام الوحدة من الدرجة 
الثالثة ألعضاء جملس النواب

]22/مايو/2017[ صنعاء - سبأ:
صــدر اليــوم قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )13( لســنة 2017م بمنــح 
وســام الوحــدة » 22 مايــو » مــن الدرجــة الثالثــة ألعضــاء مجلــس النــواب .. فيمــا 

يــي نصــه :
قرار رئيس املجلس السيايس األعى رقم ) 13 ( لسنة 2017م

بشأن منح وسام الوحدة )22 مايو( من الدرجة الثالثة
رئيس املجلس السيايس األعى:

بعد االطالع عى دستور الجمهورية اليمنية.
وعــى االتفــاق الســيايس املوقــع بــن املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه وأنصــار اللــه 

وحلفائهــم بتاريــخ 2016/7/28م.
وعى القرار الجمهوري بالقانون رقم )41( لسنة 1991م بشأن األوسمة.

وعــى قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )1( لســنة 2016م بشــأن تحديــد 
مهــام املجلــس واختصاصاتــه.

وتقديــراً للــدور الــذي يقــوم بــه يف العمــل الرملانــي والحفــاظ عــى الوحــدة اليمنيــة 
واســتقرار األمــن ومواجهــة العــدوان الغاشــم عــى بالدنــا.

وبعد موافقة املجلس السيايس األعى..
قــــــــــــرر

مــادة )1(: يمنــح اإلخــوة أعضــاء مجلــس النــواب التاليــة أســماؤهم وســام الوحــدة 
)22مايــو( مــن الدرجــة الثالثــة وعددهــم )163( وهــم:

م االســــــــــم
1. ابراهيم أحمد صغر املزلم

2. ابو بكر احمد عباد عمر عباد
3. احمد احمد محسن العقاري
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4. احمد احمد محسن النويره
5. احمد اسماعيل محمد ابوحوريه

6. احمد سيف حاشد هاشم
7. احمد عبدالرب حسن الدخن

8. احمد عبدالرزاق الرقيحي
9. احمد عي عبدالله السنيدار

10. احمد عيضة احمد القريش
11. احمد محمد احمد الضبيبي

12. احمد محمد اسماعيل النزيي
13. احمد محمد الكحالني

14. احمد محمد حسن عبدالله الخوالني
15. احمد محمد عبدالله االصبحي

16. احمد محمد عبدالله رزق الزهري
17. احمد محمد عبدالله صوفان

18. احمد محمد يحيى قبوع
19. احمد نارص محمد حسن شايع

20. احمد هادي محمد الشقذه الريمي
21. احمد يحيى الحاج محمد

22. اسامه محمد قاسم عمر معوضه
23. اسماعيل عبدالرحمن محمد السماوي

24. امن احمد محمد قائد مخارش
25. امن محمد هزاع الصلوي
26. بسام عي حسن الشاطر

27. جابر عبدالله غالب الوهباني
28. جران مجاهد ابو شوارب
29. حزام ناجي مصلح فاضل

30. حسن سود احمد يحيى هفج
31. حسن عبدالرحمن بورجي

32. حسن عمر محمد ابراهيم سويد
33. حسن حسن عي السوادي

34. حميد عبدالله صغر الجرتي
35. حميد محمد عي احمد شعبن
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36. حمر عبد الله األحمر
37. خالد صالح شائف الردفاني

38. خالد عبدالباري عبده محمد جيالن
39. خالد مجود طه محمد الصعدي
40. خالد محمد قاسم يحيى العني

41. خالد يحيى عي معصار
42. الخرض محمد نارص العزاني

43. رشاد لطف حميد نارص الشعوري
44. زكريا سعيد محمد الزكري

45. زياد عي صغر شامي
46. زيد احمد محمد طه

47. زيد محمد محمد ابو عي
48. زيدان عي عي زيدان دهشوش

49. سلطان احمدعبدالرب السامعي
50. سلطان سعيد الركاني

51. سمر خري رضا
52. سنان عبدالويل حسن العجي

53. صادق عي يحيى أبو يابس
54. صادق قاسم محمد البعداني

55. صالح احمد عي التام
56. صالح اسماعيل محمد ابوعادل

57. صالح قايد صالح الرجي
58. صهيب حمود الصويف

59. عبد الوهاب محمود عبد الحميد
60. عبدالباري عبدالله دغيش عبدالله

61. عبدالجليل جازم عبدالقوي القباطي
62. عبدالحميد أحمد عي حريز

63. عبدالحميد عي عبده الحسني
64. عبدالرحمن صالح مصلح معزب

65. عبدالرحمن عبدالله حسن املحبي
66. عبدالرحمن محمد عبدالله االكوع
67. عبدالسالم احمد عبدالله الدهبي
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68. عبدالعزيز عبدالواحد عي الواحدي
69. عبدالعزيز قاسم محمد الجنيد

70. عبدالكريم رشف محسن شيبان
71. عبدالكريم محسن حسن االكوع

72. عبدالله احمدعي العديني
73. عبدالله احمد محمد القحيزه

74. عبدالله بن عي الغادر
75. عبدالله حسن احمد خرات

76. عبدالله عبدالله يحيى بدر الدين
77. عبدالله عي حسن معيي

78. عبدالله عي صالح الخلقي
79. عبدامللك احمد حسن الوزير

80. عبدالواحد سعيد سعيد املخاليف
81. عبدالويل عبده حسن الجابري
82. عبدالوهاب محمد قائد العامر

83. عبده عي صالح العودي
84. عبده محمد ردمان رافع
85. عبده محمد عبدالله بر

86. عبده محمد عي محمد الحبيي
87. عبده مهدي حسن العدله
88. عدنان عي صغر شامي

89. عزام عبدالله سعد صالح
90. عي احمد غري درمش

91. عي بغوي عبدالله حسن اصلع
92. عي حسن العني

93. عي سعيد عي القشيبي
94. عي صالح محمد صالح قعشة

95. عي عبدالله احمد ابوحليقة
96. عي عبداملعطي احمد الجنيد

97. عي غالب عبدالله الكبودي
98. عي فتيني يحيى محمد غالب
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99. عي قائد سلطان منر الوايف
100. عي مجاهد محمد سعيد شمر

101. عي محمد حسن الصعر
102. عي محمد سالم عطيه

103. عي محمد غالب ردمان املخاليف
104. عي مسعد عي زيد اللهبي
105. عي نارص عايض السمحي

106. عي هبه احمد منري
107. عمرصالح هندي قايد دغسان

108. فايز عبد الله حامس العوجري
109. فيصل عبدالله هزاع الشوايف

110. فيصل نارص محمد جارالله عريج
111. قاسم حسن قاسم الحظاء

112. قاسم محمد قاسم الكسادي
113. قاسم نارص احمد حبيش
114. محسن عي عبدالله البحر

115. محسن محمد احمد االني
116. محمد احمد صالح الباكري

117. محمد اسماعيل احمد االرحبي
118. محمد امن عي محسن باشا

119. محمد بكر عمر صالح
120. محمد ثابت محمد العسي

121. محمد رشاد محمد العليمي
122. محمد صالح عي الناحية

123. محمد صالح عي محمد الرعي
124. محمد عبد الله سعيد الجري

125. محمد عبدالحافظ جران العيسائي
126. محمد عبدالويل عبدالله هادي النهمي

127. محمد عبدالوهاب حسن الزبري
128. محمد عي احمد سوار

129. محمد عي صالح الحاشدي
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130. محمد عي قاسم قواره
131. محمد عي محمد املقرني

132. محمد عي يحيى سالم مرعي
133. محمد محمد احمد الرزوم مدوح

134. محمد محمد عبدالله رشده
135. محمد مشي زيد عي الريض

136. محمد منصور صالح البكري
137. محمد مهدي عبدالله صالح الكويتي

138. محمد نجيب احمد سيف الحزمي
139. محمد هاشم طاهر البطاح

140. محمد يحيى غالب الحاوري
141. مختار صادق امن ابوراس

142. مطهر عبدالله احمد الحجري
143. منرعبدالله يحيى منر

144. منصور عزيز حمود الزنداني
145. منصور عي عبدالواحد الشهاري

146. منصور عي عبده واصل
147. مهدي صالح غالب الجعدي

148. ناجي احمد عتيق الشيخ
149. ناجي صالح ناجي القويس

150. نارص عبده احمد عرمان
151. نائف محمد منصور الحمري
152. نبيل صادق عي محسن باشا

153. نجيب احمد محمد الورقي
154. نر زيد امن يحيى محي الدين

155. نعمان عي محمد صالح الرح
156. يارس احمد سالم العوايض

157. يحيى بدرالدين امرالدين الحوثي
158. يحيى سهيل عي سهيل الحرجوج

159. يحيى محمد عي املطري
160. يحيى نارص صالح يحيى االسدي
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161. عي محمد احمد الخبال
162. محمد عي يحيى مزريه

163. محمد محمد احمد الصري
مادة )2(: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينر يف الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 26 شعبــان 1438هـ
املوافق: 22 مايـــــو 2017م

صالح عي الصماد
رئيس املجلس السيايس األعى

قرار رئيس اجمللس السياسي األعلى مبنح نبيل عبادي وسام 
اإلستحقاق لآلداب والفنون

]22/مايو/2017[ صنعاء - سبأ:
صــدر اليــوم قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )14( لســنة 2017م بمنــح 

نبيــل عبداللطيــف عبدالحميــد عبــادي وســام اإلســتحقاق لــآداب والفنــون .

قرار مجهوري بتعيني عبد العزيز ناصر الكميم وزيرا للتخطيط 
والتعاون الدويل

]12/يونيو/2017[ صنعاء - سبأ:
ــز  ــد العزي ــن عب ــنة 2017م بتعي ــم )36( لس ــوري رق ــرار الجمه ــوم الق ــدر الي ص

ــدويل. ــاون ال ــط والتع ــراً للتخطي ــم وزي ــارص الكمي ن

رئيس اجمللس السياسي األعلى يصدر قرار تعيني رئيس جملس 
القضاء االعلى ورئيس هيئة رفع املظامل مبكتب رئاسة اجلمهورية

]09/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ:
ــنة 2017م  ــم )81( لس ــى رق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرار رئي ــوم ق ــدر الي ص
ــى. ــاء األع ــس القض ــاً ملجل ــوكل رئيس ــد املت ــى محم ــد يحي ــايض أحم ــن الق بتعي

كمــا صــدر قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )82( لســنة 2017م بتعيــن 
ــب  ــم بمكت ــع املظال ــة رف ــاً لهيئ ــري رئيس ــت األغ ــك ثاب ــور عبداملل ــايض الدكت الق
رئاســة الجمهورية..ونصــت املــادة األخــرة مــن القــرارات عــى أن يعمــل بهــا مــن 

تاريــخ صدورهــا وتنــر يف الجريــدة الرســمية.
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قرار العفو عن حييى اجلبيحي
]21/سبتمرب/2017[ صنعاء - سبأ: 

ــأن  ــم )99( لســنة 2017م بشــ ــس الســيايس األعــى رق ــس املجل ــرار رئي صــدر ق
ــه: ــي نص ــا ي ــنة 2017/ج ج. فيم ــم )1( لس ــة رق ــة يف القضي ــن العقوب ــو ع العف

رئيس املجلس السيايس األعى:
بعد االطالع عى دستور الجمهورية اليمنية.

وعــى االتفــاق املوقــع بتاريــخ 2016/7/28م بــن أنصــار اللــه وحلفائهــم واملؤتمــر 
الشــعبي وحلفائــه.

وعى اإلعالن الصادر بتاريخ 2016/8/6م بتشكيل املجلس السيايس األعى.
وعى القانون رقم )12( لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديالته.

وعى القانون رقم )13( لسنة 1994م بشأن اإلجراءات الجزائية.
ونظراً ملا تقتضيه املصلحة العامة:

قــــــرر
ــة  ــن العقوب ــي م ــب الجبيح ــد الرقي ــى عب ــه/ يحي ــوم علي ــى املحك ــادة )1(: يعف م
ــة  ــة الجزائي ــة االبتدائي ــن املحكم ــادر م ــم الص ــب الحك ــه بموج ــا علي ــوم به املحك

ــنة 2017/ج ج. ــم )1( لس ــة رق ــة يف القضي املتخصص
مادة )2(: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينر يف الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 20 سبتمر 2017م

صالح عي الصماد
رئيس املجلس السيايس األعى

قرار رئيس اجمللس السياسي بتعيني 106 من خرجيي معهد القضاء 
بدرجة قاضي جزئي

]14/نوفمرب2017[ صنعاء - سبأ
ــنة 2017م  ــم )115( لس ــى رق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرار رئي ــوم ق ــدر الي ص
بتعيــن الدفعــة الـــ 21 مــن خريجــي قســم الدراســات التخصصيــة العليــا باملعهــد 

ــم )106(. ــي وعدده ــايض جزئ ــة ق ــاء بدرج ــايل للقض الع
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صدور قانون بتعديل بعض مواد القرار اجلمهوري بالقانون رقم 17 
لسنة 1994م

]15/نوفمرب/2017[ صنعاء - سبأ
ــرار  ــواد الق ــض م ــل بع ــنة 2017م بتعدي ــم )1( لس ــون رق ــوم القان ــدر الي ص
الجمهــوري بالقانــون رقــم )17( لســنة 1994م الخــاص باألحــكام العامــة 

للمخالفــات.
ونصــت املــادة األوىل منــه بتعديــل املــواد )5، 11، 12، 13( مــن القــرار الجمهــوري 

بالقانــون رقــم )17( لســنة 1994م الخــاص باألحــكام العامــة للمخالفــات.

قرار مجهوري بتعيني هال الصويف حمافظا حلجة
]10/ديسمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

صــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )92( لســنة 2017م بتعيــن هــالل عبــده عــي 
حســن الصــويف محافظــاً ملحافظــة حجة.

قرار مجهوري بتعيني وزيرا للداخلية
]13/ديسمرب/2017[ صنعاء – سبأ:

صــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )94( لســنة 2017م بتعيــن العميــد 
ــواء. ــة ل ــى إىل رتب ــة ويرق ــراً للداخلي ــاوري وزي ــد امل ــم احم عبدالحكي

قرار تعيني وزيرا لاتصاالت وتقنية املعلومات
]16/ديسمرب/2017[ صنعاء – سبأ:

صــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )95( لســنة 2017م بتعيــن املهنــدس مســفر 
عبداللــه صالــح النمــر وزيــرا لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات.

قراران مجهوريان بتعيني أمينا للعاصمة وحمافظا لذمار
]20/ديسمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

صــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم ) 97 ( لســنة 2017م بتعيــن حمــود محمــد 
حمــود عبــاد أمينــا ألمانــة العاصمــة.

ــد  ــن محم ــنة 2017 بتعي ــم ) 98 ( لس ــوري رق ــرار الجمه ــوم الق ــدر الي ــا ص كم
ــار. ــة ذم ــا ملحافظ ــديش محافظ ــن املق حس
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قرار رئيس اجمللس السياسي األعلى بشأن العفو العام
]21/ديسمرب/2017[ صنعاء - سبأ:

ــنة 2017م  ــم ) 132( لس ــى رق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــرار رئي ــوم ق ــدر الي ص
فيمــا يــي نصــه:

قرار رئيس املجلس السيايس األعى رقم ) 132( لسنة 2017م
رئيس املجلس السيايس األعى:

بعد االطالع عى دستور الجمهورية اليمنية .
وعى االتفاق املعلن بتاريخ 28 / 7 / 2016م بإنشاء املجلس السيايس األعى.

وعــى قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )1( لســنة 2016م بشــأن تحديــد 
مهامــه واختصاصاتــه.

ــاء هــذا الوطــن،  ــدأ األخــوة بــن أبن ــزا ملب ــي وتعزي ــا بصــدق التوجــه الوطن وإيمان
ــق يف  ــزام املطل ــن اإللت ــا م ــي، وإنطالق ــف اليمن ــدة الص ــة وح ــعارا بأهمي واستش
ــم الشــمل وتجــاوز  ــه، وحرصــا عــى ل الحفــاظ عــى وحــدة الوطــن وســالمة أبنائ
ــدوان  ــا الع ــط له ــي خط ــة الت ــداث املؤمل ــك األح ــن تل ــة ع ــفة الناتج ــار املؤس األث
ــدأ  ــى مب ــدا ع ــل، وتأكي ــة يف الداخ ــض الخون ــع بع ــيق م ــبقا بالتنس ــي مس الخارج
الراكــة بــن أبنــاء الوطــن بمكوناتــه السياســية، ودحضــا للمزاعــم الكاذبــة التــي 
ــك  ــف، وتفكي ــق الص ــدف إىل ش ــي ته ــي الت ــدو الخارج ــالم الع ــواق إع ــا أب تردده
النســيج االجتماعــي والوحــدة الوطنيــة وبمــا يــرض باملصلحــة العليــا للوطــن، قررنــا:

ــى  ــة ديســمر 2017م وحت ــة خيان ــي مدنــي شــارك يف فتن أوال: العفــو عــن كل يمن
تاريــخ هــذا القــرار.

ثانيا: يفرج عن كل موقوف بسبب تلك األحداث.
ثالثا: يستثنى من الفقرتن )أوال وثانيا( ما يي:

1- من ثبت إرتكابه جريمة قتل أو الروع فيها.
2-مــن ثبــت تورطــه يف التخطيــط لتلــك الفتنــة أو التخابــر مــن أجلهــا مــع تحالــف 

العدوان.
رابعــا: يتمتــع املســتفيدون مــن قــرار العفــو بممارســة كامــل حقوقهــم السياســية 

واملدنيــة وفقــا إلحــكام الدســتور والقوانــن النافــذة.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يصدر قرار تعيني مدير ملكتب رئاسة 
اجلمهورية

]01يناير2018[ صنعاء – سبأ
صــدر اليــوم قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )1( لســنة 2018م بتعيــن 

أحمــد محمــد يحــي حامــد مديــراً ملكتــب رئاســة الجمهوريــة.

صدور عدد من القرارات اجلمهورية
]01يناير2018[ صنعاء- سبأ

صــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )1( لســنة 2018م بتعيــن محمــود عبدالقــادر 
الجنيــد نائبــاً لرئيــس الــوزراء لشــؤون الخدمــات.

ــن  ــور حس ــن الدكت ــنة 2018م بتعي ــم )2( لس ــوري رق ــرار الجمه ــدر الق ــا ص كم
ــة. ــراً للمالي ــوزراء وزي ــا لرئيــس ال ــويل نائب ــه عــي مقب عبدالل

وصــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )3( لســنة 2018م بتعيــن عبدالســالم عــي 
محمــد جابــر وزيــراً لإعــالم.

ــه  وصــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )4( لســنة 2018م بتعيــن أحمــد عبدالل
ناجــي دارس وزيــراً للنفــط واملعــادن.

كمــا صــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )5( لســنة 2018م بتعيــن أحمــد غالــب 
الرهــوي محافظــاً ملحافظــة ابــن.

ــد  ــل أحم ــن فيص ــنة 2018م بتعي ــم )6( لس ــوري رق ــرار الجمه ــوم الق ــدر الي وص
ــدر محافظــاً ملحافظــة املحويــت. ــد حي قائ

ــارق  ــن ط ــنة 2018م بتعي ــم )7( لس ــوري رق ــرار الجمه ــوم الق ــدر الي ــا ص كم
ــدن. ــة ع ــاً ملحافظ ــالم محافظ ــد س ــى محم مصطف

ــعد  ــم س ــن هاش ــنة 2018م بتعي ــم )8( لس ــوري رق ــرار الجمه ــوم الق ــدر الي وص
ــقطرة. ــة س ــاً ملحافظ ــود محافظ ــن عاي ــد ب محم

وصــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )9( لســنة 2018م بتعيــن الدكتــور أحمــد 
محمــد هــادي دغــار رئيســاً لجامعــة صنعــاء.

وصــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )10( لســنة 2018م بتعيــن الدكتــور عبدالله 
محمــد محمــد الشــامي رئيســاً لجامعــة الحديدة.
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صدور قانون مكافحة اإلجتار بالبشر واملوافقة على وثائق املؤمتر 
اخلامس والعشرين لاحتاد الربيدي

]10يناير2018[ صنعاء - سبأ
صدر اليوم القانون رقم )1( لسنة 2018 بشأن مكافحة اإلتجار بالبر.

اشتمل القانون عى )45( مادة موزعة عى سبعة فصول عى النحو التايل: 
الفصل األول التسمية والتعاريف

الفصل الثاني األهداف واألحكام العامة.
الفصل الثالث الجرائم والعقوبات.

الفصل الرابع مسؤولية الناقلن واألشخاص االعتبارية.
الفصــل الخامــس رسيــان القانــون مكانيــاً واختصــاص القضــاء اليمنــي والتعــاون 

الــدويل.
الفصل السادس حماية الضحايا.

الفصل السابع أحكام عامة.
كمــا صــدر القانــون رقــم )2( لســنة 2018م بشــأن املوافقــة عــى وثائــق املؤتمــر 

ــد يف الدوحــة 2012م. ــدي املنعق ــن لالتحــاد الري الخامــس والعري
ــا  ــخ صدورهم ــن تاري ــا م ــل بهم ــن بالعم ــن القانوني ــرة م ــادة األخ ــت امل ونص

ــمية. ــدة الرس ــا يف الجري ونرهم

الرئيس الصماد يصدر القانون رقم )2( بشأن املوافقة على االتفاقية 
العربية ملكافحة الفساد

]10/مارس/2018[ صنعاء - سبأ:
ــأن  ــنة 2018م بش ــم )2( لس ــون رق ــى القان ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــدر رئي اص

ــاد. ــة الفس ــة ملكافح ــة العربي ــى االتفاقي ــة ع املوافق

صدور قانونني باملوافقة على اتفاقيتني ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
احلدود وغسل األموال ومتويل االرهاب

]12مارس2018[ صنعاء-سبأ
ــأن  ــنة 2018م بش ــم )4( لس ــون رق ــى القان ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــدر رئي أص

ــدود. ــر الح ــة ع ــة املنظم ــة الجريم ــة ملكافح ــة العربي ــى اإلتفاقي ــة ع املوافق
ــنة 2018م  ــم )5( لس ــون رق ــى القان ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــدر رئي ــا أص كم
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بشــأن املوافقــة عــى االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

قرارات مجهورية بتعيني حمافظني حملافظات املهرة وحضرموت 
والضالع

]03/أبريل/2018[ صنعاء -سبأ:
صــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )50( لســنة 2018م بتعيــن القعطبــي عــي 
ــي  ــد ع ــان محم ــواء لقم ــن الل ــرة، وتعي ــة امله ــا ملحافظ ــي محافظ ــن الفرج حس

ــوت. ــة حرضم ــا ملحافظ ــاراس محافظ ب
كمــا صــدر اليــوم القــرار الجمهــوري رقــم )51( لســنة 2018م بتعيــن حنــن حنن 

عبــد اللــه الدريــب محافظــا ملحافظــة الضالع.

قرار رئيس اجمللس السياسي األعلى بتعيني أمينا عاما لرئاسة 
اجلمهورية

]04/أبريل/2018[ صنعاء – سبأ:
صــدر اليــوم قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم )33( بتعيــن حســن أحمد 

عبــد الرحمــن رشف الديــن أمينــا عامــا لرئاســة الجمهوريــة.





استشهاد الرئيس 
الصماد.. وردود األفعال
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اجمللس السياسي األعلى ينعي لألمة استشهاد الرئيس الصماد 
وخيتار املشاط رئيسا للدورة القادمة

]23/أبريل/2018[ صنعاء -سبأ:
نعــى املجلــس الســيايس األعــى الشــعب اليمنــي واألمــة باستشــهاد رئيــس املجلــس 

الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد.
ــس  ــا للمجل ــاط رئيس ــن املش ــد حس ــدي محم ــار األخ مه ــس اختي ــر املجل ــا أق كم

ــس. ــة للمجل ــة الداخلي ــا لالئح ــة وفق ــدورة القادم ــى لل ــيايس األع الس
ــاحة  ــتجدات يف الس ــر املس ــوم آخ ــه الي ــى يف اجتماع ــيايس األع ــس الس ــش املجل وناق

ــايل: ــان الت ــة وأصــدر البي اليمني
ــُم  ــأَنَّ َلُه ــم ِب ــُهْم َوأَْمَواَلُه ــَن أَنُفَس ــَن اْلُمْؤِمِن ــَرَٰى ِم ــَه اْش ــل »إِنَّ اللَّ ــه القائ الحمــد لل
ــَه  ــَن اْلُمْؤِمِنــَن ِرَجــاٌل َصَدُقــوا َمــا َعاَهــُدوا اللَّ اْلَجنَّــَة« والقائــل ســبحانه وتعــاىل »مِّ
لـُـوا تَبِْديــاًل ».. والصــالة  ــن يَنتَِظــُرۖ  َوَمــا بَدَّ ــن َقــَىٰ نَْحبـَـُه َوِمنُْهــم مَّ َعَليـْـِه ۖ َفِمنُْهــم مَّ

والســالم عــى ســيدنا محمــد وعــى الــه الطاهريــن.
بــكل فخــر واعتــزاز وقلــوب يملؤهــا الرضــا والصــر والصمــود والتحــدي.. ننعــي 
للشــعب اليمنــي ولأمــة جمعــاء استشــهاد الرجــل املؤمــن املجاهــد العظيــم رئيــس 
املجلــس الســيايس األعــى الرئيــس الشــهيد صالــح عــي الصمــاد بعــد عمــر حافــل 
ــود يف  ــر والصم ــاد والص ــال والجه ــاء والنض ــل والعط ــن العم ــة م ــر العظيم باملآث

شــتى املراحــل والظــروف واألوضــاع وأقســاها.
ــر  ــهيدا ظه ــه ش ــاء رب ــع إىل لق ــو يتطل ــال وه ــدا بط ــاىل مجاه ــه تع ــي الل ــد لق وق
يــوم الخميــس 3 شــعبان 1439هـــ املوافــق 19 إبريــل 2018 م يف محافظــة الحديــدة 
اثــر اســتهدافه بغــارة جويــة مــن قبــل طــران العــدوان األمريكــي الســعودي وهــو 

يــؤدي واجبــه الوطنــي.
إن الشــهيد الرئيــس يف مســرة جهــاده العظيمــة لــم يخضــع ولــم يتوانــى ولــم يهــن 
ولــم يراجــع و كان كلمــا ازدادت التهديــدات ازداد صمــوداً وصــراً وقــوة حتــى وصل 
إىل آخــر املراحــل يف حياتــه وأبرزهــا وأهمهــا وأكرهــا مســؤولية وهــي فــرة رئاســته 
للبلــد والتــي أتــت يف ظــروف اســتثنائية حرجــة وحساســة, ومشــحونة بالتناقضــات, 
فاثبــت أنــه رجــل املرحلــة الجديــر بالنجــاح والتحــدي لــم يضــق صــدره يومــا ولــم 
ــدره  ــعة ص ــه وس ــت حكمت ــا, وأثب ــروف واحرجه ــد الظ ــى يف أش ــه حت ــد توازن يفق
ــكل  ــن ل ــن اآلم ــروف, وكان الحص ــف والظ ــي يف كل املواق ــه التوافق ــه بنهج ووطنيت
أطيــاف الشــعب وكل تياراتــه السياســية والفكريــة والقبليــة بــال اســتثناء أمــام كل 
ــوى  ــعبية والق ــان الش ــش واللج ــويف للجي ــة , وكان ال ــة والخارجي ــرات الداخلي املؤام
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األمنيــة ورمــزا للنظــام والقانــون والقيــم واملبــادئ املثــى والهويــة اليمنيــة اإليمانيــة 
ــى  ــدا ع ــة قائ ــل دول ــه كان رج ــعبه ووطن ــه لش ــه ووفائ ــم حرص الجامعة..ولعظي
جميــع املســتويات ويف كل الجبهــات يعــد العــدة ويجهــز الرجــال ويرعــى ويتابــع كل 
مــا تســتلزمه معركــة املواجهــة القائمــة واملحتملــة عــى الســواحل اليمنيــة وغرهــا 
ــاورات  ــدة وحضــوره املن ــه املتكــرر إىل الحدي ــة, ومــا نزول مــن ثغــور األرض اليمني
ــاحل  ــزول إىل الس ــى الن ــة وإرصاره ع ــة والتأهيلي ــدورات التدريبي ــاركته يف ال ومش

قبيــل استشــهاده رغــم علمــه بالخطــورة إال دليــل وشــاهد عــى ذلــك.
ــل  ــم أن نقاب ــي العظي ــعبنا اليمن ــه وش ــدا نقطع ــم عه ــد العظي ــذا القائ ــاءا له ووف
ــذي  ــر ال ــه الطاه ــه ولدم ــاء ل ــون أوفي ــدق وان نك ــدق بالص ــاء والص ــاء بالوف الوف
قدمــه مــع ثلــة مــن رفــاق دربــه وكل الشــهداء الذيــن بذلــوا أرواحهــم يف ســبيل اللــه 
والوطــن والحريــة والقيــم واإلبــاء والشــموخ وان نواصــل الصمــود والتضحيــة شــعبا 

صامــداً صمــاداً حتــى تحقيــق النــر.
كمــا عهدنــا لــه أن الشــعار الــذي رفعــه الشــهيد ))يــد تبنــي ويــد تحمــي(( ســيكون 
ــرك  ــاء وتح ــي بن ــل مؤس ــو عم ــق نح ــة طري ــة وخارط ــة القادم ــا للمرحل عنوان
ــه  ــرط في ــن نف ــدا ل ــالل عه ــزو واالحت ــوى الغ ــة ق ــل ملقارع ــامل وفاع ــادي ش جه

ــات. ــا كان حجــم التحدي ــا مهم ــد عنه ــن نحي ــا ل وطريق
إن األمــة التــي يقــدم قادتهــا أنفســهم قرابن مــن أجــل الله ودفاعــا عن املســتضعفن 
مــن عبــاده لهــي أمــة عصيــة عــى األعــداء ال يمكــن أن تركعهــا األحــداث أو تنحنــي 

أمــام العاصفــة وهــي أمــة موعــودة بنــر اللــه وتأييــده.
وســنثبت لقــوى العــدوان إننــا قيــادة وحكومــة ومؤسســات وشــعبا أمــة عصيــه لــن 
نلــن ولــن نهــون ولــن ننكــر وســنواصل خطــوات الصمــود والنــر التــي خطهــا 
الرئيــس الشــهيد بدمــه وســنكون أوفيــاء لشــهيدنا وقيادتنــا وأمتنــا وشــعبنا وليعلــم 
الظالــم الغــازي املعتــدي أن هــذه الجريمــة لــن تمــر دون رد مزلــزل وموجــع فالعــن 
بالعــن والســن بالســن وعــى أمــراء العــدوان أن يفهمــوا أنهــم ســيد فعــون الثمــن 
ــن  ــيعلم الذي ــه وس ــه وقوت ــون الل ــوم بع ــذ الي ــن من ــم األم ــوا طع ــن يذوق ــا ول غالي
ظلمــوا أي منقلــب ينقلبون..إننــا يف املجلــس الســيايس األعــى ندعــو جماهــر الشــعب 
ــذي  ــكان ال ــان وامل ــهيد يف الزم ــييع الش ــرف لتش ــور امل ــم إىل الحض ــي العظي اليمن
تحــدده اللجنــة املنظمــة ونعلــن الحــداد الوطنــي ملــدة ثالثــة أيــام وتنكيــس األعــالم 

مــدة أربعــن يومــا. » إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ».
الخلود للشهداء.. الشفاء للجرحى.. الخالص لأرسى

صادر عن املجلس السيايس األعى - صنعاء
7/ شعبان /1439هـ املوافق 4/23/ 2018م
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قائد الثورة ينعي الرئيس الصماد ويؤكد أن هذه اجلرمية لن متر 
دون حماسبة

]23/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:
ــح  ــس صال ــي، الرئي ــعب اليمن ــي للش ــك الحوث ــد املل ــيد عب ــورة الس ــد الث ــى قائ نع
ــة  ــة الفظيع ــذه الجريم ــداً أن ه ــى.. مؤك ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي الصم
وغرهــا مــن الجرائــم التــي ارتكبهــا تحالــف العــدوان بحــق الشــعب اليمنــي لــن 

ــبة. ــر دون محاس تم
وأشــار الســيد عبــد امللــك الحوثــي يف كلمــة لــه مســاء اليــوم إىل أن الرئيــس الشــهيد 
ــه يف شــارع الخمســن  ــوم الخميــس مــع ســتة مــن مرافقي ــه شــهيداً ي قــى نحب

بالقــرب مــن جولــة األقرعــي يف مدينــة الحديــدة بثــالث غــارات لطــران العــدوان.
ــاء الشــعب  ــد الثــورة عــن أحــر التعــازي ألرسة الشــهيد وأقاربــه وإىل أبن وعــر قائ
ــاً  ــهاده نموذج ــدت باستش ــي فق ــة الت ــة كاف ــات الدول ــرار وإىل مؤسس ــي األح اليمن
ــزة  ــة أجه ــؤولية يف كاف ــه يف املس ــعبه و رفاق ــاه ش ــؤولية تج ــل املس ــزاً يف تحم متمي

ــة. الدول
وأكــد أن الرئيــس الصمــاد كان يــرى يف موقعــه باملســؤولية موقعــاً للجهــاد يف خدمــة 
شــعبه وبلــده وموقعــاً للعطــاء والتضحيــة والصمــود والثبــات يف مواجهــة العــدوان 
ولــم يــَر فيــه مغنمــاَ لجمــع الثــروة وال وســيلة لتســلط، وال ُســلماً نحــو الرفاهيــة 

والراحــة.
وأضــاف الســيد عبدامللــك الحوثــي: » و عنــد تحملــه للمســؤولية لــم يــأُل جهــداً و هو 
يتحــرك ويعمــل ويتابــع يف الليــل والنهــار لتقديــم مــا يمكنــه ومــا يســتطيعه يف إطار 
ــب  ــن أصع ــة م ــعب يف مرحل ــة الش ــدوان ويف خدم ــدي للع ــرى للتص ــات الك األولوي
املراحــل ويف ظــرف قــاس عانــى فيــه شــعبنا أشــد املعانــاة نتيجــة للعــدوان الظالــم 

وحصــاره الشــديد«.
ــد بهــا مــع  ــه ويتخل ــّوج بهــا عطائ ــه تعــاىل بالشــهادة ليت وقــال« وقــد أكرمــه الل
الشــهداء األبــرار وهــي أمنيتــه التــي تمنــى الختــام بهــا فكانــت نعــم الختــام ومســك 

الختــام«.
ــعودي  ــام الس ــكا والنظ ــها أمري ــى رأس ــدوان وع ــوى الع ــورة ق ــد الث ــل قائ وحّم
ــار  ــات واآلث ــة وكل التبع ــة الفظيع ــذه الجريم ــا ه ــة يف ارتكابه ــؤولية القانوني املس

ــا. ــة عليه املرتب
ــم  ــائر الجرائ ــي وال س ــبة ال ه ــدون محاس ــر ب ــن تم ــة ل ــذه الجريم ــاف: » ه وأض
الفظيعــة بحــق الشــعب اليمنــي والتــي كان منهــا أمــس جريمــة اســتهداف عــرس 
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ــرح  ــهاد وج ــن استش ــفرت ع ــة أس ــة حج ــس بمحافظ ــي قي ــاف يف بن ــل زف وحف
ــرات«. الع

كمــا أكــد أن هــذه الجريمــة التــي اســتهدفت رمــزاً وطنيــاً مــن خــرة رجــال اليمــن 
ــة  ــا أي نتيج ــدوان به ــوى الع ــق لق ــن يتحق ــي ول ــعب اليمن ــر إرادة الش ــن تك ل
ــرف يف  ــئول وامل ــا املس ــذت قراره ــي اتخ ــة الت ــات الدول ــم ال يف مؤسس لصالحه
ــه  ــه وتضحيات ــاًء لدمائ ــؤولية ووف ــال للمس ــهيد تحم ــق الش ــر يف طري ــة الس مواصل
وتضحيــات كل الشــهداء وتماســكاً وتعاونــاً وثباتــاً بــدءاً مــن املجلــس الســيايس األعى 
الــذي بــادر بســد الفــراغ وكافــة املؤسســات التــي بــدأت باالنعقــاد وإعــالن موقفهــا 
وتأكيــد صمودهــا ووفائهــا، وكذلــك عــى املســتوى الشــعبي الــذي يــرى يف تضحيــة 
ــود  ــاء والصم ــن العط ــد م ــو املزي ــاً نح ــزاً ودافع ــاد حاف ــس الصم ــهيد الرئي الش
ــن  ــط ب ــة والرواب ــة الداخلي ــك الجبه ــز تماس ــة إىل تعزي ــات إضاف ــة والثب والتضحي

ــية. ــوى السياس ــات والق املكون
ــة يف مراســم  ودعــا الســيد عبــد امللــك الحوثــي الشــعب اليمنــي إىل املشــاركة الفاعل
التشــييع للشــهيد ورفاقــه والتــي ســتحدد الحقــاً مــن قبــل اللجنــة املنظمــة وكذلــك 

يف فعاليــات العــزاء والوفــاء التــي ســتعقب مراســم التشــييع يف املحافظــات.
كمــا دعــا أبنــاء محافظــة الحديــدة إىل املشــاركة الكبــرة والفاعلــة يف التظاهــرة التــي 

دعــا إليهــا الرئيــس الصمــاد يف كلمتــه قبــل االستشــهاد.
وجــدد قائــد الثــورة التأكيــد عــى أن الجميــع لــن يــزدادوا إال عزمــاً وثباتاً وصمــوداً.. 
معربــاً عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الشــهيد وأرس الشــهداء يف مجــزرة بنــي 

قيــس وكل أرس شــهداء الوطــن.
ــة  ــى الئح ــدوان ع ــوى الع ــه ق ــذ وضعت ــاد كان من ــس الصم ــار إىل أن الرئي وأش
ــات  ــدل بمعلوم ــن ي ــون دوالر مل ــن ملي ــأة عري ــي بمكاف ــم الثان ــتهداف الرق االس
تســاعدهم عــى اســتهدافه لــم يكــرث نهائيــا كمــا هــو قبــل ذلــك وكمــا هــو بعــد 
ــة  ــه وصح ــة موقف ــه وصوابي ــة قضيت ــه بعدال ــاىل وإيمان ــه تع ــه بالل ــك إليمان ذل
وســالمة طريقه..وقــال« اليــوم نحــن بالشــهداء وتضحياتهــم أعظــم عزمــاً وأقــوى 

ــون«. ــب ينقلب ــوا أي منقل ــن ظلم ــيعلم الذي ــوداً وس ــا صم إرادة وثبات

جملس الوزراء يعقد اجتماع طارئ
]23/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

وقــف مجلــس الــوزراء يف اجتماعــه الطــارئ مســاء اليــوم برئاســة رئيــس املجلــس 
الدكتــور عبدالعزيــز صالــح بــن حبتــور، أمــام استشــهاد رئيــس املجلــس الســيايس 
األعــى الرئيــس الشــهيد املجاهــد صالــح عــي الصمــاد، اثــر اســتهدافه بغــارة جويــة 
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ــدا  ــي صام ــه الوطن ــؤدي واجب ــو ي ــعودي وه ــي الس ــدوان األمريك ــران الع ــن ط م
شــجاعا وأبيــا.

ووقــف املجلــس يف بدايــة االجتمــاع دقيقــة حــداد وقــرأ الفاتحــة ترحمــا عــى روح 
الشــهيد املجاهــد الــذي ارتقــت روحــه إىل بارئهــا بعــد حيــاة جلهــا تفانــي وإخــالص 

وجهــاد يف ســبيل عــزة ورفعــة وطنــه.
ونــدد املجلــس بهــذا العمــل اإلجرامــي الجبــان والغــادر للعــدوان الســعودي الــذي 
طــال قامــة وطنيــة ســامقة نــذرت حياتهــا مــن أجــل وطنهــا واالنتصــار لحقــه يف 

ــهاده. ــى استش ــة حت ــزة والكرام ــاة والع الحي
ــوة يف  ــود والق ــع روح الصم ــزز يف الجمي ــاد، ع ــس الصم ــهاد الرئي ــد أن استش وأك
ــة يف  ــوة وصالب ــاته ق ــة ومؤسس ــواه الحي ــي وق مقاومــة الباطــل وزاد الشــعب اليمن
ــه الشــهيد  ــذي ســار علي ــق الحــق ال ــة الســر يف طري الدفــاع عــن الوطــن ومواصل

ــة. ــى النهاي ــاد حت الصم
ــة  ــى كاف ــتمرة ع ــد مس ــدو الحاق ــع الع ــة م ــوزراء أن املعرك ــس ال ــد مجل ــا أك كم
املســتويات السياســية والعســكرية واألمنيــة والتــي لــم يزيدهــا استشــهاد الصمــاد إال 

قــوة وإيمانــا وعنفوانــا يف وجــه طغــاة العــر مهمــا تكالبــوا.
ــد  ــهيد وحش ــى الش ــى خط ــر ع ــي بالس ــعب اليمن ــر الش ــس لجماه ــد املجل وتعه
كافــة الطاقــات يف مواجهــة صلــف واســتكبار املعتديــن، ومواصلــة القيــام بمختلــف 
ــا  ــة وتمتينه ــة وصــون الوحــدة الداخلي ــة املرتبطــة بحساســية املرحل املهــام الوطني
بمــا يعــزز مــن صمــود الشــعب اليمنــي ومــا اجرحــه مــن تضحيــات جســيمة يف 

معركــة العــزة والكرامــة.
ــس  ــل تكري ــن أج ــوة م ــن ق ــا م ــا لديه ــكل م ــتعمل ب ــاذ س ــة اإلنق ــد أن حكوم وأك
ــع  ــكينة املجتم ــة س ــة وحماي ــة الداخلي ــز الجبه ــي وتعزي ــن الداخ ــتقرار واألم االس
ــة  ــح الدول ــه نفســه املســاس بأمــن ومصال والتصــدي الحاســم لــكل مــن تســول ل
واملجتمــع، يف الوقــت الــذي ستســخر كل طاقاتهــا املتاحــة إلســناد الجبهــات وتوطيــد 

ــم. ــن وأذنابه ــه املعتدي ــن يف وج ــن الوط ــاع ع ــالها يف الدف ــا واستبس صموده
ــن  ــد حس ــدي محم ــى مه ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــوزراء لرئي ــس ال ــارك مجل وب
ــة  ــا لالئح ــة وفق ــدورة القادم ــيايس لل ــس الس ــاء املجل ــة أعض ــه ثق ــاط، نيل املش
ــة  ــمية ومواصل ــة الجس ــه الوطني ــق يف مهام ــه التوفي ــاً ل ــس.. متمني ــة للمجل الداخلي
ــة  ــعبي يف مواجه ــم الش ــد التالح ــالد وتوطي ــادة الب ــاد يف قي ــهيد الصم ــرة الش مس

ــر. ــق الن ــى تحقي ــي حت ــعودي اإلمارات ــي الس ــدوان اإلجرام الع
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 وينعي الرئيس الصماد
ً
 طارئا

ً
جملس القضاء األعلى يعقد اجتماعا

]23/أبريل/2018[ صنعاء - سبا:
ــس  ــس املجل ــة رئي ــاً برئاس ــاً طارئ ــوم، اجتماع ــى الي ــاء األع ــس القض ــد مجل عق
القــايض أحمــد يحيــى املتــوكل، للوقــوف أمــام جريمــة العــدوان الســعودي األمريكــي 
التــي أســفرت عــن استشــهاد األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس 
األعــى مــع عــدد مــن مرافقيــه، إثــر اســتهداف موكبــه بغــارة أثنــاء تأديتــه لواجبــه 

الوطنــي يف محافظــة الحديــدة. وأصــدر املجلــس البيــان اآلتــي:
ــس  ــس املجل ــهاد األخ رئي ــأ استش ــذا نب ــا ه ــى يومن ــاء األع ــس القض ــى مجل تلق
الســيايس األعــى إثــر غــارة جويــة إجراميــة مــن قبــل طــران العــدوان الصهيونــي 
الســعودي األمريكــي وحلفــاؤه يف إطــار عدوانــه الــذي يشــنه عــى الشــعب اليمنــي 
أرضــاً وإنســاناً وحضــارة وقيمــاً وتاريخــاً منــذ أكثــر مــن ثــالث ســنوات عــى مــرأى 
ومســمع العالــم الصامــت عــى جرائــم املعتديــن عــى اليمــن بشــتى األســلحة الفتاكــة 
املحرمــة دوليــاً والتــي أهلكــت الحــرث والنســل بقيــادة أمريــكا والنظــام الســعودي 

املجــرم ومــن أيــده.
وإننــا بهــذا املصــاب العظيــم والعــدوان الحقــر لنعــزي أنفســنا يف مجلــس القضــاء 
األعــى ونعــزي إخواننــا كافــة منتســبي الســلطة القضائيــة والشــعب اليمنــي الصامد 

األبــي وأرسة الشــهيد وأرس الشــهداء مرافقيــه بهــذا املصــاب الجلــل.
كمــا نرفــع تعازينــا ومواســاتنا بمزيــد مــن الفخــر واالعتــزاز إىل قائــد الثــورة املباركة 
ــد  ــى املزي ــه ع ــن ل ــي معاهدي ــن الحوث ــدر الدي ــك ب ــد عبداملل ــد املجاه ــيد القائ الس
ــا  ــا ودينن ــات والتحــدي والصمــود يف مواجهــة العــدوان الغاشــم عــى بلدن مــن الثب
مــن خــالل مواقعنــا يف جميــع الجبهــات، ســراً عــى خطــى شــهيد الوطــن واألمــة 
اإلســالمية الرئيــس صالــح بــن عــي الصمــاد، الــذي بــذل حياتــه وضحــى بروحــه 
وجميــع مــا يمتلكــه بــكل شــجاعة وتصميــم يف ســبيل الدفــاع عــن حريــة واســتقالل 
اليمــن، فــكان هامــًة مــن هامــات اليمــن الشــامخة الــذي تبــوأ يف مســرة العظمــاء 
الخالديــن مكانــة مرموقــة جمعــت بــن رقــة الحكمــة وصالبــة املوقــف وأثبتــت يف 
هــذا الظــرف االســتثنائي مــن تاريــخ اليمــن واملنطقــة العربيــة واإلســالمية والعالــم 
ــم  بــأن عــراً جديــداً قــد أطــل ســيصنع التحــوالت اإلنســانية عــى مســتوى العال
بأكملــه إلنقــاذه مــن االســتبداد والرذيلــة واإلجــرام املســتحكم مــن قبــل دول الظلــم 

والقهــر لإنســان إىل واحــة الحريــة والفضيلــة واألمــن والســالم.
ونحــن يف قيــادة الســلطة القضائيــة ال ننــى مبــادرة الرئيــس الشــهيد بتقديــم كل 
مــا أمكــن مــن عــون لتعزيــز صمــود الســلطة القضائيــة واالســتمرار يف أداء خدماتها 
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وواجباتهــا تجــاه أبنــاء الشــعب اليمنــي.
ــه  ــع رحمت ــهداء بواس ــع الش ــه وجمي ــس ومرافقي ــهيد الرئي ــاىل الش ــه تع ــد الل تغم

ــه. ــيح جنات ــكنهم فس وأس

و«إنا لله وإنا إليه راجعون«.

رئيس اللجنة الثورية العليا ينعي الرئيس صاحل الصماد
]23/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

نعــى رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا محمــد عــي الحوثــي، األخ صالــح عــي الصمــاد 
ــي  ــه الوطن ــؤدي واجب ــو ي ــهد وه ــذي استش ــى ال ــيايس األع ــس الس ــس املجل رئي

ــايض. ــس امل ــدة الخمي ــة الحدي ــدوان بمحافظ ــران الع ــارات لط بغ
ــة  ــاء اليمني ــة األنب ــه وكال ــان نعــي تلقت ــا يف بي ــة العلي ــة الثوري ــس اللجن وعــر رئي
)ســبأ( عــن أحــر التعــازي لقائــد الثــورة الســيد عبدامللــك بدرالديــن الحوثــي ووالــد 
الشــهيد عــي الصمــاد وكافــة آل الصمــاد وأعضــاء املجلــس الســيايس األعى والشــعب 
اليمنــي يف استشــهاد الرئيــس صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى 
ــة يف  ــدوان جوي ــران الع ــل ط ــن قب ــارات م ــتهدافه بغ ــر اس ــه إث ــن رفاق ــدد م وع

محافظــة الحديــدة الخميــس املــايض.
وقــال » لقــد خــر الوطــن أبنــا بــارا وأحــد أبــرز رجالــه الذيــن وقفــوا بــكل جديــة 
ــا،  ــعبنا وأمتن ــخ ش ــن تاري ــتثنائية م ــل اإلس ــم املراح ــن أه ــدة م ــئولية يف واح ومس
ملواجهــة العــدوان األمريكــي الســعودي اإلماراتــي اإلرسائيــي وميليشــياتهم اإلرهابيــة 
االرتزاقيــة عــى بالدنــا، منــذ تســلمه مهــام الســلطة يف12 مــن ذي القعــدة املوافــق 

ــطس 2016م«. 15 أغس
وأضــاف« إن الشــهيد قــدم النمــوذج املتميــز للكفــاءة الوطنيــة يف تحمــل املســؤولية 
تجــاه شــعبه، ولــم يدخــر جهــدا يف تفعيــل عمــل أجهــزة الدولــة ملــا فيــه مصلحــة 
الشــعب، فقــد كان مقدامــاً شــجاعاً يتنقــل يف جبهــات القتــال يــزور املرابطــن فيهــا، 
ــدوان  ــث للع ــام الثال ــام الع ــاً يف خت ــلحة، ومعلن ــوات املس ــاء الق ــة بن ــاً لعملي وداعم
ــدأ  ــة، وإرســاء مب ــاء الدول ــة العــام الرابــع للصمــود عــن إطــالق مــروع بن وبداي
ــف الجبهــات،  ــوازي مــع معركــة التصــدي للعــدوان يف مختل ــل املؤســي، بالت العم

تحــت شــعار )يــد تحمــي ويــد تبنــي(«.
ــاء الشــعب االســتمرار يف حمــل  ــا إىل أن مــن حــق أبن ــة العلي ــس الثوري وأشــار رئي
ــم وثقافــة  ــادئ وقي ــة الشــهيد، التــي حملهــا عــن وعــي، بمــا حمــل مــن مب روحي
ــك  ــبيل ذل ــرخص يف س ــن، فاس ــاء الوط ــب لبن ــادق وح ــوالء ص ــا ب ــة ترجمه قرآني
ــالل  ــزو واالحت ــن الغ ــن م ــى الوط ــاظ ع ــه األول الحف ــكان هم ــس، ف ــال ونفي كل غ
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ــه. ــعودي وحلفائ ــي الس األمريك
ــدرس العمــي عــى  ــاء الشــعب أن يفاخــروا برئيــس قــدم ال وقــال » كمــا حــق ألبن
أهميــة التحــرك الجــاد واملســئول، وبرغــم خطــورة املرحلــة وهمجيــة العــدو؛ فقــد 
ظــل مدافعــاً عــن الشــعب والوطــن أمــام طغيــان وإجــرام العــدوان حتــى لقــي اللــه 

تعــاىل شــهيداً مكّرمــا«.
ــن  ــك بدرالدي ــيد عبداملل ــورة الس ــد الث ــد لقائ ــام نؤك ــذا املق ــا يف ه ــاف » إنن وأض
ــى  ــه حت ــاً ل ــيظلون عون ــات س ــوار يف كل املحافظ ــه الث ــه وإخوان ــي أن أبنائ الحوث

ــاىل«. ــه تع ــن بالل ــر واثق ــه إىل الن ــعبه وأمت ــن وش ــفينة الوط ــي بس يم
ــة  ــي جريم ــاد ه ــح الصم ــس الصال ــهيد الرئي ــتهداف الش ــة اس ــد أن عملي ــا أك كم

ــة األركان. ــة مكتمل ــة إرهابي ــة، وعملي ــن الدولي ــارخ للقوان ــاك ص ــرب وانته ح
ــن،  ــى اليم ــدوان ع ــا بالع ــة وحلفائه ــي اإلدارة األمريكي ــي الحوث ــد ع ــل محم وحم

ــالم. ــة والس ــوار والسياس ــل الح ــال لرج ــذا االغتي ــؤولية ه مس
ــاء  ــعبية وأبن ــان الش ــش واللج ــال الجي ــد أبط ــن تزي ــة ل ــذه الجريم ــت إىل أن ه ولف
الشــعب اليمنــي إال ثباتــاً وصمــوداً يف مواجهــة الغــزاة واملعتديــن ومرتزقتهــم، وأنــه 

لــن يهــدأ لهــم بــال حتــى األخــذ بثــأر الشــهيد الرئيــس الصمــاد ورفاقــه.
وقــال » ال قــوة ستســتطيع أن تكــر إرادة شــعبنا، وأن مواجهتنــا للعــدوان ستســتمر 
حتــى تحقيــق االنتصــار ودحــر الغــزاة، وتحقيــق االســتقالل واألمــن واالســتقرار يف 
الجمهوريــة اليمنية«..داعيــا إىل املشــاركة الفاعلــة يف مراســم تشــييع الشــهيد الرئيــس 
الصمــاد وكــذا املشــاركة يف فعاليــات العــزاء والوفــاء التي ســتعقب مراســيم التشــييع 
يف املحافظات..كمــا دعــا رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا أبنــاء محافظــة الحديــدة إىل 
املشــاركة الكبــرة والفاعلــة يف التظاهــرة التــي دعــا إليهــا الشــهيد الرئيــس يف كلمتــه 

قبــل االستشــهاد.

بيان قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان حول استشهاد 
الرئيس صاحل الصماد

]23/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:
ــة األركان  ــس هيئ ــي ورئي ــارص العاطف ــد ن ــن محم ــواء الرك ــاع الل ــر الدف ــد وزي أك
العامــة اللــواء الركــن محمــد عبــد الكريــم الغمــاري أن العمــل العدوانــي الــذي أقــدم 
عليــه تحالــف العــدوان يف اســتهداف الرئيــس صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس 
الســيايس القائــد األعــى للقــوات املســلحة جريمــة لــن تمــر دون رد قــاس ومزلــزل 

يهــز عــروش الطغــاة واملســتكرين. فيمــا يــي نــص البيــان:-
بسم الله الرحمن الرحيم
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قــال تعــاىل » وال تحســبن الذيــن قتلــوا يف ســبيل اللــه أمواتــا بــل أحيــاء عنــد ربهــم 
يرزقــون« صــدق اللــه العظيــم.

الســيد قائــد الثــورة – قائــد املســرة القرآنيــة املباركــة وقائــد املواجهــة التاريخيــة 
ضــد املعتديــن اآلثمــن العتــاة والغــزاة الســيد عبدامللــك بــدر الديــن الحوثــي.

ــد  ــى القائ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاط رئي ــن املش ــد حس ــدي محم ــس مه الرئي
ــلحة. ــوات املس ــى للق األع

ــه  ــاء الل ــة بقض ــامخة ومؤمن ــن الش ــال اليم ــوخ جب ــخة رس ــة وراس ــإرادة قوي ب
ــازي  ــادق التع ــم ص ــم الكري ــع إىل مقامك ــؤزر نرف ــره امل ــن ن ــة م ــدره وواثق وق
الحــارة واملواســاة باستشــهاد القائــد الوطنــي البــارز واملجاهــد الكبــر رجــل املهــام 
التاريخيــة والثبــات والصمــود واملواجهــة ضــد العــدوان وتحالفــه الشــيطاني الرئيس 
ــوات  ــى للق ــد األع ــى - القائ ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــي الصم ــح ع صال
املســلحة الــذي مــا توانــى عــن أداء واجبــه الوطنــي والدينــي وتشــهد لــه املواقــف 
ــي  ــد الوطن ــاب والقائ ــات والصع ــجاعته التحدي ــام ش ــت أم ــن هان ــات وم والجبه
ــه  ــذي جعــل قــوى العــدوان يقفــون صاغريــن أمــام شــجاعته وبســالته وصالبت ال
النــادرة وجعلهــم يتحينــون الفرصــة لكــي يطفئــون هــذا الــراج املتوقــد واملتوهــج 
كرامــة وعــزة وعنفــوان وإبــاء وشــجاعة وتنــاىس العــدوان الهمجــي أن اللــه عــز وجل 
ــيء والخســيس  ــي البطــل بالشــهادة وان هــذا العمــل الدن ــا الوطن ــد اكــرم قائدن ق
باســتهداف الرئيــس الصمــاد جريمــة شــنعاء بحــق شــعبنا اليمنــي لــن تمــر دون 

ــزل. ــب ومزل رد مناس
ونؤكــد أن القــوات املســلحة لــن تقــف مكتوفــة األيــدي وتملــك كل الحــق يف أن تقــض 
ــن  ــرة ل ــات مدم ــي برضب ــيطاني واإلجرام ــه الش ــدوان وتحالف ــوى الع ــع ق مضاج
تنجــوا منهــا قياداتــه اإلجراميــة التــي لــن تكــون يف مأمــن مــن يدنــا الطــوىل التــي 

ســتنتزع أحشــاءهم أينمــا كانــوا وحيثمــا تــواروا.
ــدوا  ــراء وتعم ــوط الحم ــو كل الخط ــد تخط ــه ق ــدوان وقيادات ــوى الع ــد أن ق نؤك
الســر يف هــذه املغامــرة اآلثمــة والعمــل الهمجــي والربــري غــر مدركــة بمــا تنــذره 
العواقــب واتجهــت عــن ســوء نيــة وقصد ملزيــد مــن إشــعال نــران حربهــم العدوانية 
ــق  ــر يف طري ــة والس ــرب العدواني ــاف الح ــا إيق ــوات يمكنه ــة خط ــن أي ــادا ع وابتع
ــز  ــتهدافه رم ــي باس ــل اإلجرام ــذا العم ــرف.. وان ه ــالم امل ــجعان والس ــالم الش س
وطنــي بــارز وقائــد ســيايس اتســم ببعــد نــرض وســعة أفــق وحكمــة ومقــدرة عاليــة 
ــة  يف بنــاء جســور التعايــش يف يمــن اإليمــان والحكمــة.. يفتــح املنطقــة عــى مرحل
مواجهــات لــن تبقــي ولــن تــذر.. وســيكون عــى املعتديــن مــن النظــام الســعودي 
والنظــام اإلماراتــي ومــن خلفهمــا الطاغــوت األكــر أمريــكا انتظــار رضبــات قاســية 
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ســتجعلهم يعضــون أصابــع النــدم جــراء مغامراتهــم الطائشــة وعملهــم اإلجرامــي 
الهمجــي.

ــا  ــم أن القــوات املســلحة بم ــي العظي ونؤكــد لكــم وملقامكــم العــايل ولشــعبنا اليمن
تمتلكــه مــن قــوة وقــدرات هــي طــوع أمركــم وتوجيهاتكــم أينمــا تريــدون ســوف 
ــا  ــن ال يتوقعه ــع وإىل أماك ــوىل إىل مواق ــا الط ــل يدن ــى أن تص ــنحرص ع ــه وس نتج
ــه  ــب الل ــن غض ــوم م ــد الي ــم بع ــم له ــا والعاص ــتحرقهم نرانن ــدوان وس ــادة الع ق

ــون. ــب ينقلب ــوا أي منقل ــن ظلم ــه املســلحة وســيعلم الذي وغضــب شــعبنا وقوات
ــا أن  ــن خائب ــة وض ــية القائم ــابات الجيوسياس ــم بالحس ــدوان الغاش ــث الع ــد عب لق
ــات واملواجهــة واعتقــد  ــة الصمــود والثب ــة ســوف يســقط راي اســتهداف راس الدول
خاطئــا انــه حقــق انتصــارا يعوضــه عــن خســائره وهزائمــه وانكســاراته التــي ضــل 
يتجرعهــا ألعــوام ثالثــة متواصلــة مســتقبال عامــه الرابــع بهزائــم مريــرة ورضبــات 
باليســتية مؤملــة ومزلزلــة وتنــاىس العــدوان أن شــعبنا وقــواه الحيــة قادريــن عــى 
كــره وتســليم الرايــة لقائــد وطنــي شــجاع ليواصــل رفــع رايــة املواجهــة الحازمــة 
مــع العــدوان..ودون تــردد كنتــم أيهــا األخ الرئيــس القائــد األعــى للقــوات املســلحة 
عــى أهبــة االســتعداد لتحمــل أعبــاء هــذه املواجهــة التاريخيــة وإدارة القتــال بإرصار 
وشــجاعة.. ونثــق بانكــم بمــا تمتلكونــه مــن إرادة قويــة ســتكونون عنــد مســتوى 
التحديــات واملخاطــر وعــى يدكــم سنســقي األعــداء املــوت الــزؤام وســنجعل مدنهــم 
ــا  ــنلقنهم دروس ــتية وس ــا الباليس ــات صواريخن ــت رضب ــش تح ــم ترتع وقصوره

قاســية جــراء مــا اقرفــت أياديهــم اآلثمــة مــن جريمــة بربريــة حقــرة.
ــم  ــأ الن تمزقه ــدوان إال أن يتهي ــى الع ــا ع ــب وم ــرد املناس ــت ال ــان وق ــد ح لق
ــة  ــواروا يف األقبي ــراتيجية ليت ــآتهم االس ــف كل منش ــتية وتنس ــا الباليس صواريخن
ــه. ــا وتنتــزع أرواحهــم بــإذن الل واملالجــئ واملخابــئ ورغــم ذلــك ســتطالهم أيادين

ــه  ــا الي ــه وان ــا لل ــه »ان ــه واســكنه فســيح جنات ــه الشــهيد بواســع رحمت ــد الل تغم
ــون«. راجع

ــة  ــى.. الحري ــفاء للجرح ــهداء.. الش ــود للش ــعب.. الخل ــزة للش ــن.. الع ــد لليم املج
ــاء. ــن الجبن ــت أع ــة وال نام ــرة أبي ــن ح ــت اليم ــأرسى.. عاش ل

وزارة الداخلية تنعي الرئيس صاحل الصماد
]23/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

نعــت وزارة الداخليــة األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، الــذي 
ــي  ــدوان األمريك ــران الع ــتهداف ط ــر اس ــهيداً إث ــا ش ــه إىل بارئه ــت روح ارتق
الســعودي لســيارته يف مدينــة الحديــدة الخميــس املــايض. و فيمــا يــي نــص بيــان 
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ــي: النع
ــاٌء  ــْل أَْحيَ ــا ۚ بَ ــِه أَْمَواتً ــِبيِل اللَّ ــوا يِف َس ــَن ُقِتلُ ــبَنَّ الَِّذي ــل: » َواَل تَْحَس ــه القائ الحمــد لل
ــَه اْشــَرَٰى ِمــَن اْلُمْؤِمِنــَن أَنُفَســُهْم َوأَْمَواَلُهــم  ِعنــَد َربِِّهــْم يُْرَزُقــوَن » والقائــل »إِنَّ اللَّ

ــُم اْلَجنَّــَة« والصــالة والســالم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه الطاهريــن. ــأَنَّ َلُه ِب
بــكل اعتــزاز و افتخــار وبنفــوس مفعمــة بالصــر والصمــود وأفئــدة تنبــض بالرضــا 
وتلهــج للــه بالشــكر والثنــاء، تنعــي وزارة الداخليــة قيــادة وضبــاط وصــف ضبــاط 
وجنــود، للشــعب اليمنــي ولأمــة اإلســالمية جمعــاء ولــكل أحــرار العالــم استشــهاد 
ــح عــي الصمــاد،  ــس الســيايس األعــى الرئيــس صال ــم رئيــس املجل املجاهــد العظي
الــذي نــال الشــهادة وهــو عــى درب الجهــاد بــاذالً يف ســبيل اللــه ومــن أجــل عــزة 
ــاد  ــن الجه ــه يف ميادي ــّخر حيات ــد أن س ــرة، بع ــه الطاه ــن روح ــذا الوط ــة ه وكرام
والبنــاء، وقــد عرفــه الشــعب اليمنــي رئيســا وأخــا يعمــل عــى رفــع معانــاة الشــعب 

وترســيخ قواعــد النظــام والعــدل يف أقــى الظــروف وأشــد الصعــاب.
ــه  ــاة ألرست ــدم املواس ــاد و تق ــس الصم ــهيد الرئي ــي الش ــة إذ تنع ووزارة الداخلي
ــورة وللشــعب اليمنــي  ــد الث ــه ولقائ ــي، يجــدد منتســبوها العهــد لل وللشــعب اليمن
عــى املــي يف الــدرب الــذي ســار عليــه الشــهيد الصمــاد ورســم معاملــه كل شــهداء 

ــى تضحياتهــم. ــاء ع ــم أوفي الوطــن بدمائه
ــات  ــد الجبه ــي إىل رف ــعب اليمن ــم للش ــة دعوته ــبو وزارة الداخلي ــدد منتس ــا يج كم
باملــال والســالح والرجــال، واالستبســال يف مواجهــة هــذا العــدوان األمريكي الســعودي 
ــى  ــي ع ــدوان الهمج ــاف الع ــدة إليق ــق الوحي ــذا الطري ــن أن ه ــي، مؤكدي الصهيون

بالدنــا واألخــذ بالثــأر لشــهدائنا.
ــل  ــفاء العاج ــهداء والش ــكل الش ــاد ول ــح الصم ــهيد صال ــة للش ــه الرحم ــأل الل نس
ــوم. ــي املظل ــعبنا اليمن ــن لش ــر املب ــأرسى والن ــب ل ــالص القري ــى والخ للجرح

رئيس الوزراء يؤكد أن الشهيد الصماد رجل استثنائي بكل ما 
للكلمة من معىن

]24/أبريل/2018[ صنعاء-سبأ:
ــل  ــة عم ــور، يف ورش ــن حبت ــح ب ــز صال ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس ال ــارك رئي ش
نظمتهــا مصلحــة األحــوال املدنيــة والســجل املدنــي اليــوم بصنعــاء بالتعــاون مــع 
منظمــة اليونيســيف ومكتــب االتحــاد األوربــي بعنــوان » الســجل املدنــي مســئولية 

ــركة ». مش
ووقــف رئيــس الــوزراء واملشــاركن يف الورشــة التــي حرضهــا نائــب رئيــس الــوزراء 
ــواء  ــة الل ــر الداخلي ــان ووزي ــالل الرويش ــن ج ــواء الرك ــاع الل ــن والدف ــئون األم لش
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الركــن عبدالحكيــم املــاوري، دقيقــة حــداد لقــراءة الفاتحــة ترحمــا عى روح الشــهيد 
البطــل الرئيــس صالــح عــي الصمــاد، والــذي ارتقــت روحــه إىل بارئهــا وهــو يــؤدي 
ــه  ــة يف كل أعمال ــح األم ــن مصال ــر ع ــن والتعب ــة املعتدي ــي يف مقاوم ــه الوطن واجب
وأقوالــه حتــى لحظــة استشــهاده مــن قبــل طــران العــدوان الســعودي اإلماراتــي.

ــة  ــن حال ــتهلها ع ــر يف مس ــة، ع ــاح الورش ــة يف افتت ــوزراء كلم ــس ال ــى رئي وألق
الحــزن الكبــر الــذي يســود الوطــن يف هــذه اللحظــة جــراء فقــدان الرئيــس الشــهيد 
صالــح الصماد..وأكــد أن الشــهيد ال يمثــل أرستــه أو الحركــة التــي قــدم منهــا ولكــن 
يمثــل اليمــن كلــه وخســارة عــى اليمــن بأكملــه.. وقــال » إن الشــهيد الصمــاد رجــل 
اســتثنائي بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، ذكــي ومحــاور وعرفنــاه قائدا سياســيا يســتطيع 
ــح  ــرة لصال ــياء كث ــايس أش ــن قي ــع يف زم ــات وصن ــة املتناقض ــع كاف ــل م أن يتعام
الوطــن وصمــوده وثباتــه يف وجــه املعتديــن ».. منــددا بهــذه الجريمــة الكــرى التــي 

حلــت بالوطــن يف هــذه الفــرة الحساســة التــي يمــر بهــا الشــعب اليمنــي.
وحــث الدكتــور بــن حبتــور الجميــع عــى تمثــل كل القيــم والغايــات الوطنيــة التــي 

حملهــا الرئيــس صالــح الصمــاد ومواصلــة األعمــال الجليلــة التــي قــام بهــا.
كمــا أكــد أنــه برغــم األلــم والحــزن والجــرح العميــق الــذي يعتــر قلــوب الجميــع، 
ــة إنجازاتــه والتعبــر العمــي عــن رؤيتــه يف إســتمرار  ــا مواصل إال أنــه ينبغــي علين
ــة بمــا يعــزز مــن الحضــور  العمــل اإلداري واملؤســي لجميــع املؤسســات الحكومي

الفاعــل لكافــة الجهــات يف القيــام بواجباتهــا تجــاه الوطــن وأبنائــه.
وشــدد رئيــس الــوزراء عــى أهميــة قيــام الجميــع كل مــن موقعــه بواجباتــه نحــو 
املزيــد مــن التالحــم وتمتــن الجبهــة الداخليــة ومواصلــة إســناد الجبهــات.. وأضــاف 
» ســنعمل مــن أجــل مواصلــة املوقــف ذاتــه يف مواجهــة العــدو الواحــد الــذي يقتــل 
ــتهدف  ــى اس ــاء، حت ــة الدم ــراع حرم ــم ي ــان ول ــكان وزم ــا يف كل م ــعبنا يومي ش

األعــراس وصــاالت العــزاء التــي لــن تســلم هــي األخــرى مــن أذاه وحقــده ».
وتابــع » هــذا العــدو لــم ولــن يميــز بــن املواطــن العــادي والقيــادي فالجميــع هدفــا 
ــر  ــة وك ــتمرار يف املقاوم ــواء االس ــعبنا س ــام ش ــار أم ــه، وال خي ــه وقنابل لصواريخ

شــوكته وغطرســته وتكــره«.

جملس الشورى يف اجتماع استثنائي يقف أمام حادثة استشهاد 
الرئيس الصماد

]24/أبريل/2018[ صنعاء-سبأ:
وقــف مجلــس الشــورى يف االجتمــاع االســتثنائي الــذي عقــده اليــوم برئاســة القائــم 
بأعمــال رئيــس مجلــس الشــورى محمــد حســن العيــدروس، أمــام حادثة استشــهاد 
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ــارات  ــتهدافه بغ ــر اس ــاد إث ــي الصم ــح ع ــى صال ــيايس األع ــس الس ــس املجل رئي
ــة  ــي بمحافظ ــه الوطن ــؤدي واجب ــو ي ــعودي، وه ــي الس ــدوان األمريك ــران الع لط

ــدة. الحدي
ويف بدايــة االجتمــاع قــرأ أعضــاء املجلــس الفاتحــة ترحمــاً عــى روح الشــهيد الصماد 
ــبيل  ــال يف س ــاء والنض ــة بالعط ــاة حافل ــد حي ــا بع ــه إىل خالقه ــت روح ــذي أرتق ال
الوطــن وأمنــه واســتقراره.. معــراً عــن أحــر التعــازي للشــعب اليمنــي كافــة ووالــد 

الشــهيد عــي الصمــاد وكافــة آل الصمــاد وأعضــاء املجلــس الســيايس األعــى.
ــعودي  ــدوان الس ــادر للع ــان والغ ــي الجب ــل اإلجرام ــذا العم ــس به ــدد املجل ون
ــن  ــاع ع ــة يف الدف ــوة والصالب ــاالً للق ــة وكان مث ــة وطني ــال هام ــذي ط ــي ال األمريك

ــل. ــة الباط ــن ومقاوم الوط
ــاً يف تحمــل املســئولية تجــاه شــعبه  واعتــر املجلــس أن الشــهيد قــدم درســاً وطني
ولــم يدخــر جهــداً يف ســبيل مــروع بنــاء الدولــة وإرســاء العمــل املؤســي بالتوازي 
مــع معركــة التصــدي للعــدوان يف مختلــف الجبهــات تحــت شــعار »يــد تحمــي ويــد 
تبنــي« وعمــل عــى رفــع معانــاة الشــعب وترســيخ قواعــد النظــام والعــدل يف أقــى 

الظــروف وأشــد الصعــاب.
كمــا جــدد مجلــس الشــورى دعوتــه للشــعب اليمنــي إىل مزيــد مــن الثبــات والصمود 
ــال يف  ــال واالستبس ــالح والرج ــال والس ــات بامل ــد الجبه ــتمرار رف ــم واس والتالح
مواجهــة العــدوان الــذي اســتهدف ومــا يــزال اليمــن أرضــا وإنســانا ويــزداد عتــواً 

ــدم اليمنــي. وبشــاعة يف اســتمراره الســتباحة حرمــة ال
واعتــر مجلــس الشــورى اغتيــال الرئيــس الصمــاد جريمــة اغتيــال ســيايس بإمتياز.. 
مؤكــدا أن املجلــس ســيعمل مــع كل القــوى الوطنيــة يف مواجهــة املؤامــرات والعــدوان 
ــع  ــوازي م ــتقالله، بالت ــتقراره واس ــه واس ــه ووحدت ــن وأمن ــتهدف اليم ــذي يس ال
تشــجيع الحــوار بــن كافــة القــوى اليمنيــة كخيــار أمثــل لحــل الخالفــات وصــوالً 

إىل تحقيــق حــل شــامل وعــادل.
ــررة  ــاد املتك ــهيد الصم ــات الش ــى وتوجيه ــى خط ــر ع ــه سيس ــس أن ــد املجل وأك
ــن  ــاً م ــي انطالق ــف الداخ ــدة الص ــز وح ــى تعزي ــل ع ــدوان والعم ــدي للع يف التص

ــة. ــت الوطني الثواب
ــعبية يف  ــان الش ــش واللج ــب الجي ــيظلون إىل جان ــع س ــس أن الجمي ــد املجل ــا أك كم
صمودهــم وثباتهــم للــرد القــايس عــى هــذه الجريمــة الشــنيعة التــي طالــت الرئيس 
الصمــاد ومؤيديــن كل الخطــوات واإلجــراءات التــي اتخذهــا املجلــس الســيايس األعــى 
ــات الالزمــة يف  ــي يف ســبيل إجــراء الرتيب ــاع الوطن ــس الدف ــاذ ومجل وحكومــة اإلنق

مختلــف املجــاالت.
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وبــارك مجلــس الشــورى لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى مهــدي محمــد حســن 
املشــاط نيــل ثقــة أعضــاء املجلــس الســيايس للــدورة القادمــة وفقــاً لالئحــة الداخلية 
ــرة  ــة مس ــتثنائية ومواصل ــة االس ــه الوطني ــق يف مهام ــه التوفي ــاً ل ــس.. متمني للمجل

الشــهيد صالــح الصمــاد يف قيــادة البــالد.

الدكتور لبوزة: الشهيد الصماد جسد يف إدارته روحا وفاقية عالية
]24/أبريل/2018[ صنعاء-سبأ:

ــوزة عــن  ــور قاســم لب ــس الســيايس األعــى الســابق الدكت عــر نائــب رئيــس املجل
خالــص التعــازي واملواســاة للشــعب اليمنــي يف استشــهاد الرئيــس صالــح الصمــاد 
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، إثــر اســتهدافه بغــارات لطــران العــدوان األمريكي 

الســعودي وهــو يــؤدي واجبــه الوطنــي شــجاعا صامــدا مقدامــا.
وأكــد الدكتــور لبــوزة يف حديــث لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الرئيــس الصمــاد 
مثــل عالمــة فارقــة يف ملحمــة الصمــود اليمنــي فهــو الــذي لــم يتخلــف عــن الذهــاب 
إىل جبهــات البطولــة وخاصــة تلــك املشــتعلة مــع العــدو الســعودي بعزيمــة وإرصار 
اليمنــي الغيــور عــى وطنــه واســتنهاضا لهمــم املقاتلــن األبطــال حامــال كفنــه عــى 

أكفــه ويعلــم أنــه قــد يستشــهد يف أي لحظــة.
ــة  ــة الصعب ــذه املرحل ــه له ــاد يف إدارت ــس الصم ــهيد الرئي ــد الش ــد جس ــال » لق وق
ــة  ــك الجبه ــة لتماس ــة تواق ــة عالي ــا وفاقي ــن روح ــها اليم ــي تعيش ــتثنائية الت واالس

ــدوان ». ــى الع ــار ع ــود واالنتص ــل الصم ــن عوام ــزز م ــا يع ــة وكل م الداخلي
ولفــت اىل أن استشــهاد الرئيــس الصمــاد عــزز يف الجميــع روح الصمــود والقــوة يف 
مقاومــة غطرســة العــدوان الســعودي وصلفــه وزاد الشــعب اليمنــي وقــواه الحيــة 
ــات  ــة التحدي ــة كاف ــن ومواجه ــن الوط ــاع ع ــة يف الدف ــوة وصالب ــاته ق ومؤسس
واملؤامــرات الهادفــة تمزيــق اليمــن ورفــض ومقاومــة كل أشــكال الوصايــة والتبعيــة 

ــالل. ــزو واالحت ــة والغ والهيمن
وأضــاف الدكتــور لبــوزة » ماضــون عــى درب الشــهيد وكل الشــهداء الذيــن قضــوا 
عــى درب الحريــة واالســتقالل والوحــدة ومدركــن حساســية املرحلــة التــي تتطلــب 
وعــي كبــر وتضحيــات جســيمة مــن أجــل صــون الوحــدة الداخليــة وتمتينهــا بمــا 
يعــزز مــن صمــود الشــعب اليمنــي ومــا إجرحــه مــن تضحيــات يف معركــة العــزة 

والكرامــة وصــوال للنــر الناجــز والكامــل عــى العــدوان«.
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نائب رئيس الوزراء وزير املالية ينعي الرئيس الصماد
]24/أبريل/2018[ صنعاء-سبأ:

ــويل األخ  ــه مقب ــن عبدالل ــور حس ــة الدكت ــر املالي ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي ــى نائ نع
صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الــذي استشــهد إثر اســتهدافه 

وعــدد مــن رفاقــه بغــارات لطــران العــدوان يف محافظــة الحديــدة.
ــك  ــد املل ــيد عب ــورة الس ــد الث ــازي لقائ ــص التع ــن خال ــويل ع ــور مقب ــر الدكت وع
ــهيد  ــي وأرسة الش ــعب اليمن ــى والش ــيايس األع ــس الس ــي وللمجل ــن الحوث ــدر الدي ب
واألمــة اإلســالمية بهــذا املصــاب.. مشــيدا بمــا تميــز بــه الشــهيد الصمــاد مــن إيمــان 
كبــر ووطنيــة منقطعــة النظــر، وإطــالق مــروع بنــاء الدولــة ومــروع الدفــاع 

ــف املجــاالت. ــات يف مختل ومواجهــة العــدوان وتعزيــز الصمــود والثب
وأكــد أن مــا اختطــه الشــهيد الصمــاد مــن خطــوات عمليــة وشــجاعة، تحتــم عــى 
الجميــع الســر عــى نهجــه وإكمــال مــا بــدأه يف مــروع » يــد تحمــي ويــد تبنــي » 

والــذي أطلقــه كخارطــة طريــق للحــارض واملســتقبل.
وقــال« إن الشــهيد البطــل الرئيــس صالــح الصمــاد كان شــخصية إيمانيــة جهاديــة 
اســتقت نهجهــا مــن نبــع املســرة القرآنيــة التــي قادهــا الشــهيد القائــد حســن بــدر 
الديــن الحوثــي، وهــو ذات النهــج الــذي ينبغــي أن نحــرص عــى إتباعــه وتجســيد 

قيمــه يف حياتنــا وتحركاتنــا يف ســبيل اللــه«.
ــعب  ــاء الش ــد أبن ــن يزي ــاد ل ــس الصم ــهاد الرئي ــويل أن استش ــور مقب ــد الدكت وأك
ــه..  ــدوان ومرتزقت ــة الع ــه يف مواجه ــك بنهج ــى التمس ــة ع ــي إال إرصاراً وعزيم اليمن
داعيــاً املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الشــهيد بواســع الرحمــة واملغفرة ويســكنه فســيح 

جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــر والســلوان. » إنــا للــه وإنــآ إليــه راجعــون ».

مبعوث األمني العام لألمم املتحدة يعرب عن تعازيه يف فقدان اليمن 
الرئيس الصماد

]24/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:
عــر املبعــوث الخــاص لأمــن العــام لأمــم املتحــدة إىل اليمــن مارتــن غريفيــث، عــن 

تعازيــه الحــارة يف فقــدان اليمــن الرئيــس صالــح الصمــاد.
وأعــرب املبعــوث األممــي يف اتصــال هاتفــي مــع نائــب وزيــر الخارجية حســن العزي 
اليــوم عــن بالــغ حزنــه وأســفه جــراء هــذه العمليــة التــي أودت بحيــاة الصمــاد.. 
وأضــاف »عــى الرغــم أننــي لــم التقــي بــه ســوى مــرة واحــدة إال أننــي ملســت فيــه 

رجــل ســالم«.
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ــم  ــا يف لج ــدة بدوره ــم املتح ــالع األم ــة رضورة اضط ــر الخارجي ــب وزي ــد نائ ــد أك وق
العــدوان الــذي انتهــك باســتهدافه للرئيــس الشــهيد القانــون الــدويل وقيــم الســالم التي 
كان الشــهيد فارســها األول ومــن أجلهــا يعمــل املبعــوث األممي..ولفــت إىل أن انتهــاكات 
العــدوان األخــرة باســتهداف األعــراس واملنشــآت املدنيــة دون اكــراث باألمــم املتحــدة 
ومواثيقهــا يوحــي بتواطــؤ ال إنســاني مــع هــذه الجرائــم.. مؤكــداً حــق الشــعب اليمنــي 
قيــادة وشــعباً يف الــذود عــن كرامتــه وقضيتــه العادلــة بكافــة وســائل الدفــاع املروعــة 

مســتمداً عزيمتــه وقوتــه مــن روح ونهــج الرئيــس الشــهيد و دمــاء كافــة الشــهداء.

املؤمتر الشعبي ينعي الرئيس صاحل الصماد
]25/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

ــس الســيايس  ــح الصمــاد رئيــس املجل نعــى املؤتمــر الشــعبي العــام الرئيــس صال
ــايض يف  ــس امل ــدوان الخمي ــف الع ــران تحال ــارات لط ــهد بغ ــذي استش ــى ال األع

ــدة. ــة الحدي محافظ
وأشــار املؤتمــر الشــعبي يف بيــان تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن الرئيــس 
ــدق  ــالص وص ــت بإخ ــي عمل ــية الت ــادات السياس ــن القي ــدا م ــاد كان واح الصم
ــة  ــه لرئاس ــالل تحمل ــار وكان خ ــم والحص ــدوان الغاش ــة الع ــة ومناهض ملقارع
املجلــس الســيايس األعــى رجــال صادقــا وسياســيا شــجاعا تربطــه بالجميــع عالقــات 

ــمل. ــم الش ــى ل ــرص ع ــاون وح ود وتع
ــات  ــية واملكون ــوى السياس ــع الق ــن جمي ــا م ــهيد كان قريب ــان إىل أن الش ــت البي ولف
الوطنيــة وقــدم حياتــه ثمنــا ملبادئــه يف الدفــاع عــن اليمــن وشــعبه وأرضــه حتــى نال 
ــات  ــية واملكون ــوى السياس ــى كل الق ــم ع ــهاده يحت ــان أن استش ــهادة..وأكد البي الش
تعزيــز التالحــم وتوحيــد الجبهــة الداخليــة يف مواجهــة العــدوان واالنتصــار لقضيــة 
الشــعب اليمنــي وحقــه يف الدفــاع عــن نفســه وأرضــه وكرامتــه ووحدتــه وســيادته 
ــهيد  ــارب الش ــازي ألرسة وأق ــن التع ــام ع ــعبي الع ــر الش ــتقالله..وعر املؤتم واس

وكافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي يف استشــهاد الرئيــس الصمــاد.

مدير مكتب رئاسة اجلمهورية يؤكد إستمرار الصمود وفقا لنهج 
الشهيد صاحل الصماد

]25/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:
ــة أحمــد حامــد إســتمرار الصمــود وفقــا للنهــج  أكــد مديــر مكتــب رئاســة الجمهوري
الــذي اختطــه الرئيــس الشــهيد صالــح الصمــاد تحــت شــعار » يــدا تحمــي ويــد تبني«.
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وأشــار حامــد خــالل لقــاءه اليــوم رؤســاء الدوائــر ومــدراء العمــوم وموظفــي مكتب 
ــح  ــس صال ــا الرئي ــول إليه ــى الوص ــة تمن ــة عظيم ــهادة منزل ــة إىل أن الش الرئاس
الصمــاد.. مســتعرضا مآثــر الرئيــس الشــهيد وحرصــه عــى نيــل رشف الشــهادة يف 

ســبيل الدفــاع عــن الوطــن وأمنــه واســتقراره.
وقــال« إن الرئيــس الشــهيد صالــح الصمــاد قــد اســتقى مــن اســمه الصمــود وكان 
صامــدا صمــادا، ومــن الوفــاء أن نكــون أوفيــاء لدمــه وأن نســر عــى نفــس الطريــق 

الــذي ســار عليــه بتجســيد هــذا الشــعار عــى الواقــع ».
ــر مــن أي  وحــث حامــد عــى اإلســتعداد ملواجهــة العــدوان ومضاعفــة الجهــود أكث
ــدى بخطــوات الرئيــس الشــهيد وحرصــه عــى ســيادة ووحــدة  وقــت مــى واإلقت

اليمــن وتحريــر ترابهــا الطاهــر مــن دنــس العــدوان.
ــق  ــرون يف الطري ــم يس ــن وطنه ــم ع ــي بدفاعه ــعب اليمن ــاء الش ــت إىل أن أبن ولف

ــة. ــة عادل ــم قضي ــادل وقضيته ــف ع ــم موق ــون موقفه ــح ك الصحي
هــذا قــد اســتهل اللقــاء بوقفــة حــداد وقــراءة الفاتحــة عــى روح الرئيــس الشــهيد 

صالــح الصمــاد ورفقائــه مــن الشــهداء، متمنيــن الشــفاء العاجــل للجرحــى.

مستشار الرئاسة باراس: الشهيد الصماد ضرب أروع األمثلة للقادة 
العظماء

]25/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:
ــح  ــس صال ــهيد الرئي ــاراس أن الش ــد ب ــن خال ــواء الرك ــة الل ــار الرئاس ــال مستش ق
ــداء  ــن يقدمــون حياتهــم ف ــاء الذي ــادة العظم ــة للق ــاد رضب أروع األمثل عــي الصم

ودفاعــا عــن أوطانهــم.
وعــر اللــواء الركــن بــاراس يف بيــان تلقــت وكالــة االنبــاء اليمنيــة )ســبأ( عــن خالص 
التعــازي لقائــد الثــورة والشــعب اليمنــي يف استشــهاد الرئيــس صالــح الصمــاد وهــو 

يــؤدي واجبــه الوطنــي بمحافظــة الحديدة.
ــان  ــش واللج ــال الجي ــية وأبط ــادة السياس ــه يف القي ــة ثقت ــار الرئاس ــد مستش وأك
الشــعبية يف تلقــن الغــزاة دروســا ردا عــى جرائمهــم وعدوانهــم عــى الشــعب اليمني.

مشاركة مجاهريية حاشدة يف مسرية البنادق مبدينة احلديدة
]25/أبريل/2018[ الحديدة - سبأ:

شــهدت ســاحة العــروض بمدينــة الحديــدة عــر اليــوم مســرة البنــادق الجماهرية 
الحاشــدة التــي دعــا إليهــا الرئيــس الشــهيد صالــح الصماد.
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ــددة  ــات املن ــاد والالفت ــهيد الصم ــس الش ــور الرئي ــرة ص ــاركون يف املس ــع املش ورف
بجريمــة اغتيــال الشــهيد وكــذا اســتمرار العــدوان األمريكــي الســعودي ومــا يرتكبــه 

مــن جرائــم وانتهــاكات بحــق الشــعب اليمنــي منــذ أكثــر مــن ثالثــة أعــوام.
ــهاده  ــا باستش ــذي أحي ــاد ال ــح الصم ــهيد صال ــس الش ــات الرئي ــادوا بتضحي وأش
صمــود اليمنيــن يف مواجهــة العــدوان وإفشــال مخططاتــه التــي تســتهدف اليمــن 
أرضــا وإنســانا.. مجدديــن العهــد للشــهيد باالســتمرار يف الصمــود والثبــات ملواجهــة 

العــدوان حتــى تحريــر البــالد مــن دنــس الغــزاة واملحتلــن.
ــزة  ــات الع ــرك إىل جبه ــع والتح ــرد الري ــة ال ــة أهمي ــود الجماهري ــدت الحش وأك
ــدة  ــة الحدي ــن إىل محافظ ــه.. الفت ــى جرائم ــرد ع ــدوان وال ــة الع ــة ملواجه والكرام

ــن. ــزاة واملعتدي ــه الغ ــراء يف وج ــار حم ــتكون ن س
ويف املســرة الحاشــدة أكــد رئيــس اللجنــة الثوريــة محمــد عــي الحوثــي الســر عــى 
ــايل  ــم الغ ــن وتقدي ــن الوط ــاع ع ــاد يف الدف ــح الصم ــهيد صال ــس الش ــى الرئي خط

ــي. ــاء الشــعب اليمن ــس مــن أجــل عــزة وكرامــة أبن والنفي
ــي ألقاهــا عــر الهاتــف بمســتوى الحضــور يف هــذه املســرة  ــة الت وأشــاد يف الكلم
التــي دعــا إليهــا الرئيــس الشــهيد الصمــاد رداً عــى تريحــات الســفر األمريكــي يف 

أن الحديــدة ســتكون ســهلة الوصــول إليهــا.
ــول »  ــادق بالق ــرة البن ــدة يف مس ــر املحتش ــي الجماه ــي الحوث ــد ع ــب محم وخاط
أنتــم عــزة وكرامــة الوطــن وحضوركــم املــرف اليــوم هــو رســالة للعالــم أجمــع 

ــدوان«. ــة الع ــوده يف مواجه ــتمرار صم ــي واس ــعب اليمن ــدرة الش بق
ــن،  ــاء الوط ــة أبن ــة وهم ــر يف عزيم ــن يؤث ــاد ل ــس الصم ــهاد الرئي ــد أن استش وأك
بــل ســيكون ذلــك دافعــا قويــا لالســتمرار يف مواجهــة العــدوان ومواصلــة النضــال 

ــة. ــة الخون ــن واملرتزق ــن املحتل ــن م ــر الوط ــل تحري ــن أج ــة م والتضحي
ــح  ــس صال ــهاد الرئي ــج أن استش ــد الهي ــن أحم ــدة حس ــظ الحدي ــد محاف ــا أك فيم
الصمــاد يف محافظــة الحديــدة فخــرا لهــا وألبنائهــا الذيــن ولــد يف نفوســهم مليــون 

صمــاد.
ــن  ــيذودون ع ــة س ــدة خاص ــة الحدي ــة ومحافظ ــن عام ــاء الوط ــار إىل أن أبن وأش
الوطــن وســيأخذون بثــأر الشــهيد.. وقــال » مــن كان يظــن أن اســتهداف الرئيــس 
الصمــاد هــو قضــاء عــى الثــورة ضــد العــدوان فهــو خاطــئ ألنــه أصبــح خالــدا يف 

ــادرة«. ــجاعته الن ــة وش ــره الطيب ــن بمآث ــوس كل اليمني نف
وأكــد املحافــظ أن الثــأر للرئيــس الشــهيد أصبــح غايــة وهــدف.. الفتا إىل أن مســرتي 
ــس  ــاء للرئي ــا الوف ــيكون عنوانه ــرة وس ــذه املس ــتتبعان ه ــراوي س ــر واله الخناج
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ــدة والوطــن. ــد وللحدي والقائ
ويف املســرة التــي حرضهــا عــدد مــن املســئولن وعــدد مــن محافظــي املحافظــات 
وأمــن عــام املجلــس املحــي بمحافظــة الحديــدة عــي بــن عــي القــوزي ووكيــل أول 
املحافظــة محمــد عيــاش قحيــم ووكالء املحافظــة ومــدراء املكاتــب التنفيذية واملشــائخ 
ــس  ــة مجل ــر يف كلم ــد ق ــي أحم ــدة ع ــة الحدي ــل محافظ ــار وكي ــان.. أش واألعي
التالحــم القبــي إىل أن قبائــل املحافظــة ســيقابلون الوفــاء بالوفــاء وســيأخذون بثــأر 

الرئيــس الشــهيد وســيكونون براكــن تتفجــر يف وجــوه الطغــاة املعتديــن.
تخلل املسرة قصيدة للشاعر أسد باشا ومشاركة ألطفال تهامة.

اجلنيد: استشهاد الرئيس الصماد حمطة انتقال للنصر الذي يتطلع 
له الشعب اليمني

]26/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:
أكــد نائــب رئيــس الــوزراء لقطــاع الخدمــات محمــود الجنيــد أن استشــهاد الرئيــس 

الصمــاد مــا هــو إال محطــة انتقــال إىل النــر الــذي يتطلــع لــه الشــعب اليمنــي.
ــة  ــة الوحــدة بأمان ــاء مديري ــا أبن ــوم نظمه ــة الي ــة احتجاجي ــد يف وقف وأشــار الجني
العاصمــة اليــوم تنديــدا بجريمــة أغتيــال الرئيــس الصمــاد، إىل أن اليمنيــن عرفــوا 
الرئيــس الصمــاد مجاهــداً وقويــاً وقــادراً عــى املواجهــة خــالل الفــرة املاضيــة التــي 

مــر بهــا اليمــن.
وقــال » إن استشــهاد الرئيــس الصمــاد حافــزاً قويــاً لكافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي 

لالنطــالق إىل الجبهــات والتحــرك حتــى تحقــق النــر«.
ولفــت إىل أن اليمــن ســيكون لهــا تأثــر كبــر ســواء يف ثقافتهــا التــي انطلقــت بهــا 
يف مواجــه األعــداء أو قدرتهــا عــى بنــاء الدولــة اليمنيــة العادلــة التــي يتطلــع إليهــا 

أبنــاء الشــعب اليمنــي.
ــا  ــس أمامن ــد ولي ــتويات والصع ــى كل املس ــرة ع ــارات كب ــاك انتص ــاف« هن وأض

ــرك«. ــن إال التح كيمني
ــمال  ــي يف الش ــعب اليمن ــاء الش ــالم إىل أن أبن ــارق س ــدن ط ــظ ع ــار محاف ــا أش فيم
ــره  ــن يف ف ــاد اليم ــذي ق ــاد ال ــس الصم ــاً للرئي ــالالً واحرام ــون إج ــوب يقف والجن

ــدوان. ــى ع ــرض ألعت ــن يتع ــة والوط ــة األهمي ــة بالغ تاريخي
وأكــد ســالم أن أبنــاء عــدن يعانــون اليــوم مــن تعســف وظلــم االحتــالل وجرائمــه 
واالنتهــاكات التــي تحــدث كل يــوم مــن قبــل مرتزقتــه.. مشــراً إىل أن اغتيــال الرئيس 

الصمــاد هــو تأكيــد عــى فشــل وعجــز العــدوان عــن تحقيــق إي تقــدم.
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ــاط  ــدي املش ــس مه ــة للرئي ــة باملحافظ ــلطة املحلي ــد الس ــدن تأيي ــظ ع ــد محاف وأك
ــى. ــيايس األع ــس الس ــس املجل رئي

ــاً  ــه أكــد محمــد الظــرايف أن هــذه الجريمــة التــي اســتهدفت رمــزاً وطني مــن جانب
ــق  ــن يتحق ــي ول ــعب اليمن ــر إرادة الش ــن تك ــن ل ــال اليم ــره رج ــن خ ــالً م ورج

ــا إي نتيجــة. لقــوى العــدوان به
ــام  ــكا والنظ ــها أمري ــى رأس ــدوان وع ــوى الع ــة ق ــن الوقف ــادر ع ــان ص ــل بي وحم
الســعودي املســئولية الكاملــة عــن هــذه الجريمــة والتبعــات واآلثــار املرتبــة عليهــا.. 
ــت بحــق الشــعب  ــي ارتكب ــم واملجــازر الت ــة وكل الجرائ مشــراً إىل أن هــذه الجريم

اليمنــي لــن تمــر دون حســاب.
ــهيد  ــييع للش ــة يف التش ــاركة الفاعل ــي إىل املش ــعب اليمن ــاء الش ــان أبن ــا البي ودع

ــادم. ــبت الق ــه الس ــاد ورفاق الصم

وزارة اخلارجية ختاطب العامل بشأن إغتيال الرئيس صاحل الصماد
]28/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

ــدة  ــم املتح ــاء يف األم ــدول األعض ــة ال ــرات إىل كاف ــة بمذك ــت وزارة الخارجي بعث
ــم  ــب األم ــن ومكات ــية يف اليم ــوية السياس ــة للتس ــدول الـــ19 الراعي ــة ال ومجموع
املتحــدة والرامــج والــوكاالت التابعــة لهــا املعتمــدة بصنعــاء حــول إغتيــال الرئيــس 

ــاد. ــح الصم صال
وأوضحــت وزارة الخارجيــة يف املذكــرات أن طــران تحالــف العــدوان بقيــادة 
الســعودية واإلمــارات اســتهدف ويف عمليــة غــادرة رئيــس الدولــة ورمزهــا الرئيــس 
الشــهيد صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يــوم الخميــس 19 أبريــل 

ــدة. ــة الحدي ــه بمدين ــن مرافقي ــتة م ــع س 2018م م
وأشــارت إىل أن الرئيــس الشــهيد صالــح الصمــاد كان يحظــى بشــعبية واســعة وكان 
ــه صدمــة  ــل رحيل ــة، ومث ــف القــوى الوطني يقــف عــى مســافة واحــدة مــن مختل
ــاً يف  ــى واضح ــا تج ــو م ــاعره، وه ــاءة ملش ــه وإس ــكل رشائح ــي ب ــعب اليمن للش
اإلدانــات الواســعة التــي صــدرت عــن األحــزاب واملكونــات والشــخصيات السياســية 

ــة. ــة والقبلي واملدني
ــة أن الرئيــس الصمــاد كان رجــل ســالم وتوافــق وقــد مثــل  وبينــت وزارة الخارجي
ــة إىل  ــم بحاج ــن واإلقلي ــة اليم ــم يف مرحل ــة والعال ــن واملنطق ــارة لليم ــه خس رحيل

ــه. رجــال الســالم مــن أمثال
وأكــدت أن هــذا العمــل الجبــان يُعــد جريمــة حــرب مكتملــة األركان وإنتهــاك صــارخ 
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ــوح إىل  ــدوان للجن ــدى دول الع ــة ل ــود ني ــدم وج ــى ع ــدل ع ــدويل، وي ــون ال للقان
الســالم، وســعيها إلجهــاض املســاعي التــي يبذلهــا املبعــوث الخــاص لأمــن العــام 
ــال الرئيــس  لأمــم املتحــدة إىل اليمــن مارتــن غريفــث.. مشــرة إىل أن جريمــة اغتي

الصمــاد توضــح بجــالء مــن هــو املعرقــل الحقيقــي للســالم.
ــد  ــذي تم ــت ال ــن يف الوق ــة باليم ــوى الوطني ــى أن الق ــة ع ــددت وزارة الخارجي وش
أيديهــا للســالم العــادل واملــرف حقنــاً لدمــاء أبنــاء الشــعب اليمنــي، تؤكــد عــى 
ــي ترتكبهــا  ــم الت ــرد عــى الجرائ حــق اليمــن الطبيعــي يف الدفــاع عــن النفــس وال
دول العــدوان بــكل الوســائل املتاحــة، كمــا تحمــل دول العــدوان مســؤولية وتبعــات 

تلــك الجرائــم.
وأشــارت إىل تعيــن قيــادة جديــدة خلفــاً للرئيــس الصمــاد تمثلــت باختيــار املجلــس 
الســيايس األعــى األخ مهــدي املشــاط، رئيســاً للمجلــس للــدورة القادمــة وفقــاً لالئحته 
ــة أن الرئيــس املشــاط قــد أدى اليمــن الدســتورية يف الرملــان يــوم  ــة.. مبين الداخلي
ــت  ــدوان ويف الوق ــة الع ــج مواجه ــتكمل نه ــل 2018م ليس ــق 25 أبري ــاء املواف األربع

ذاتــه مــد اليــد للســالم العــادل واملــرف للشــعب اليمنــي.
ــتمرة  ــم املس ــاكات والجرائ ــة االنته ــع إىل إدان ــن التطل ــة ع ــرت وزارة الخارجي وع
التــي يمارســها تحالــف العــدوان بحــق الشــعب اليمنــي، بمــا فيهــا جريمــة إغتيــال 
ــون  ــزام بالقان ــدوان لإلت ــى دول الع ــط ع ــذا الضغ ــاد، وك ــح الصم ــس صال الرئي

ــان. ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــاني والقان ــدويل اإلنس ال
ــة  ــق يف كاف ــتقلة للتحقي ــة مس ــق دولي ــة تحقي ــكيل لجن ــة تش ــدت أهمي ــا أك كم
ــي  ــي، وبمــا مــن شــأنه عــدم إفــالت مرتكب ــة بحــق الشــعب اليمن ــم املرتكب الجرائ
تلــك الجرائــم مــن العقــاب وتقديمهــم إىل املحاكمــة لكــي لينالــوا جزائهــم العــادل.

الفعاليات الرمسية ومنظمات اجملتمع املدني تنعى الرئيس 
الشهيد صاحل الصماد

]23-30/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:
ــات  ــة ومنظم ــس املحلي ــة واملجال ــات الحكومي ــات والهيئ ــوزارات واملؤسس ــت ال نع
ــس  ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــس صال ــد الرئي ــهاد املجاه ــي استش ــع املدن املجتم
ــعودي  ــدوان الس ــران الع ــة لط ــارات اجرامي ــهد بغ ــذي استش ــى ال ــيايس األع الس
ــدة..  ــة الحدي ــي يف محافظ ــه الوطن ــؤدي واجب ــو ي ــايض وه ــس امل ــي الخمي األمريك
ــل. وعــرت عــن خالــص التعــازي واملواســاة للشــعب اليمنــي يف هــذا املصــاب الجل

ــه  ــتكمال مروع ــهيد واس ــى الش ــى خط ــر ع ــية الس ــات السياس ــدت الفعالي واك
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الوطنــي الــذي دشــنه تحــت شــعار »يــد تبنــي ويــد تحمــي«.. وان استشــهاد هــذه 
الهامــة العظيمــة لــن يزيــد الشــعب اليمنــي إال صمــوداً وثباتــاً وتصميمــاً يف املــي 
عــى دربــه يف التصــدي للعــدوان حتــى تحقيــق النــر.. مؤكــدة دعمهــا وتأييدهــا 
ــس الســيايس  ــاره املجل ــذي اخت ــأخ مهــدي محمــد حســن املشــاط ال ــا ل ومباركته
ــى  ــر ع ــال والس ــة درب النض ــة ملواصل ــدورة القادم ــس لل ــا للمجل ــى رئيس األع
ــر  ــي يم ــة الت ــة والتأريخي ــة العصيب ــذه اللحظ ــل ه ــة يف ظ ــهيد وخاص ــى الش خط
بهــا اليمــن.. مؤكــدة مشــاركة الجميــع يف مســرة البنــادق غــدا األربعــاء يف مدينــة 

ــات: ــك الفعالي ــي تل ــا ي ــدة.. وفيم الحدي
حزب الحق

اللجنة العليا لتنظيم التصحيح
رابطة علماء اليمن

حزب الحرية التنموي 
القيادة الُقطرية لحزب البعث العربي االشراكي - ُقطر اليمن، 

مجلس التالحم القبي 
أحزاب اللقاء املشرك 

حزب شباب التنمية الوطني الديمقراطي 
امللتقى اإلسالمي 

حزب الوفاق الوطني 
وزارة الكهرباء والطاقة 

وزارة الربية والتعليم 
وزارة النقل 

الهيئة التنفيذية لتكتل األحزاب السياسية املناهضة للعدوان
حزب الكرامة اليمني 

وزارة الصحة العامة والسكان 
قيادة محافظة صنعاء والسلطة املحلية واملكاتب التنفيذية 

قيادة محافظة البيضاء والسلطة املحلية والتنفيذية واملنظمات املدنية
ــذي  ــب التنفي ــة واملكت ــة األمني ــة واللجن ــلطة املحلي ــار والس ــة ذم ــادة محافظ قي

ــية ــات السياس واملكون
قيــادة محافظــة املحويــت والســلطة املحليــة واملكاتــب التنفيذيــة ومنظمــات املجتمــع 

ني ملد ا
وزارة األوقاف واإلرشاد 
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السلطة املحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى
قيادة محافظة صعدة 

وزارة الصناعة والتجارة
السلطة املحلية بمحافظة أبن

قيادة السلطة املحلية واملكاتب التنفيذية بمحافظة مأرب
قيادة السلطة املحلية واملكاتب التنفيذية بمحافظة الجوف

قيادة السلطة املحلية واملجلس املحي واملكتب التنفيذي بمحافظة الحديدة
السلطة املحلية بأمانة العاصمة

أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
وزارة اإلدارة املحلية 

قطاع تلفزيون قناة عدن والقناة الثانية 
وزارة األشغال العامة والطرق وكافة قطاعاتها ومؤسساتها 

قيــادة محافظــة حجــة واملجلــس املحــي واملكتــب التنفيــذي ومــدراء عمــوم املديريــات 
ــس املحلية واملجال

ــية  ــات السياس ــة واملكون ــة األمني ــة واللجن ــلطة املحلي ــران والس ــة عم ــادة محافظ قي
ــة  واملدني

جهاز األمن القومي
مؤسسة السجن الوطنية 

وزارة حقوق اإلنسان
اللجنة االمنية بالبيضاء 

قيادة السلطة املحلية يف محافظة لحج 
حزب شباب التنمية الوطني الديمقراطي 

السلطة املحلية بمحافظة تعز 
وزارة اإلعالم ومؤسساتها 

وزارة الخارجية وكافة منتسبيها
اللجنة الوطنية للمرأة

السلطة املحلية واللجنة األمنية بإب
ــات  ــف الفعالي ــذي ومختل ــب التنفي ــة واملكت ــلطة املحلي ــة والس ــة ريم ــادة محافظ قي

ــرأة ــباب وامل ــاع الش ــي وقط ــع املدن ــات املجتم ــة ومنظم ــية واملحلي السياس
السلطة املحلية بمحافظة عدن

قيادة ومنتسبي وزارة التعليم الفني والتدريب املهني 
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قيادة الجهاز املركزي لأمن السيايس 
وزارة السياحة ومجلس الرويج السياحي

االتحاد العام لشباب اليمن 
اتحاد اإلعالمين اليمنين

وزارة الخدمــة املدنيــة والتأمينــات والوحــدات التابعــة لهــا وجميــع فروعهــا 
الجمهوريــة  بمحافظــات 

قيادة وزارة النفط واملعادن والهيئات واملؤسسات التابعة لها 
النادي اليمني للتنسيق مع دول بريكس 

وزارة شؤون املغربن 
تنظيم التصحيح الشعبي النارصي

وزارة الشباب والرياضة وقطاعاتها واالتحادات واألندية التابعة
املجلس املحي واملكاتب التنفيذية يف بني حشيش محافظة صنعاء

وزير املياه والبيئة املهندس نبيل عبدالله الوزير
قيادة وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات وقطاعاتها املختلفة
وزير الدولة لشئون الحوار واملصالحة الوطنية أحمد القنع 

املجلس األعى لرجال املال واألعمال اليمني
قيادة وكوادر وموظفي الهيئة العليا لأدوية واملستلزمات الطبية

وزارة العدل وكافة منتسبيها 
ــي املوقــع عــى اتفــاق  مكــون الحــراك الجنوبــي املشــارك يف مؤتمــر الحــوار الوطن

الســلم والراكــة 
النقابة العامة للريد واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

ــس  ــوارث، الرئي ــة الك ــانية ومواجه ــؤون اإلنس ــيق الش ــة إلدارة وتنس ــة الوطني الهيئ
ــؤدي  ــو ي ــهد وه ــذي استش ــى ال ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم صال

ــي ــه الوطن واجب
مؤسسة بنيان التنموية

األمانة العامة لحزب شباب العدالة والتنمية
تحضرية الحزب اإلشراكي اليمني

اللجنة االقتصادية العليا والوزارات والهيئات واملؤسسات االقتصادية
مركز الخر للدراسات واإلعالم االقتصادي وصحيفة الخر االقتصادي

الجبهة الثقافية ملواجهة العدوان
وزارة الثقافة وقطاعاتها وهيئاتها ومؤسساتها
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هيئة املساحة الجيولوجية والثروات املعدنية
قيادتي السلطة املحلية بمحافظتي حرضموت واملهرة

السلطة املحلية بمحافظة الضالع
عضو املجلس السيايس األعى نارص بن نارص النصري

الهيئة العامة للمصائد السمكية يف البحر األحمر
املعهد العايل للتدريب والتأهيل الشوكاني

وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ
وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بر

االتحاد العام لنقابات عمال اليمن
األمانة العامة لرئاسة الوزراء

قيادة مصلحة الجمارك ومنتسبيها يف جميع فروعها ومكاتبها
السلطة املحلية ومشائخ ووجهاء مديرية رصواح بمحافظة مأرب

وزارة الزراعة والري واملؤسسات التابعة لها واالتحاد التعاوني الزراعي
وزارة الثروة السمكية

مؤسسة الشعب االجتماعية للتنمية
املؤسسة العامة ملوانئ البحر األحمر واملكاتب التنفيذية بمحافظة الحديدة

الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل املكفوفن
وزارة التخطيط والتعاون الدويل ومكاتبها

ــدا للرئيــس  ــال الرئيــس الشــهيد الصمــاد وتأيي ذمــار: مســرة تنــدد بجريمــة اغتي
املشــاط

صعــدة: مديريــات صعــدة وســحار والصفــراء تشــهد اليــوم وقفــة قبليــة مســلحة 
وفــاًء للشــهيد الرئيــس الصمــاد.

ريمة: وقفة احتجاجية ومسرة جماهرية تندد بجريمة اغتيال الرئيس الصماد
امانة العاصمة: مسرة نسائية حاشدة تندد باغتيال الرئيس الصماد

حزب التقدم الوطني
منظمة مناضي الثورة اليمنية سبتمر وأكتوبر فرع محافظة املحويت

ــورة  ــبعن, الث ــات الس ــاء مديري ــال وأبن ــائخ وعق ــات ملش ــة: وقف ــة العاصم امان
ــاد ــس الصم ــال الرئي ــة اغتي ــدد بجريم ــن، تن ــة ومع والصافي

حكومة شباب اليمن املستقل
رابطة أبناء السودان ملناهضة العدوان عى الشعب اليمني

مؤسسة بيتنا للراث والتنمية
امللتقى العام ملنتسبي القوات املسلحة واألمن



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

666

الهيئة العامة للمحافظة عى املدن التاريخية
قيادة وموظفو جامعة 21 سبتمر للعلوم الطبية والتطبيقية بمحافظة صنعاء

إب: مسرة جماهرية حاشدة وفاًء للشهيد الرئيس صالح الصماد
تعز: مسرة حاشدة بتعز للتنديد بجريمة استهداف العدوان للرئيس الصماد

ــة  ــطى بمنطق ــع األس ــام جام ــة أم ــالة الجمع ــب ص ــة عق ــة: وقف ــة العاصم امان
ــعوب ــة ش ــراف بمديري الج

للتنديد بجريمة اغتيال الرئيس الصماد
السلطة املحلية ووجهاء ومشائخ مديرية بدبدة بمحافظة مأرب

املحويــت: وقفــات بعــدد مــن املــدارس تنديــدا بجريمــة اســتهداف الرئيــس صالــح 
الصمــاد

صنعــاء: مؤسســة الشــعب االجتماعيــة للتنميــة تنظــم وقفــة تنديــداً بجريمــة اغتيــال 
الرئيــس الشــهيد صالــح الصمــاد

ــال  ــة اغتي ــد بجريم ــر للتندي ــة التحري ــة بمديري ــة احتجاجي ــة: وقف ــة العاصم امان
ــاد ــس الصم الرئي

املحويت: لقاء قبي بمديرية الخبت يدعو للمي علی درب الشهيد الصماد
صنعاء: مراسيم عزاء يف استشهاد الرئيس الصماد ورفاقه

املحويت: وقفة لحرائر شبام كوكبان للتنديد بجريمة إغتيال الرئيس الصماد
صعدة: مسرة حاشدة وفاًء للرئيس الشهيد صالح الصماد

صنعاء: مراسيم عزاء ألبناء مأرب يف استشهاد الرئيس صالح الصماد
ذمار: مراسيم عزاء يف استشهاد الرئيس الصماد ورفاقه
حجة: مراسيم عزاء يف استشهاد الرئيس صالح الصماد

املحويت: مراسم عزاء يف استشهاد الرئيس الصماد
عمران: مسرة جماهرية تندد بجريمة اغتيال الرئيس الصماد

إب: مراسيم عزاء يف استشهاد الرئيس الصماد
ريمــة: وقفــة اأبنــاء قبائــل منطقــة الربــاط بمديريــة الجبــن تنــدد بجريمــة اغتيــال 

الرئيــس الصمــاد
الحديــدة: جامعــة الحديــدة تنظــم وقفــة تنديــداً واســتنكارا لجريمــة اغتيــال الرئيس 

د لصما ا
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اليمنيون يودعون يف موكب جنائزي غري مسبوق الرئيس الشهيد 
صاحل الصماد

]28/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:
ــس  ــبوق الرئي ــر مس ــعبي غ ــمي وش ــزي رس ــب جنائ ــوم يف موك ــون الي ودع اليمني
ــارات  ــهدوا بغ ــن استش ــه الذي ــن مرافقي ــتة م ــاد وس ــي الصم ــح ع ــهيد صال الش

ــدة. ــة الحدي ــي بمحافظ ــعودي األمريك ــدوان الس ــران الع لط
تقــدم مراســم التشــييع األخ مهــدي املشــاط رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وعــدد 
مــن أعضــاء املجلــس الســيايس ورئيــس مجلــس النــواب يحيــى عــي الراعــي ورئيس 
مجلــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز صالــح بــن حبتــور ورئيــس مجلــس القضــاء 
ــورى  ــس الش ــس مجل ــال رئي ــم بأعم ــوكل والقائ ــى املت ــد يحي ــايض احم ــى الق االع
ــي  ــي الحوث ــد ع ــا محم ــة العلي ــة الثوري ــس اللجن ــدروس ورئي ــن العي ــد حس محم
ــكرية  ــادات العس ــوزراء والقي ــورى وال ــواب والش ــس الن ــاء مجال ــن أعض ــدد م وع

ــة. ــات الجماهري ــو األحــزاب والتنظيمــات السياســية والفعالي ــة وممثل واألمني
ــهيد  ــس الش ــن الرئي ــى جثام ــالة ع ــد الص ــمي بع ــييع الرس ــيم التش ــرت مراس ج
صالــح الصمــاد ورفاقــه بجامــع الشــعب، الذيــن لفــت جثامينهــم بالعلــم الجمهوري، 
حيــث ســار موكــب التشــييع يتقدمــه رسايــا رمزيــة مــن القــوات املســلحة واألمــن، 
ــد  ــف جس ــة يف موق ــان الجنائزي ــزف األلح ــكرية تع ــيقى العس ــت املوس ــن كان يف ح
معانــي اإلعــزاز واإلكبــار لتضحيــات الرئيــس الشــهيد صالــح الصمــاد وكل شــهداء 
الوطــن الذيــن قدمــوا أرواحهــم رخيصــة يف ســبيل الدفــاع عــن األرض والعــرض يف 

مواجهــة قــوى الغــزو والعــدوان.
ــدان  ــول بمي ــدي املجه ــذكاري للجن ــب الت ــام النص ــزي أم ــب الجنائ ــف املوك وتوق

ــاك. ــرى هن ــه الث ــهيد ورفاق ــس الش ــن الرئي ــوارى جثام ــبعن، لي الس
ــاء عمــوم  ــوزراء وعــدد مــن القــادة العســكرين واألمنيــن ورؤســاء وأمن ــر ال واعت
األحــزاب واملكونــات السياســية، اســتهداف طــران العــدوان للرئيــس الشــهيد صالــح 
ــي  ــاكات الت ــم واإلنته ــجل الجرائ ــاف إىل س ــية تض ــة سياس ــه جريم ــاد ورفاق الصم
ارتكبهــا ومــا يــزال تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية واإلمــارات ومــن ورائهمــا 

ــا. الواليــات املتحــدة األمريكيــة وبريطاني
ــجاعة  ــة الش ــة الوطني ــاد وأدواره البطولي ــس الصم ــهيد الرئي ــب الش ــادوا بمناق وأش
والتــي سيســجلها التاريــخ يف أنصــع صفحاتــه وســتبقى خالــدة يف ذاكــرة ووجــدان 
الشــعب اليمنــي لقائــد ضحــى يف ســبيل الوطــن والشــعب، ملواجهــة قــوى العــدوان.

وأكــدوا أن الشــهيد الرئيــس صالــح الصمــاد آبــى إال أن يكــون يف مقدمــة الصفــوف 
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مدافعــا عــن وطنــه وشــعبه حتــى ارتقــى إىل ربــه شــهيدا.. منوهــن بمناقب وســجايا 
الرئيــس الشــهيد الصمــاد وإســهاماته منــذ توليــه رئاســة املجلــس الســيايس األعــى 
ودوره الكبــر يف تعزيــز التالحــم واالصطفــاف وتعزيــز الصمــود الشــعبي يف مواجهــة 

العدوان.
كمــا أكــدوا أن هــذا اليــوم الــذي شــيع فيــه الوطــن الرئيــس الشــهيد الصمــاد، يمثــل 
ــذا  ــدوان وأن ه ــة الع ــي يف مواجه ــعب اليمن ــود الش ــخ صم ــة يف تاري ــة فارق محط

الشــعب عــي عــى اإلنكســار مهمــا تمــادى العــدوان يف جرمــه وعدوانــه.
وأشــاروا إىل أن دمــاء الشــهيد الصمــاد وكافــة شــهداء الوطــن لــن تســقط بالتقــادم 
وســيثأر الشــعب اليمنــي مــن كل الطغــاة واملجرمــن الذيــن ارتكبــوا أبشــع الجرائــم 

بحــق الشــعب اليمنــي وســيدفعون الثمــن غاليــا عاجــالً أم آجــال.
وكان رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا محمــد عــي الحوثــي، أكــد أن اســتهداف العدوان 
للشــهيد الرئيــس صالــح الصمــاد أو اســتهداف أي فــرد لــن يزيــد الشــعب اليمنــي 

إال قــوة وتماســكاً.
ــا إيــاه  ــا الــذي علمن ــا ومروعن ــا وقيمن ــا وأخالقن ــا أمــة عشــنا بمبادئن وقــال » إنن
ــه،  ــبيل الل ــاد يف س ــة والجه ــروع املقاوم ــن مل ــتمر حامل ــد، وسنس ــهيد القائ الش
ــعودين  ــن الس ــن م ــع املتغطرس ــة م ــه، املواجه ــداء الل ــع أع ــة م ــروع املواجه م
ــنبقى  ــتكن وس ــف أو نس ــن نضع ــن أوالً، ول ــن واإلرسائيلي ــن واإلماراتي واألمريكي

ــزاء ». أع
ــرآن،  ــالم والق ــن اإلس ــزة م ــا الع ــن تعلمن ــاء، نح ــزاء وكرم ــنبقى أع ــاف » س وأض
ــن  ــل وال م ــن إرسائي ــكا وال م ــن أمري ــزة م ــن، وال ع ــوله وللمؤمن ــه ولرس ــزة لل الع

ــارات ». ــن اإلم ــعودية وال م الس
ــرأس  ــع ال ــزاً راف ــي ســيبقى عزي ــي إىل أن الشــعب اليمن ــد عــي الحوث وأشــار محم
شــامخاً.. وقــال » ســنبقى أعــزاء رافعــن رؤوســنا شــامخن، ألننــا نعلــم أننــا بــن 

خياريــن ال ثالــث لهمــا إمــا النــر وإمــا الشــهادة ».
ــبعن  ــدان الس ــس إىل مي ــاء أم ــذ مس ــدت من ــة، تواف ــود الجماهري ــت الحش وكان
بالعاصمــة صنعــاء مــن مختلــف املحافظــات، للمشــاركة يف تشــييع الرئيــس الشــهيد 
صالــح الصمــاد ورفاقــه الســتة الذيــن استشــهدوا جــراء غــارات لطــران العــدوان 

ــدة. ــة الحدي بمحافظ
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اآلالف من أبناء احملافظات اجلنوبية يشاركون يف مراسيم تشييع 
الرئيس الصماد

]28/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:
ــييع  ــيم تش ــوم يف مراس ــاح الي ــة صب ــات الجنوبي ــاء املحافظ ــن أبن ــارك اآلالف م ش
ــي  ــي الت ــك الحوث ــيد عبداملل ــوة الس ــة لدع ــاد تلبي ــح الصم ــهيد صال ــس الش الرئي
ــاء الشــعب اليمنــي باملشــاركة يف هــذه  وجههــا مســاء الثالثــاء املــايض، لجميــع أبن

ــيم. املراس
ــهيد  ــس الش ــييع الرئي ــيم تش ــالل مراس ــة خ ــات الجنوبي ــاء املحافظ ــر أبن واعت
الصمــاد، مشــاركتهم التشــييع واجــب وطنــي ملــا مثلــه استشــهاد الرئيــس الصمــاد 
ــه.. مشــيدين بمناقــب  مــن خســارة عــى الشــعب اليمنــي يف شــمال الوطــن وجنوب
ــة  ــات الجنوبي ــاء املحافظ ــة أبن ــع مظلومي ــي م ــه الوطن ــه وتعامل ــهيد وإهتمام الش

ــوب. ــها الجن ــي يعيش ــاع الت واألوض
وأكــدت عــدد مــن القيــادات العســكرية واألمنيــة والسياســية واإلجتماعيــة مــن أبنــاء 
ــية  ــة سياس ــاد جريم ــهيد الصم ــس الش ــتهداف الرئي ــة أن اس ــات الجنوبي املحافظ

ــدويل. ــون ال ــافر للقان ــاك س وانته
كمــا أكــدوا أن هــذه الجريمــة لــن تمــر بســالم.. معريــن عــن ثقتهــم بــاألخ مهــدي 
ــكان  ــة يف الوقــت وامل ــذه الجريم ــى ه ــرد ع ــيايس يف ال ــس الس ــس املجل ــاط رئي املش

املناســبن.

مراسيم عزاء بأمانة العاصمة يف استشهاد الرئيس الصماد ورفاقه
]28/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

أقيــم يف العاصمــة صنعــاء عــر اليــوم مراســيم عــزاء يف استشــهاد الرئيــس صالــح 
الصمــاد ورفاقــه، يف أكثــر مــن 30 صالــة عــزاء وقاعــة بمشــاركة القــوي السياســية 

ومختلــف الرائــح االجتماعيــة.
ــى  ــاً ع ــة ترحم ــراءة الفاتح ــة وق ــيح الديني ــزاء التواش ــيم الع ــالل مراس ــت خ وقدم
ــح الصمــاد ورفاقــه وكافــة شــهداء الوطــن، الذيــن استشــهدوا وهــم  الشــهيد صال
يدافعــون عــن الوطــن وأمنــه واســتقراره يف مواجهــة العــدوان وكــذا جــراء غــارات 

ــات. ــف املحافظ ــدوان يف مختل ــران الع ط
وأشــاد املشــاركون يف العــزاء مــن مــدراء مديريــات األمانــة ورؤســاء وأمنــاء وأعضــاء 
املجالــس املحليــة والشــخصيات االجتماعيــة واملشــائخ والعقــال وجمــوع املواطنــن، 



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

670

بمناقــب الشــهيد الرئيــس الصمــاد وشــجاعته ومواقفــه البطوليــة والوطنيــة خــالل 
تحملــه مســؤولية الدفــاع عــن الوطــن وســيادته واســتقالله.

ــن إىل أن  ــه الشــجعان.. الفت ــه أحــد فرســانه ورجال وأكــدوا أن اليمــن خــر برحيل
استشــهاده لــن يزيــد الشــعب اليمنــي إال قــوة وتماســكا يف مواجهــة قــوى العــدوان 

وإفشــال مخططاتهــم.
وأشــاروا إىل أن دمــاء الرئيــس الشــهيد صالــح الصمــاد وكافــة شــهداء الوطــن لــن 
ــن مــن كل  ــا اليمني ــاب وســيثأر له ــر دون حســاب وعق ــن تم ــادم ول تســقط بالتق
الطغــاة واملجرمــن الذيــن ارتكبــوا أبشــع الجرائــم بحــق الشــعب اليمني وســيدفعون 

الثمــن غاليــا عاجــالً أم آجــال.

مراسيم عزاء نسائية بأمانة العاصمة يف استشهاد الرئيس الصماد
]28/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

أقيمــت بأمانــة العاصمــة عــر اليــوم مراســيم عــزاء نســائية حاشــدة يف استشــهاد 
الرئيــس صالــح الصمــاد بحضــور وزيــرة الدولــة رضيــه عبداللــه وأرستــي الســيد 

القائــد والشــهيد الرئيــس الصمــاد.
وخــالل مراســيم العــزاء الــذي نظمــه املكتــب الســيايس النصــار اللــه بالتعــاون مــع 
الهيئــة النســائية وشــارك فيــه قيــادات نســوية مــن االحــزاب واملكونــات السياســية 
ومنظمــات املجتمــع املدنــي.. قدمــت التواشــيح الدينيــة وتــم قــراءة الفاتحــة ترحمــاً 

لــروح فقــد الوطــن الشــهيد الرئيــس الصمــاد وكل شــهداء الوطــن.
وأكــدت كلمتــا عضــو املكتــب الســيايس ألنصــار اللــه حليمــه جحاف وشــقيقة الســيد 

القائــد أن الشــهيد الرئيــس الصمــاد مثــل النمــوذج األمثــل للتضحيــة والعطاء.
ــة  ــرة مفصلي ــي ف ــادة اليمنف ــوىل قي ــاد ت ــس الصم ــهيد الرئي ــارتا إىل أن الش وأش
ــة  ــن ثالث ــر م ــذ أكث ــم من ــار ظال ــدوان وحص ــي لع ــعب اليمن ــا الش ــرض فيه يتع

ــوام. أع
ــاد  ــس الصم ــهيد الرئي ــج الش ــى درب ونه ــون ع ــن ماض ــا أن اليمني ــا أكدت كم
ــدوان  ــوى الع ــا ق ــي، وحملت ــد تبن ــي.. ي ــد تحم ــي ي ــة الوطن ــيكملون مروع وس
ــال  ــة اغتي ــا جريم ــة يف ارتكابه ــئولية الكامل ــكا املس ــها أمري ــى رأس ــم وع ومرتزقته

ــي.  ــعب اليمن ــق الش ــب بح ــي ترتك ــم الت ــاد وكل الجرائ ــس الصم ــهيد الرئي الش
ــد  ــود ورف ــتمرار يف الصم ــي إىل االس ــعب اليمن ــاء الش ــل وأبن ــة القبائ ــا كاف ودعت

ــدوان. ــة الع ــن ومواجه ــن الوط ــاع ع ــال للدف ــال والرج ــات بامل الجبه
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كلمة قائد الثورة عقب تشييع جثمان الرئيس الشهيد الصماد
]29/أبريل/2018[ صنعاء - سبأ:

ألقــى قائــد الثــورة الســيد عبــد امللــك بــدر الديــن الحوثــي مســاء أمــس كلمــة عقــب 
تشــييع جثمــان الرئيــس الشــهيد صالــح الصمــاد. فيمــا يــي نصهــا:

ــن، وأشــهد أن  ــك الحــق املب ــه املل ــه إال الل ــه رب العاملــن، وأشــهد أن ال إل الحمــد لل
ــى آل  ــد وع ــى محم ــل ع ــم ص ــن، الله ــم النبي ــوله خات ــده ورس ــد عب ــيدنا محم س
محمــد، وبــارك عــى محمــد وعــى آل محمــد، كمــا صليــت وباركــت عــى إبراهيــم 
وعــى آل إبراهيــم إنــك حميــد مجيــد، وارض اللهــم برضــاك عــن أصحابــه األخيــار 

ــن. ــادك الصالح ــائر عب ــن س ــن، وع املنتجب
أيهــا اإلخــوة واألخــوات، شــعبنا اليمنــي املســلم العزيــز، الســالم عليكــم ورحمــة اللــه 

. ته وبركا
نعــزي أنفســنا ونعــزي شــعبنا ونعــزي أمتنــا مــن جديــد باستشــهاد أخينــا املجاهــد 
العزيــز الرئيــس صالــح الصمــاد رحمــة اللــه تغشــاه، ونتوجــه إىل اللــه تعــاىل بتــالوة 

صــورة الفاتحــة وصــورة اإلخــالص إىل روحــه وأرواح ســائر الشــهداء األبــرار.
ــع  ــم م ــن تضامنه ــروا ع ــن ع ــرار الذي ــر إىل كل األح ــكر والتقدي ــدم بالش ــا نتق كم
شــعبنا املظلــوم يف هــذه الحادثــة املؤملــة مــن شــخصيات علمائيــة مــن كيانــات، مــن 
دول مــن أنظمــة، منظمــات، مــن مختلــف الفئــات واملكونــات التــي أبرقــت برقيــات 
ــن  ــيد حس ــه الس ــزب الل ــام لح ــن الع ــماحة األم ــة س ــاة، ويف املقدم ــزاء واملواس الع
نــر اللــه حفظــه اللــه، وكذلــك كل الذيــن أبرقــوا برقيــات عــزاء مــن لبنــان أو مــن 
إيــران أو مــن العــراق او مــن ســوريا أو مــن مختلــف البلــدان العربيــة واإلســالمية، 

الجميــع لهــم منــا الشــكر ولهــم منــا التقديــر.
ومــن املهــم أيضــا أن نتوجــه بتقديــر وإعــزاز كبــر إىل شــعبنا العزيــز يف حضــوره 
ــورا  ــور كان حض ــاه، الحض ــه تغش ــة الل ــاد رحم ــهيد الصم ــييع الش ــب يف تش املهي
ــات  ــدات والتحدي ــن التهدي ــم م ــرا، بالرغ ــزا وكب ــا ومتمي ــورا عظيم ــا، حض مرف
واملخاطــر، وســعي قــوى العــدوان اإلعاقــة للنــاس والتخويــف للنــاس عــن الحضــور 
منــذ البارحــة بعثــوا بالطائــرات التــي تفتــح جــدار الصــوت، كذلــك تنفيــذ عمليــات 
قصــف، ســعي بــكل الوســائل للحــد مــن الحضــور الشــعبي يف عمليــات التشــييع، 
ولكــن مــع كل ذلــك كان الحضــور الشــعبي كبــرا ومتميــزا ومرفــا والئقــا، الئقــا 
ــس  ــذا الرئي ــد، وه ــذا القائ ــييع ه ــاء لتش ــزاز ووف ــكل إع ــرض ب ــم يح ــعب عظي بش
العظيــم الــذي كان وفيــا مــع شــعبه، وصادقــا مــع ربــه، صادقــا مــع اللــه ســبحانه 
وتعــاىل، ووفيــا مــع هــذا الشــعب العزيــز، فــكان هــذا الحضــور بالرغــم ممــا حــدث 
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أثنــاء الحضــور وأثنــاء االجتمــاع وبعــد التوافــد إىل ميــدان الســبعن مــن ممارســات 
وترفــات طائشــة، ترفــات طائشــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، وترفــات رعنــاء، 
ــاءة  ــة والدن ــفاف والخس ــدى اإلس ــى م ــاط وع ــدى االنحط ــى م ــدل ع ــاء، ت حمق
التــي تتصــف بهــا قــوى العــدوان، عندمــا أرســلت بطائراتهــا لكــي تبــارش القصــف 
الجــوي إىل منطقــة التشــييع، إىل ميــدان الســبعن، يف نفســه، أســفرت هــذه االعتداءات 
عــن استشــهاد شــهيد رحمــة اللــه تغشــاه، وعزاؤنــا إىل أرستــه وجــرح اثنــن مــن 
الحارضيــن، وكانــت رعايــة اللــه كبــرة وإال مــع ذلــك االجتمــاع الكبــر واملــكان الذي 
وصلــت إليــه القنابــل واســتهدف بالقصــف وتطايــر الشــظايا كان باإلمــكان أن يكون 
ــة، مــع هــذه الترفــات الطائشــة ثبــت  عــدد الضحايــا كبــرا لــوال الرعايــة اإللهي
ــود،  ــالة الصم ــة، رس ــالة عظيم ــدم رس ــم يق ــكهم وصموده ــارضون وكان تماس الح
رســالة اإلبــاء، رســالة الشــموخ، رســالة العــزة، رســالة الوفــاء، هــذا هــو الشــعب 
اليمنــي، هــذا هــو الشــعب اليمنــي، أولئــك مــن قــادة قــوى العــدوان ويف مقدمتهــم 
قــادة النظــام الســعودي وأوالد زايــد كذلــك يف اإلمــارات، أعــراب ال يفهمــون، ال يعقلون 
ال يشــعرون، طبــع اللــه عــى قلوبهــم، وإال منــذ بدايــة العــدوان وإىل اليــوم كانــت كل 
ــات هــذا الشــعب،  ــاء وصمــود وثب األحــداث تقــدم شــواهد واضحــة عــى عــزة وإب
ملــاذا؟ ألنــه كمــا ذكرنــا كثــرا وكثــرا وكثــرا اإليمــان يمــان، اإليمــان يمــان، هــذا 
ــى  ــزة فع ــى الع ــاه ع ــي رب ــه اإليمان ــي ومنطلق ــق إيمان ــن منطل ــق م ــعب انطل الش
العــزة إحساســا وجدانيــا يف أعمــاق النفــوس، فكانــت رســالة هــذا الصمــود، ورســالة 
هــذا التماســك، رســالة العــزم واإلرصار والتصميــم والقــوة أثنــاء القصــف يف ســاحة 
التشــييع، يف مراســم التشــييع، كانــت رســالة عظيمــة ورســالة معــرة ورســالة مهمة 
جــدا، وقــد ال يســتوعبها أولئــك األعــراب األشــد كفــرا ونفاقــا، أولئــك األعــراب الذيــن 
ــن  ــتوعبون أي درس م ــعرون، وال يس ــون وال يش ــون وال يعقل ــرون وال يفهم ال ينظ
الــدروس، فنحــن نتوجــه بالشــكر والتقديــر واإلعــزاز إىل كل الذيــن حــرضوا التشــييع 
وكان لهــم هــذا املوقــف املــرف الــويف يف تماســكهم مــع القصــف مــع التهديــد مــع 
القنابــل الصوتيــة، مــع كل العوامــل والوســائل التــي ســعى العــدو مــن خاللهــا، أوال 

إىل إعاقتهــم عــن الحضــور، ثــم إىل بعثرتهــم بعــد الحضــور.
الشــعب اليمنــي ودع يف هــذا اليــوم رجــال عزيــزا عظيمــا مــن خــرة رجــال اليمــن، 
كان وفيــا وصادقــا وصامــدا وثابتــا، وتحــرك يف موقعــه يف املســؤولية، وأدى واجبــه 
ــت  ــي ارتكب ــه تغشــاه، وقــوى العــدوان الت ــة الل ــم، رحم عــى نحــو مــرف وعظي
هــذه الجريمــة هــي الخــارسة، شــعبنا هــو يقــدم التضحيــات، لكنهــا هــي تضحيــات 
يف محلهــا، تضحيــات ضمــن واجبــه، ضمــن مســؤولياته كشــعب يدافــع عــن نفســه، 
يدافــع عــى حريتــه واســتقالله، أمــا أولئــك الطائشــون املعتــدون املجرمــون الذيــن 
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ــع  ــي ودف ــإرشاف أمريك ــة ب ــاءة األمريكي ــة والعب ــة األمريكي ــت املظل ــون تح يتحرك
ــر،  ــم يف األخ ــم ه ــر عليه ــا وخط ــة بكله ــى املنطق ــر ع ــو خط ــا ه ــي، فيم إرسائي
هــم عندمــا يســتكمل العــدو حلبهــم واســتكمال مــا يف خزائنهــم مــن أمــوال، هــو 
ــه ال  ــم، وأن ــده منه ــذي يري ــا ال ــم وم ــه إليه ــة نظرت ــيعرفهم طبيع ــيعلمهم وس س
ــا  ــوب، فقــوى العــدوان بجريمته ــرة الحل ــا وصفهــم هــو بالبق ــم إال كم ينظــر إليه
ــدويل،  ــون ال ــاك للقان ــا انته ــة، فيه ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــة ب ــة، جريم ــي جريم وه
ــك  ــى ألولئ ــن أن ــتقل، ولك ــد مس ــيا يف بل ــؤوال سياس ــة، ومس ــس دول ــتهدفت رئي اس
ــة،  ــارات األخالقي ــانية أواالعتب ــارات اإلنس ــواًء االعتب ــارات، س ــذه االعتب ــذوا به أن يأخ
أو االعتبــارات القانونيــة أو أي اعتبــار مــن االعتبــارات، النظــام الســعودي واإلماراتــي 
ــا،  ــالل حالله ــون الح ــكا، فيجعل ــه أمري ــا يؤل ــة، كالهم ــكا آله ــذ أمري ــا اتخ كالهم
والحــرام حرامهــا، مــا أذنــت لهــم بــه فعلــوه مهمــا كان، أذنــت لهــم بمبــارشة قتــل 
النســاء واألطفــال فارتكبــوا جرائــم اإلبــادة الجماعيــة، يســتهدفون األهــايل يف حفــالّت 
الزفــاف، ويف اجتماعــات العــزاء، ويف املناســبات االجتماعيــة ويف التجمعــات املدنيــة ويف 
غرهــا، ويقتلــون الجميــع بشــكل جماعــي، حتــى يف األســواق، يف املســاجد، يف املدارس 
ــم  ــت له ــكا أذن ــاذا؟ ألن أمري ــعبية، مل ــات الش ــن للتجمع ــفيات يف أي أماك يف املستش
ــك،  بذلــك، عندهــم خــالص، مــا دام أمريــكا أذنــت لهــم بذلــك وشــجعتهم عــى ذل
فاملســألة بالنســبة لهــم خــالص تصبــح جــزءا مــن تكتيكهــم العســكري وجــزءا مــن 
ممارســاتهم يف الحــرب، بــل يزيــن لهــم أن هــذه وســيلة حــرب، طريقــة مــن طــرق 
الحــرب، وأنهــا وســيلة لكــر اإلرادة لــدى الشــعوب وتحطيــم معنوياتهــا، ولكــن كل 
هــذا وهــم ورساب وخيــال، لــن يكــون لهــم واقــع يف أرض اليمــن، يف الشــعب اليمنــي، 
لــن يصلــوا إىل هــذه النتيجــة التــي يأملونهــا لــدى شــعبنا اليمنــي بمــا يتمتــع بــه 
ويحملــه مــن مبــادئ وقيــم، شــعب املبــادئ وشــعب القيــم، فقــوى العــدوان التــي 
ــاد  ــهيد الصم ــس الش ــتهداف الرئي ــة اس ــل جريم ــا قب ــاء وم ــال والنس ــل األطف تقت
جرائــم كثــرة جــدا بحــق األهــايل، ومــا بعــد جريمــة االســتهداف لــه جرائــم أخــرى 
كذلــك، جريمــة بنــي قيــس يف حجــة، جريمــة عبــس، جرائــم أخــرى كثــرة، مسلســل 
الجرائــم بــات مسلســال يوميــا، بــات جــزءا مــن ممارســاتهم اليوميــة بحــق شــعبنا 
العزيــز، فــأن يقدمــوا عــى جريمــة ينتهكــون بهــا القانــون الــدويل واألعراف الســائدة 
يف الواقــع البــري، وهــي يف نفــس الوقــت جريمــة ظاملــة، ألنهــا بحــق رجــل مســلم 
عزيــز كريــم مؤمــن رشيــف صالــح صــادق، ليــس لــه ذنــب يقتــل عليــه، ال مــرر 
الســتهدافه أبــدا، اإلنســان ماعنــده ذنــب ومعصيــة، أو جريمــة حتــى يعاقــب عليهــا 
باالســتهداف والقتــل، فهــذه الجريمــة التــي كانــت برصــد أمريكــي، الطائــرات التــي 
تقــوم بعمليــات الرصــد يف أجوائنــا اليمنيــة، والــدور األمريكــي واحــد مــن تفاصيلــه، 
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ــال  ــا ق ــدوان كم ــذا الع ــاركته يف ه ــارش يف مش ــكل مب ــه بش ــوم ب ــا يق ــد مم وواح
ــب  ــد، جان ــب الرص ــهم، جان ــن أنفس ــم ع ــوا ه ــون تحدث ــه، األمريكي ــن نفس ــو ع ه
املعلومــات، إضافــة إىل الجانــب اللوجيســتي، يعنــي أدوار أساســية يف العــدوان، ومهام 
أساســية يف العمليــات القتاليــة، ألن التحــرك املعلوماتــي يف الحــرب هــو ركــن أســايس 
ــكرية، يف األركان  ــوم العس ــروف يف العل ــذا يشء مع ــا، ه ــايس منه ــزء أس ــا، وج فيه
ــي  ــات، األمريك ــو املعلوم ــا ه ــايس منه ــب أس ــكرية، جان ــام العس ــكرية، يف امله العس
حكــى عــن نفســه هــو أنــه يقــوم بهــذا الــدور ويقــدم اإلحداثيــات، ويوجــه األوامــر 
لأهــداف التــي تــرضب، األمريكــي ضالــع يف هــذه الجريمــة بشــكل مبــارش، ورشيــك 
ــي،  ــعب اليمن ــيادة الش ــاس بس ــي مس ــة ه ــذه الجريم ــارش، وه ــكل مب ــا بش فيه
ــه، وكان  عندمــا تســتهدف رئيــس هــذا الشــعب، أنــت تســتهدف هــذا الشــعب بكل
ــم  ــم وأوهامه ــن آماله ــا م ــة بعض ــذه الجريم ــكاب ه ــن وراء ارت ــون م ــداء يأمل األع
ــذه  ــن ه ــه م ــوا يأملون ــا كان ــدا مم ــال، واح ــا، مث ــون به ــي يحلم ــم الت وخياالته
الجريمــة أن تكــون مــن نتائجهــا املبــارشة والعاجلــة، كــر اإلرادة والــروح املعنويــة 
ــد  ــف، واح ــه، ويضع ــار معنويات ــم، وتنه ــعبنا يتحط ــز، أن ش ــعبنا العزي ــدى ش ل
أيضــا مــن آمالهــم وأحالمهــم وأوهامهــم التــي أملوهــا مــن وراء هــذه الجريمــة أن 
باإلمــكان أن يكــون مــن النتائــج لهــذه الجريمــة حــدوث مشــكلة سياســية يف بلدنــا 
ــة يف  ــل إىل نتيج ــن يص ــيختلف ول ــى س ــيايس األع ــس الس ــراغ، وأن املجل ــد الف يف س
ســد هــذا الفــراغ، وتصــاب مؤسســات الدولــة بالشــلل والتعطيــل ويحصــل مشــاكل 
كبــرة وأزمــة سياســية داخليــة، واحــد ممــا كانــوا يأملونــه أيضــا أن هــذه الجريمــة 
ــات،  ــع املكون ــد جمي ــع، عن ــن الجمي ــوال ب ــا ومقب ــخصا وفاقي ــتهدفت ش ــي اس وه
وشــخصية تمثــل قاســما مشــركا بــن املكونــات السياســية يف البلــد، الجميــع يرتــاح 
لهــذه الشــخصية، يتفاعــل مــع هــذه الشــخصية يتفاهــم معهــا، يتأثــر بهــا، يتقبــل 
ــيايس  ــم الس ــدى التالح ــى م ــيؤثر ع ــه س ــع، أن ــن الجمي ــة م ــخصية قريب ــا، ش منه
والروابــط السياســية بــن املكونــات السياســية يف البلــد، وبالتــايل تحــدث فجــوة بــن 
هــذه املكونــات تســاعد عــى تمزيــق الصــف الداخــي، وعــى التفرقــة بــن املكونــات 
الصامــدة يف وجــه العــدوان، وأيضــا البعــض منهــم يعنــي ولربمــا الطائشــون جــدا، 
الذيــن فقــدوا عقولهــم نهائيــا يعنــي أصبحــوا شــبه املجانــن، عــول البعــض منهــم 
ــارة مشــاكل  أو أعجبهــم أن يهذرفــوا بــكالم فــارغ أن هــذا قــد يــؤدي أيضــا إىل إث
ــاالت  ــام والخي ــذه األوه ــا كل ه ــال، طبع ــه مث ــار الل ــوف أنص ــل صف ــة داخ داخلي
ــكالم أو  ــذا ال ــدث به ــم، وتح ــة لجريمته ــون نتيج ــون أن تك ــي يأمل ــالم الت واألح
ذاك، كلهــا رساب كلهــا خيــال، ال حقيقــة لــه، وال يشء منهــا يمكــن أن يحــدث أبــدا، 
ــعبنا  ــة لش ــروح املعنوي ــتوى اإلرادة وال ــى مس ــا، فع ــية تمام ــا عكس ــج كله والنتائ
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ــوم  ــوم أقــوى وأعظــم، هــي الي ــات هــي الي ــز، إرادة شــعبنا يف الصمــود والثب العزي
متجــذرة يف العمــق، وأكثــر مــن أي وقــت مــى، شــعبنا اليــوم أعظــم وأقــوى إرادة 
وتصميمــا وثباتــا، وروحيتــه املعنويــة هــي ازدادت بفعــل تضحيــة الشــهيد الرئيــس 
الصمــاد رحمــة اللــه تغشــاه، الشــهيد الرئيــس صالــح الصمــاد بتضحيتــه يف ســبيل 
ــه  ــا كل ــا عظيم ــرا وجداني ــرك أث ــده ت ــاع عــن شــعبه وعــن بل ــه تعــاىل، ويف الدف الل
إرادة، كلــه اســتعداد للتضحيــة، كلــه صمــود، كلــه إبــاء، أحيــا ورفــع مــن منســوب 
مشــاعر العــزة، ومشــاعر اإلبــاء، ومشــاعر الغضــب عــى املعتديــن وقــوى العــدوان 
والغــزو، وعــزز إرادة الصمــود والثبــات وقــّوى املوقــف، أكثــر مــن أي وقــت مــى، 
هــذا يشء جــي وواضــح، جماهــر الشــعب منــذ علمــت وأعلــن نبــأ الشــهادة، شــهادة 
الرئيــس الصمــاد رحمــة اللــه تغشــاه، والفعاليــات والتحــركات الشــعبية وصــوال إىل 
اليــوم يف التشــييع املهيــب، كل ذلــك يشــهد، وكل ذلــك تجــى فيــه أن األثــر الوجدانــي 
ــي يدفــع  ــر إيجاب ــر وأث ــر كب ــم، وأث ــر عظي ــوي لهــذه الشــهادة أث والنفــي واملعن
شــعبنا نحــو اإلقــدام واالستبســال يف ميــدان املواجهــة ويف التصــدي لقــوى العــدوان، 
وجــدد العــزم، وجــدد الهمــة، وأحيــا يف املشــاعر املزيــد مــن استشــعار املســؤولية، 
هــذا هــو الــذي حــدث، ولكــن قــوى العــدوان أغبيــاء ال يشــعرون، صــم بكــم عمــي، 

هــذه مشــكلتهم.
هــذا عــى مســتوى اإلرادة والحالــة والــروح املعنويــة، التــي عندمــا ازدادت تعاظمــا، 
الحالــة الوجدانيــة فيمــا يتعلــق باالســتعداد العــايل للتضحيــة يف هــذه النقطــة أيضــا 
ــا  ــه أحي ــة جــدا، ويف تقديــري ألثــر هــذه الشــهادة أن ــت لدرجــة عالي ــذات وصل بال
مشــاعر اإلبــاء والعــزة واالســتعداد للتضحيــة، واســتفز شــعبنا العزيــز كمــا كانــت 
ــتفزاز  ــن االس ــة م ــت حال ــدوان حصل ــة الع ــدوان، كان يف بداي ــة الع ــألة يف بداي املس
الكبــر للشــعب، وكان لهــذا أثــر كبر يعنــي يف تحــرك النــاس وانطالقتهــم واندفاعهم 
الكبــر، ربمــا مــع طــول فــرة الحــرب وتعاقــب الســنوات وأصبــح الروتــن فيمــا 
ــود  ــي تع ــر، يعن ــح التعب ــا إن ص ــا اعتيادي ــا، روتين ــا بطيئ ــرب روتين ــق بالح يتعل
النــاس عــى أجــواء الحــرب، البعــض بــدأوا يف حالــة الفتــور باالتجــاه إىل انشــغاالتهم 
االعتياديــة يف الحيــاة، لكــن هــذه الجريمــة يف حــق هــذا الرجــل العظيــم، بحــق هــذا 
ــددة،  ــة متج ــه طاق ــز، وأعطت ــعبنا العزي ــرا لش ــزا كب ــت حاف ــز مثل ــهيد العزي الش
ووثبــة جديــدة إىل ميــدان القتــال، وهــذا الشــعور نعيشــه جميعــا، اإلحســاس بطاقــة 
جديــدة وعــزم متجــدد، ومشــاعر عاليــة، واستشــعار أكــر للمســؤولية، واندفــاع أكر 
ــة،  نحــو تحمــل املســؤولية، نحــو العمــل، نحــو املوقــف، واســتعداد أعــى للتضحي
هــذه هــي املشــاعر الســائدة، وهــذه هــي بركــة إلهيــة لتضحيــات الشــهداء األبــرار، 
ــال  ــض مث ــن، البع ــتوى مع ــى مس ــة، ع ــروح املعنوي ــن ال ــرا م ــرك أث ــهيد ي كل ش



الرئيس الشهيد صاحل الصماد
مثال العطاء ومنوذج التضحية

676

عــى مســتوى قريتــه، عــى مســتوى منطقتــه، عــى مســتوى أرستــه، عــى مســتوى 
محيطــه، عــى مســتوى أصدقائــه، أحيانــا بعــض الشــهداء يوفقهــم اللــه بــأن يكــون 
ــة،  ــة ورحم ــذه برك ــر، ه ــكل كب ــا بش ــتواه مرتفع ــدا، ومس ــعا ج ــر واس ــذا األث ه
ــات يف موقــف الحــق، هــذا األثــر ال يكــون إال  وهــذه إحــدى الثمــار املهمــة للتضحي
ــون  ــة، يرك ــا العادل ــعوب يف قضاياه ــهداء الش ــة، ش ــهداء العدال ــق، ش ــهداء الح لش
أثــرا وجدانيــا عظيمــا وحتــى روحانيــا، اإلحســاس بقدســية هــذه التضحيــة، بعظمــة 
هــذه التضحيــة، وأنهــا تضحيــة يف ســبيل اللــه تعــاىل، واللــه قــال: }والذيــن قتلــوا 
يف ســبيل اللــه فلــن يضــل أعمالهــم{، الذيــن قتلــوا يف ســبيل اللــه، وســبيل اللــه مــا 
هــو؟ كمــا نكــرر يف كلماتنــا كثــرا وكثــرا، ليــس ســبيل اللــه هــو دفــاع عــن اللــه، 
ــة  ــات اإللهي ــم والتعليم ــادئ والقي ــن املب ــة م ــه منظوم ــبيل الل ــي، س ــو الغن ــه ه الل

الفطريــة اإلنســانية العظيمــة املقدســة.
ــن  ــدى للظامل ــك أن تتص ــرض علي ــرك وف ــه يأم ــي أن الل ــت تع ــرك وأن ــا تتح عندم
ــن  ــك الذي ــدين يف األرض، أولئ ــاة واملفس ــن والطغ ــتكرين واملتجري ــن واملس واملعتدي
يســعون يف األرض فســادا، يســتبيحون حيــاة مجتمــع بــأرسه، يقتلــون فيــه األطفــال 
والنســاء، ويبــارشون القتــل الجماعــي للنــاس، ويرتكبــون أبشــع الجرائــم، تنطلــق 
ــم واحــد مــن أهــم  ــك العظي ــعور بالواجــب، باملســؤولية، وأن دين ــق الش ــن منطل م
ــتجيب  ــتكرين، فتس ــن واملس ــاة الظامل ــدي للطغ ــدل والتص ــو الع ــه ه ــه وقيم مبادئ
ــك  ــي تل ــت تلب ــي وأن ــرك وتضح ــه، وتتح ــي توجيهات ــاىل، وتلب ــبحانه وتع ــه س لل
ــك  ــهادتك تضحيت ــا ش ــن، هن ــتكرين واملجرم ــك املس ــدى ألولئ ــات، وتتص التوجيه
يبــارك اللــه أثرهــا، أوال ترتقــي شــهيدا حــن تضحــي بحياتــك يف هــذا الســبيل، اللــه 
ســبحانه وتعــاىل يثمــن يقــدر تضحيتــك، يتقبلــك يف الشــهداء، فيمــا أعــد للشــهداء 
مــن النعيــم، والحيــاة الكريمــة، ويــرك لشــهادتك أثرهــا يف واقــع الحيــاة، ويف خدمــة 

ــه، هــذه بركــة إلهيــة. املوقــف الــذي ضحيــت مــن أجل
هــذا فيمــا يتعلــق بالــروح املعنويــة، أمــا فيمــا يتعلــق باآلمــال واألوهــام والخيــاالت 
ألولئــك املعتديــن، مثــال فيمــا يتعلــق بالجانــب الســيايس، فيمــا يتعلــق بمؤسســات 
الدولــة، بحمــد اللــه ســبحانه وتعــاىل وبالوعــي العــايل الــذي تمتــع بــه املســؤولون 
يف مؤسســات الدولــة، بــدءا بأعضــاء املجلــس الســيايس األعــى، وأعضــاء الحكومــة، 
وأعضــاء مجلــس الدفــاع الوطنــي، وغرهــم، الجميــع بوعيهــم العــايل، بإحساســهم 
ــراغ، إىل تحمــل املســؤولية،  باملســؤولية اتجهــوا بشــكل فــوري وعاجــل إىل ســد الف
ــي  ــة ه ــالة مهم ــدم رس ــذا يق ــتمراريتهم كل ه ــم واس ــكهم وتفاعله وكان تماس
ــات يف مواجهــة هــذا التحــدي، ومهمــا كان مســتوى  رســالة الصمــود، ورســالة الثب
ــات، هــذا لــن ينعكــس  التحــدي، مهمــا كانــت املخاطــر، مهمــا كان حجــم التضحي
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بشــكل ســلبي عــى هــذه املؤسســات، ألن الجميــع اليــوم يف موقــع املســؤولية يتحــرك 
ــاء عــى أداء الواجــب، التحديــات قائمــة منــذ بدايــة العــدوان، واملخاطــر قائمــة،  بن
واالحتمــاالت كلهــا مفتوحــة، والجميــع يتوقــع الشــهادة، حتــى كل أعضــاء املجلــس 

الســيايس، كل أعضــاء الحكومــة.
ــوائي،  ــف العش ــدن، القص ــواق يف امل ــكان، يف األس ــون يف كل م ــاس يقتل ــؤالء الن وه
ــة  ــذ بداي ــا من ــة لبلدن ــة يومي ــدف، حال ــر ه ــدف وبغ ــو به ــذي ه ــتهداف ال االس
ــكل  ــذا، وال ــي ه ــكل يع ــة، وال ــاالت قائم ــودة، واالحتم ــر موج ــدوان، فاملخاط الع
يتحــرك بالرغــم مــن كل هــذه االحتمــاالت، وبالرغــم مــن وجــود كل هــذه املخاطــر، 
املســألة مســؤولية، وشــعب يف حكومتــه يف مؤسســاته يف الدولــة، يف واقعــه الشــعبي يف 
واقعــه الرســمي مصمــم عــى الثبــات، وعــازم عــى االســتمرار يف صمــوده، ألنــه مــاذا 
يريــد اآلخــرون منــه، هــل االستســالم؟ هــل املطلــوب منــا كشــعب يمنــي يف واقعــه 
ــك  ــا ألولئ ــلم بلدن ــلم ونس ــى ونستس ــا إىل األع ــع أيدين ــعبي أن نرف ــمي والش الرس
املرتزقــة والحثالــة وشــذاذ اآلفــاق الذيــن آتــوا بهــم لغــزو بلدنــا، مرتزقــة العالــم، 
مــن مختلــف أصقــاع العالــم، مــن مختلــف أصقــاع املعمــورة، مــن شــتى األقطــار، 
ــع موقفــه، يذهــب يف خدمــة الباطــل يف  ــع نفســه، يبي مــن كان مرتــزق وخائــن يبي

ــه إىل املعركــة، ال. ــل مــن املــال يدفعــون ب صــف املعتديــن يف مقابــل قلي
وأنــا أقــول لأمانــة: ال يتصــور أحــد أننــا بارشنــا شــيئا مــن الضغــوط عــى هــذه 
ــدم  ــا نق ــن هن ــدا، نح ــة، أب ــالءات معين ــا إم ــا عليه ــا فرضن ــدا، أو أنن ــات أب املؤسس
ــيايس،  ــس الس ــاء املجل ــع أعض ــع، اجتم ــز وللجمي ــعبنا العزي ــخ، ولش ــهادة للتاري ش
ــض  ــارزة، وبع ــؤولة والب ــخصيات املس ــي، والش ــاع الوطن ــس الدف ــاء مجل وأعض
الشــخصيات املهمــة يف املكونــات، وأخــروا بهــذا النبــأ املحــزن واملؤلــم لنــا جميعــا، 
استشــهاد الشــهيد الرئيــس صالــح عــي الصمــاد رحمــة اللــه تغشــاه، تأملــوا جــدا 
وحزنــوا، أخ عزيــز، ورفيــق درب، ورجــل مســؤولية، حــزن الجميــع وتألــم الجميــع، 
ــدو  ــا الع ــذ منه ــد ينف ــرة ق ــد أي ثغ ــؤوليتهم يف س ــورا مس ــع ف ــعر الجمي واستش
إلثــارة بلبلــة، أو إعاقــة أو إثــارة خلــل يف الواقــع الرســمي، واتخــذوا هــم مــن واقــع 
روحهــم الوطنيــة، واستشــعارهم للمســؤولية قرارهــم، وحــددوا خيارهــم، وأنا أشــكر 
لهــم هــذا املوقــف املســؤول، والواعــي، واملــرف، واملغيــظ لأعــداء، األعــداء اغتاظــوا 
جــدا جــدا، عــى املســتوى الشــعبي كذلــك، حالــة التماســك الشــعبي ممتــازة جــدا 
جــدا، وليــس هنــاك أي مــؤرش وال أي مظاهــر لحالــة ضعــف أو ارتبــاك، أو انحســار 
ــل  ــا قب ــا رشحناه ــة كم ــس، الحال ــى العك ــؤولية، ع ــن املس ــل ع ــف، أو تنص يف املوق

ــل، الــروح املعنويــة. قلي
عــى املســتوى الســيايس نحــن تحدثنــا إىل اإلخــوة يف املؤتمــر الشــعبي العــام، وبعــض 
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املكونــات، والكثــر أيضــا أبرقــوا إلينــا برقيــات العــزاء مصحوبــة بــكل التأكيــد عــى 
اســتمرارية هــذا التالحــم، وهــذا التكاتــف، يف وحــدة الصــف بــن املكونــات يف الداخل، 
ــذه  ــد ه ــد عم ــى، وق ــت م ــن أي وق ــوى م ــي أق ــط ه ــك والراب ــة والتماس فاللحم
الوحــدة وهــذا التآخــي الشــهيد بدمــه، فعــى كل هــذه املســتويات هــذه هــي النتيجــة 

التــي حدثــت بعــد ارتــكاب أولئــك الحمقــى واملغفلــن لهــذه الجريمــة.
ــذا  ــة ه ــود يف مواجه ــؤولية ويف الصم ــع املس ــع يف موق ــا أن الجمي ــك أيض ــن ش مام
العــدوان ســيتجهون يف املرحلــة القادمــة، وهــم بهــذا العــزم، وهــذا التآخــي، وهــذا 
ــة؛  التعــاون، وهــذا اإلحســاس العــايل باملســؤولية، وهــذا االســتعداد العــايل للتضحي

ــه ســبحانه وتعــاىل عــى املســتوى الرســمي. ــإذن الل ألداء أفضــل ب
ــا يف هــذا املقــام أن نتحــدث ببعــض مــن الحديــث عــن الشــهيد فيمــا يفيــد  ويهمن
أيضــا يف ظــل الظــرف الراهــن، عــى املســتوى الرســمي وعــى املســتوى الشــعبي، 
وطبعــا حديثنــا عــن الشــهيد لــن يفيــه حقــه، حــق الشــهداء أكــر مــن أن يحيــط 
ــه  ــد الل ــو عن ــم ه ــم وتضحياته ــر عطائه ــم وتقدي ــاس. وقدره ــا، كالم الن ــه كالمن ب

ســبحانه وتعــاىل.
ــو  ــاه ه ــه تغش ــة الل ــاد رحم ــي الصم ــح ع ــس صال ــهيد الرئي ــز الش ــا العزي أخون
بالنســبة لنــا أخ عزيــز، هــو أخ عزيــز ورفيــق درب، منــذ زمــن طويــل، رفيــق درب يف 
كل املراحــل املاضيــة، ولكــن ال يتســع لنــا الحديــث لنتحــدث عــن املراحــل املاضيــة، 
يمكــن أن نتحــدث عنــه يف هــذه املرحلــة القريبــة، يمكــن أن يكــون للحديــث مقامــات 
ومناســبات أخــرى أيضــا بشــكل تفصيــي وواســع، نحــن نتحــدث عنــه اليــوم مــن 
موقعــه يف املســؤولية يف مرحلــة حياتــه األخــرة، ومحطتــه األخــرة، منــذ أن أصبــح 
رئيســا للمجلــس الســيايس األعــى، املجلــس الســيايس األعــى هــو يف موقــع رئاســة 
هــذا البلــد، بحســب االتفــاق الســيايس الــذي أقــره الرملــان، الرئيــس الصمــاد رحمــة 
اللــه تغشــاه منــذ البدايــة عندمــا وقــع االختيــار عليــه يف أن يكــون هــو مــن يــرأس 
املجلــس الســيايس األعــى بالتوافــق، لــم يتحمــل هــذه املســؤولية مــن واقــع الطمــع 
والشــغف بالســلطة ولهــث وراء املنصــب، وهــو منــذ اللحظــة األوىل كان يطلــب منــا 
أن نكلــف غــره، أن نختــار غــره، أن ننظــر غــره، وإذا أردتــم اختيــار أي شــخص، 
أو تــرون يف أي شــخص أنــه أجــدر فأنــا أرغــب بــأن تختــاروه بــدال عنــي، فلــم يكــن 
ذلــك الالهــث وراء الســلطة، أو الطامــع يف املنصــب، وهــذه حالــة إيجابيــة وإيمانيــة 

وعظيمــة يمتــاز بهــا كل الرجــال الصالحــن األوفيــاء.
هنالــك الكثــر مــن النــاس مــن يســيل لعابــه، تــكاد تســيل نفســه وهــم يلهثــون 

ــا. ــون به ــب ويطمع وراء املناص
وعندمــا تحمــل هــذه املســؤولية تحملهــا بدافــع إيمانــي، وبدافــع مســؤول ليــؤدي 
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واجبــا يف خدمــة هــذا الشــعب، الــذي يؤمــن بــه صالــح الصمــاد بأنــه يمــن اإليمــان، 
ــة  ــه أي يشء إىل درج ــن أجل ــل م ــأن يعم ــر ب ــة، وجدي ــر بالخدم ــعب جدي ــه ش وأن
ــي، هــو إنســان مؤمــن،  ــع إيمان ــق بداف ــق يف هــذا املنطل ــه، وينطل ــة بحيات التضحي
مؤمــن باللــه ســبحانه وتعــاىل، يلتــزم بالقيــم الدينيــة، واملبــادئ الدينيــة، والدوافــع 

الدينيــة هــي التــي تحركــه.
ومنــذ أن تبــوأ هــذه املســؤولية وهــذا املوقــع تحــرك بإخــالص بصــدق بهــذا الدافــع 
اإليمانــي، بتواضــع، واهتمــام كبــر وكنــا عــى تواصــل مســتمر بــه، نناقــش معــه 
الكثــر مــن املســائل والقضايــا، وامتــاز بعــدة مواصفــات يف أدائــه لهــذه املســؤولية، 
ــا أن  ــح لن ــة تتي ــط عظيم ــالت وأوارص ورواب ــن ص ــه م ــا وبين ــا بينن ــع م ــن م نح
نعرفــه أو نعــرف أي تغــر يطــرأ يف نفســيته أو يف مشــاعره، أو يف واقعــه الســلوكي 
ــم  ــدا، ل ــرة ج ــة كب ــة ومعرف ــة وعميق ــط قوي ــوة ورواب ــه أخ ــا وبين ــي، بينن والعم
ــو  ــلطة والزه ــاعر الس ــن مش ــاعر م ــه أي مش ــظ في ــس أو نلح ــه أو نلم ــس في نلم
ــام  ــن أي ــه م ــذي نعرف ــاد ال ــك الصم ــه ذل ــرى في ــا ن ــدا، كن ــب، أب ــع واملنص باملوق
ــل  ــل يف العم ــو يعم ــام ه ــن أي ــاء، م ــه يف صنع ــام تحرك ــدة، إىل أي ــاطه يف صع نش
ــاذ،  ــي مع ــعب بن ــام ِش ــن أي ــاالت، م ــتى املج ــط يف ش ــو ينش ــام ه ــن أي ــايف، م الثق
إىل حــن أصبــح يف دار الرئاســة، تلــك الروحيــة املســتمرة املطبوعــة بطابــع اإليمــان 
والتقــوى، بروحانيتــه تلــك التــي كانــت تدفعــه مــا إن يُذَّكــر بــيء مــن كتــاب اللــه 
أو توجــه إليــه النصائــح، أو ينبــه عــى مواضيــع حساســة إال وذرف دمــوع الخشــية 
مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل، فلــم يــزُه بالســلطة، لــم تتغــر مشــاعره فيصبــح مفتخرا 
ومتغطرســا وطاغيــا، كمــا هــو حــال الكثــر مــن النــاس، البعــض بمجــرد أن يتبــوأ 
منصبــا يف أي مســتوى مــن املســتويات، خــالص مــا عــاد يتماســك، يصبــح حســب 
تعبرنــا املحــي »منخــط« مــن التعبــرات املحليــة يف بلدنــا اليمــن، »ينخط« أو بحســب 
ــك،  ــاد يتماس ــا ع ــالص م ــض خ ــب البع ــط منص ــة«، أبس ــن زبيب ــكر م ــل »يس املث
يصبــح متعاليــا، ومتغطرســا، ويبتعــد عــن النــاس، يتعــاىل عليهــم مزهــوا بمنصبــه، 
ــه  ــة، وعالقت ــه اإليماني ــذي حافــظ عــى روحيت ــز ال ــك األخ العزي أمــا هــو فــكان ذل
باللــه ســبحانه وتعــاىل، وخشــيته مــن اللــه، وتواضعــه، إن ذكــر اســتعر وتذكــر، إن 
نصــح تأثــر، وهكــذا يعنــي، إنســان تقــي حافــظ عــى روحيتــه، لــم تتغــر روحيتــه، 
فيصبــح مغــرورا، بعــض نحــن عرفنــا يف مشــوار حياتنــا الكثــر مــن النــاس، ســواء 
يف املراحــل املاضيــة، أو يف املراحــل يف الوقــت الراهــن، ممــن يعميهــم الغــرور، ويطغى 
ــون  ــان، يحظ ــم بالبن ــار إليه ــة، يش ــة وأهمي ــم مكان ــح له ــرور، إذا أصب ــم الغ به
باملكانــة االجتماعيــة والسياســية، فــأول ميــزة مــن ميزاتــه أنــه لــم يطــَغ يف الســلطة، 
ــن  ــر م ــم يغ ــؤولية ل ــه يف املس ــؤوليته وموقع ــر مس ــم تغ ــلطة، ول ــزُه بالس ــم ي ول
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مشــاعره، ومــن واقعــه النفــي والســلوكي، هــذه إيجابيــة كبــرة ومهمــة، اآلخريــن 
ــاس يُصــاب  ــر مــن الن ــتَْغنَى ( كث ــى أَْن َرآُه اْس ــاَن َليَْطَغ ــه ) إِنَّ اإْلِنَْس ــال الل ــا ق كم
بآفــة الطغيــان، فهــو حافــظ عــى روحيتــه اإليمانيــة هــو ذلــك الــذي حافــظ عــى 
ــرآن،  ــة بالق ــة حميمي ــه عالق ــت ل ــم، كان ــرآن الكري ــة بالق ــدة والوثيق ــه الوطي عالقت
ــق  ــي عمي ــاط وجدان ــرآن وارتب ــالوة الق ــن ت ــر م ــرآن يكث ــو الق ــرآن يتل ــظ الق يحف

ومؤثــر يف القــرآن الكريــم.
ثــم هــو أيضــاً مــن اإليجابيــات املهمــة التــي حافــظ عليهــا النزاهــة، يعنــي هــو لــم 
يتأثــر بموقعــه يف املســؤولية مــن حيــث الجانــب النفــي واملعنــوي عندمــا يســمع 
اآلخريــن يقولــون الرئيــس الصمــاد فخــالص، ال، لــم يتأثــر عــى املســتوى النفــي 
واملعنــوي والوجدانــي والســلوكي، بقــي ذلــك الخاشــع الخاضــع للــه املتواضــع مــع 
عبــاد اللــه، وذلــك الــذي يشــعر بأنــه واحــد مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي، إن أُضيــف 

يشء يف واقعــه فهــي مســؤولية عليــه يخــى اللــه يف أن يفــّرط فيهــا.
ــة  ــب النزاه ــوا يف جان ــف كان ــن كي ــا اآلخري ــاس ورأين ــر حس ــٍب آخ ــك يف جان كذل
والــورع، الكثــر مــن النــاس مــا إن يصــل إىل منصــب معــن إالّ وجعــل مــن منصبــه 
ــس إىل  ــتوى رئي ــل إىل مس ــا وص ــض لوم ــي البع ــروة، يعن ــع الث ــيلًة لجم ــك وس ذل
ــه إىل متجــر وســيلة  ــر وإال مســؤول بســيط، أي موقــع البعــض يحول مســتوى مدي
لجمــع الثــروة مــن هنــا و هنــاك وهــذه مســألة معروفــة بشــكل كبــر يعنــي كيــف 
البعــض مثــالً يف كافــة مســتويات املســؤولية يف بلدنــا، يعــرف النــاس عنهــم كيــف 
جمعــوا ثــروات طائلــة كيــف امتلكــوا األرايض كيــف امتلكــوا القصــور كيــف امتلكــوا 
ــل  ــارج ويف مراح ــل والخ ــرة يف الداخ ــدة كب ــم أرص ــت لديه ــف أصبح ــل كي الفل
متأخــرة يف الخــارج بشــكل كبــر، كيــف أصبحــت لهــم مؤسســات ورشكات وتجــارة 

ــة، هــذه قصــة معروفــة. ــة هائل ومــال وثــروة طائل
أمــا أن يصــل اإلنســان إىل موقــع أعــى يف املســؤولية فيكــون يف موقــع الرئاســة فهنــا 
كذلــك يعنــي أخطــر موقــع يمكــن أن يســتغله مــن ال يمتلــك الــورع مــن ال يمتلــك 
القيــم مــن ال يلتــزم املســؤولية يف كل آدابهــا وضوابطهــا وأخالقهــا وقيمهــا، فيعمــل 
ــدوالرات  ــن ال ــارات م ــم ملي ــض لديه ــح البع ــض أصب ــل البع ــض عم ــل البع وعم
ــذ  ــة وال نحبّ ــة وضخم ــآت فخم ــي ومنش ــات ورشكات ومبان ــم مؤسس ــح لديه وأصب
التفاصيــل هنــا ألن هــذه اللمحــة ســتكفي، »الحــر تكفيــه اإلشــارة والعاقــل اللبيــب 
يكفيــه التلميــح« نعــرف ماحصــل عندنــا يف اليمــن وعــن قصــص املــايض وحكاياتــه 

هــذه املســألة معروفــة ال نحتــاج إىل اإلســهاب.
الرئيــس الصمــاد منــذ أن تبــوأ هــذه املســؤولية ووصــل إىل هــذا املوقــع يف املســؤولية 
ــاً إىل أن يحصــل مــن وراء هــذا املنصــب  ــاً وعملي ــم يســعى فعلي ــم يكــن همــه ول ل
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عــى أي مكاســب ماديــة، فــال هــو أصبــح صاحــب أرصــدة يف البنــوك وال هــو أصبــح 
لــه مؤسســات ورشكات تجاريــة، وليــس لــه قصــور وال فــالّت وال منشــآت ترفيهيــة 
وال أي يشء أبــداً، بــل لــم يســعى ألن يمتلــك مــن موقعــه هــذا يف الســلطة حتــى منــزالً 
عاديــاً ألرستــه وأطفالــه، إىل هــذه الدرجــة، بــل لــم يســعى ألن يحصــل عــى أي يشء، 
مرتبــه البســيط املتواضــع إن توفــر مــا يحصــل لــه يف واقــع حياتــه يف مــا كان عليــه 
ــا  ــن هن ــا وم ــن هن ــب م ــم يذه ــك، ل ــي بذل ــب ويكتف ــل إىل املنص ــل أن يص ــن قب م
ومــن هنــا ويدبّــر لــه الحيــل وااللتفافــات واألســاليب التــي عملهــا كثــرون كثــرون.

ــه الفضــل  ــه - ل ــو الفضــل هــذه كنيت ــه الفضــل - وهــو أب ــه الــرف ول وفعــالً ل
ولــه الــرف أنــه لقــي اللــه شــهيداً نظيفــاً عزيــزاً ســليماً لــم يخــن شــعبه يف فلــٍس 
واحــد وال يف دوالٍر واحــد، لــم يســطو عــى األرايض ولــم يأخــذ مــن هنــا ومــن هنــا 
ومــن هنــا كمــا صنــع اآلخــرون الذيــن يحاولــون دائمــاً أن يفرضــوا أنفســهم عــى 
ــم  ــض منه ــداً، البع ــاً وأب ــعب دائم ــذا الش ــى ه ــى ع ــوا حت ــعب وأن يتمنن ــذا الش ه
اليــوم يف صــف العــدوان يتحركــون بــكل مــا يســتطيعون وبــكل مــا أوتــوا مــن قــوة 
يســعون لفــرض أنفســهم مــن جديــد عــى هــذا الشــعب بعــد أن عــرف هــذا الشــعب 
ــوا إىل الســلطة وهــم »مناتيــف« يف البدايــة فقــراء  ــه مــن يــوم وصل ــوا إلي مــا وصل
ــة  يعنــي، يعرفهــم أهــايل مناطقهــم ثــم كيــف أصبحــوا اآلن أصحــاب ثــروات هائل
ــد  ــا ق ــن م ــداً ع ــة ج ــة طويل ــالّت وأرايض والحكاي ــور وف ــكات وقص ــة وممتل وطائل

حــازوه واســتأثروا بــه وحصلــوا عليــه.
الشــهيد الصمــاد هــو تــّرف وفــاز وأفلــح أن لقــي اللــه نزيهــاً لــم يــرق عــى هــذا 
الشــعب ال فلســاً وال قطعــة أرض ولــم يجنــي مــن موقعــه يف املســؤولية أي مكاســب 
ماديــة عــى حســاب هــذا الشــعب أبــداً، هــذا رشف وهــذا هــو النمــوذج الراقــي، هــذا 
هــو النمــوذج الراقــي الــذي تقدمــه املدرســة التــي ينتمــي إليهــا الرئيــس الشــهيد 
ــالم  ــة اإلس ــب, مدرس ــي طال ــن أب ــي ب ــة ع ــاه- مدرس ــه تغش ــة الل الصماد-رحم
املحمــدي األصيــل التــي ال تجعــل للســلطة يف أعــى موقــع فيهــا قيمــة الحــذاء, قيمــة 
النعــل, إذا لــم تكــن وســيلة إلحقــاق حــق وإماتــة باطــل وخدمــة األمــة التي تــرى أن 
عــى املســؤول كلمــا كــرت مســؤوليته أن يكــون أقــرب يف حياتــه حتــى املعيشــية من 
واقــع فقــراء بلــده وفقــراء أمتــه كــي يســتذكر عــى الــدوام معاناتهــم كــي يعيــش 
همهــم وأوجاعهــم و آالمهــم كــي ال تكتــض بــه البطنــة فــال يتذكــر اآلخريــن أبــداً, ال.

ــن  ــيئا م ــذ ش ــم يأخ ــهيداً ل ــه ش ــي الل ــذي لق ــاد ال ــا الصم ــة نموذجه ــذه املدرس ه
ــارات و ال يف  ــاكن و ال يف عق ــارة و ال يف مس ــدة و ال يف تج ــعب ال يف أرص ــوال الش أم
مــزارع و ال و ال و ال هــذا نمــوذج راقــي يفتخــر بــه الشــعب اليمنــي وهــو النمــوذج 
الــذي هــو اليــوم قــدوة لــكل املســؤولن, عــى كل املســؤولن اليــوم يف كافة مســتويات 
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ــذو  ــذوا ح ــؤولية أن يحت ــى مس ــؤولية إىل أع ــط مس ــن أبس ــة م ــؤولية يف الدول املس
الصمــاد, أن يحرصــوا عــى أن يكونــوا أوفيــاء مــع شــعبهم و أمنــاء عى مســؤولياتهم 
ومــا بأيديهــم وأن يكونــوا نزيهــن ســليمن وبعيديــن عــن الفســاد, هــذا النمــوذج 
الراقــي واملتميــز يفتخــر بــه شــعبنا اليــوم وســيظل يف الوجــدان الشــعبي والذاكــرة 

الشــعبية موجــوداً ال يُنــَى وقــدوة وأســوة ومفخــرة للشــعب اليمنــي.
أيضــاً النمــوذج الــذي يهمــه أن يضحــي بنفســه مــن موقعــه يف املســؤولية يف خدمــة 
شــعبه كيــف يفعــل اآلخــرون الذيــن ينتمــون إىل مدرســة الطغيــان، الذيــن ينتمــون 
إىل مدرســة الطغيــان يســتعد أن يضحــي بشــعبه بكلــه مــن أجــل منصبــه مــن أجــل 
ســلطته مــن أجــل مصالحــه الشــخصية أال نــرى اليــوم املرتزقــة ! أال يقدمــون هــذا 
النمــوذج ! مــا عنــده مشــكله يقــل لــك يــا أخــي طبيعــي يقتــل 24 مليــون ويبقــى 
مليــون24 مليــون يقتلــوا يقــل لــك يُقــَى عــى معظــم الشــعب اليمنــي املهــم يصــل 
إىل الســلطة، أمــا هــذا فهــو يذهــب ينــزل إىل امليــدان وهــو كان يف غايــة القــرب مــن 
النــاس وهــذه ميــزة كبــرة يحــرص عــى أن يكــون قريبــاً مــن النــاس كثــر اللقــاء 
بهــم كثــر التحــدث إليهــم كثــر التفقــد لهــم والتلمــس ألحوالهــم، ويعيــش معهــم 

أوجاعهــم و آالمهــم.
تحــرك إىل املحافظــات يف الفــرة األخــرة، يــوم نــزل إىل ذمــار تواصــل بــي وأخرنــي 
أنــه ســينزل إىل ذمــار, أنــا قلــت لــه قلــت أتمنــى أن تقلــل مــن التحــرك إىل املحافظات 
ــديد  ــه الش ــدى يل حرص ــوي أب ــد الج ــة الرص ــاد حال ــع ازدي ــروف م ــذه الظ يف ه
ورغبتــه الشــديدة يف أن ينــزل إىل هنــاك ويف األخــر كنــت متحرجــا مثــالً كيــف أتدخل 
أقــل ال و اال ممنــوع« ال« ففــي نهايــة املطــاف هــو يتحــرك مــن موقعــه يف املســؤولية، 
حتــى عندمــا قــرر أن ينــزل إىل محافظــة الحديــدة وأخرنــي أثنــاء تواصــي بــه أنــه 
ســينزل إىل محافظــة الحديــدة قلــت لــه أنــا ال أحبــذ نزولــك يف هــذا التوقيــت هنــاك 
ــاك حقــد كبــر مــن جانــب العــدو وســعي لالنتقــام هــذا  رصــد جــوي كبــر وهن
يشء نعرفــه بالــذات بعــد اإلخفــاق الكبــر لقــوى العــدوان و دخــول العــام الرابــع 
بزخــات صاروخيــة وتعاظــم يف القــدرات الصاروخيــة وأداء عســكري قــوي و فعــال 

هــذا مزعــج للعــدو.
ــي  ــع أن ــزول م ــاً يف الن ــزول وراغب ــى الن ــاً ع ــزول وحريص ــى الن ــراً ع ــكان م ف
كنــت أأمــل أنــه لــن ينــزل, تفاجــأت أنــه نــزل وكان مســتثاراً عندمــا قــال الســفر 
ــزاة  ــدوان والغ ــوى الع ــدوان وق ــتقبلون الع ــدة سيس ــايل يف الحدي ــي أن األه األمريك

ــورود. بال
ــتهداف  ــر االس ــدرك أن مخاط ــو ي ــؤولية وه ــه يف املس ــن موقع ــاحة م ــزل إىل الس ين
ــع  ــن املتوق ــة م ــزل إىل أي محافظ ــا ين ــه حينم ــروف وأن ــوال والظ ــة يف كل األح قائم
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أال يعــود ولذلــك مــن وقــت مبكــر هــو كان قــد أعــد وصيتــه وكتبهــا وأعــد نفســه 
للشــهادة، فيتحــرك وهــو يتوقعهــا يف كل اللحظــات وأنــا أتوجــه اليــوم بالــكالم إىل 

ــاء تهامــة عمومــا: أهــايل محافظــة الحديــدة األعــزاء وأبن
أنتــم يــا أبنــاء تهامــة الرفــاء عشــتم التجربــة املريــرة يف املــايض مــع كثــر مــن 
الشــخصيات يف الدولــة مــن مواقعهــا يف الســلطة مــن أعــى موقــع إىل مواقــع أخــرى 
ــوا  ــس ليقدم ــدة لي ــة الحدي ــون إىل محافظ ــرون ينزل ــف كان اآلخ ــم كي ــم عرفت وأنت
أرواحهــم يف خدمــة والدفــاع عــن أبنــاء محافظــة الحديــدة وليــس ليخوضــوا البحــر 
ــاهر  ــح ملش ــى األرايض وأصب ــطون ع ــاك فيس ــون إىل هن ــوا ينزل ــا كان ــم، إنم دونه
ــة أصبــح لهــم يف محافظــة الحديــدة مــزارع ومنشــآت وتجــارة  املســؤولن يف الدول
ــي  ــئول الفالن ــو للمس ــافة 13 كيل ــي مس ــي ه ــة الت ــك املزرع ــرة وتل وأراٍض كب
واملزرعــة التــي هــي 5 كيلــو لفــالن والتــي هــي 8 كيلــو لفــالن، مناطــق شاســعة جدا 

ــك األرايض التــي أصبحــت مــن نصيــب فــالن أو عــالن ووو إلــخ. وتل
ــة الخاصــة تعرفــون الحكايــة عنهــا الصمــاد لــم ينــزل  املبانــي واملنشــآت الرفيهي
يومــا مــا إىل الحديــدة ليقتطــع لــه أرضــا يجعــل منهــا مزرعــة لــه مزرعــة تجاريــة 
كبــرة أو يبنــي لــه فيهــا فيــال أو قــرا فخمــا أو منشــأة ترفيهيــة لــم ينــزل ليأخــذ 
بــل نــزل ليضحــي ويقــدم ويعطــي حتــى حياتــه وروحــه يف ســبيل اللــه ويف فــداء 
هــذا الشــعب ويف الدفــاع عــن هــذا البلــد وعــن أبنــاء تهامــة، ال ينبغــي ألبنــاء تهامــة 
أن ينســوا للشــهيد الصمــاد هــذا العطــاء، هــذه الــروح العظيمــة التــي لــم يســبق 

لهــم أن عرفوهــا ال عــن فــالن وال عــن عــالن.
الشــهيد الصمــاد نــزل يحمــل روحــه بــن كفيــه لــم يرغــب ولــم يقبــل لنفســه أن 
يبقــى بعيــدا عــن تلــك املخاطــر التــي تحيــط بكــم يــا أبنــاء تهامــة، نــزل إليكــم 
عــاش معكــم املخاطــر التــي تعيشــونها والتحديــات التــي تواجهونهــا وقــدم روحــه 
يف ســبيل اللــه وفــداًء لكــم أنتــم وكل أبنــاء اليمــن ويف ســبيل الدفــاع عــن وطنــه ويف 
ــات  ــر والتحدي ــذه املخاط ــوض ه ــأن يخ ــردد ب ــم ي ــؤوليته ل ــوض بمس ــبيل النه س
وأن يضحــي. هــذا هــو النمــوذج الراقــي الــذي مــا فكــر إال بــان يعطــي ومــا فكــر 
ــف يقــدم  ــأن يضحــي ومــا خطــط إال ألن يعمــل يف ســبيل كيــف يضحــي وكي إال ب
وماهــو أعظــم مــا يمكــن أن يقــدم، الظــروف التــي عانــى فيهــا شــعبنا اليمنــي عــى 
املســتوى االقتصــادي وقلــت اإليــرادات املاليــة نتيجــة الســيطرة مــن قــوى العــدوان 
ــة يف مــأرب يف شــبوة يف حرضمــوت  ــد عــى املنشــآت النفطي ومرتزقتهــا وخونــة البل
ــر  ــر الكب ــج والتأم ــر املمنه ــذ والتدم ــب املناف ــى أغل ــيطرتهم ع ــالد، س ــة الب يف بقي
ــل  ــوم ق ــل الي ــذا الرج ــن ه ــاليب لك ــائل واألس ــكل الوس ــة ب ــات االقتصادي والرضب
مــا يمكــن أن يقدمــه لشــعبه قــدم روحــه قــدم حياتــه هــل هنــاك يشء أغــى مــن 
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الــروح والحيــاة؟ هــذا هــو النمــوذج الــذي لــم يغــر بالســلطة لــم يتكــر لــم يطغــى 
ــعبي  ــه الش ــه ووجدان ــانية وإحساس ــاعره اإلنس ــة ومش ــه اإليماني ــد روحيت ــم يفق ل
ــرام  ــن الح ــا ع ــا ومتورع ــلطة وكان نزيه ــع الس ــن موق ــاني م ــؤول واإلنس واملس
ــا بهــذه النزاهــة، ومــن املهــم  ــه ســبحانه وتعــاىل مضحي ــا وخــرج لقــي الل ونظيف
جــدا أن يكــون هــذا النمــوذج هــو النمــوذج الــذي نركــز عليــه يف موقــع املســئولية 

ــه األخــوة املســئولون يف مواقــع املســئولية كافــة. ــدي ب والســلطة ويقت
ــتوى  ــى املس ــعبنا ع ــة ش ــد الجريم ــا بع ــوم م ــة الي ــتوى التضحي ــى مس ــم ع ث
الرســمي والشــعبي قــدم أول رســالة يف التماســك والصمــود والثبــات والعــزم والهمــة 
ــم  ــن امله ــن م ــة ولك ــة مهم ــرة عظيم ــالة كب ــذه رس ــود وه ــتمرارية يف الصم واالس
جــدا عــى املســتوى الرســمي أن يتجــه كل املســئولن بجديــة واستشــعار باملســئولية 
والوفــاء لهــذا الشــهيد العظيــم عــى أســاس املــروع الــذي أرســاه والعنــوان الكبــر 
ــو  ــوان ه ــذا العن ــة وه ــذه الخالص ــي« ه ــٌد تحم ــي وي ــد تبن ــه »ي ــادى ب ــذي ن ال
ــه جميعــا، فــكل الذيــن هــم يف موقــع املســئولية  ــا أن نركــز علي الخالصــة ملــا علين
عليهــم أن يتجهــوا للبنــاء ولومــن ظــروف صعبــة ولــو مــن واقــع صعــب، بعــض 
املســئولن الــذي لديهــم أولويــات أو اهتمامــات أو اتجاهــات ثانيــة نأمــل لهــم مــن 
ــه الهدايــة وأن يكــون لهــذه التضحيــة ولهــذا العطــاء أثــر إيجابــي يف نفوســهم  الل
فيتجهــون مــن حالــة املزايــدات والتشــاعيب والتطبيــل ألنفســهم إىل العمــل بإخــالص 
ــى  ــن ع ــلق م ــة يف التس ــة الرغب ــان طبيع ــرك اإلنس ــاء، وي ــدق وإىل العط ــد وص وج

ــن. ــور اآلخري ــاف و ظه أكت
منــذ بدايــة العــدوان وإىل اليــوم هنــاك الكثــر مــن الشــهداء ومــن البديهــي واملعروف 
يف واقعنــا الشــعبي أن أكثــر فئــة تقــدم الشــهداء وأكــر رصيــد مــن الشــهداء هــم 
ــادات مــن مختلــف  ــه ضمــن هــؤالء أعــداد كبــرة مــن القي مــن جانــب أنصــار الل

املســتويات مــن الصــف األول إىل كل املســتويات.
ــا  ــديد م ــعى لتس ــن نس ــه دي ــب وعلي ــهادة يذه ــه الش ــم الل ــن منحه ــؤالء الذي كل ه
بقــي عليــه مــن ديــون ألن الــكل يفكــر مــا الــذي يعطــي مــا الــذي يقــدم مــا الــذي 
يبــذل، البعــض يحــاول أن يشــعب أن يتســلق مــن عــى أكتــاف اآلخريــن فــال هــو 
يعمــل مــا عليــه أن يعملــه مــن موقعــه يف املســئولية، البعــض وزراء يعني يف مســتوى 
ــا  ــيئ كلم ــيئ يس ــن يس ــيئ إىل اآلخري ــدث يس ــدث يتح ــس يتح ــن يجل ــر، لك وزي
استشــهد شــهيد لــم يكــن وراءه إال رصيــد عظيــم مــن العطــاء، لــم يكــن لديــه أي 

يشء ممــا يقولــه اآلخريــن.
اآلخــرون ممــن لهــم تأريــخ أســود يف الفســاد والنهــب والســيطرة عــى مصالــح هــذه 
ــاءة  ــاس إس ــر الن ــم أكث ــئولية ه ــم يف املس ــم ومواقعه ــتغالل ملناصبه ــعب واالس الش
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ــيح  ــوع التماس ــعب دم ــى الش ــون ع ــابقة يذرف ــات س ــا يف كلم ــا قلن ــث وكم وحدي
نهبــوا ثرواتــه وبكــوا عليــه ويجلســون يتحدثــون بالســوء عــن اآلخريــن. 

نقــول لكــم نموذجنــا هــو هــذا النمــوذج، نمــوذج صالــح الصمــاد، نمــوذج الشــهداء 
مــن كل املســتويات وهــم بأعــداد كبــرة ممــن غــادروا هــذه الحيــاة وهــم وراءهــم 
ــك وال يف أي  ــد ال يف بن ــم أي رصي ــس لديه ــن لي ــة ولك ــن التضحي ــم م ــد عظي رصي

مــكان عطــاء عطــاء وتضحيــة وبــذل يف كل يش حتــى الــروح.
املقــام ليــس مقــام عتــاب ولكــن تذكــر باملســئولية، الذيــن هــم يف موقــع املســئولية 
مــن كل املكونــات كل مســئويل الدولــة مــن أي مكــون كان عليهــم أن يتقــوا اللــه، إن 
مــن الوفــاء لهــذا الشــهيد أن تتقــوا اللــه يف النهــوض بمســئولياتكم بأمانــة بجديــة 
ــذا  ــة ه ــوق كل يش وخدم ــه ف ــوى الل ــوا تق ــالص وأن تراع ــرص بإخ ــدق بح بص

الشــعب.
ــب  ــخصية، املكاس ــب ش ــات وال مكاس ــدات وال تالعب ــة مزاي ــة مرحل ــت املرحل ليس
الشــخصية مــا الوقــت وقتهــا أبــدا، الوقــت وقــت عمــل ومســئولية وتضحيــة هــذا مــا 
عــى الجميــع أن يركــز عليــه، والبعــد عــن الفســاد والحــرص عــى النزاهــة والجــد يف 

بلــورة مــروع يــد تبنــي ليأخــذ مســاره العمــي ويــد تحمــي.
التحــدي كبــر قــوى العــدوان تســعى بــكل مــا تســتطيع وكلفتهــا هائلــة جــدا جــدا، 
ــم  ــوم يطالبه ــة، الي ــا باملهزل ــا أن نصفه ــا معه ــن لن ــة يمك ــت إىل درج ــي وصل يعن
ترامــب بالرليونــات مــن األمــوال لــم يكتفــي بمــا قــد أخــذه عليهــم، ال يــزال رشهــا 
جــدا، هــذا ترامــب رشه لدرجــة عجيبــة يريــد أن يحلبهــم بشــكل مســتمر بكل شــدة، 
ــة ال  ــه بشــدة وبراهــة رهيب ــه يحلب ــا ســيجف ألن ــكاد أن يجــف وقريب رضعهــم ي
نظــر لهــا أبــدا، كلفتهــم هائلــة، مــع ذلــك هــم يبذلــون كل جهــد يحشــدون املرتزقــة 
مــن أقطــار كثــرة مــن دول كثــرة، مؤخــرا حشــدوا حتــى مــن تشــاد مــن النيجــر 
مــن دول افريقيــة، األســبوع املــايض كانــوا يحاولــوا أن يحشــدوا حتــى مــن أوغنــدا 
ــد أو ألي فئــة  مــن دول كثــرة أي دولــة يحصلــون فيهــا مرتزقــة أو أي زعيــم يف بل
ــدود  ــم إىل الح ــوا به ــروا ويدفع ــة يش ــه برع ــه أو جماعت ــه أو جيش ــع أصحاب يبي
وإىل الجبهــة أخــرى مــع عملهــم الــدءوب الســتقطاب مــن يف الداخــل هــم يحاولــون 
دائمــا، فهــم يبذلــون كل جهــد يف عمليــة الغــزو واالحتــالل وعملياتهــم القتاليــة، لذلك 
ــدي  ــاد يف التص ــرك الج ــا يف التح ــئوليتنا جميع ــدا مس ــدرك جي ــون أن ن ــن معني نح
ــدوان  ــذا الع ــي، ه ــدوان األجنب ــذا الع ــا ه ــالل بلدن ــادف إىل احت ــدوان اله ــذا الع له
الســاعي الحتــالل بلدنــا واســتعباد شــعبنا وكمــا قلنــا، رأينــا نموذج هــذا العــدوان يف 
املناطــق املحتلــة، انعــدام لأمــن ســيطرة عــى كل املنشــآت الســيادية إذالل للشــعب، 
ــعة،  ــم البش ــكاب للجرائ ــتعان، ارت ــه املس ــراض والل ــك لأع ــراض، هت ــك لأع هت
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اضطهــاد غــر مســبوق، واقــع فوضــوي بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، هــذا هــو الحــال 
يف املحافظــات الجنوبيــة، وبعــض املناطــق يف محافظــة تعــز ويف مناطــق أخــرى هــذا 

هــو الحــال القائــم.
فنحــن معنيــون اليــوم أن نركــز عــى التحشــيد للجبهــات والتجنيــد، دائمــا الجبهــة 
تحتــاج إىل العنــر البــري إىل املقاتــل مناطــق فيهــا الكثــر، فيهــا اآلالف املؤلفــة، 
ــة  ــروح املعنوي ــون ال ــن يمتلك ــر مَم ــاك الكث ــر، وهن ــعب كب ــا ش ــه عندن ــد لل الحم
ــا تحــرك مــن  ــب لهــذه املســألة حــرص عليه ــال بحاجــة ترتي ــة واإلرادة للقت العالي
ــع  ــاس م ــك للن ــن وتحري ــن املثقف ــاء م ــن العلم ــخصيات م ــن الش ــات م الوجاه
ــى  ــر ع ــي تؤث ــل الت ــن العوام ــد م ــن واح ــأرس املرابط ــوى ب ــة قص ــام وعناي اهتم

ــن. ــروف أرس املرابط ــة ظ ــألة املرابط مس
عــى ذوي الير،الدولــة مــن جانــب، املنظمــات الخريــة، الجانــب االجتماعــي للنــاس 
ــى  ــاة ع ــال املواس ــاب امل ــن أصح ــار م ــن التج ــر م ــم خ ــن فيه ــات الذي والوجاه
املســتوى االجتماعــي بــن أبنــاء أن يكــون هنــاك حمايــة ألرس املرابطــن هــذه املســألة 
ــن  ــال وليطم ــات ويف القت ــتمرار يف الجبه ــم لالس ــة له ــن الفرص ــدا لتأم ــة ج مهم
مــن يذهــب إىل الجبهــة ليقاتــل بــأن ورائــه مــن يهتــم بأرستــه مــن يعتنــي بتوفــر 
ــن إىل الطعــام إىل القــوت الــرضوري  ــا يكونــون مفتقري ــة هن احتياجاتهــم الرضوري

الجميــع معنيــون باالهتمــام مــن جانبهــم التحشــيد.
العنايــة يف مــا يتعلــق بالجانــب املــايل للمســاندة الحــرب تحتــاج إىل املــال هــذا يشء 
بديهــي القــدرات العســكرية االحتياجــات املتنوعــة مــن الســالح إىل الغــذاء إىل الــدواء 
كافــة االحتياجــات البــد مــن العمــل عــى مســاندة هــذا الجانــب. الجانــب الداخــي 
باملجتمــع والعنايــة باملجتمــع يف الفقــراء يف الفئــات األكثــر تــرضراً بســبب العــدوان 
ــى  ــعبان ع ــهر ش ــال ش ــد اكتم ــون بع ــوى قادم ــب أن يتق ــي يج ــل االجتماع التكاف
الشــهر الكريــم شــهر رمضــان املبــارك شــهر ينبغــي أن تــزداد فيــه املواســاة نأمــل 
ــزكاة  ــون لل ــزكاة ليك ــون ال ــان قان ــز الرمل ــد أنج ــان إال وق ــهر رمض ــي ش أال يأت
ــه  فاعليــة كبــرة يف العنايــة بالفقــراء وإســهام أســايس لالهتمــام بهــم كمــا أراد الل
لهــذا الركــن مــن أركان اإلســالم أن يكــون لــُه هــذه القيمــة يف واقــع الحيــاة، العنايــة 
بالفقــراء واملحتاجــن وهــم كثــر وتعزيــز حالــة املواســاة، أيضــا مــن غــر الــزكاة 
أيضــاً فمســارنا اليــوم هــو مســار صمــود فالجريمــة هــذه لــن تمــر دون حســاب 
عــى مســتوى القــدرات العســكرية العمليــات غــر ذلــك ولكــن املهــم جــداً هــو أن 
ــاً وأن يكــون الشــهيد  ــراً وعظيم ــاً وكب ــة دافعــاً وحافــزاً إضافي تكــون هــذه العملي
ــرك يف أداء  ــد للتح ــذا البل ــرار يف ه ــكل األح ــا ل ــاه ملهم ــه تغش ــة الل ــاد رحم الصم
مســؤولياتهم يف كل املجــاالت ولدعــم املوقــف العســكري أيضــاً هــذا يشٌء مهــم ويشء 
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أســايس ويشء يجــب أن نركــز عليــه وأن نســعى لــه.
ــذ ترامــب  ــر وهــو تنفي ــه مــن خطــر كب ــام هــذه الكلمــة ونحــن عــى مقُرب يف خت
ــا طبيعــة الــدور الســلبي  ــة بنقــل ســفارة أمريــكا إىل القــدس رأين لوعــده للصهاين
للنظــام الســعودي يف التأمــر عــى القضيــة الفلســطينية وعــى الشــعب الفلســطيني 
يهمنــا اليــوم أن نقــول إن العــدوان عــى بلدنــا ليــس منفصــالً عــن التأمــر عــى واقع 
ــة الفلســطينية ذاتهــا، املؤامــرة كبــرة جــداً واملســتفيد  ــه وعــى القضي املنطقــة بكل
أكــر واألول مــن هــذا العــدوان ومــن املؤامــرة عــى بقيــة بلــدان املنطقــة يف كل بلــدان 
املنطقــة يف ســوريا يف لبنــان يف العــراق يف بقيــة البلــدان العربيــة، املســتفيد األول والذي 
مــن أجلــه كل هــذه األحــداث والــذي صمــم وهنــدس هــذه الحــروب وهــذه األحــداث 
هــو األمريكــي واإلرسائيــي وطبيعــة االرتبــاط بالنظــام الســعودي واإلماراتــي ومــن 
ــوفاً  ــات مكش ــاً وب ــات واضح ــة ب ــرات األمريكي ــة واملؤام ــدة األمريكي ــا باألجن معهم
بمــا ال حاجــة للتحليــل والحديــث عنــه، لنــدرك جميعــاً طبيعــة هــذه املعركــة، اليــوم 
األحــرار مــن أبنــاء األمــة يخوضــون معركــة التحريــر معركــة الحفــاظ عــى مــا بقي 
مــن كيــان لأمــة ملواجهــة أكــر مؤامــرة اســتهدفت فلســطن، اســتهدفت املقدســات، 
ــرة  ــا، مؤام ــالمية بأرسه ــة اإلس ــتهدفت األم ــا، اس ــة بكله ــة العربي ــتهدفت املنطق اس
التفتيــت والتفكيــك واإلســقاط كليــاً للكيــان اإلســالمي بمــا يف داخلــه الكيــان العربــي 
ــن  ــا الحقيقي ــهل ألعدائه ــا يس ــار فيم ــة االنهي ــة إىل حاف ــول باألم ــعي بالوص والس

والرئيســين الســيطرة التامــة عليهــا.
ــن كل  ــل ب ــاون والتكاف ــات والتع ــود والثب ــة الصم ــز حال ــاً بتعزي ــون جميع معني

ــة. ــرار األم أح
ــاد وكل  ــس الصم ــز الرئي ــهيدنا العزي ــم ش ــاىل أن يرح ــبحانه وتع ــه س ــأل الل أس
ــن  ــرج ع ــا وان يف ــرار يف أمتن ــر كل األح ــعبنا وين ــر ش ــرار وأن ين ــهداء األب الش

ــاء. ــميع الدع ــُه س ــا إن ــفي جرحان ــا وان يش أرسان
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
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