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َد قائُد الثورة السـيد عبـد امللك بدر  َجـــدَّ
الديـن الحوثي وضـَع النقاِط عـىل الحروف 
وإطالع الشـعب اليمني عىل الصورة الكاملة 
للمرحلـة الراهنـة، وُخُصوصـاً فيمـا يتعلق 
تحالـف  وموقـف  الجاريـة،  باملشـاورات 
العـدوان ورعاته فيها؛ ِمـن أجل إغالق الباب 
أمام أية محـاوالت للتضليل أَو لاللتفاف عىل 
االسـتحقاقات واملطالب الشعبيّة املرشوعة، 
ولوضـع العـدّو مـرة أُخـرى أمـام رضورة 
التوقف عن املماطلـة لتجنب التداعيات التي 

سترتتب عليها. 
 

طرتطئ خفخ لطاخسغث
القائـد جدد التأكيد عـىل التوصيف الفعيل 
للمرحلـة، مؤّكـداً أنها مرحلة حرب لكن مع 
«خفـض للتصعيـد» فقط، وهو مـا كان قد 
أّكـد عليه أَيْـضاً يف خطابه السـابق؛ حرصاً 
عىل إغالق املجال أمام أية محاوالت الستثمار 
الهـدوء النسـبي الراهـن لتقديـم تصورات 
مغلوطة وخاطئة تخـادع الرأي العام وتتيح 

للعدو التالعب به. 
ويف إطـار هـذا التوصيـف، أّكــد القائـد 
عـىل أن مـا تحّقق حتـى اآلن هـو «انفراجة 
محدودة عىل مسـتوى حركة ميناء الحديدة 
ومطـار صنعـاء» وأن املطالب الشـعبيّة ما 
زالت قائمة؛ باعتبارها استحقاقاٍت ال مجاَل 

للتنصل عنها من جانب تحالف العدوان. 
ـُن أَيْـضاً  كما أّكــد أن هذه املرحلَة تتضمَّ
مواصلَة العمل عىل منع نهب الثروة الوطنية 
النفطية، وهو ما يعزز التأكيد عىل أن الوضع 
ما زال مفتوحاً عـىل ُكـّل االحتماالت، يف ظل 
عـدم وجود قـرار واضح من جانـب تحالف 
العدوان باالستجابة ملطالب الشعب اليمني. 

 

تسظٌُّئ أطرغضغ وظعاغا سثواظغئ
وتأكيـداً عـىل محدوديـة التقـدم الذي تم 
إحـراُزه، ولقطع الطريق أمـام أي تصورات 
غـري دقيقة قـد تنتُج عـن غيـاب التفاصيل 
أَو عـن محاوالت العـدّو لتضليل الرأي العام، 
سـّلط القائـد املزيـَد من الضوء عـىل موقف 
املرحلـة  خـالل  ورعاتـه  العـدوان  تحالـف 
الراهنـة، مؤّكــداً أن: «األمريكـي يحاول أن 
يعرقل املسـاعي الُعمانية، وأدواته الطيعة ال 
تحمل النوايا الحَسـنة، واتّجاهها يف األََساس 
عدوانـي»، يف تلخيـص يوضـُح أن املؤرشاِت 
اإليجابيَة ال زالت غريَ كافية وأن سلبية العدّو 
قد تعيد إشـعال الحرب يف أي لحظة، وهو ما 
كان القائـد قـد أوضحه يف الخطاب السـابق 

أَيْـضاً. 
 

ق طةاَل لطاظخض سظ الاجاطات السقم
ويف سـياق الحديـث عن تفاصيـل موقف 
العـدّو، كشـف القائـد أن الواليـاِت املتحـدة 
األمريكيـة تعمُل يف ثالثة مسـارات مرتابطة 
إلعاقـة جهـود الوسـيط العمانـي، وأن أول 
هذه املسارات هو محاولة إبعاد دول تحالف 
العدوان عن أي التزامات ترتتب عىل أي اتّفاق 
وتحويل املسألة كلها إىل مسألة داخلية، وهو 
مـا يعنـي أن موقـَف العدّو حتى اآلن يسـري 

يف اتّجـاه الحصول عىل اتّفاق شـكيل يضمن 
بـه مصالحـه يف ظـل حرمـان اليمنيني من 

حقوقهم. 
وأّكـد قائد الثورة أن املوقف الوطني تجاه 
هذا السلوك هو أنه «ال يمكن السماح لتحالف 
العـدوان وقيادته الرسـمية املعلنـة (النظام 
السـعودّي) بالتهرب من أية التزامات ترتتب 
عـىل أي اتّفـاق أَو تفاهـم؛ ألَنَّه هـو الطرف 

املحارب».
َوأََضـاَف يف رسالة طمأنة للشعب اليمني، 
وتحذيـر للعـدو يف الوقت نفسـه، أن الطرف 
الوطني «ليس غبياً أَو ساذجاً ليعفَي تحالف 
العدوان من االستحقاقات املرشوعة للشعب 

اليمني. 
فليعَلـِم األمريكـي والربيطانـي وليعـرف 
تحمـل  عليهـم  أن  واإلماراتـي  السـعودّي 
التزاماتهم واالستحقاقات املرشوعة لشعبنا.

 

واحظطظ تسغُص تمضني الحسإ طظ بروته
املسـار الثانـي الـذي أّكـد قائـُد الثورة أن 
الواليـاِت املتحدة تسـعى فيـه لعرقلة جهود 
السـالم، هـو منـُع رصف املرتبـات وتمكني 
الشعب اليمني من ثرواته الوطنية، علماً بأن 
هذه نقطة جوهرية ال يمكن إحراز أي تقدم 

فعيل يف أي تفاهم بدونها. 
ويف هذا املسار أشـار القائد إىل أن الواليات 
املتحدَة تسعى لتقديِم املرتِزقة كطرف رئييس 
بدالً عـن دول تحالـف العدوان التي تسـعى 
للظهـور بمظهـر الوسـيط، وهـي محاولٌة 
واضحٌة لتضييع حقوق الشـعب اليمني عن 
طريق إلقاء املسـؤولية عـىل األدوات التي ال 

تمتلك أي قرار. 
وهنـا، يؤّكـد قائد الثورة وبشـكل واضح 
عىل استحالة «تحويل املسألة إىل مشكلة مع 
صغار املرتِزقة» منبًِّها إىل أن «تحالف العدوان 
هو الذي يتحمل املسـؤولية اليوم يف أن يتيح 
لشـعبنا االسـتفادة من ثروتـه النفطية مع 
تعويضه عما حرم منه عىل مدى 8 سنوات». 
ويضيـف أنـه «ال يمكـن أن يتحـول دور 
مـن قّدم نفَسـه منـذ بداية العـدوان بصفة 
قائـد للحـرب ومنفـذ للعمليـات الهجومية 
عـىل بلدنـا إىل ُمَجــّرد وسـيط» مذكِّـراً بأن 

َم نفَسه كقائٍد لتحالف  «النظاَم السعودّي َقدَّ
العـدوان وعىل املسـتوى التنفيـذي هو فعالً 
القائـد املبارش فيمـا األمريكـي والربيطاني 

واإلرسائييل لهم الدور اإلرشايف».
هذه التأكيداُت تحمُل رسـائَل مبارشًة بأن 
صنعـاَء لن تقبل أبداً بفتح املجال أمام العدّو 
للتالعب بمبدأ التفاوض، وأطرافه الحقيقية، 
وأن هذا املسـار له نهاية مسـدودة، وبالتايل 
ه ال بديـَل عـن تلبيـة مطالب الشـعب  َفـإنـَّ
اليمنـي بالكيفيـة الصحيحـة إال العـودة إىل 

نقطة الصفر. 
 

طساعٍ أطرغضغٌئ إلذالئ أطث اقتاقل 
القائـُد أّكـد أَيْـضاً أن الوالياِت املتحدَة عىل 
مسار ثالث إلعاقة جهود السالم، وهو مسار 
تأجيل خطوة انسـحاب القوات األجنبية «إىل 
 ، أجل مسـمى»؛ ِمـن أجل إبقاء البلـد محتالٍّ
وهي نقطة جدد قائد الثورة التأكيد عىل أنها 
«جوهرية» بالنسبة للطرف الوطني، وهو ما 
يعني أَيْـضاً استحالة إحراز أي تقدم حقيقي 
يف مسار السالم بدون معالجة هذه النقطة. 

هـذا أَيْـضاً مـا أوضحه القائـد من خالل 
التأكيد عىل أنه «ال يمكن أن يكون هناك َحـّل 
للمشاكل الداخلية يف البلد يف ظل وجود حالة 
الحـرب والحصـار واالحتـالل»، َو»ال يمكن 
القبـول بأيـة حلول سياسـية يف ظـل وجود 
قـوات أجنبية غازية محتّلـة يف أية محافظة 
أَو جزيـرة» وأن «البحث عن حلول سياسـية 
يف ظـل وجود احتـالل أجنبي يشـكل ابتزازاً 
وتعزيـزاً لسـيطرة املحتـّل األجنبـي وتدخال 

مبارشا منه يف شؤون بلدنا».
 

«اْرتطعا سظ أرضظا وطغاعظا وججرظا»
يخـص  فيمـا  العـدّو  موقـف  عـىل  ا  وَردٍّ
االحتـالل، أطلق قائد الثورة جملـَة تأكيدات 
تحمـل مالمـَح مسـار مهـم من مسـارات 
املرحلة القادمة، وهو مسار العمل عىل طرد 
القوات األجنبية، َحيُث أّكـد القائد أن صنعاء 
ستسـعى «لدحر العدوان سـواء يف الجزر أَو 
يف الـرب أَو يف البحر ومن ُكـّل ما يمثل انتهاكاً 
السـتقالل وسـيادة سـيادة لبلدنا جوا وبرا 

وبحـرا».
ووجـه القائـد خطابـه مبـارشة للقوات 
األمريكية والربيطانية والسعوديّة واإلماراتي 
املتواجـدة يف اليمـن قائال: «ارحلـوا من ُكـّل 
محافظاتنا ومن مياهنـا اإلقليمية» مؤّكـداً 
األمريكيـة  العسـكرية  القواعـد  إنشـاء  أن 
يف املهـرة أَو حرضمـوت أَو إرسـال أيـة قوة 
بريطانية يعترب احتالالً ومشاركة مبارشة يف 
العدوان وأن لصنعـاء «الحق يف التعامل معه 

عىل هذا األََساس». 
 

تتثغٌر إضايف لطسثو
يف  وردت  التـي  والتحذيـراُت  التأكيـداُت 
خطـاب القائد فيما يتعلـق باملرحلة الراهنة 
شـكلت صـورة كاملة عـن الوضـع، يمكن 
تلخيصها بالقول إن: تحالَف العدوان ورعاته 
ال يزالـون يتمسـكون بآمالهـم ومطامِعهم 
القديمـة التـي ال يمكـن الجمـع بينها وبني 
حالة السـالم، وهـي حالٌة تسـتلزُم وضَعهم 
مرًة أُخـرى يف مواجهة املخاطـر والتداعيات 

التي ترتتب عىل هذا املوقف. 
وقد أوضـح قائُد الثورة هذه الرسـالة من 
خـالل دعوتـه للخـروج الجماهـريي تحت 
عناويـَن محـّددة تضمنـت «تحذيـر تحالف 
العدوان» من اإلرصار عىل التعنت واملماطلة؛ 
ألَنَّ الخـروَج تحـت هـذا العنـوان سـيمثل 
تفويًضا شعبيٍّا رصيًحا للقيادة باتِّخاذ كافة 
اإلجراءات املناسـبة لردع العدّو والتعامل مع 
حالـة املماطلة التي يرفـض مغادرتها، وهو 
ما أّكـدت صنعاء يف وقت سـابق أنها جاهزة 

للتعامل معه عسكريٍّا. 
ويذكِّـُر هذا التحذيـُر بتحذيٍر سـابٍق كان 
قائُد الثورة وّجهه وبتفويض شـعبي واسع، 
األمـر الذي أجرب تحالَُف العدوان عىل إرسـال 

الوسطاء إىل صنعاء بعدها بأيام قليلة. 
ويعـزُِّز هـذا التحذيُر تأكيـَد قائـد الثورة 
يف خطابه السـابق عـىل أن «الوقَت سـينفد 
وخفض التصعيد لن يسـتمرَّ إىل األبد»، وهو 
التأكيـُد بوضوح الذي يبدو أن القائَد حريٌص 
عىل جعله ملموًسـا بشـكل أكرب لدى تحالف 
ـة قبل اتِّخاذ  العـدوان؛ ِمن أجل إتمـام الُحجَّ

أية «خيارات ضاغطة». 

الصائث غضاحش الةماعري بافاخغض املرتطئ 
الراعظئ وتصغصئ طعصش السثو

ضحــش طسارات الاسظئ افطرغضغ ورد سطغعا باأضغثات تاجمئ سطى بئات المعصش العذظغ
وضع أذــراف السثوان شغ طعاجعئ الافعغخ الحــسئغ طةّثًدا إلغــقق باب المماذطئ 
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خرج اآلالف من أبناء الشـعب اليمني يف سـاحة باب 
اليمن بصنعـاء، أمس، يف مسـرية جماهريية كربى وفاء 
للرئيـس الشـهيد صالح عـيل الصماد، وتدشـني مرحلة 

جديدة من التصعيد يف وجوه املحتّلني. 
ورفع املشـاركون يف املسرية شعارات ارحل يا محتّل، 
ارحـل يا أمريكي، ارحـل يا بريطاني، ارحل يا سـعودّي، 
ارحل يـا إماراتـي، وصـور الشـهيد الصماد وشـعارات 
مرّدديـن  الفلسـطيني،  والعلـم  واملقاطعـة  الرصخـة 
بهتافات الله أكـرب، املوت ألمريكا، املوت إلرسائيل، اللعنة 
عىل اليهود، النرص لإلسـالم، لبيك يا شـهيد ثالثاً، وترديد 
شعارات مؤّكـدة عىل أن فلسطني كانت وستظل القضية 
األوىل للشـعب اليمنـي واألمـة العربية واإلسـالمية مهما 

تخاذل املتخاذلون وطبع املطبعون. 
وجددت الحشـود الجماهريية، العهد بالوفاء للشهيد 
الصماد وامليض عـىل دربه ومواصلة الثبـات والصمود يف 
مواجهـة العدوان حتى تحرير ُكـّل شـرب من أرض اليمن 
من الغزاة واملحتّلني، ودعم ووقوف الشـعب اليمني قيادة 
وحكومة وشعباً إىل جانب الشعب الفلسطيني يف مواجهة 
غطرسـة وإجرام العدّو الصهيوني، حتى استعادة كامل 
أراضيـه املغتصبة وإقامة دولته الفلسـطينية املسـتقلة 

عىل كامل ترابه وعاصمتها القدس الرشيف. 
 ووجهـت الجماهري املحتشـدة، رسـالة تحذير لدول 
العـدوان مـن مغبـة االسـتمرار يف عدوانهـا وحصارها، 
مطالبـة بإخراج ُكــّل القوات األجنبية مـن كافة أرايض 
اليمن؛ ألَنَّ الشـعب اليمني ال يمكن أن يقبل بوجود قوات 

محتّلة عىل أراضيه. 
ودعـت الحشـود الجماهرييـة، أبناء الشـعب اليمني 
لالسـتمرار يف مواجهة العدوان متوكلـني ومعتمدين عىل 

الله وواثقني بوعده بالنرص. 
وخالل املسـرية أوضح مستشـار املجلس السـيايس 
األعـىل العالمـة محمـد مفتـاح يف كلمـة الفعاليـة، أن 
الحضـور الكبـري ألحـرار اليمـن ورجاالته يف هـذا املقام 
املهيب ومختلف السـاحات واملحافظات هو تلبية لدعوة 
قائـد الثـورة، وفاء للشـهداء العظمـاء، الشـهيد القائد 
السـيد حسـني بـدر الديـن الحوثـي، والرئيس الشـهيد 
صالح الصماد، وكّل الشـهداء األبرار يف اليمن وفلسـطني 
وكّل بقـاع الدنيـا، وتضامنـا مـع الشـعب الفلسـطيني 
الذي تواطـأت قوى الرش العاملية عـىل ظلمه واضطهاده 

وترشيده من أرضه، والتآمر عىل قضيته العادلة. 
وقال مفتـاح: «نحن يف اليمن نطلـق رشارة املواجهة 
للظلـم والطغيان بعـد أن حذر قائد الثـورة باألمس ُكـّل 
من سـولت له نفسه أن يدنس أرض اليمن بقوله: «ارحل 

أيها املحتّل». 
وذكـر العالمـة مفتـاح «أن الشـهيد القائـد والقادة 
العظمـاء ويف مقدمتهـم الرئيس الشـهيد الصماد حّرروا 
النفـوس مـن الخـوف واإلرهـاب والطغيـان والتضليـل 
األمريكي، وها هـو قائد الثورة اليوم يطلق رصخة ارحل 
أيها املحتّل لتحريـر األرض بعد تحرير النفوس»، مؤّكـداً 
أنـه وبعد هذا اإلعـالن ال مقام ملحتّل بـأرض اليمن بإذن 
الله وسـتنطلق املقاومة الشـعبيّة يف ُكـّل مـكان يتواجد 
فيه املحتّل، وستمتد هذه الرصخة إىل فلسطني لترصخ يف 
وجه املحتّل الغاصب الذي ينتهك الحرمات ويسفك الدماء 
ويهدم املنـازل ويرتكب ُكـّل قبيـح بتواطؤ دويل وعربي، 

ولن يجد املحتّل أمامه أية وسيلة سوى الرحيل. 
َوأََضـاَف «نقول ألبناء الشـعب الفلسـطيني دماؤكم 
هـي دماؤنا، ودماؤنا دماؤكم، وكّل دم يسـفك عىل أرض 
فلسـطني هو دم يسـفك عىل أرض اليمن، وكّل مظلومية 
تقع عىل أي فلسـطيني داخل فلسطني أَو يف الشتات هي 
ــة وكّل  مظلوميـة للشـعب اليمني وكّل حر يف هـذه األُمَّ

أحرار العالم». 
من جهته أشار فضل الصماد نجل الرئيس الشهيد، إىل 
أن الشـعوب الحية ال تنىس قضاياها العادلة وتضحياتها 
وشهدائها الذين قدموا أرواحهم لكرامة األوطان وعزتها. 
ولفـت إىل أن الشـعب اليمنـي رضب أروع األمثلـة يف 
الوفـاء للشـهداء وللرئيـس الشـهيد وما زال عـىل العهد 
والـدرب، مؤّكـداً أن الرئيس الشـهيد سـيبقى حياً طاملا 
بقـي الجميـع حارضيـن يف تحمـل املسـؤولة ومواصلة 

طريق الكفاح والنضال. 
وقـال نجل الشـهيد: «عهـداً أن نبقى حاملـني لوالء 
الرئيس الشهيد وبذات العزم الذي كان عليه، حتى تحرير 
اليمـن ودحر الغزاة واملحتّلني من ُكــّل أراضيه براً وبحراً 
وجزراً، ولن يسـقط اللواء طاملا الشـعب عىل خط الثورة 
ُمسـتمرٍّا يف معركـة التحـّرر»، متطرقاً إىل مقولـة والده 
الرئيس الشهيد الصماد: «نحن لم نضحِّ بأنفسنا وأموالنا 

وممتلكاتنا، ثم نعلن استسالمنا، نحن لم يعد لدينا يف هذا 
الشـعب ما نخرسه، ولـم يبق لنا سـوى كرامتنا وعزتنا، 
وهـي التي ال يمكن أن نسـاوم عليها أَو نستسـلم يف آخر 

املطاف». 
وأضـاف: «نقـول لألعـداء، قتلتـم الرئيـس الصماد 
قتلتـم  الصمـاد،  روح  يحمـل  شـعباً  أحييتـم  لكنكـم 
الرئيس لتسـقط الدولـة فبقيت الدولـة، قتلتم الرئيس 
لينهار الشـعب فنهض الشـعب، قتلتم الرئيس الصماد 
لتحكموا السـيطرة عىل الحديـدة وعىل ُكـّل البلد فبقيت 
الحديدة وبقي البلد عصياً عليكم، وهذا هو يمن اإليمان 
والحكمـة ويمن الصماد ويمـن األنصار موعود بالنرص 

وهو أهل للنرص». 
وعـرب نجـل الشـهيد الصماد عـن التحيـة لجماهري 
الشـعب اليمنـي التـي خرجـت إىل هـذه السـاحة وكّل 

السـاحات يف املحافظات الحرة، لتحيي هذه الذكرى التي 
جعل منها الشـعب اليمني مناسـبة إلطالق تحذير لدول 
العـدوان، واسـتنهاض الهمم ورفـد الجبهـات، وتجديد 
العهد بالوفاء لدماء الشـهيد القائد والرئيس الشهيد وكل 

شهداء الوطن. 
 

افطئ تفاصث الحعغث الخماد
ويف املسـرية الجماهرييـة، حيا ممثل حركـة الجهاد 
اإلسـالمي بصنعـاء الدكتور مجـدي عزام، خـروج هذه 
الحشـود الجماهرييـة الكبـرية للوفـاء للرئيـس صالح 
الصمـاد الـذي كان لـه مـن اسـمه نصيـب يف الصمـود 

والتضحية. 
ــة افتقدت الرئيس الصماد ولم يفقده  وأّكــد أن األُمَّ

اليمن فقط، فقد كان خري سـند للفلسـطينيني، ويوليهم 
االهتمام الكبري.. وقال: «إن أية حركة يستشـهد رئيسها 
ال تنكـرس بـل سـيكون استشـهاده بداية فجـر للحرية 

ورصخة يف وجه العدو». 
وجّدد العهد للرئيس الصماد بامليض يف الجهاد وتقديم 
أغىل التضحيات يف مواجهـة العدّو الصهيوني املتغطرس 

الذي هو أوهن من بيت العنكبوت. 
وأشاد عزام، بالخروج الكبري للشعب اليمني العظيم، 
الـذي احتضـن القضيـة الفلسـطينية منـذ نشـأتها إىل 
اآلن ومـا زال يدفع رضيبـة انتمائه وتمسـكه بُهــِويَّته 
للقضيـة  ومنارصتـه  وعروبتـه  واإليمانيـة  اإلسـالمية 

الفلسطينية. 
وقال: «نثمن هذا الخروج املبارك وهذا غري مسـتبعد 
عـىل قائـد الثورة وعـىل الحكومة، وهذا الشـعب العظيم 

الذي قاسـمنا لقمة عيشـه، وما زال يقدم ُكــّل ما لديه 
فداء لفلسطني، ونقول لكم إننا معكم صفاً بصف وكتفاً 
بكتف، سنفتح سويَّا بإذن الله البلدان التي استوىل عليها 
شـذاذ اآلفاق، وسندخل البيت املقدس سـويٍّا، كما وعدنا 

الله». 
َوأََضــاَف: «تعجـز الكلمات أمام هذا الحشـد، ولكن 
نحـن يف املقاومـة نرسـل لكـم رسـالة بأننـا ماضون يف 
جهادنـا كما عهدتمونا، ولن يكرسنـا العدّو، ولن نرتاجع 

عن مقاومة هذا الغول املصنوع من تراب». 
وأّكـد أن «املقاومة الفلسـطينية تستند عىل إخوة لنا 
يف رصاعنـا؛ ألَنَّ العـدّو يعتقـد أنه من املمكن االسـتفراد 
ـة محور مقاومة رصخ  بفلسـطني، ولكن قيض الله لألُمَّ
يف وجـه العـدّو فأعلن مـن صنعاء األبية أن فلسـطني لم 
تعـد بمفردها، وأن شـعوب املنطقة تلتف حول الشـعب 

الفلسطيني». 
ولفـت ممثـل حركـة الجهـاد اإلسـالمي إىل أن النبي 
-صـىل اللـه عليه وسـلم- بارك هـذا الشـعب املوجود يف 
اليمـن، وعّلمنـا أن الربكـة يف اليمن وأهلـه إىل يوم الدين، 
ومنه سـيكون املدد، وسـيفتح الله عىل أيـدي أبنائه بالد 

املؤمنني. 
وخاطـب األنظمة املطبعـة: «نقول مـن صنعاء لكل 
املطبعـني، لـن تنالوا خرياً وسيسـجلكم التاريخ يف أسـوأ 
صفحاتـه، وسـينال ُكــّل حر يقـف إىل جانب فلسـطني 

الخري والنرص». 
وعـىل صعيـد متصـل أّكـد بيـان صادر عن املسـرية 
الجماهريية تاله مستشار املجلس السيايس األعىل محمد 
طاهر أنعم، أن الشعب اليمني قدم الكثري من التضحيات 
عىل ُكـّل املسـتويات، وكان من أعظمها الشـهيد الرئيس 
صالح الصماد، الذي قدم روحه يف سـبيل الله والدفاع عن 

الشعب. 
وثمـن تضحيـات الرئيـس الصمـاد وثباتـه وتحمله 
املسـؤولية باقتـدار وتفانيـه يف خدمـة الوطن وشـعبه، 
ونزاهته وشجاعته.. داعياً جميع مسؤويل الدولة لالقتَداء 

بالرئيس الشهيد. 
وأوضـح البيان أن النظام األمريكي وجه وأرشف عىل 
اغتيـال الرئيس الصمـاد، ويتحمل كامل املسـؤولية عن 
ذلـك مع أياديـه يف املنطقـة.. مؤّكـداً أن الشـعب اليمني 
لن ينىس الجرائم البشـعة التي ارتكبها العدوان األمريكي 

السعودّي، وسيتذكرها جيالً بعد جيل. 
وأّكـد أن الشـعب اليمني سـيظل يواجه العدوان بكل 
الوسـائل املرشوعـة، وبالتفافـه حـول قيادتـه الثورية، 
وسـيظل يناضل بكل قـوة حتى إخراج القـوات األجنبية 

املحتّلة من اليمن. 
وأعلـن تضامـن ووقـوف الشـعب اليمنـي إىل جانب 
الشـعب الفلسـطيني كموقف مبدئي وإنساني وديني ال 
يمكـن أن يتغري مهما كان العدوان عىل اليمن، مؤّكـداً أن 
مـا تعرض له اليمن من اسـتهداف هو نتيجة ملوقفه وما 

سيكون له من دور فاعل وعميل يف تحرير فلسطني. 
وأدان بيـان املسـرية، بشـدة تَحـّركات املطبعني مع 
العـدّو الصهيوني والذين أصبحت لهـم إىل جانبه مواقف 
مؤيدة وداعمة ومسـاندة بأشـكال متعددة ضد القضية 

الفلسطينية. 
وجـدد رفض الشـعب اليمني لكافة أشـكال التواجد 
العسـكري األجنبـي عـىل أراضيـه، بمـا فيـه األمريكي 
والربيطاني والسـعودّي واإلماراتي.. مؤّكـداً أن للشـعب 
اليمنـي الحق يف التعامل مع التواجد العسـكري األجنبي؛ 
باعتبـاره عدوانـاً واحتـالالً، واتِّخاذ ُكـّل الخيـارات لنيل 

الحرية الكاملة واالستقالل التام. 
وأعلن البيان أن شـعب اليمن وقيادته لن يسمح بأي 
تواجـد أجنبي يف أي مكان ضمن حدود اليمن وسـيادته.. 
املحتّلـني بمغـادرة األرايض اليمنيـة ومياههـا  مطالبـاً 

اإلقليمية فوًرا. 
كما أّكـد تمسـك أبناء الشـعب بحقوقهـم املرشوعة 
وقضيتهـم العادلة.. داعيـاً دول العـدوان لوقف عدوانها 
ورفع حصارها وتحملها ُكـّل االلتزامات واالستحقاقات 

املرشوعة للشعب اليمني نتيجة عدوانها. 
واسـتنكر البيان، العرقلة األمريكية لجهود الوساطة 
العمانيـة.. معتربًا هـذه العرقلة امتداًدا لسياسـة أمريكا 
العدوانية ضد شـعب اليمن، ومؤّكــداً يف ذات الوقت عىل 
أحقية الشـعب اليمني يف االسـتفادة من ثرواته الوطنية 

لرصف املرتبات وتوفري الخدمات. 
وطالب باسـتعادة أموال الشـعب اليمني التي نهبها 
الفاسـدون وحولوها الستثمارات يف الخارج كون الشعب 
أحق وأوىل بها.. داعياً إىل التمسـك بأولوية امللف اإلنساني 
يف أي حوار؛ باعتباره استحقاقاً إنسانياً وقانونياً للشعب 

اليمني. 
وأَشـاَر إىل رضورة الحفـاظ عـىل تمسـاك الجبهـة 
الداخلية واسـتقرارها والتعاون وتضافر الجهود من قبل 
الجميع نحو األولويـات املهمة ومنها التعبئة والجهوزية 
عىل املسـتوى العسكري، وإفشـال مخّططات ومؤامرات 
العدوان التي تسـتهدف وحـدة وقوة النسـيج املجتمعي 

وإثارة املشاكل والفتن. 
ودعـا املكونات السياسـية إىل الرتكيز عـىل األولويات 
الجامعـة ألبنـاء الوطـن وأن ال ينـرصف البعـض نحـو 
االهتمامـات الحزبيـة والفئوية، وبذل املزيـد من الجهود 
إلصالح وتفعيل مؤّسسات الدولة يف جميع املجاالت حتى 
تقـوم بدورها املطلـوب يف خدمة الشـعب والتخفيف من 

معاناته التي تسببت بها دول العدوان. 
كما أّكـد عـىل رضورة مواصلة جهـود التعبئة ورفد 
الجبهات باملال والرجال حتى تتحّقق إراَدة الشعب يف نيل 
حريته واستقالله واستفادته من خريات وطنه وثرواته. 

تخللـت املسـرية الجماهرييـة قصديـة للشـاعر عبد 
السـالم املتميـز، عرب فيها عـن حنكة وشـجاعة الرئيس 
الشـهيد الصمـاد يف مواجهـة قـوى العـدوان وتحملـه 

للمسؤولية بكفاءة واقتدار. 

أخبار

طتاّض  غا  ارتض  وظصعل  والطشغان  لطزطط  المعاجعئ  حرارة  ظططص  الغمظ  شغ  ظتظ  طفااح: 
ــغــمــظ شصط ـــط غــفــصــثه ال ــاد ول ــخــم ــج ال ــغ ــرئ ــثت ال ــص ــا ـــــــــــئ اش ســـــجام: اُفطَّ

بغان المسغرة: لطحسإ الغمظغ التص شغ الاساطض طع الاعاجث السسضري افجظئغ شعع سثوان واتاقل

خروج جماعريي ضئري يف خظساء وشاء لطرئغج الحعغث خالح الخماد 

الرئغج املحاط: تةاعض افطرغضغني والسسعدغني 
لاتثغرات صائث البعرة جاضعن سعاصئه وخغمئ

 : خظساء
دعـا رئيـس املجلس السـيايس األعـىل بصنعاء 
املشري الركن مهدي املشـاط دول العدوان األمريكي 
السعودّي إىل وقف عدوانها ورفع حصارها وخروج 

القـوات األجنبية من اليمن، وتحمل ُكـّل االلتزامات 
واالستحقاقات املرشوعة لشعبنا نتيجة عدوانها. 

وقال الرئيس، أمس إن الشعب اليمني بعد ثماني 
سـنوات من العـدوان والحصار، وبعـد التضحيات 
الكبـرية التي قدمها، متمسـك بحقوقـه املرشوعة 

وقضيته العادلة، مؤّكـداً عىل حقوق الشعب اليمني 
يف ثرواته لرصف املرتبات والخدمات. 

َوأََضـاَف أن «عىل األمريكي والسـعودّي أن يأخذ 
تحذيـرات قائد الثورة عىل محمـل الجد، ونؤّكـد أن 

عواقب تجاهل التحذيرات ستكون وخيمة». 
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 : طأرب
جددت قبائُل مأرب التاريخ، الوفاَء للشهيد الرئيس 
صالـح الصمـاد والقضية الفلسـطينية، فيما حذرت 
القبائـُل من اسـتمرار العـدوان والحصـار والتماهي 
مـع التوّجـه األمريكي الرامي لتفجري الوضع وعرقلة 

جهود السالم. 
ويف مسـريات شـهدتها مديريتـا الجوبـة وبدبـدة 
وباقي املديريات املحّررة، رفعت الحشـود الجماهرية 
الغفـرية من أبناء مـأرب األبية الالفتات والشـعارات 
املعـربة عن التضامن مع الشـعب الفلسـطيني ودعم 
مقاومته الباسـلة، فيما رفعوا صور الشـهيد الصماد 
ولوحات نقلت جوانَب من مظلومية الشعب اليمني. 

وبحضور كبار مشـايخ مـأرب األحـرار وقيادات 
اعتـرب  واملديريـات،  املحافظـة  يف  املحليـة  السـلطة 
املشاركون يف املسريات إحياء ذكرى استشهاد الرئيس 
الصماد، وفـاًء لتضحياته وثباته يف مواجهة العدوان، 

مؤّكـديـن أن الرئيس الشـهيد سـيظل عنواناً للصمود 
والشجاعة وأداء املسؤولية. 

وأَشـاَرت كلمات املسريات إىل حنكة الشهيد الصماد 
يف إدارة املرحلة التي قاد فيها البالد بكل كفاءة واقتدار، 
مؤّكــدة السـري عىل خطـى الشـهيد القائد والشـهيد 

الصماد مهما كانت التضحيات. 
وأّكــدت بيانات صادرة عن املسـريات أن الشـهيد 
الصمـاد كان يمثـل نموذجاً راقيـاً يف أداء املسـؤولية، 
داعيـًة جميـَع مسـؤويل الدولـة إىل االقتَداء بالشـهيد 
الرئيس الصماد.  ولفتت البياناُت إىل الدور األمريكي يف 
العدوان عىل الشعب اليمني واستهداف الرئيس الشهيد 
الصماد سـعياً منه للنيـل من صمود الشـعب اليمني، 
مجّدًدا التأكيد عىل موقـف اليمن املبدئي تجاه القضية 
الفلسطينية، مسـتنكراً املواقف املخزية للمطبعني مع 

العدّو الصهيوني. 
كما أّكـدت البيانات الرفض القاطع لكافة أشـكال 
الوجود العسـكري األجنبي يف اليمن بما فيها األمريكي 
والربيطاني والسـعودّي واإلماراتي، وكذلك التأكيد عىل 

حق الشعب اليمني يف التعامل معه كاحتالل وعدوان. 
ونّوهت إىل أن املرشوع النهضوي الذي أعلنه الرئيس 
الشـهيد الصمـاد «يد تحمـي ويد تبنـي» كان خارطة 
طريـق ملواجهـة العـدوان األمريكـي السـعودّي وبناء 

الدولة اليمنية الحديثة. 
وأدانـت البيانـات الجرائـم التي يرتكبهـا االحتالل 
اإلرسائيـيل ضـد الشـعب الفلسـطيني وقتـل األطفال 
والنساء والشيوخ وهدم املنازل عىل رؤوسهم واحتالل 

األرايض املقدسة. 
ويف البيانات حذرت قبائـل مأرب األبية دول تحالف 
العدوان من االسـتمرار يف املماطلة يف رفع الحصار عن 
موانئ ومطارات البلد، وإخراج القوات األجنبية، منّددة 
بعرقلة أمريكا لجهود الوسـاطة العمانية، وسياساتها 

العدوانية ضد الشعب اليمني. 
ويف ختام البيانـات جددت قبائل مأرب الحرة إعالن 
النفري العام السـتعادة حقوق الشـعب اليمني والسري 
ـــة ويف مقدمتها  عـىل املـرشوع املنارص لقضايـا األُمَّ

فلسطني. 

 : إب
األخـرض  اللـواء  أحـراُر  خـرج 
بمحافظـة إب، أمس الجمعة، يف خمس 
مسريات حاشدة؛ وفاًء للشهيد الصماد؛ 
الفلسـطينية؛  القضية  مـع  وتضامنـاً 
وتأكيـداً عىل أن تفويت فرصة السـالم 
األمريكـي  العـدوان  تحالـف  سـيكلف 
السـعودّي اإلماراتـي فاتـورة باهظـة 
حال اإلرصار عىل االنسياق وراء أمريكا 
ومخّططاتها الهدامة السـاعية لتفجري 

تصعيد واسع. 
ويف املسـريات التي أقيمـت يف مدينة 
إب ملديريات املربع األوسـط والرشقي، 
والشـارع العـام ألبناء مديريتـي يريم 
ألبنـاء  النـادرة  ومدينـة  والرضمـة، 
ومدينـة  والنـادرة،  السـدة  مديريتـي 
القاعدة ألبناء املربع الجنوبي بمديريتي 
ذي السفال َوالسـياني، ومدينة العدين 
ألبنـاء مديريـات املربـع الغربـي، رّدد 
املشـاركون العبارات املنـّددة بالجرائم 

األمريكية والسعوديّة باليمن، والداعية 
إىل رحيـل املحتـّل واملسـتعمر من كافة 

أراضينا املحتّلة. 
الخمـس  املسـريات  وخـالل 
بحضـور عـدد مـن أعضـاء مجلـَيس 
النـواب والشـورى وقيـادات املحافظة 
واملديريات، أّكــدت الكلمات والفقرات 
أن الرئيـس الصمـاد كان دائم االرتباط 

باللـه وبالناس وكان يـدرك أن منصبه 
مسـؤولية لخدمة الناس وليس موقعاً 

للمكاسب الشخصية. 
ونّوهـت إىل أن عـىل قـوى العـدوان 
إدراك الرسـالة التحذيرية التي أطلقها 
أن  مؤّكــدة  القائـد،  السـيد  سـماحة 
مختلـف  يف  خرجـت  التـي  الجمـوع 
القائـد  السـيد  تفـوض  السـاحات 

باسـتخدام الخيارات التي يريدها لردع 
العدوان وإنهـاء الحصار والجميع عىل 
أتـم الجهوزية للتَحـّرك وفق توجيهات 

قائد الثورة. 
علـن  صـادرة  بيانـات  وأَشـاَرت 
املسـريات إىل أن قضية فلسـطني كانت 
وستبقى قضيتنا املحورية واألََساسية، 
منّددًة بمواقـف بعض األنظمة العميلة 

التـي تسـعى لتبني املواقـف األمريكية 
ـــة  األُمَّ انتبـاه  ورصف  اإلرسائيليـة 
عـن قضيـة فلسـطني خدمـة لليهـود 

واألمريكان. 
وحذرت البيانات قـوى العدوان من 
مغبة االستمرار يف عدوانهم وحصارهم 
عـىل هـذا الشـعب وعليهـم اسـتغالل 
املفاوضات والخروج بماء الوجه؛ ألَنَّهم 

حتمـاً سـيُهزمون ويطـردون من هذا 
البلد، مشرية إىل أن أمريكا هي املخّطط 
واملرشف عىل هذا العدوان وهي من أمر 
السعودّي باسـتهداف الرئيس الصماد، 
منّوهة إىل أن جرائم العدوان لن ينساها 
الشعب اليمني بل ستظل حارضًة جيالً 

بعد جيل. 
يف  املشـاركون  إب  أحـرار  وجـدد 
املسريات ثبات موقفهم املنارص للشعب 
الفلسـطيني من واجب ديني وإنساني 
وال يمكـن لهذا املوقـف أن يتغري مهما 

استمر العدوان. 
وعـربت البيانـات عن رفـض كافة 
عسـكري  تواجـد  ألي  اليمـن  أحـرار 
أمريكـي بريطاني سـعودّي إمارتي يف 
األرايض اليمنيـة وأن اليمنيـني قيـادة 
وشـعباً لن يسـمحوا بتواجـد مثل هذه 
القوات عىل أراضيهم، منّددين بالعرقلة 
األمريكيـة لجهود الوسـاطة العمانية، 
الشـعب  أمـوال  باسـرتجاع  مطالبـني 
اليمني التي نهبها الفاسدون وحولوها 

إىل استثمارات يف الخارج. 

 : سمران
جدد أبنـاُء ووجهاُء محافظة عمران، التأكيَد 
عـىل مواصلـة النفـري العـام ورفـد الجبهـات 
لالقتصـاص مـن َقتََلـِة الشـهيد الصمـاد وكل 
اليمنيـني املظلومـني، وكذلك الوفـاء لتضحيات 
الشـهداء الذيـن بذلـوا الغايل والنفيـس لتطهري 
الشـعب،  حقـوق  واسـتعادة  اليمنيـة  األرض 
والسري عىل مسار األحرار يف دعم فلسطني أرضاً 
وشـعباً ومقدسـات، محذرين تحالـف العدوان 
وأدواته مـن مغبة السـري بالريمـوت األمريكي 
وتنفيذ مخّططات الغرب االسـتعمارية يف اليمن 

واملنطقة. 
ويف مسريات عدة نظمتها محافظة عمران يف 
شـارع األوقاف باملدينة ومراكـز كافة مديريات 
الشـهيد  صـور  املشـاركون  رفـع  املحافظـة، 
الصماد، مؤّكـدين أن جريمة اغتياله لن تسقط 
بالتقـادم، يف حـني رفعـوا الصـور املعـربة عن 

التضامن مع الشعب الفلسطيني. 
ورّدد املشـاركون بحضـور قيادات السـلطة 

وشـخصيات  واملديريـات  باملحافظـة  املحليـة 
علمائيـة وعسـكرية وأمنية وقبليـة، الهتافات 
املنّددة باسـتمرار العدوان والحصار واملسـاعي 
األمريكية لعرقلة جهود السـالم، مسـتنكرين يف 
الوقـت ذاته االنتهاكات الصهيونية يف فلسـطني 
املحتّلـة، مؤّكـديـن تقديـم الغـايل والنفيـس يف 
سـبيل دعـم القضيـة الفلسـطينية واسـتعادة 

حقوق الشعب الفلسطيني. 
ويف املسـريات، أّكـد أبنـاء ووجهاء محافظة 
عمران أن الشـهيد الصماد خّلد مواقفه يف أنصع 
صفحات التاريخ، مؤّكـدين أن مواقفه أكسـبته 
حـب ماليـني اليمنيـني، إذ اسـتطاع أن يكـرس 
نمـوذج القائد الـذي يجب أن يحـرتم وأن يحبه 

الكبري والصغري. 
وأشادت املسريات بتضحيات الرئيس الشهيد 
الصماد يف الدفاع عن الوطن وأمنه واسـتقراره، 
مؤّكــدة التمسـك بالقضايـا العادلة للشـعبني 
اليمني والفلسطيني ومواجهة الطغاة واملعتدين 

حتى تحقيق النرص. 
وأَشـاَرت بيانـات صـادرة عن املسـريات إىل 

أن الشـهيد الصمـاد كان يمثل نموذجـاً راقياً يف 
أداء املسـؤولية يف إيمانه ونزاهته وحبه للشعب 

وتفانيه يف خدمته. 
وأّكــدت البيـان عـىل موقـف اليمـن الثابت 

واملبدئـي يف نـرصة الشـعب الفلسـطيني مهما 
الفلسـطينية  القضيـة  وأن  التحديـات،  كانـت 
ـة العربية واإلسالمية،  ستظل القضية األوىل لألُمَّ
مشـّددة عىل أهميّـة مواصلة الصمـود والثبات 

وتعزيز وحدة الصف الوطني يف مواجهة العدوان 
وإفشـال مخّططاته والوقـوف إىل جانب قضايا 

ــة. األُمَّ
وحملت البيانات أمريكا وبريطانيا وحلفاَءها 
مسـؤوليَة املماطلـة يف تنفيـذ مطالب الشـعب 
اليمنـي العادلـة، مؤّكــدة أن الـدور األمريكي 
اإلرشايف يف العـدوان عىل اليمن هـو الدوُر األعىل 
الذي يرُسـُم ويخطط ويحّدد األهداف وهو الذي 
حّدد للسعودّي استهداف الرئيس الشهيد صالح 

الصماد. 
ونـّددت بتَحّرك املطبعني مع العدّو اإلرسائييل 
ومحاوالتهم رصف أنظار الشعوب عن االهتمام 
بالقضية الفلسطينية.. محذراً دول العدوان من 
االسـتمرار والتمادي يف ارتكاب الجرائم والبقاء 

عىل األرايض اليمنية.
كمـا أّكــدت كلمات املسـريات، أن الحشـوَد 
الجماهرييـة التـي خرجـت يف عمـران وباقـي 
املحافظات تمثل رسالًة تحذيريًة لقوى العدوان 
بـاإلرساع يف رفـع حصارهـا وإنهـاء التواجـد 

األجنبي يف اليمن قبل أن ينفَد صربُ اليمنيني. 

أسطظعا الظفغَر السام لطرد المثّططات الخعغعأطرغضغئ وجثدوا الاداطظ طع شطسطغظ:

شغ 5 طسغرات تاحثة وشاء لطخماد والصدغئ الفطسطغظغئ وظفغرًا قجاسادة التصعق وتطعغر الئطث:

أترار طأرب الاارغت غثرجعن بمسريات تاحثة تثطغثًا لادتغات الخماد وتأضغثًا سطى طعاخطئ طسرضئ اجاسادة التصعق

أترار إب الثدراء غرشسعن الحارات التمراء بعجه تتالش السثوان واقتاقل واملثّططات الخعغعأطرغضغئ

سمران تتادظ طسريات «خمادغئ» تآّضـث الاداطظ طع شطسطني وتتثر دول السثوان طظ اجامرار الاخسغث
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 : تةئ
محافظـة  ووجهـاء  أبنـاء  أعلـن 
ورفـد  العـام  النفـري  أمـس،  حّجــة، 
الجبهـات حتـى طرد املحتـّل من أرض 
اليمـن وتحقيق النرص املبني، مؤّكـدين 
أن الجرائـم املروعة التـي ارتكبتها دول 
العدوان يف اغتيالها للصماد لن تسـقط 
بالتقـادم وسـتتم محاكمـة مرتكبيها 

عاجالً أم أجالً. 
جاء ذلك خالل املسـريات الحاشـدة 
التـي نظمها أحـرار محافظـة حّجـة 
الستشـهاد  الخامسـة  للذكرى  إحيـاء 
الرئيـس الشـهيد صالـح عـيل الصماد 

ورفاقه. 
ويف املسـريات التـي أقيمـت بمركز 
ومسـتبا  وعبس  واملحابشـة  املحافظة 
ومربعـات الرشفـني وتهامـة وعاهـم 
املشـاركون  رّدد  املديريـات،  وكافـة 
هتافات الوفاء للرئيس الشهيد الصماد، 
والتأكيد عىل السـري عىل دربـه وتقديم 
التضحيات الجسـام دفاعـاً عن األرض 
والعـرض والسـيادة الوطنيـة، معلنني 
يف الوقت ذاتـه الوفاء للرئيس الشـهيد 

صالـح الصماد، والتضامـن املطلق مع 
الشعب الفلسطيني. 

ورفعوا يف املسريات التي شارك فيها 
أمـني عـام املجلـس املحـيل باملحافظة 
املحافظـة  ووكالء  املهيـم  إسـماعيل 
أبـو  نايـف  العميـد  األمـن  ومـدراء 
واملديريات  التنفيذية  واملكاتب  خرفشة 
ومسـؤولو التعبئة والعلمـاء وقطاعي 

الرتبية والصحة، الشـعارات املتضامنة 
املقـاوم  الفلسـطيني  الشـعب  مـع 

واملناهضة لدول العدوان. 
وحملـت الجماهري الكبـرية أمريكا 
مسـؤولية  وحلفاءهـا  وبريطانيـا 
الشـعب  مطالـب  تنفيـذ  يف  املماطلـة 
اليمني العادلـة، محذرين دول العدوان 
مـن االسـتمرار والتمـادي يف ارتـكاب 

الجرائـم والبقاء عـىل األرايض اليمنية، 
فيمـا أّكـد املشـاركون يف املسـريات أن 
الدور األمريكي اإلرشايف يف العدوان عىل 
الشـعب اليمنـي هو الـدور األعىل الذي 
يرسـم ويخطط ويحّدد األهـداف وهو 
الذي حّدد للسـعودّي استهداف الرئيس 

الشهيد صالح الصماد. 
وأَشـاَر بيان صادر عن املسريات إىل 

أن الشـهيد الصمـاد كان يمثل نموذجاً 
إيمانـه  يف  املسـؤولية  أداء  يف  راقيـاً 
يف  وتفانيـه  للشـعب  وحبـه  ونزاهتـه 
خدمته، داعياً جميع مسؤويل الدولة إىل 

االقتَداء به. 
وأّكــد أن الشـعب اليمنـي سـيظل 
التـي  البشـعة  الجرائـم  ُكــّل  يتذكـر 
ارتكبها العـدوان يف مختلـف الجوانب، 

مـع  التضامـن  عـىل  التأكيـد  مجـّدًدا 
معه؛  والوقـوف  الفلسـطيني  الشـعب 
باعتباره موقفاً مبدئياً وإنسانياً ودينياً 
وال يمكـن أن يتغـري مهمـا بلغت حدة 
العـدوان عىل اليمـن.. مرجًعا جزًءا من 
اسـتهداف اليمن؛ لتبنـي املوقف الثابت 

مع فلسطني. 
وأدان البيـان تَحـّرك املطبعـني مـع 
العـدّو اإلرسائيـيل ومحاوالتهـم رصف 
أنظار الشـعوب عن االهتمام بالقضية 
كافـة  رفـض  مؤّكــداً  الفلسـطينية، 
األجنبـي  العسـكري  التواجـد  أشـكال 
والحق يف اتِّخاذ الخيـارات الالزمة لنيل 

الحرية الكاملة واالستقالل التام. 
كما أّكـد البيان تمسك أبناء الشعب 
بحقوقـه املرشوعة وقضيتـه العادلة.. 
داعياً دول العدوان األمريكي السـعودّي 
إىل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج 
القوات األجنبية من اليمن وتحمل كافة 
املرشوعة  واالسـتحقاقات  االلتزامـات 

للشعب نتيجة العدوان. 
وأدان أبناء حّجـة العرقلة األمريكية 
لجهـود الوسـاطة العمانيـة، معتربين 
وسياسـاتها  ملواقفهـا  امتـداداً  ذلـك 

العدوانية ضد الشعب اليمني. 

 : رغمئ
أحيـت مختلف مديريـات محافظة 
السـنوية  الذكـرى  أمـس،  ريمـة، 
عىل  للشـهيد الرئيس الصماد، وتأكيداً 
النهـج الـذي جـدده الرئيـس الصماد 
يف بنـاء الدولة والتصدي لقـوى الغزو 
واالحتـالل، وذلـك يف مسـريات كـربى 
مـن  اآلالف  عـرشات  فيهـا  شـارك 
ريمـة  محافظـة  بمركـز  املواطنـني 
الجبني ومديريات كسمة وبالد الطعام 

والسلفية. 
رفـع  املختلفـة،  املسـريات  ويف 
املشـاركون فيها الشـعارات والالفتات 
عظمـة  وعـن  الذكـرى  عـن  املعـربة 
الشـهيد الصمـاد ومرشوعـه التنموي 
وفكرتـه الرائـدة يـد تبني ويـد تحمي 
يرتجم يف مختلف  الذي أصبحت واقعـاً 
تمسـكهم  مؤّكـديـن  املحافظـات، 

بالقضية األََساسـية واملركزية القضية 
واسـتمرارهم  الفلسـطينية  العربيـة 
ورفـد  والنفـري  والثبـات  الصمـود  يف 
الجبهات بالرجـال والعتاد حتى ترحل 

دول العدوان من كافة األرايض اليمنية 
ويرحـل معهـا ُكــّل القـوى األجنبية 
مـن مختلـف املحافظـات املحتّلـة من 

الجمهورية اليمنية. 

وحـذر أبنـاء ريمـة املشـاركون يف 
املسـريات، قـوى الـرش والعـدوان من 
مغبة تماديها وتالعبها باالستحقاقات 
اإلنسـانية للشعب اليمني وعدم الجدية 

يف السـالم ممـا قـد يعجـل بتفويـض 
بمهامـه  بالقيـام  اليمنـي  الجيـش 

وواجباته الدفاعية. 
إىل ذلك دعا بيان صادر عن املسريات 

كافـة  ريمـة،  محافظـة  يف  الشـعبيّة 
أبناء الشـعب اليمنـي إىل التوّجـه لرفد 
الجبهـات باملـال والرجـال حتـى طرد 
املحتـّل، ُمشـرياً إىل دور القبيلة اليمنية 
التي التفـت إىل جانب الشـعب والدولة 
جميـع  ا  حاثّـٍ العـدوان،  مواجهـة  يف 
اليمنيـني إىل التوحـد ونبـذ الفرقة بني 
أوسـاط املجتمـع والعمـل عـىل َحــّل 
قضاياه والتوّجــه إىل القضية املركزية 

الفلسطينية. 
وأشـاد البيان بدور الرئيس الشهيد 
نموذجـاً  كان  الـذي  الصمـاد،  صالـح 
كان  مرحلـة  يف  الناجـح  للمسـؤول 
الشـعب أحوج ما يكون له، كما أشـاد 
التصـدي  يف  املسـلحة  القـوات  بـدور 
للعـدوان وتكبيدهـم الخسـائر الكربى 
يف مختلـف جبهـات القتـال، داعيـاً إىل 
االهتمام بمختلـف الجوانب بما يف ذلك 
الجانـب الزراعي وتنشـيطه يف مختلف 

وديان محافظة ريمة. 

 : المتعغئ
املحـيل  املجلـس  عـام  أمـني  أّكــد 
باملحافظـة الدكتـور عـيل الزيكـم، أن 
الرئيـس الشـهيد صالح الصمـاد كان 
والشـجاعة  والتضحيـة  للفـداء  رمـزاً 
والحكمة وبذل روحـه ودمه دفاعاً عن 
الوطن والسـيادة واستقالله ومواجهة 
العدوان وإفشال مخّططاته بحق اليمن 

أرضاً وإنساناً. 
جاء ذلك لدى مشـاركته يف املسـرية 
املركزيـة الحاشـدة التي نظمهـا أبناء 
مديريات مدينة املحويت والرجم وجبل 
املحويت، أمس الجمعـة، وفاًء للرئيس 
الشـهيد صالح الصمـاد، وتضامناً مع 
لتحالف  الشعب الفلسـطيني، وتحذيراً 

العدوان. 
خاللهـا  رفـع  التـي  املسـرية  ويف 
املشـاركون شـعارات ويافطات عربت 
عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني 
فلسـطني  عـىل  للعـدوان  ورفضهـم 

اليمـن  أن  الزيكـم  أوضـح  واليمـن، 
واألمـة اإلسـالمية خـرست رجـالً من 
خـرية الرجـال وأصدقهـم وأن دماءه 
الطاهـرة جـددت العزم وعـززت روح 
الصمود لدى الشـعب اليمنـي، مجّدًدا 
وقـوف وتضامـن الشـعب اليمني مع 

سـتظل  التـي  الفلسـطينية  القضيـة 
حية يف القلـوب مهما كانـت الظروف 

واألوضاع. 
أمـن  مديـر  اعتـرب  جانبـه  مـن 
املحافظـة العميـد عـيل دبيـش، إحياء 
الصمـاد  الرئيـس  استشـهاد  ذكـرى 

البـذل  معانـي  السـتلهام  محطـة 
عـن  الدفـاع  يف  والتضحيـة  والعطـاء 
االسـتمرار يف  األرض والعرض، مؤّكـداً 
مواجهـة قوى العـدوان حتـى تحقيق 
النرص وتطهـري الوطن من دنس الغزاة 

واملحتّلني. 

ويف السـياق أوضـح بيان املسـرية 
أن استهداف الشـهيد الرئيس الصماد 
انتهـاك للقانون الدويل ولـن تمر دون 
محاسـبة، مؤّكــداً ضلـوع أمريكا يف 
هـذه الجريمة بشـكل مبـارش، مبينًا 
أن هـدف الجريمة كـرس إراَدة وروح 

الشعب اليمني املسـلم العزيز والتأثري 
عـىل التالحم بني املكونات السياسـية 
الجبهـة  لتمزيـق  الوصـول  بغيـة 

الداخلية. 
ولفت إىل أن الرئيس الشهيد الصماد 
كان أنموذجـاً يف الوفـاء واإلخالص لله 
ولشـعبه يف مرحلة مـن أصعب املراحل 
التي مر بها الشـعب اليمني، منوًِّها إىل 
الرئيس الشهيد جسد خالل قيادة البالد 
الُقـدوة لكل املسـؤولني يف ُكــّل مواقع 
املسـؤولية يف الدولـة والتَحـّرك الجـاد 

لخدمة الشعب. 
املـرشوع  أن  البيـان  َوأََضــاَف 
النهضـوي الذي أعلنه الرئيس الشـهيد 
الصمـاد «يـد تحمي ويـد تبنـي» كان 
العـدوان  ملواجهـة  طريـق  خارطـة 
الدولـة  وبنـاء  السـعودّي  األمريكـي 
بالجرائـم  منـّدداً  الحديثـة،  اليمنيـة 
اإلرسائيـيل  العـدوان  يرتكبهـا  التـي 
عـىل فلسـطني وقتل األطفال والنسـاء 
والشـيوخ وهدم املنازل عىل رؤوسـهم 

واحتالل األرايض املقدسة. 

أسطظعا الظفغر خقل طحارضاعط شغ بماظغ طسغرات تاحثة إتغاء لثضرى الرئغج الحعغث:

أّضـثت سزمئ الحعغث وطحروسه الاظمعي وشضرته الرائثة «غث تئظغ وغث تتمغ»:

المحارضعن شغ طسغرة المتعغئ وشاًء لطحعغث الخماد وتداطظًا طع شطسطغظ:

أخبار

أترار تةئ: دطاء الخماد وضض الحعثاء لظ تسصط بالاصادم وطاضعن لثتر أطرغضا وبرغطاظغا وضض املتاّطني

طسريات جماعريغئ تاحثة يف رغمئ يف الثضرى السظعغئ لطحعغث الرئغج خالح الخماد

املحروع الخمادي الظعدعي خارذئ ذرغص ملعاجعئ السثوان وبظاء الثولئ الغمظغئ التثغبئ
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 : التثغثة
جـددت تهامـة الوفـاء وأحرارهـا الرشفاء، 
الصمـاد  للشـهيد  الوفـاء  الجمعـة،  أمـس 
وتضحياته، مؤّكـدة السري يف خطى األحرار عىل 
ــة  مسـار تحرير الوطن ومنارصة قضايـا األُمَّ

ويف مقدمتها القضية الفلسطينية. 
جاء ذلك خالل احتضان تهامة الوفاء ملسرية 
جماهرييـة حاشـدة بعنـوان «الوفـاء للشـهيد 
الصمـاد والتضامـن مع الشـعب الفلسـطيني 

والتحذير للعدوان». 
املينـاء  بشـارع  نظمـت  التـي  املسـرية  ويف 
واكتظت بآالف املشاركني، رفع املشاركون صور 
الشهيد الصماد والالفتات املعربة عن مآثره التي 
تعمقـت يف نفـوس ووجـدان اليمنيـني، تخليدا 
لذكرى استشـهاده الخامسـة كقائد اسـتثنائي 
وسـيادته  الوطـن  عـن  للدفـاع  نفسـه  وهـب 

واستقالله. 
كما هتفوا بشعارات الجهاد ورفض الوصاية 
والحريـة وتحذير العدوان مـن مغبة التمادي يف 
املراوغة وعدم اإلذعان لصوت السـالم والخروج 
من املستنقع اليمني وفك الحصار الشامل ورفع 
معانـاة الشـعب اليمنـي ومغـادرة املحافظات 

املحتّلة. 
وأثنـى املشـاركون يف املسـرية التـي شـارك 
فيهـا محافـظ املحافظـة محمد عيـاش قحيم 
وأعضاء من مجلس الشـورى، ووكالء املحافظة 
وقيادات أمنية وعسكرية وحشود من املسؤولني 
واملواطنـني، عـىل مواقـف وتضحيـات الرئيس 
الصماد الذي مثل أنموذجا يف إدارة الدولة بحنكة 
وحكمـة واقتدار يف مرحلة صعبة، وحاسـمة يف 

تاريخ اليمن املعارص. 
الستشـهادِه  الخامسـة  الذكـرى  واعتـربوا 
فرصًة الستذكار مناقب رمز وطني عاش حياته 
نزيهاً متواضعاً ووهب نفسـه للدفاع عن الوطن 
وسـيادته واسـتقالله، واسـتلهام الدروس من 

مواقفه الخالدة. 
ويف املسـرية أوضح املحافظ قحيم، أن إحيَاَء 
سـنوية الرئيس الشهيد الصماد، تكمن أهميتها 
يف استحضار مواقفه املشهودة يف البذل والعطاء 
والتضحيـة والفـداء وتعزيـز تماسـك الجبهـة 
الداخليـة يف ظـل محـاوالت األعـداء الخرتاقهـا 
وفـرض وصايـة خارجية وتدخالت يف الشـؤون 

اليمنية. 
كما اعترب الشـهيد الصماد شخصيًة وطنية، 
والنزاهـة  والحكمـة  للصمـود  أيقونـة  مثلـت 
والشـجاعة واإلقدام والبأس، عملت عىل ترسيخ 
دعائم الثبات ورسـمت مالمـح البناء والنهوض 
والتطويـر وتحديـث املنظومـة الدفاعيـة وقوة 

الردع اليمنية ملواجهة العدوان. 
وذكـر قحيـم أن الرئيس الصماد سـعى بكل 
مـا أمكـن لتضميـد الجـراح وتوحيـد الجبهـة 
الداخلية بإجماع ُكــّل الفرقاء وانجذب الجميع 
إىل فصاحة بيانه وحّجـة لسـانه ورجاحة عقله 

وسعة صدره وإخالصه لوطنه. 
وتابـع قائـالً «كان الشـهيد الصمـاد رجـَل 
دولـة ال يفـرت وال يتذمـر وال ينتظـر أحـداً وال 
يلتفت ملتخاذل، يبذل جهده يف النصح واإلرشـاد 
والتبيـني، ويتواجد يف الجبهات، لم ير نفسـه إال 

جنديٍّا من جنود الوطن». 
وأشـاد بـأدوار الشـهيد الصمـاد يف توحيـد 
الصـف اليمني ومواجهة العدوان بكل الوسـائل 
وما شـهدته املؤّسسـة العسـكرية يف عهده من 
نقلـة نوعيـة يف التصنيع الحربي التـي كان لها 
عظيم األثر يف تغيري معادلـة املواجهة واالنتقال 
مـن الدفـاع إىل الهجـوم والردع ومـن الرضبات 
الباليسـتية األُحاديـة إىل دفعات موجعة يف عمق 

العدّو. 
ـة  واعترب الخروج يف هذه املسريات رسالًة لألُمَّ
ـًة واألنظمـة املطبعة مـع الكيـان املحتّل  َخاصَّ
بأهميّـة نـرصة الشـعب الفلسـطيني وقضيته 
العادلة حتى تحرير كافة أراضيه وإقامة الدولة 

املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف. 
أحمـد  املحافظـة  أول  وكيـل  تطـرق  فيمـا 
البرشي، إىل إراَدة الشهيد الصماد ودوره يف رسم 
خارطة طريق وطنية لتحقيق طموحات الشعب 
اليمنـي يف بناء الدولة وإيجاد تنمية مسـتدامة، 
مـا جعـل تحالف العـدوان األمريكي السـعودّي 

اإلماراتي، يضعه عىل قائمة املستهدفني. 
وأّكــد أن املرشوع الوطني للشـهيد الصماد 
«يـد تحمي َويد تبني» مثلـت حالة فزع لألعداء، 

جعلهـم يتجهـون لـوأد هـذا املـرشوع باغتيال 
مهندسه وراسـم خطوطه العريضة، يف محاولة 
لكرس شوكة البناء واستقالل القرار السيايس يف 

اليمن. 
ولفـت إىل أن اغتيـال دول العـدوان للرئيـس 
الصمـاد، مثّـل دافعـاً ألبنـاء الشـعب اليمني يف 
املـيض عـىل دربـه ومواصلـة الصمـود والثبات 
واإلرصار عـىل مواصلـة البنـاء والتطويـر رغم 

العدوان والحصار. 
واسـتعرض تضحيات الشـهيد الصماد الذي 
رضب أروع الصـور واألمثلـة يف الوفـاء للوطن، 
مؤّكــداً أن مـن واجب الوفـاء يف هـذه الذكرى 
العـدوان،  مواجهـة  يف  ودوره  نهجـه  تجسـيد 
وتخليد ذكرى قائد استثنائي مثّل رحيله خسارًة 

كبريًة عىل الوطن. 
وقـال «عـىل تحالـف العـدوان أن يفهـَم أن 
الشعَب اليمني بات أكثر وعياً وإدراكاً بما يحاك 
ضده، وأن األيّاَم املقبلَة ستشـهد اسـتنفاراً أكربَ 
لدعم خيـارات املواجهة لنيل الحرية واسـتقالل 

القرار اليمني والدفاع عن األرض والكرامة». 
ولفت البرشي، إىل أن أبناَء محافظة الحديدة 
رغـم العدوان والحصـار ُمسـتمّرون يف الوقوف 
إىل جانب الشـعب الفلسطيني وقضيته العادلة، 
تأكيداً عىل أن فلسـطني القضية األوىل واملركزية 

ـة.  لألُمَّ
وأّكــد بيـان صادر عن املسـرية أن الشـهيد 
الصماد مثـل أنموذجـا راقيا يف أداء املسـؤولية 
وإيَمـانـه ونزاهتـه وحبـه للشـعب وتفانيه يف 
خدمتـه، مؤّكــداً أهميّة اقتَداء جميع مسـؤويل 

الدولة بنهج الشهيد الرئيس صالح الصماد. 
وأَشـاَر إىل أن الشـهيد الصمـاد أعطـى لكل 
اليمنيـني يف الداخـل والخارج أنموذجـاً للرئيس 

االسـتثنائي الذي يخدم الشعب بما جسده خالل 
مراحل حياته من أنصع صور البذل والتضحية، 
معتربًا مرشوعه الوطني دليالً عىل رؤيته الثاقبة 

لبناء الدولة اليمنية الحديثة. 
واعترب البيان الشهيد الصماد أنموذجاً للقائد 
الـذي حمـل هـم وطنه يف ظـروف صعبـة، ولم 
يبخل عليه بتقديم نفسـه فداء له، ُمشرياً إىل أن 
الشهيد الصماد ساهم يف تعزيز التالحم الشعبي 
واالصطفاف الوطني ملواجهة غطرسـة العدوان 

خالل فرتة بالغة التحديات. 
وأَشـاَر إىل الدور األمريكي يف اغتيال الشـهيد 
الرئيس الصماد؛ باعتباره من يخطط للسعودّي 
ويرسـم ويحّدد أهداف ارتكاب الجرائم، الفتاً إىل 
أن الشـعب اليمني سـيظل يتذكر هذه الجريمة 
وكل الجرائم جيال بعد جيل، والتي كشـفت ُكـّل 
االدِّعـاءات والتربيـرات الزائفة التـي تحاول أن 

ترشعن للعدوان. 
الشـعب  مـع  التضامـن  البيـان  وجـدد 
الفلسـطيني والوقـوف معـه؛ باعتبـاره موقفا 
مبدئيا ودينيا وإنسـانيا ال يمكن أن يتغري مهما 
كان العـدوان عـىل اليمـن، معتربًا العـدوان عىل 
الشـعب اليمنـي جـزًءا منه؛ بَسـبِب تبنـي هذا 

املوقف. 
وأّكـد رفـض الشـعب اليمني كافة أشـكال 
التواجد األجنبي والعسكري يف أي شرب من أرض 
اليمـن، والتمسـك بحقـوق اليمنيـني املرشوعة 
وقضيتهـم العادلـة يف املطالبـة بوقـف العدوان 
ورفـع الحصار، وأن تتحمَل قـوى العدوان كافة 
عدوانهـا  نتيجـَة  واالسـتحقاقات  االلتزامـات 
ونهبهـا ثروات البـالد بما فيهـا رصف املرتبات 

واستعادة الخدمات. 

 : طتاشزات
عىل غرار املسـرياِت التي أقامها أحراُر اليمن 
يف ُكـّل ربـوع اليمن الحر، جـددت املرأة اليمنية 
العظيمـة حضورهـا الدائم إىل جانب شـقيقها 
الرجل يف ُكـّل املناسبات واملحطات الجامعة التي 
تمـس قضية اليمن التحّررية وما يرتبط بها من 
ــة، َحيُث شـهدت العاصمة صنعاء  قضايـا األُمَّ
وباقـي املحافظـات الحرة، أمـس الجمعة، أكثر 
من 20 مسـرية نسـائية حاشـدة وفاء للرئيس 
الشـهيد صالـح الصمـاد وتضامنا مع الشـعب 
الفلسـطيني وتأكيـداً عـىل مواصلـة الثـورة يف 
مواجهة العدوان واالحتالل األمريكي السـعودّي 

اإلماراتي وُرعاته ومرتِزقته. 
ويف املسـريات التي أقيمت بمراكز املحافظات 
الالفتـات  املشـاركات  رفعـت  واملديريـات، 
والشـعارات املنـّددة بجريمـة اغتيـال الشـهيد 

الصماد ورفاقه. 
واعتربت املشاركات يف املسريات إحيَاء ذكرى 
استشـهاد الرئيـس الصمـاد، وفـاًء لتضحياته 
وثباته يف مواجهة العدوان، مؤّكـدات أن الرئيس 
الشـهيد سيظل عنواناً للصمود والشجاعة وأداء 

املسؤولية. 
وأّكــدن أن الرئيـس الصمـاد كان أُنموذجـاً 
متميزاً يف تحمله للمسـؤولية تجاه أمته وشعبه 
يف هذه املرحلة الصعبة والظروف القاسـية التي 

يعانـي فيهـا أبنـاء اليمن أشـد املعانـاة نتيجة 
العدوان والحصار. 

وفيمـا اسـتعرضت حرائـر اليمـن مناقـَب 
الرئيـس الشـهيد الصمـاد وفضائلـه وحكمته 
وحنكته وحسـن إدارته للبـالد يف أحلك الظروف 
وأصعبهـا وقدرته عىل توحيد الجبهـة الداخلية 
يف مواجهـة العـدوان وإفشـال مخّططاته، فقد 
حملت أمريكا مسـؤولية اغتيال الرئيس الشهيد 
الصماد، مؤّكــداٍت أن جرائَم العـدوان املرتكبة 
بحق اليمن أرضاً وإنسـاناً لن تسـقط بالتقادم 

وسيتم محاكمة مرتكبيها. 
وحذرت املشـاركات يف املسريات دول تحالف 
العدوان من االسـتمرار يف مماطلة رفع الحصار 

عن املوانـئ واملطارات، معربات عـن تضامنهن 
مقاومتـه  ودعـم  الفلسـطيني،  الشـعب  مـع 
الباسـلة، والتمسـك بالقضية العادلـة واملواقف 
الثابتة والراسخة للشـعب اليمني تجاه القضية 
الفلسـطينية.  وأّكــدت بيانـات صـادرة عـن 
املسـريات، املوقَف الثابت واملبدئي لنسـاء اليمن 
تجاه ممارسات تحالف العدوان منذ بدايته حتى 
اليوم وهي ممارسات إجرامية ووحشية وبشعة 

ومتجردة من ُكـّل املشاعر اإلنسانية. 
وشـّددت عىل رضورة التماسك الشعبي الذي 
كان ركيزًة أََساسـيًة لتطور القدرات العسكرية، 
مؤّكـداٍت مواصلَة جهودهن يف التعبئة والحفاظ 
بالقـدرات  واالهتمـام  الشـعبيّة  اإلراَدة  عـىل 

العسـكرية ودعمهـا لتتمّكن مـن التصدي لكل 
محـاوالت األعـداء.  وطالبت البيانـاُت بإصالِح 
القضـاء وتنفيـذ خطـط إصالحه بمسـؤولية، 
ومواصلـة إصـالح وضـع السـلطة التنفيذيـة، 
والسـعي لرتسيخ الُهــِويَّة اإليمانية؛ باعتبارها 

ُهــِويَّة جامعة لكل أبناء الشعب. 
ـَك الجميع باسـتقالل  وأّكـدت البيانات تمسُّ
الوطن وانسـحاب القوات املحتّلة الغازية ومنها 

األمريكية والربيطانية. 
وأَشـاَرت إىل أن امللـف اإلنسـاني اسـتحقاق 
قانوني للشعب اليمني، بحسـب القانون الدويل 
وال يحق لدول العـدوان حرمان أبناء الوطن من 

مستحقات ثرواتهم النفطية. 

أّضـثت أن دطاء الرئغج الحعغث بسبئ شغ رطال التثغثة بعرة سظفعان تظاعغ سظث دتر الشجاة واقصاخاص لطغمظغغظ

اسائرن الخماد ظمعذجًا غتاثى به شغ الادتغئ والسطاء واإلخقص واتعمظ أطرغضا باغاغاله:

تعاطُئ العشاء تتادُظ طسريًة ضربى وشاًء لطحعغث الخماد والصدغئ الفطسطغظغئ

ترائر الغمظ يف خظساء واملتاشزات غةثدن الاأضغث سطى طساظثة 
ــئ افترار يف طسرضئ الاترغر وطظاخرة صداغا اُفطَّ
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 : خسثة
أمـس  صبـاح  صعـدة،  مدينـة  شـهدت 
الجمعة، مسرية جماهريية حاشدة، طالبت 
والسـعوديّة  األمريكيـة  القـوات  برحيـل 
واإلماراتية والربيطانية من األرايض اليمنية، 
وأّكــدت املـيض عىل نهـج الرئيس الشـهيد 
صالـح الصمـاد، داعيـة تحالـف العـدوان 
لالسـتماع لنداءات الشـعب اليمنـي وتلبية 
مطالبـه، املتمثلـة بوقـف العـدوان ورفـع 
الحصـار، ورصف املرتبـات، ورحيـل قـوى 

الغزو واالحتالل من األرايض اليمنية. 
ورفع املشـاركون يف املسـرية أعالم اليمن 
فلسـطني وصـوراً للشـهيد القائـد، وقائـد 
الثـورة، والرئيس الشـهيد صالـح الصماد، 
وعـددا مـن الالفتـات والشـعارات املعـربة 
عـن تضامـن الشـعب اليمنـي مع الشـعب 
الفلسطيني، املطالبة بخروج قوات االحتالل 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي الربيطاني، 
محذرة قوى العدوان وعىل رأسها أمريكا من 
االستمرار يف عرقلة جهود الوساطة العمانية 

وعملية السالم يف اليمن. 
ورّدد املتظاهرون، هتافات «شعب قادته 
شـهداء.. لن يتنازل لألعـداء» َو»آخر تحذير 
للعدوان.. ارحـل من يمن اإليمان» َو»أمريكا 
الزم ترحل.. والربيطاني املحتّل» َو»الشـعب 

اليمني حارض.. نحو األقىص ومبادر». 
وأّكــد محافـظ محافظة صعـدة محمد 
جابر عوض، يف كلمته التي ألقاها يف املسرية، 
املـيض عىل خطـى الرئيـس الشـهيد صالح 
الصمـاد، يف مواجهة العـدوان، والعمل نحو 
الخالص من الوصاية الخارجية، واستكمال 

بناء الدولة اليمنية. 
وعـرب عـن تضامـن الشـعب اليمني مع 
الشعب واملقاومة الفلسـطينية، ووقوفه إىل 
جانبهـم يف مواجهة كيان العـدّو الصهيوني 
املحتّل، مشـّدًدا عـىل رضورة شـحذ الهمم، 
والعمـل عـىل تعزيـز وحـدة الفلسـطينيني 
وتوحيد صفهم يف مواجهة العدّو الصهيوني. 
وحـذر جابر قـوى تحالف العـدوان، من 
تمـادي قوى العـدوان يف حصارها للشـعب 

اليمنـي، وقـال «إذَا لـم تفتحـوا املطـارات 
واملوانئ وترفعوا الحصار َفـإنَّ الرد سيكون 
قاسـيًا، مجـّدًدا العهـد والوفـاء للشـهداء، 
واملـيض عـىل نهجهـم يف املـرشوع القرآني، 

وتنفيذ توجيهات القيادة. 

ونـّدد املشـاركون يف البيـان الصـادر عن 
وممارسـاته  العـدوان  بوحشـية  املسـرية، 
والتـي  اليمنـي،  الشـعب  بحـق  اإلجراميـة 
راح ضحيتهـا عـرشات اآلالف من الشـهداء 

والجرحى، معظمهم من النساء واألطفال. 

وأشـاد البيـان بصمـود وثبـات الشـعب 
اليمني يف مواجهة قـوى العدوان، والتصدي 
له وإفشال مخّططاته ومشاريعه التآمرية، 
واصفـاً العـدوان عـىل اليمن بأكـرب هجمة 

وحشية يتعرض لها اليمن يف تاريخه. 

وأَشاَر إىل أن الصماد مثل النموذج الراقي 
يف تحمله وأدائه للمسـؤولية، بأمانة ونزاهة 
وتَفــاٍن، داعيـاً جميـع مسـؤويل الدولة إىل 

االقتَداء بالشهيد الرئيس الصماد. 
وأوضـح البيـان أن األمريكـي يلعب دوراً 
إرشافيـاً يف العـدوان عـىل الشـعب اليمنـي 
وأنـه من يرسـم ويخطط ويحـّدد األهداف، 
ُمشـرياً إىل أن األمريكي هو من حّدد وخطط 

الستهداف الرئيس الشهيد صالح الصماد. 
األمريكـي  العـدوان  جرائـم  أن  وأّكــد 
السعودّي بحق الشعب اليمني، جرائم حرب 
ال تسـقط بالتقـادم، وسـتبقى يف الذاكـرة 

اليمنية. 
وجدد البيان تضامن الشـعب اليمني مع 
الشعب الفلسـطيني والوقوف معه كموقف 
مبدئي وإنسـاني وديني ال يمكـن أن يتغري، 
معرباً عن إدانته الشديدة لتَحّركات املطبعني 
مـع العدّو اإلرسائيـيل الذين يحاولون رصف 
ــة  أنظار الشعوب عن االهتمام بقضية األُمَّ

املركزية. 
لتواجـد  القاطـع  رفضـه  عـن  وعـرب 
القـوات األجنبيـة يف اليمـن، ويف مقدمتهـا 
القـوات األمريكية والربيطانية والسـعوديّة 
واإلماراتية، مؤّكـداً تمسـك الشـعب اليمني 
بحقـه يف التعامـل مـع أي تواجـد للقـوات 

األجنبية؛ باعتبارها قوات احتالل. 
وأَشـاَر البيـان إىل تمسـك أبناء الشـعب 
اليمنـي بحقوقه املرشوعـة وقضية العادلة، 
دول العـدوان األمريكي السـعودّي إىل  داعياً 
وقـف عدوانها ورفـع حصارهـا، والتعامل 
الجـاد واملسـؤول مـع امللـف اإلنسـاني، يف 
أية حـوارات؛ باعتباره اسـتحقاقاً إنسـانياً 

وقانونياً للشعب اليمني. 
وشّدد عىل أهميّة التعاون وتظافر الجهود 
يف الحفـاظ عىل تماسـك الجبهـة الداخلية، 
وشـحذ الطاقـات والهمـم نحـو األولويات 
الهامة والجامعة، بما يضمن تحسني ورفع 
مسـتوى الجهوزيـة والقـدرات االقتصادية 
والعسكرية للبلد، مطالباً املكونات السياسية 
بالرتكيز عـىل األولويات الجامعة، واالهتمام 
بتفعيل مؤّسسات الدولة بما يضمن قيامها 

بالدور املطلوب واملنوط بها. 

 : الئغداء
شـهدت محافظـُة البيضاء، أمـس الجمعة، 
ـَك  مسـريًة جماهرييـة حاشـدة، أّكـدت التمسُّ
باملـرشوع القرآني، وامليض عىل خَطـى الرئيِس 
الشـهيد صالح الصماد، وطالبـت بطرِد القوات 
األجنبيـة من اليمن، معربًة عن تضامن الشـعب 
اليمني مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة 
والوقـف إىل جانبـه يف مواجهـة كيـان االحتالل 

الصهيوني الغاصب. 
ويف املسـرية التـي نظمهـا أبنـاء محافظـة 
البيضاِء بمناسـبة الذكرى السـنوية الستشهاد 
الرئيـس صالح عيل الصمـاد، رفع املشـاركون 
صـوَر قائد الثـورة والشـهيد الرئيـس الصماد، 
من الالفتات والشـعارات املطالبة برحيل  وعدداً 
قوات االحتـالل األمريكـي السـعودّي اإلماراتي 
الربيطانـي مـن اليمـن، واملؤّكــدة أن اليمنيني 
لـن يسـمحوا بتواجدهـا وسـيتعاملون معهـا؛ 
باعتبارها قـوات احتـالل، وأن تواجدها عدوان 

وانتهاك للسيادة اليمنية. 
استشـعار  أهميّـة  املشـاركون  وأّكــدت 
املسـؤولية يف التمسـك باملـرشوع التنموي الذي 
أطلقه الشـهيد الصمـاد «يد تحمـي –يد تبني» 
والسـري عـىل النهج الذي سـار عليه واسـتمرار 
البـذل والعطاء وتقديـم التضحيـات دفاعاً عن 

األرض والعرض والسيادة الوطنية. 
وأشـاروا إىل تضامنهم مع الشعب واملقاومة 
الفلسـطينية، والوقوف إىل جانبهـم يف مواجهة 
كيـان االحتـالل، مثمنني صمود وثبات الشـعب 
الفلسـطيني واملواقف البطولية التي يسـطرها 
ـة  يف مواجهة العدّو الصهيوني، العدّو األول لألُمَّ

العربية واإلسالمية. 
وأشاد املشـاركون بمناقب الشـهيد الرئيس 
صالح الصماد، وما تمتـع به من ثقافة قرآنية، 
وحكمة وحنكة تجلت يف إدارة شـؤون البلد الذي 
كان يمر بمرحلة اسـتثنائية، وظـروف حالكة، 
والتي تمّكن فيها من اسـتيعاب كافة املكونات، 
واحتوائها ضمن وتحت رايـة الدفاع عن الوطن 

والحفاظ عىل أمنه واستقراره. 
ويف املسـرية التـي تقدمتهـا قيادة السـلطة 
والعسـكرية  واألمنيـة  والتنفيذيـة  املحليـة 
واإلرشافية والعلمائية والشخصيات االجتماعية 
الوجهائيـة بمحافظـة البيضـاء، أّكــد وكيـل 
املحافظـة صالح أحمـد املنصـوري، أن الرئيس 
بتضحياتـه  تجـاوز  رجـل  الصمـاد  الشـهيد 
وإخالصـه ليصبـح قيمة ونموذجـاً رائعاً ملنهج 

املسرية القرآنية يف إدارة الحكم. 
وقـال: «الرئيـس الشـهيد كان رجـل دولـة 
ورجـل قـرآن حمـل فكـراً صادقاً مخلصـاً لله 
التمسـك باملرشوع القرآني،  وللوطن»، مؤّكـداً 
والسري عىل الدرب الذي رسمه الشهيد الصماد، 
والحـرص عـىل تجسـيد املبـادئ والقيـم التي 
جسـدها رضوان الله عليه، يف واقع حياتنا، ويف 

مختلـف معامالتنـا. 
واسـتعرَض مواقَف الشهيد الصماد وتَحّركه 
الشـجاع يف الدفاع عن الوطن وجهوده يف توحيد 
يف  والثبـات  الصمـود  عوامـل  وتعزيـز  الصـف 

مواجهة العدوان وتضحيته فداء للوطن. 

وأَشـاَر املنصـوري، إىل أن الرئيـس الشـهيد 
أداء  يف  للمسـؤول  الراقـي  النمـوذَج  جّسـد 
مسـؤوليته، بأمانـة ونزاهـة، وتفـاٍن، الفتاً إىل 
أهميّـة إحياء ذكرى استشـهاده يف اسـتحضار 
مواقفـه املشـهودة يف البذل والتضحيـة وتعزيز 
تماسـك الجبهـة الداخلية، وتمسـكه بالقضايا 
ـة ويف مقدمتها القضية  املركزية واملحورية لألُمَّ

الفلسطينية. 
وطالب بيان صادر عن املسرية برحيل القوات 
األجنبيـة من البلـد، واملتمثلة يف قـوات االحتالل 
الربيطانـي،  اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي 
مؤّكـداً تمسـك الشـعب اليمني بحقه يف الدفاع 
عن ُكـّل شرب من األرايض اليمنية وتطهريها من 

قوى الغزو واالحتالل. 
ونـّدد البياُن بوحشـية العدوان وممارسـاته 
اإلجراميـة بحـق الشـعب اليمنـي، والتـي راح 
ضحيتها عرشات اآلالف من الشهداء والجرحى، 

معظمهم من النساء واألطفال. 
وأشـاد بصمـود وثبـات الشـعب اليمنـي يف 
مواجهـة قوى العـدوان، والتصدي له وإفشـال 

مخّططاته ومشاريعه التآمرية، واصفاً العدوان 
عىل اليمـن بأكرب هجمـة وحشـية يتعرض لها 

اليمن يف تاريخه. 
ل النموذَج  وأَشـاَر البيـاُن إىل أن الصمـاَد مثـَّ
الراقـي يف تحملـه وأدائـه للمسـؤولية، بأمانـة 
ونزاهـة وتفاٍن، داعياً جميع مسـؤويل الدولة إىل 

االقتَداء بالشهيد الرئيس الصماد. 
وأوضـح أن األمريكـي يلعـب دوراً إرشافيـاً 
يف العـدوان عىل الشـعب اليمني وأنه من يرسـم 
ويخطط ويحّدد األهداف، ُمشرياً إىل أن األمريكي 
هو من حّدد وخطط السـتهداف الرئيس الشهيد 

صالح الصماد. 
وجـدد البيـان تضامـن الشـعب اليمني مع 
الشـعب الفلسـطيني والوقـوف معـه كموقف 
مبدئي وإنساني وديني ال يمكن أن يتغري، معرباً 
عن إدانته الشديدة لتَحّركات املطبعني مع العدّو 
اإلرسائييل الذين يحاولون رصَف أنظار الشعوب 

ــة املركزية.  عن االهتمام بقضية األُمَّ
وعـّرب عـن رفضـه القاطـع لتواجـد القوات 
القـوات  مقدمتهـا  ويف  اليمـن،  يف  األجنبيـة 

واإلماراتية،  والسـعوديّة  والربيطانية  األمريكية 
مؤّكـداً تمسك الشـعب اليمني بحقه يف التعامل 
مـع أي تواجد للقوات األجنبية؛ باعتبارها قوات 

احتالل. 
وأَشاَر البيان إىل تمسـك أبناء الشعب اليمني 
بحقوِقهم املرشوعـة وقضيتهم العادلـة، داعياً 
وقـف  إىل  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  دول 
الجـاد  والتعامـل  حصارهـا،  ورفـع  عدوانهـا 
واملسـؤول مع امللف اإلنسـاني، يف أيـة حوارات؛ 
باعتباره اسـتحقاقاً إنسـانياً وقانونياً للشـعب 

اليمني. 
وشـّدد عىل أهميّة التعـاون وتظافر الجهود 
الداخليـة،  الجبهـة  تماسـك  عـىل  الحفـاظ  يف 
وشـحذ الطاقات والهمم نحـو األولويات الهامة 
والجاِمعة، بما يضمُن تحسـنَي ورفَع مسـتوى 
الجهوزيـة والقـدرات االقتصادية والعسـكرية 
للبلـد، مطالبـاً املكونـاِت السياسـية بالرتكيـز 
عـىل األولويـات الجامعـة، واالهتمـاِم بتفعيـل 
مؤّسسـات الدولـة بما يضمـُن قياَمهـا بالدور 

املطلوب واملنوط بها. 

المتاشر سعض: إَذا لط تفاتعا المطارات والمعاظأ وترشسعا التخار َشـإنَّ الرد جغضعن صاجغًا

طسريٌة ضربى يف خسثة تطالُإ بإخراج الصعات افجظئغئ طظ الغمظ

طسرية جماعريغئ بالئغداء تطالإ بطرد الصعات افجظئغئ طظ الغمظ
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ظسسى لثتر عثا السثوان شغ الئر َأو الئتر َأو الةجر وضض 
طا غمبض اظاعاضًا لئطثظا جعًا َأو بترًا

يَْطان الرَِّجيِْم أَُعـْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبـْســـِم اللَِّه الرَّْحـَمـِن الرَِّحـيْـِم

اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي، َوأَشـَهُد أَن ال إَِلَه إِالَّ اللَُّه 
داً َعبُدُه  اْلَمِلُك اْلَحقُّ امُلبني، َوأشـَهُد أنَّ َسـيَِّدنا ُمَحمَّ

وَرُسْولُُه َخاتَُم النَِّبيِّني. 
د، َوباِرْك َعىل  ٍد وََعىل آِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعىل ُمَحمَّ
ـد، َكَما َصلَّيْـَت َوبَاَرْكَت َعىل  ـٍد وََعـىل آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
إبراهيـم وََعىل آِل إبراهيم إِنََّك َحِميـٌد َمِجيٌد، وارَض 
اللَُّهمَّ ِبِرَضاَك َعْن أصحابـِه اْألَْخيَاِر امُلنتََجبني، وََعْن 

َهَداِء َوامُلَجاِهِدين.  اِلِحنَي، َوالشُّ َساِئِر ِعبَاِدَك الصَّ
أَيَُّهــــا اإلِْخــــَوُة َواألََخــــَوات 

ـَالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللَِّه َوبََرَكاتُُه،   السَّ
يقـول الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل» يف كتابـه املجيد 
القـرآن الكريم: {ِمـَن اْلُمْؤِمِنـنَي ِرَجـاٌل َصَدُقوا َما 
َعاَهُدوا اللََّه َعَليِْه َفِمنُْهْم َمْن َقَىض نَْحبَُه َوِمنُْهْم َمْن 
لُوا تَبِْديًال}[األحزاب: اآلية23]. َصَدَق  يَنْتَِظُر َوَمـا بَدَّ

ُّ الَعِظيم.  اللَُّه الَعِيل
يف الذكرى السنوية لألخ العزيز الرئيس الشهيد/ 
اد «َرْحَمُة اللَِّه تَْغَشـاه»، نستذكره  مَّ صالح عيل الصَّ
-وهـو الحـارض يف وجداننـا، ويف وجدان شـعبنا، 
ويف مسـرية عملنـا وجهادنـا- نسـتذكره نموذجاً 
ـد ُهــِويَّة شـعبه، واالنتماء اإليماني  إيمانياً يجسِّ
لشـعبه، نموذجاً للصدق والوفاء، ونموذجاً للصرب 
والتضحيـة والعطـاء، نموذجـاً يف سـعيه الدؤوب 
ملا فيـه مرضاة الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، والخدمة 

لشعبه، واملنارصة لقضايا أمته. 
ـاد «َرْحَمـُة اللَِّه تَْغَشـاه» ما قبل  مَّ الشـهيد الصَّ
موقعه ومسؤوليته يف الرئاسة، وأثناء تحمله لهذه 
املسـؤولية، كان منطلقـه إيمانيـاً، ولذلـك ما بعد 
وصوله إىل موقع املسـؤولية هو ذلك الشخص الذي 
كان -وهو يف موقع الرئاسة- يحمل روحية الجندي 
مع الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، ومع شعبه، ومع أمته، 
ويـرى يف ذلك املوقـع موقعاً لتحمل املسـؤولية ما 
بينـه وبني اللـه أوالً، ومـا بينه وبني شـعبه وأمته 
ثانيـاً، فـكان ينطلق وهو يستشـعر أنـه يف موقع 
مسؤوليٍة عمليٍة يخدم فيها شعبه، وليس يف مقاٍم 
معنوٍي يستغله للمكاسـب الشخصية، أَو األهداف 
الشخصية، أَو التوّجـهات الشخصية، ولذلك كانت 
وتريته يف العمل لخدمة شـعبه وقضايا أمته، وكان 
أُسلُـوبه يف أداء مسؤوليته أُسـلُـوباً مميزاً وراقياً، 
يتميـز باإلخـالص، بالتفانـي، بالثبـات، بالصـرب، 
بالعمـل الـدؤوب، باالسـتعداد العـايل والجهوزيـة 

الدائمة للتضحية، وهو الذي كتب وصيته مراراً. 
وهـذا النموذج يختلف عن شـكليات أُخرى، عن 
آخريـن ممن كانـوا إذَا وصلوا إىل مثل هـذا املوقع، 
بطريقـٍة  يترصفـون  املسـؤولية،  هـذه  وتبـوأوا 
مختلفـة، ممن كانـوا يقدمـون أنفسـهم كرموز 
وطنيـة، وكانـوا يـرون يف موقـع الرئاسـة موقعاً 
للتسلط، وللظلم، ولإلثراء، وللحصول عىل املكاسب 
املادية، ومـن خالل ذلك املوقع أصبحت لهم أرصدة 
ضخمة، حتى يف البنـوك الخارجية يف دول الخارج، 
أصبحـت لهـم رشكات ضخمة تجاريـة، أصبحت 
لهم اسـتثمارات، عمروا حتى املدن يف بعض الدول، 
وخرجوا من ذلك املوقع وهم يحملون أوزاراً كبرية، 
عندما كان إثراؤهم واسـتغاللهم ملوقعهم ذلك عىل 
حساب معاناة شـعبهم، وظلم شعبهم، واضطهاد 
يف  والتفريـط  شـعبهم،  ثـروات  ونهـب  شـعبهم، 
قضايا شـعبهم، وانكشـفوا يف خيانتهم لشـعبهم، 
ومؤامراتهـم عىل هذا الشـعب ملصلحـة أعدائه، يف 
الوقت الذي كانوا يقدمون أنفسـهم رموزاً وطنية، 
يتحدثـون يف وسـائلهم اإلعالمية عـن الوطن وعن 

الوطنية َكثرياً، ويقدمون أنفسـهم كحماة للوطن، 
وكمدافعني عـن مصالح هذا الشـعب، فإذا بهم يف 
مرحلـة من أخطـر املراحـل وأصعـب املراحل عىل 
هذا الشـعب، ليس فقط يخذلونـه، ويتخلون عنه، 
ويرتكونـه وهو يواجه التحديات الكبرية، واملخاطر 
الكبرية، ويتصدى ألعدائه، يف الوقت الذي يحاولون 
أن يسيطروا عليه، وأن يحتلوا وطنه، إنما يتآمرون 
مـع األعـداء، ويفتحـون جبهـات حرٍب عـىل هذا 
الشـعب مـن وسـط العاصمـة صنعـاء، ويثريون 
الفتـن، ويحاولـون أن يعملـوا عـىل شـق الصـف 
الوطنـي مـن الداخل، وفيمـا بعد ذلـك يصبح لهم 
جبهات أََساسية، ويتجندون علناً وبكل وضوح مع 
تحالف العدوان، ويجيشـون لصالحه، ويصبحون 
جبهـات أََساسـية من جبهاته، ضد شـعبهم وضد 

وطنهم. 
املنطلـق اإليمانـي هو الـذي يبنى عليـه الثبات 
الحقيقـي، واملصداقية يف ُكـّل املراحـل والظروف؛ 
ألَنَّه منطلٌق مبنٌي عىل أََساس صحيح، وعىل مبادئ 
ـا العناويـن املخادعة،  وقيـم راسـخة وثابتـة، أمَّ
التـي تهـدف إىل خـداع النـاس واالسـتغالل لهـم، 
فهي تنكشـف مـع املتغـريات، مع األحـداث، ومع 
االختبارات الحقيقية، التي يتجىل فيها الصادق عن 

الزائف املخادع. 
ـاد «َرْحَمـُة اللَِّه تَْغَشـاه» تميز  مَّ فالشـهيد الصَّ
بوفائـه، بثباتـه، ويف املرحلة الصعبـة، والتحديات 
ومتفانيـاً،  أكـرب،  بشـكٍل  حـارضاً  كان  الكبـرية، 
وبـاذالً لجهده يف األولويات املهمة، وأولها: التصدي 
للعـدوان، يف مرحلة من أكرب املراحل يف التصعيد من 
تحالـف العـدوان، وحمالتـه الهادفة إىل السـيطرة 
عـىل محافظـة الحديدة، فـكان الشـهيد «ِرضَواُن 
اللَّـِه َعَليْه» حارضاً، يف تحشـيد الشـعب، يف تفعيل 
ُكـّل القدرات الرسـمية والشعبيّة، والدفع بها نحو 
التصدي للعدوان، يف تلك الحملة والحمالت األُخرى. 
اد  مَّ تحالـف العـدوان كان يلحظ يف الشـهيد الصَّ

ثالث نقاط مهمة:
• سـعيه بتفعيل القدرات واإلْمَكانات الرسمية، 

يف التصدي للعدوان، ويف خدمة الشعب. 
• وعالقتـه القويـة يف الوسـط الشـعبي، والتي 
لَُها بشـكٍل تام يف التعبئة الشـعبيّة، ضمن هذه  يَُفعِّ

األولوية األََساسية. 
• وقدرته الفائقة يف عملية توحيد الصف الداخيل 
والوطنـي، وجمـع املكونات بمختلفهـا، والتيارات 
بمختلفهـا يف هذا الشـعب، يف إطـار االهتمام بهذه 

األولوية. 
فكان يقلق من هذا الـدور الفاعل يف االتّجاهات 
الثـالث: يف تفعيل اإلْمَكانـات والقـدرات والجهات 
الرسمية والشـعبيّة، والسعي للحفاظ عىل الجبهة 
الداخليـة، والتأثري اإليجابـي يف ذلك، والدور الفاعل 
للشـهيد «َرْحَمُة اللَِّه تَْغَشـاه» يف ذلك، فكان يسعى 
إىل استهداف الشهيد لهذا الدور، استهدافاً منه لهذ 
الـدور الفاعل له، والـدور املهم واإليجابـي، والذي 
يمثـل إسـهاماً َكبرياً يف التصدي للعـدوان، ويف دعم 
القضيـة العادلـة للشـعب، والدفاع عن هـذا البلد، 
ولذلـك كان من أهدافه األََساسـية هو االسـتهداف 
للشـهيد «َرْحَمـُة اللَّـِه تَْغَشـاه»، وركـز عـىل هذه 

النقطة بشكٍل كبري. 
كل الحمالت التي كان ينفذهـا تحالف العدوان، 
محافظـة  السـتهداف  الكبـرية  الحملـة  ومنهـا 
الحديـدة، كانت تتم بإرشاف أمريكي، واسـتهداف 
اد كان أَيْـضاً بدافٍع أمريكي وتوجيٍه  مَّ الشهيد الصَّ
أمريكـي، وهـذه نقطـة تأّكـدنـا منها مـن خالل 
تحريـات، ومن خـالل تحقيق، ووصلنـا إىل نتيجة 
مؤّكــدة يف هذه النقطـة: أن األمريكـي وهو الذي 
أعلـن مراراً وتكـراراً عن أن واحداً مـن أهم األدوار 
التي يقوم بها بشـكٍل مبـارش يف عدوانه عىل بلدنا، 
هـو: تحديـد األهـداف، األمريكـي تحـدث عن هذا 
الـدور له، أنه يقوم بتحديد األهـداف التي تقصف، 
التي تسـتهدف، واألهداف التي يتـم الرتكيز عليها 
عملياتيـاً، فالعمليـات عـىل مسـتوى الجغرافيا يف 
السـعي الحتالل محافظة، أَو اسـتهداف جبهة، أَو 
االسـتهداف بالقصف، ألهداف تستهدف بالقصف، 
هـذا الدور هـو لألمريكي؛ ألَنَّ الـدور األمريكي هو 

دور إرشايف يف العـدوان عىل بلدنا، هـو دوٌر إرشايف، 
وهـو الدور األعىل، الذي يخطط، ويرسـم، ويوجه، 
ا الدور السـعودّي والـدور اإلماراتي فهو  ويأمر، أمَّ
دور تنفيذي، هـم كأدوات ينفذون ما يمليه عليهم 
األمريكي، ويرسـمه لهم، فاألمريكي هو الذي حّدد 
اد كهدف  مَّ للسـعودّي وأن يسـتهدف الشـهيد الصَّ
أََسايس، ضمن استهدافه للدور املهم الذي يقوم به 
اد «َرْحَمُة اللَِّه تَْغَشاه»، ويوظف فيه  مَّ الشـهيد الصَّ
ُكـّل قدراته، وطاقاته، وإْمَكاناته، وتأثريه اإليجابي 
يف الوسط الشـعبي والرسمي والجبهة الداخلية، يف 
خدمـة شـعبه والدفاع عـن بلده. هـذه نقطة نرى 

أهميّة لفت النظر إليها. 
أدواتـه  ورائـه  ومـن  األمريكـي،  يؤمـل  وكان 
اإلقليميـة، وعمـالؤه من أبنـاء البلـد، أن مثل هذه 
ـاد سـيكون  مَّ الخطـوة يف اسـتهداف الشـهيد الصَّ
لهـا تأثـري يكرس مـن إراَدة هـذا الشـعب، ويوهن 
من عزمـه، ويضعفه، ويهيئ لتنفيـذ عمليات عىل 
مستوى أوسع يف االحتالل لهذا البلد، ولكن النتيجة 
كانت معاكسـة تماماً، ونحن بكلنا عندما نستذكر 
تلـك املرحلة، نرى كيـف كان وقع تلك الجريمة من 
جانـب تحالـف العدوان، التـي اسـتهدفوا بها هذا 
الرجـل املجاهد العظيم والعزيـز، كيف كان األثر يف 
وجدان هذا الشـعب، كيـف كان تفاعله، كيف كان 
مـدى التأثـري لذلـك يف تفاعله مع قضيتـه أكثر، يف 
عزمه وإبائه واسـتعداده للتضحيـة أكثر، بلغ من 
وقاحـة تحالـف العدوان، ومن إفالسـه اإلنسـاني 
واألخالقـي والقيمـي، ومـن وحشـيته، وإجرامه، 
وطغيانه، وغطرسـته، وسـوئه، وقبـح ترصفاته، 
أنه اسـتهدف حتى مراسـم التشـييع، باستعراض 
جـوي، وسـعٍي -آنذاك- إلرباك مراسـم التشـييع، 
يف حركـة الطـريان عىل أجـواء العاصمـة صنعاء، 
وما نفذتـه من غارات يف صنعـاء، ومن عمليات يف 
صنعاء؛ بَهدِف حتى منع مراسـم التشـييع، ولكن 
يف تلـك األجواء نفسـها كان الزخم الشـعبي َكبرياً 
ا يف مراسـم التشـييع، والحضـور الشـعبي  ِجــدٍّ
املتفاعـل، والـذي يدرك أن هذا الشـهيد استشـهد 
وهو يدافع عن هذا البلد، يف سـبيل الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»، يف التمسـك بالقضيـة العادلة، يف سـعي 
للتَحّرك الجاد يف مواجهة حمالت األعداء وعدوانهم 
وتصعيدهم، ففشلت مساعي األعداء يف كرس إراَدة 
هذا الشـعب، ال من خالل تلك الجريمة يف استهداف 
اد، وال غريها من الجرائم الوحشـية  مَّ الشـهيد الصَّ
باالسـتهداف الجماعي ألبناء هـذا البلد، يف مختلف 
مناسـباتهم االجتماعية، ويف مختلف تجمعاتهم يف 
األسواق، واملساجد، واملدارس، وغريها، ُكـّل أشكال 

اإلجرام من جانب تحالف اإلجرام. 
ونحـن يف هـذا املقـام نشـيد باملوقف الشـعبي 
الصامد واملتماسك، يف تلك املرحلة الحرجة والظرف 
العصيب، ونشكر الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، الذي منه 
ُكـّل العـون، وكل التوفيق والتثبيـت، وهي مرحلة 

من أخطر املراحل التي مرَّ بها شعبنا. 
يف ذكرى الشـهيد الصماد، وهو عنواٌن للصمود، 
والتضحيـة، والثبـات الذي كان عليـه، والذي عليه 
شـهداء بلدنا األعـزاء، الذين انطلقوا مـن املنطلق 
اإليماني وهم يتحلون بالثبات واملصداقية والوفاء، 
وجماهـري هذا الشـعب، وأبناء هذا الشـعب، وأرس 
الجبهـات،  يف  واملرابطـون  والجرحـى،  الشـهداء 
نسـتذكر أَيْـضـاً بمظلوميته وشـهادته مظلومية 

شعبنا العزيز. 
عندمـا بدأ هـذا العـدوان ومـن اللحظـة األوىل، 
ويف ُكــّل املراحـل ويف ظـل اسـتمراره عىل شـعبنا 

صائُث البعرة السغث سئث المطك التعبغ شغ خطاب بـ الثضرى الثاطسئ لطحعغث الرئغج الخماد:

الحعغث الخماد ظمعذج يف الادتغئ والفثاء لحسئه 
واملخثاصغئ طع اهللا

 افطرغضغ عع الثي تّثد لطسسعدّي أن غساعثف 
الحعغث الخماد وضان غآطض أن طبض عثه الثطعة 
باجاعثاف الحعغث الخماد جغضعن لعا تأبغٌر غضسر 
طظ إراَدة عثا الحسإ وغععظ طظ سجطه وغدسفه
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العزيز، اتصف هـذا العدوان بالوحشـية واإلجرام، 
فكانـت  والجـربوت،  والكربيـاء  وبالتغطـرس 
املمارسـات مـن قبـل تحالف العـدوان مـن بداية 
العـدوان وإىل اليـوم كلهـا ممارسـات إجراميـة، 
ووحشـية، وبشـعة، ومتجـردة من ُكـّل املشـاعر 
اإلنسـانية، وهذا أمٌر معرتٌف به دوليٍّا، أسـوأ صيت 
وأسـوأ سـمعة يف اإلجرام والوحشـية هي لتحالف 
العدوان، أصبح هذا شيئاً معروفاً يف الوسط العاملي 

بكله. 
وحجـم الجرائـم بحق شـعبنا مهـول ورهيب، 
ا يف مختلف املدن، قصف وإبادة  جرائم رهيبة ِجــدٍّ
جماعيـة للنـاس، قتل بطريقة وحشـية للمجتمع 
اليمني يف املسـاكن، واملنازل، واألسواق، واملساجد، 
ا، نتيجًة  واملدارس، والطرقات، وبشكٍل جريٍء ِجـدٍّ
للغطـاء األمريكـي، والدفع األمريكـي واإلرسائييل 
والربيطانـي بالنزعـة الوحشـية واإلجرامية لهم، 
وقبح األدوات املنفذة وسـوئها، والنزعة اإلجرامية 

لديها. 
ا لشـعبنا، وحجم  حجم املظلوميـة الكبرية ِجـدٍّ
الجرائـم، وتفاصيل تلـك الجرائم، مـن أهم األمور 
التـي يجـب التذكري بهـا، والحديث عنهـا، واإلبراز 
ا لشـعبنا العزيز، ما  لها؛ ألَنَّها مظلومية كبرية ِجـدٍّ
حصل ليس شـيئاً بسيطاً، ما فعله تحالف العدوان 
يف بلدنا ليس شيئاً هيناً، أَو بسيطاً، أَو عادياً، جرائم 
ا، قتل لعرشات اآلالف من أبناء شـعبنا  رهيبـة ِجـدٍّ
العزيز، قتل لألطفال باآلالف، قتل للنسـاء باآلالف، 
استهداف للمدنيني وللناس يف بيوتهم، يف منازلهم، 
يف قراهـم، يف مدنهم، يف مسـاجدهم، يف أسـواقهم، 
يف الطرقـات، اسـتهداف بالقتل الجماعـي واإلبادة 
الجماعيـة، اسـتهداف بالتدمري املمنهـج لإلرضار 
بهـذا الشـعب، وبهدف إلحـاق أبلـغ األذى والظلم 
والـرضر لهذا الشـعب، تدمري للخدمـات واملصالح 
العامة، للجسـور والطرقات، حتى لخزانات املياه، 
اسـتهداف لكل معالـم الحيـاة يف هذا البلـد، حتى 

اآلثار، حتى املقابر، استهداف لكل يشء. 
هـذه  واسـتذكار  ا،  ِجــدٍّ كبـرية  فاملظلوميـة 
املظلوميـة، واسـتذكار تفاصيلهـا، وإبـراز هـذه 
التفاصيل، والتذكري امُلستمّر بها مسؤولية تقع عىل 
عاتقنـا جميعاً، يف األنشـطة اإلعالمية، واألنشـطة 
التوعويـة، وأنشـطة التعبئة يف الوسـط الشـعبي 
والرسـمي، واألنشـطة التثقيفيـة والتعليمية، هذا 
ا، وال ينبغـي الغفلة عـن ذلك؛ ألَنَّ  يشٌء مهـٌم ِجــدٍّ
هذا يرتتب عليه مسـؤوليات مهمة، وألن هذا -بحد 
ذاتـه- كاٍف يف إسـقاط ُكـّل الدعايـات والتربيرات 
الزائفـة، التي تـروج لهـذا العدوان، وتبسـط هذا 
العـدوان، أَو تحـاول أن ترشعـن هذا العـدوان، أَو 
تحـاول أن توجـد له قابلية، وأن تجعـل له عناوين 

هنا أَو هناك. 
ا  حقيقيّـٍ يمكـن أن يكـون مـربّراً  ال يشء أبـداً 
لتلـك الجرائم الفظيعـة والرهيبة والوحشـية، وال 
يشء يمكـن أبـداً ال أن يربّرهـا، وال أن يرشعنهـا، 
وال أن يجعـل لهـا قابلية يف النفوس أبـداً، وحدهم 
املتوحشـون واملجرمون والسـيئون والظاملون من 
يمكـن أن يقبلـوا التربيـر لهـا، أَو التغـايض عنها 
ا ُكـّل من يمتلك الضمري  واعتبارها عمالً عاديـاً، أمَّ
الحـي، من يمتلك الشـعور اإلنسـاني، مـن يمتلك 
القيـم اإلنسـانية واإليمانيـة والفطريـة، فالبدَّ أن 
يكون له موقٌف تجاه تلك الجرائم الوحشية، وتجاه 
مـن ارتكبها بحق هذا الشـعب من تلك الدول، ومن 

تلك األدوات اإلجرامية والوحشية. 
تحالف العـدوان منذ بدايـة العـدوان وإىل اليوم 
بشـعة،  إجراميـة  ممارسـات  ممارسـاته  كانـت 
عـىل مسـتوى القتـل والتدمـري والحصـار، الـذي 
ا بشـعبنا العزيز يف واقعه  ألحـق معاناة كبرية ِجـدٍّ
املعيـيش، ُوُصــوالً إىل التجويع للماليـني من أبناء 
هـذا الشـعب، وإلحـاق ضائقة معيشـية شـديدة 
ا بهم، أَو عىل املسـتوى الصحي، من أسـوأ ما  ِجــدٍّ
عاناه شـعبنا العزيز نتيجًة للحصار والحرب عليه 
ا يف الجانب  والعـدوان عليـه املعاناة الكبـرية ِجــدٍّ
الصحي، معانـاة كبرية للغاية، وأودت بحياة مئات 
اآلالف مـن األطفـال والنسـاء والكبـار واملـرىض، 
نتيجًة النعدام الرعاية الصحية والخدمات الصحية 
والطبيـة، وأي شـخص يمتلك الوعي واإلحسـاس 
باملسـؤولية والضمري الحي ال بُــدَّ أن يتَحّرك، وأن 
يكون لـه موقف، وهذا مما دفع بالشـهيد «َرْحَمُة 
اللَِّه تَْغَشـاه»، والشـهداء وأحرار هذا البلد للتَحّرك 
الجـاد، واالسـتعداد التـام للتضحيـة، والتَحّرك يف 
مواجهـة العـدوان والتصـدي له بكل جهـد، فكان 
الشـهيد رحمة الله تغشـاه نموذجـاً يف الصدق مع 
الله، والوفاء لشعبه، والتَحّرك الجاد ضمن األولوية 

يف التصدي للعدوان. 
أيضـاً كان «رحمة الله تغشـاه نموذجاً راقياً يف 
أداء املسـؤولية، مثلمـا كان نموذجـاً يف التضحية 
والوفاء لشـعبه، واملصداقية مع الله ومع شـعبه، 
فهـو أَيْـضـاً كان نموذجاً راقياً يف أداء املسـؤولية، 
وملنطلقـه اإليمانـي أهميّـة أََساسـيٌة يف ذلـك، هو 
انطلق يف أداء املسؤولية من منطلق إيماني، لم يكن 
لديه رغبة يف أن يصل إىل موقع مسـؤولية الرئاسة 
كمنصب كبري، وكموقع مهم عىل املستوى السيايس 
واالعتباري، أَو موقع لالستغالل الشخيص لتحقيق 
املكاسب الشـخصية املادية واملعنوية، كما هو هم 
الكثـري من الناس، همهـم يف أن يصلوا إىل أي موقع 
يسـتطيعون الوصول إليـه، أي منصـب، ليحّققوا 
ا  ألنفسـهم مكاسب شـخصية مادية ومعنوية، أمَّ
هو فكان منطلقه منطلقـاً إيمانياً، ولذلك هو َقِبل 
يف األخري بتحمل هذه املسؤولية من منطلٍق إيماني، 
لـم يكـن طالبـاً وال سـاعياً لهـذا املنصـب، ولهذه 
املسـؤولية، ولهذا الدور، بل تقبلـه بإلحاح، بدافٍع 
إيماني، بدافع الشعور باملسؤولية، ولذلك لم تتغري 
روحيته ونفسيته بعد أن وصل إىل هذه املسؤولية. 

البعـض من الناس إذَا وصـل إىل أي منصب، ولو 
منصـب بسـيط، أَو محـدود، أَو يف نطـاق محدود، 
ا كان عليه سابًقا، يصبح  تتغري نفسـيته تماماً عمَّ
سـلوكياته  تصبـح  متغطرسـاً،  متكـرباً،  إنسـاناً 
سـلوكيات سـلبية، تحدث منه ممارسـات يف إطار 
ا كان عليه سـابًقا، هذا  توّجـهاته التي تختلف عمَّ

يحصل للكثري من الناس. 
ـاد «َرْحَمُة اللَِّه تَْغَشـاه» فهو  مَّ ا الشـهيد الصَّ أمَّ
ذلـك الرئيس الـذي دائمـاً يحمل روحيـة الجندي، 
وروحية املواطن البسـيط، وروحية من يشعر بأن 
مسـؤوليته هي الخدمة لشـعبه، أن يكـون خادماً 
ألبناء شـعبه، ألبناء بلده، ولم تتغـري هذه الروحية 
بالنسبة له، فاتجه بكل جد، بكل اهتمام ألداء هذه 
املسـؤولية وهو ال يتغـري، يحمل التواضع بشـكٍل 
ُمسـتمّر، يحمل االهتمام بأداء مسؤوليته والعمل، 
ويتَحّرك يف إطار العمل النشـط ليـالً ونهاراً، وليس 
فقط وقـت دوام محدود، بل يهب ُكــّل وقته ألداء 

هذه املسؤولية ولهذا العمل. 
ومما يتميز به هو ذلك االهتمام، والعمل النشط 
والـدؤوب يف خدمـة شـعبه، يف متابعـة القضايـا 
املهمـة، يف االهتمـام بالتصدي للعـدوان، يف تكثيف 
اللقاءات بالناس، اهتمام وعمل نشط ليالً ونهاراً. 

مما تميز به كنموذج يف أداء املسؤولية هو سعة 
صدره، وموقع املسؤولية كلما كان أعىل، كلما كان 
يتطلب سـعة الصدر بشكٍل أكرب، اإلنسان يف موقع 
املسؤولية كلما كربت مسؤوليته، كلما واجه الكثري 
مـن التحديـات، والصعوبـات، واملشـاكل، وحمـل 
الكثـري مـن الهموم، مع مـا يواجهه مـن لوم، من 
عتاب، من انتقاد، من إسـاَءات، كم يواجه اإلنسان 
يف موقع املسـؤولية، واملسؤوليات الحساسة يكون 
اإلنسـان فيها -عادًة- أكثر عرضًة لذلك، أن توّجـه 
إليـه اإلسـاَءات، االنتقادات، أن يواجـه الصعوبات 
والتحديـات، أن يتحمـل الكثـري مـن املشـاكل، أن 
يحمل الكثري من الهموم، مما هو -عادًة- يؤثر عىل 

نفسية اإلنسان، وعىل سعة صدره. 

فموقـع املسـؤولية وبالذات كرئيـس يحتاج إىل 
سـعة صـدر، إىل تحمل كبـري، تحمل لـكل ذلك: ما 
تواجهـه مـن هموم، مـا تواجهه من مشـاكل، ما 
تواجهـه من تحديات، مـا تواجهه من صعوبات يف 
الواقع العميل، والصعوبات يف الواقع العميل كثرية، 
اد  مَّ يف ظـروف كتلك الظروف التي أتى الشـهيد الصَّ
ليتحمل املسـؤولية أثناءها، يف وقت ذروة التصعيد 
عىل بلدنا، شـدة الحصار عىل بلدنا، املعاناة الكبرية 
لشعبنا، الوضع الرسـمي املرتدي، والذي هو متأثر 
ا بكل تأثريات املايض يف داخله، ما  بشـكٍل كبري ِجـدٍّ
فيه من العوائق، ما فيه من التحديات، والصعوبات، 
والتعقيـدات، واقـع تعقيداتـه كثـرية، إن جئت إىل 
مؤّسسات الدولة، فهي يف الواقع ليست مؤّسسات 
بما تعنيه الكلمة، شـكليٍّا هي مؤّسسـات شـكليٍّا، 
هي بشكل مؤّسسات، لكن كيف هو نظامها؟ كيف 
الواقع بالنسبة للكثري من كادرها واملوظفني فيها، 
ممن يتأثـرون بتأثريات املـايض يف اهتماماتهم، يف 
والءاتهم، يف مواقفهـم؟ كيف هو حجم الصعوبات 
يف الواقـع املـادي واإلْمَكانـات (إْمَكانـات الدولة)، 
والوطن املحتّل منه مساحة شاسعة، بالذات منابع 
الثـروة يف الوطـن، مـن أول ما ركَّز عليهـا األعداء، 
وحرصوا عىل احتاللها، والسـيطرة عليها، ونهبها، 
وحرمان الشـعب منهـا، فهذه التعقيـدات الكثرية 
واملشـاكل الكثـرية التـي يواجهها من هـو يف ذلك 
املوقع مع املؤّسسـات الرسـمية نفسـها، التي لها 
شـكل املؤّسسات، ويف داخلها الكثري من التعقيدات 
واالختـالالت، وفيهـا الكثـري ممـن ال تـزال لديهم 
أجندة، أَو ارتباطات، أَو عالقات، أَو تأثريات سـلبية 
تؤثر عىل األداء، ومن يسـعى منهم إلعاقة أي عمل 
أَو نجاح... إىل غري ذلك، حجم العدوان، وهو تحالف 
دويل إقليمي محيل، وضغطه الكبري عىل البلد، وعىل 
ُكـّل يشء يف هـذا البلد، الواقع يف مثل هذه الظروف 
التي فيها أَيْـضاً تعقيدات كثرية يف الوضع الداخيل، 
والحاجـة إىل جهـود كبـرية للحفـاظ عـىل الصف 
الوطني، ففي ظل ُكـّل تلك التعقيدات عادًة ما تتأثر 
نفسـية اإلنسـان يف مسـتوى التحمل، يف مستوى 
سـعة الصدر، يف مسـتوى طبيعة وطريقة التعامل 
ـاد «َرْحَمـُة اللَِّه  مَّ مـع النـاس، لكـن الشـهيد الصَّ
تَْغَشـاه» كان معروفـاً لدى الجميع بسـعة صدره، 
بحسـن ُخلُقه، بجميل أُسلُـوبه يف التعامل واملنطق 
واالحـرتام للناس، بالقرب مـن الناس، بالقرب من 
املجتمع، بالقرب من املسؤولني، بعالقاته الواسعة 
واإليجابية، بلقاءاته وأنشطته املكثّـفة والواسعة، 
وهذه ميـزة كبرية يف سـعة الصدر، وسـعة األفق، 
واالستيعاب للناس، والقرب منهم، والتعامل معهم 

ا.  باالحرتام والتكريم، وهذه ميزة كبرية ِجـدٍّ
ممـا كان يتميَّز بـه كنموذج يف أداء املسـؤولية، 
هو: سـعة صدره، َوأَيْـضاً نزاهتـه املالية، وعفته، 
نزاهة تامـة، هو حرص حتـى يف الكثري من أموره 
الشـخصية، أالَّ يكون لهـا أي تمويل مـن امليزانية 
العامـة، أَو أن يقتطع لنفسـه أي يشٍء أبداً، ولذلك 
كان نزيهاً يف الجانب املايل بشـكٍل تام، نزاهة تامة، 
البعـض من املسـؤولني إذَا تقلَّد أية مسـؤولية، أَو 
منصب ولو كان بسـيطاً، يسـعى إىل الحصول عىل 

املكاسب املالية. 

عندمـا نسـتذكر البعض ممـن كانـوا يقدِّمون 
أنفسـهم رموزاً وطنية فيما سبق، كيف كانوا فيما 
يتعلـق بهـذا الجانـب، إىل اآلن ال تـزال أرصدتهم يف 
ا، هي من حق  البنوك الخارجية أرصدة ضخمة ِجـدٍّ
هذا الشعب، هي أموال هذا الشعب، جزٌء منها عليه 
حظر اآلن، ونحـن يف هذا املقام نطالب بإعادة هذه 
األموال للشعب؛ ألَنَّها حقٌّ له، وهو يف، أمس الحاجة 
لذلك الحق، ليسـت حقوقاً شخصية لشخٍص هناك 
أَو هنـاك، هي حقوق لهذا الشـعب، وهـو محروٌم 

منها. 
ـاد كان مثـاالً ونموذجـاً رائعاً يف  مَّ الشـهيد الصَّ
النزاهة املالية، يف العفة، يف صون نفسه من الفساد 
املايل، يف أن يبحث لنفسـه وأن يعتمد عىل إْمَكاناته 
الشـخصية، وإْمَكانات أرسته، وإْمَكانات أصدقائه 
حتـى يف احتياجاتـه الرضوريـة، بعيـًدا عمـا كان 
بإْمَكانـه الحصول عليه حتى يف املسـتوى العادي، 
حتى يف املستوى العادي، يف االحتياجات الشخصية، 

ا.  نزاهة عالية ِجـدٍّ
بـه  يتحـىل  كان  وممـا  أَيْـضـاً،  زه  يميـِّ وممـا 
ُمسـتمّر  بشـكٍل  لالهتمـام  مواصلتـه  كنمـوذج: 
بأولويـة التصـدي للعـدوان بشـكٍل مكثّــف، عىل 
مسـتوى -كما قلنا- تفعيل الجهات الرسمية بكل 
ما يسـتطيع، التعبئة الشـعبيّة الواسعة والنشطة 
ا، واملسـاندة امُلسـتمّرة، واالهتمام امُلسـتمّر  ِجــدٍّ
بالجيـش واللجان الشـعبيّة آنـذاك، والدعم الكبري 
املعنـوي وبكل ما يسـتطيع للجبهـات، فكان لذلك 
النشاط فاعلية ملموسة من تحالف العدوان، وهو 
ممـا أغاظهم، وممـا زاد من حقدهـم عليه، ومما 
كانـوا يتصـورون من خاللـه أنهم لو اسـتهدفوه، 
َفـإنَّ ذلك سـيرتك فراغاً َكبرياً يمكنهم من تحقيق 
أهدافهم وآمالهم، لكنهم فشـلوا، فشـلوا عىل ُكـّل 
املسـتويات: عـىل مسـتوى الوضـع الرسـمي مـا 
بعد استشـهاده بقي هـذا الوضع متماسـكاً ُكـّل 
التماسـك، وعىل املستوى الشـعبي، وعىل مستوى 
الجبهات، وتحوَّل استشهاده إىل حافٍز ودافٍع مؤثٍر 
بشـكٍل إيجابي يف الدفع بالجميع ملواصلة املشوار، 
وهم يستشعرون هذا اإلرث للشهيد وبقية الشهداء 
من أبنـاء هذا الوطن، بقية الشـهداء من أبناء هذا 
الشـعب، الذين استشـهدوا والكل من بعدهم، ُكـّل 
األحـرار يستشـعرون حجم املسـؤولية يف الحفاظ 
عىل إرثهم، إرثهم الكبري، إرثهم املعنوي، األخالقي، 
القيمي، املبدئي، وهو مواصلة املشـوار يف التصدي 
للعدوان، يف الدفاع عن القضية العادلة لهذا الشعب، 
يف مواصلة الجهاد يف سـبيل الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 

والعمل عىل تحقيق االنتصار يف مواجهة العدوان. 
اإلرث املهم الذي يبقى ُمستمّراً لدينا جميعاً، هو: 
أولوية التصدي للعدوان، ورضورة العمل امُلسـتمّر 
والدؤوب يف مقابل التحديات الكبرية، ما تم الحفاظ 
عليـه يف ُكــّل املراحـل املاضيـة بمثل تلـك الجهود 
اد، للشـهداء األبـرار، الذين  مَّ الكبرية للشـهيد الصَّ
استشـهدوا يف مختلـف الجبهـات وهـم يتَحّركون 
بـكل جهد، بكل جـد، وبتضحية كبرية، وبنشـاط، 
ا،  وباهتمـام كبري، ما تم إنجازه هو يشٌء مهٌم ِجـدٍّ
بالرغـم مـن حجـم العـدوان، وإْمَكانـات تحالف 
العدوان، وحجـم الهجمة املعادية عـىل بلدنا، التي 
كانت عىل ُكـّل املسـتويات: عىل املستوى السيايس، 
عىل املسـتوى اإلعالمي، عىل املسـتوى العسـكري، 

والحرب االقتصادية... ويف ُكـّل املجاالت. 
مـا تم إنجازه هـو يشٌء مهم، هـو الحفاظ عىل 
العمق االسرتاتيجي لهذا البلد، فيما مىض يف أحداث 
كبرية يف االسـتهداف لبلدنا يف مراحل تاريخية، كان 
الغزاة يتمّكنون من احتالل ُكـّل هذا البلد، ُوُصـوالً 
إىل صنعاء، وكان أبناء شـعبنا يبذلـون جهداً َكبرياً 
فيمـا بعـد ذلـك، ويحتاجـون إىل وقٍت كبـري حتى 
يتمّكنـوا مـن تحرير هـذا الوطن، وطـرد املحتّلني 

الغزاة منه. 
الهجمـة التي حصلت من جانب تحالف العدوان 
عىل بلدنـا هي أكرب هجمة، إذَا جئنـا لنقارن بينها 
وبني ما مىض، من َحيُث العدة، واإلْمَكانات، وحجم 
القصف، وحجم الجيوش التي تَحّركت الحتالل هذا 
البلـد، مع مالحظـة التعقيدات والظـروف الصعبة 
التي يعاني منها شعبنا بالتزامن مع ذلك، ومع ذلك 
كان أقوى مسـتوى من الصمـود يف مواجهة الغزاة 
املحتّلـني هـو يف هـذه املرحلة، وهـذا أمـٌر إيجابٌي 
لشـعبنا العزيز، أنَّه يف هذه املرحلـة التاريخية قدَّم 
لألجيـال مـن بعـده نموذجـاً عظيمـاً يف الصمود، 
والتضحيـة، والتصدي للغـزو األجنبـي، ومحاربة 
األعداء الذين يسـعون إىل السـيطرة عليه، واحتالل 
أرضـه، فبقيت مسـاحة مهمـة هي تمثـل العمق 
االسـرتاتيجي والجغـرايف يف البلد بقيـت محفوظًة 

 افطرغضــغ لثغه تدعر تثرغةــغ شغ تدرطعت 
والمعــرة والةــجر وافطاضــظ اقجــاراتغةغئ وعع 
غتاول أن غسرصض المساسغ السماظغئ، وأدواته عغ 

ذغسئ وعغ جغؤئ
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مـن االحتـالل، وعجز األعـداء عـن احتاللها، وعن 
السـيطرة عليهـا، هـذه نعمٌة مـن الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»، ومـن مظاهـر التأييـد اإللهـي واملعونة 
الكبرية من الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» لشعبنا العزيز، 
ولتضحياتـه الكبـرية، ثمـرة لتضحياتـه الكبـرية 
ولصـربه، كانت التضحيـات، وكان الصـرب، وكان 

ا.  الصمود له هذه الثمرة املهمة ِجـدٍّ
أيضاً يف تماسـك الدولة يف تماسـك الشـعب عىل 
املسـتوى الداخـيل، ويف بنـاء القدرات العسـكرية، 
التي اتجهت نحو األفضل واألكرب عىل مسـار الزمن 

واملراحل منذ بداية العدوان وإىل اليوم. 
كلما سـعى تحالـف العدوان أن يضعف شـعبنا 
أكثر، ليتمّكن من السيطرة عليه، وأن ينهي قدراته 
العسـكرية بشـكٍل تام، كانت القدرات العسـكرية 
تزداد أكثر، وكان شـعبنا يقوى أكثر، وكانت القوة 
العسكرية من جديد تتشكل وتنتظم بشكٍل أفضل، 
والوضـع اليـوم مقارنًة ببداية العـدوان، وبمراحل 
ماضية يف السـنوات املاضية، وضـع واضح، هناك 
ا يف مسـتوى القدرات العسـكرية،  فـارق كبري ِجـدٍّ
يف بدايـة العـدوان، يف وسـط األعـوام املاضيـة، يف 
املرحلـة الراهنة، هناك فوارق واضحة، فهذا أَيْـضاً 
عالمة مضيئة لثمرة التضحيـات والجهود، هذا لم 
يكن شـيئاً تلقائياً، هو بتوفيٍق من الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل»، وثمرًة للجهود، للعطاء، للتضحية، للصرب، 

للعمل الدؤوب. 
التماسـك الشـعبي -أيضـاً- هو يشٌء أََسـايس، 
كان ركيـزة مـن الركائـز األََساسـية ألن تتحّقـق 
هـذه الثمـرة، وأن يتحّقـق هـذا اإلنجـاز إىل اليوم، 
ونحن معنيـون يف هذه املرحلة، ومـا بعد اليوم (يف 
املسـتقبل)، إىل أن نواصـل جهودنـا يف التعبئـة، يف 
الحفاظ عىل اإلراَدة الشـعبيّة، واإلراَدة بشـكٍل عام 
أن تبقـى إراَدة قويـًة، وأن نواصـل االهتمـام، وأالَّ 
نغفـل، وأن يسـتمر التوّجــه، التوّجـه نفسـه يف 
التصـدي لألعـداء، يف السـعي لتحرير ُكــّل بلدنا، 
يف التصـدي لـكل التحديات التي نواجهها كشـعٍب 
يمني، يف العناية بالجبهـات، يف االهتمام بالقدرات 
العسـكرية، يف التصدي ملحاوالت األعداء امُلسـتمّرة 
بـكل الوسـائل لكـرس إراَدة شـعبنا ومعنوياتـه، 
ورصف االهتمام عن أولوياته الكربى، هذه مسألة 

يف غاية األهميّة. 
هذا هو من اإلرث الذي علينا أن نواصل املشـوار 
فيـه، نتحمل هذه املسـؤولية كشـعٍب يواجه ُكـّل 
هـذه التحديـات؛ ألَنَّ التحديـات ُمسـتمّرة، األعداء 
ُمسـتمّرون يف احتـالل مسـاحة واسـعة مـن هذا 
حصـاره،  ويف  الشـعب،  هـذا  ظلـم  ويف  الوطـن، 
ُمستمّرون يف االستهداف له، ُمستمّرون يف مؤامرات 
كبرية لتمزيق نسـيجه االجتماعي، لتقطيع أوصال 
هذا الوطن، يحتلون الجزر، يحتلون املياه اإلقليمية، 
يحتلون منابع الثروات، يسـيطرون عىل املنشـآت 
الهامـة يف هـذا البلـد... عـىل أماكن كثـرية، ولذلك 
املسؤولية ُمسـتمّرة، املعركة ُمسـتمّرة، التحديات 
ُمسـتمّرة، املسؤولية ُمسـتمّرٌة كذلك وقائمة علينا 

بالفعل. 
ثـم فيما يتعلـق بالوضع الرسـمي، املسـؤولية 
ُمسـتمّرة، عىل املسـؤولني، علينا جميعاً أن نسعى 
إلصالح الوضع الرسـمي يف ُكــّل مجاالته، إصالح 
القضـاء، ومـا يتعلـق به، وفيـه اختـالالت كثرية، 
ذ  وهنـاك خطـط مهمـة إلصالحـه، يبقـى أن تنفَّ
بفاعلية، باهتمام، حتى تكون النتيجة ملموسـة، 
السـلطة التنفيذيـة كذلـك ومـا يتعلـق بهـا مـن 
خطـط إلصالح وضعهـا... ثم بقيـة املجاالت، عىل 
مسـتوى تصويب األداء للكادر الرسمي، ومعالجة 

االختالالت، وتنفيذ األولويات املرسومة لذلك. 
ثـم أَيْـضاً يف األولويـة الثالثـة املتعلقة بالوضع 
الداخـيل عىل املسـتوى االجتماعـي، والحفاظ عىل 
حالة االسـتقرار يف الواقع الداخـيل، وإطفاء نريان 
الفتن واملشـاكل بني أبناء املجتمع، وحلِّ املشـاكل 
بطريقـة  وقانونيـة،  ووديـة،  أخويـة،  بطريقـة 
صحيحة وسـليمة، والدفع بأن تبقـى حالة الوئام 
واإلخاء والتعاون هي السـائدة يف الوسط الشعبي، 
ثم عىل مستوى املكونات السياسية، أن تبقى حالة 
التعـاون، التآخـي، التفاهم، االهتمـام باألولويات 
والقضايـا األََساسـية هـي السـائدة، أالَّ ينـرصف 
البعض نحـو االهتمامات الفئويـة، أَو الحزبية، أَو 
الشخصية، بعيًدا عن القضايا الجامعة، واألولويات 
األََساسـية واملهمـة، وأن نسـعى جميعاً لرتسـيخ 
ة اإليمانيـة ألبنـاء وطننا؛ ألَنَّهـا ُهــِويَّة  الُهــِويـَّ
جامعة لكل أبناء هذا الوطن، وألنها يف إطار وسـام 
الـرشف الكبري، الذي حظي به شـعبنا، ويبنى عىل 
أََساسـها: القيم، واملبـادئ، واملواقف، والحضارة يف 

مفهومها الصحيح والراقي. 
فيـه  نتَحـّرك  أن  علينـا  الـذي  اإلرث  هـو  هـذا 
هـم  الذيـن  الشـهداء،  ُكــّل  تجـاه  كمسـؤولية 
نمـوذج لنـا يف اهتمامهم، يف صربهـم، يف عطائهم، 
يف  وفائهـم،  يف  اهتمامهـم،  يف  تضحياتهـم،  يف 

مصداقيتهم مع الله ومع شعبهم. 
ـا فيمـا يتعلـق باملرحلـة الراهنـة، مرحلـة  أمَّ
فيهـا خفـٌض للتصعيد، فيهـا -كما قلنـا يف كلمة 
سـابقة- انفراجة محـدودة، عىل مسـتوى حركة 
امليناء واملطار، وفيهـا أَيْـضاً عمل ملنع نهب الثروة 
الوطنية النفطية، وبيعها، ونهب قيمتها وأثمانها. 
املرحلـة الراهنة فيهـا حوار بوسـاطة عمانية، 
تجـاه  يماطـل  أن  إىل  يسـعى  العـدوان  وتحالـف 
االسـتحقاقات وااللتزامات التي ال بُــدَّ منها؛ ألَنَّه 
يتحملها، هي بالنسـبة لشعبنا اسـتحقاق بكل ما 
تعنيه الكلمة، وهي بالنسـبة لتحالف العدوان هي 
ـل املسـؤولية تجاهها بواقع  وزٌر عليـه، هو يتحمَّ
أنه املعتدي عىل هذا الشـعب، والذي يحارص، والذي 
يرتكب اإلجرام، وهو الذي قام بهذه الحرب الظاملة 
عـىل شـعبنا العزيـز، واحتل جـزءاً َكبـرياً من هذا 

الوطن. 
نحن نلحظ خالل ُكـّل هذه املرحلة من الحوارات، 
أنَّ للدور السلبي األمريكي تأثري يف مماطلة تحالف 
العدوان، األمريكي هو املرشف عىل العدوان أََساساً، 
ا أن  وهـو يسـعى دائمـاً إىل أن يكون مسـتفيداً، إمَّ
تسـتمر الحـرب، وهو مسـتفيد من الحـرب -كما 
اسـتفاد منها يف ُكـّل السـنوات املاضية- استفادة 
ا مـن املبالغ املالية  ا، نسـبة كبـرية ِجـدٍّ كبرية ِجـدٍّ
حظي بهـا األمريكي، ومن بعـده الربيطاني، ثم يف 
املرحلة الثالثة بعض الدول األُوُروبية، قيمًة للسالح 
والقنابل التي ُقِتَل بها أبناء شـعبنا يف مختلف املدن 

والقرى. 
األمريكي استفاد من الحرب َكثرياً، عىل مستوى 
مـا حصـل عليـه مـن مكاسـب ماليـة ضخمـة، 
وصفقات هائلة يف األسـلحة، واسـتفاد أَيْـضاً عىل 
مسـتوى أهدافـه وأجندتـه يف املنطقـة، يف تدمـري 
شـعوبنا، واسـتهداف أمتنا، وما يلحقه بشعوبها، 
ويستفيد من جوانب متعددة؛ ألَنَّه يسعى إىل احتالل 
هـذا البلد، لكن من وراء تلـك األدوات، مثلما حصل 
يف املحافظـات املحتّلة، يأتي السـعودّي واإلماراتي 
ومعهـم عمالؤهـم مـن البلـد املرتِزقـة والخونة، 
ليكونـوا هم مـن يقاتلـون يف الصفـوف األمامية، 
َوإذَا تمّكنـوا أن يسـيطروا عـىل محافظـة هنـا أَو 
محافظة هنـاك، يأتي األمريكي فيمـا بعد، ويأتي 
الربيطانـي فيمـا بعد ليضـع له قاعدة عسـكرية، 
وليبدأ يف تعزيز حضوره العسـكري بالتدريج، كما 
فعـل يف حرضموت واملهرة، ولـه بعض الحضور يف 
عدن أَيْـضاً، وكمـا هو تركيزه عىل الجزر، وبالذات 

يف األماكن االسرتاتيجية واملهمة. 
األمريكي يحـاول أن يعرقل املسـاعي العمانية، 
وأدواته هي طيِّعة، وهي سيئٌة كذلك، هي ال تحمل 
النوايا الحسـنة، اتّجاهها يف األََسـاس هو عدواني، 
هذا واضح بالنسـبة للنظام السـعودّي واإلماراتي، 
ُكـّل منهما اتّجاهه يف األََساس عدواني، ولكن يأتي 
األمريكـي ليوجههـم، وهـم طيِّعـون، ومطيعون، 

ومنفذون، وال يرتّددون. 
األمريكـي يحـاول أن يعرقـل الجهـود العمانية 

الحالية يف ثالث نقاط أََساسية:
• أولهـا: هـو يحـاول أن يبعد التحالـف عن أي 
التزامـات ترتتب عىل أي اتّفـاق أَو تفاهم، ويحاول 

أن يحوِّل املسألة وكأنها مسألة داخلية بحتة:
وهـذا ممـا ال يمكـن القبـول بـه أبـداً، النظام 
السعودّي قدَّم نفسـه منذ بداية العدوان وإىل اليوم 
بصفة القائد للتحالف، وهو عىل املستوى التنفيذي 
فعالً القائد، الدور األمريكي والربيطاني واإلرسائييل 
إرشايف ومـن الخلـف، الدور املبـارش، والصفة التي 
أعلنها السـعودّي لنفسـه هي صفة القائد للحرب 
عـىل اليمن، ونحن نعـرف -واألدلة تثبـت ذلك- أنَّ 
عمالءهـم يف البلد عرفوا الحقـاً، وانضموا الحقاً إىل 
الحرب عىل وطنهم، والعدوان عىل بلدهم وشعبهم، 
والكثري منهم استقطبوا فيما بعد، تختلف املسألة: 
بعضهـم يف العـام األول، بعضهـم يف العـام الثاني، 
بعضهـم يف العـام الثالـث، عـىل حسـب مسـتوى 
االسـتقطاب لهم، لكن الذي شـن هذا العدوان عىل 
بلدنـا، وبـدأ الحرب عـىل بلدنا، وأعلـن الحرب عىل 
بلدنا، هو السـعودّي، ومعه اإلماراتي، ومرتِزقتهم 
الذيـن لحقوا بهـم من مختلـف البلـدان، بإرشاٍف 
ذلـك،  وراء  إرسائيـيل  ودور  وبريطانـي  أمريكـٍي 
ـل التحالف بقيادتـه املعروفة،  فـال يمكن أن يتنصَّ
الرسـمية، املعلنـة، عـن أي التزامـات تتعلـق بأي 
اتّفاقات أَو تفاهمات؛ ألَنَّه هو الطرف املحارب، هو 
الطرف املعتـدي، هو الطرف الذي يقود املوقف عىل 
بلدنـا، الحرب عـىل بلدنا، العدوان عـىل بلدنا، وهو 
الذي يحارص، وهو الذي كان حارضاً عىل املسـتوى 
السيايس، سواًء يف مجلس األمن، يف األمم املتحدة... 
عـىل ُكـّل املسـتويات، هو الطرف الـذي دفع املال، 
والطـرف الذي جيَّش الجيوش، هو الطرف املحارب 
أََساسـاً، طائراتـه هي التـي قصفت وقتلـت أبناء 
شـعبنا، ودّمـرت البنية التحتيـة يف بلدنا، ودّمـرت 
املنازل واملنشـآت يف بلدنا، فهو الطرف الذي يتحمل 
كافة االلتزامات املرتتبة عىل ذلك يف أي اتّفاقيات أَو 
تفاهمـات، وال يمكـن أن نقبل بغـري ذلك، ال يمكن 
أن نسمح له بأن يتهرَّب من تلك االلتزامات بحيلة، 
نحن لسـنا سـذجاً وال أغبياء، وال يمكن أن نعفيه 
من التزامات هي عليه أََساسـاً، وهي استحقاقات 
مرشوعـة لشـعبنا العزيـز املظلوم املعتـدى عليه، 
فليعلـم األمريكـي ذلـك، وليعلـم الربيطانـي ذلك، 
وليعرف السـعودّي واإلماراتي ليعرفـا ذلك: عليهم 
أن يتحملـوا التزاماتهـم واالسـتحقاقات التي هي 
استحقاقات مرشوعة لشعبنا، ال يمكن أن يحوِّلونا 
إىل بعـٍض من املرتِزقة الذيـن يوظِّفونهم هم، وهم 

معهم ُمَجـّرد جنود بسطاء. 
• النقطة الثانية التي يحاول األمريكي أن يعرقل 
فيها أي تفاهمات أَو اتّفاقات، هي: نقطة املرتبات 
واالسـتحقاقات التـي لشـعبنا العزيـز مـن ثروته 

الوطنية:
الثـروة الوطنية اليوم هي محتّلـة من التحالف، 
مـأرب محتّلـة مـن التحالـف، بالنسـبة للمدينة، 
بالنسـبة ملا تبقى مـن املحافظة، املناطـق املحتّلة 
هناك ومنابـع الثروة فيها (النفـط، الغاز) محتّلة 
من التحالف، بقية املنشآت ومنابع الثروة يف شبوة، 
يف حرضموت، يف املحافظـات املحتّلة، املنافذ هناك 
يف املحافظـات املحتّلـة هـي محتّلة مـن التحالف، 
التحالف يف سـيطرته عليهـا يتخذ أحيانـاً قرارات 

بمنع حتى مرتِزقته من التواجد فيها، أحياناً يمنع 
الخونـة يف عدن مـن العودة إىل عـدن، ال يتواجدون 
يف عـدن، أَو يتواجدون يف مأرب، من هم قادٌة معه، 
وظَّفهم كقادة معينني أَو مسـؤولني معينني معه، 
ال يتواجدون يف تلك املحافظات إالَّ بإذنه، يخرج من 
يشـاء منهم، حتـى من املوقـع أَو التواجد كحماية 
لتلك املنشـآت يف ظله، وكجنود معه، ويبدلهم بمن 
يريد، يخرج قوة ويبدلهـا بقوة أُخرى، يتخذ قراره 
بطرد البعض، واإلتيـان بالبعض اآلخر، وهذا يشء 
معروف، فعمليٍّا هو يحتل ويسيطر عىل تلك الثروة 
الوطنية، وهو املسـؤول هو (تحالف العدوان) عن 
نهـب تلك الثـروة الوطنية، وحرمان الشـعب منها 
عىل مدى ُكـّل هذه السـنوات الثمـان، ما يمكن أن 
يكون قـد توفر لشـعبنا منها ما لو كانـت متاحًة 
ا، إيراداتها التي كان  له معروف: مبالغ كبـرية ِجـدٍّ
يمكـن أن يحصـل عليهـا شـعبنا عىل مـدى ثمان 
سـنوات للمرتبـات، للخدمـات العامـة، للصحـة، 
للتعليـم، للموظفـني كلهم، ملنتسـبي مؤّسسـات 
الدولـة والقطـاع العـام بكلهم، هـو يشٌء معروف 
عىل مدى ثمان سنوات، فالتحالف هو الذي يتحمل 
املسؤولية تجاه حرمان شعبنا من ثروته النفطية، 
وهـو الـذي يتحمـل اليـوم املسـؤولية يف أن يتيح 
لشعبنا االستفادة منها، مع تعويضه فيما قد حرم 

منها عىل مدى السنوات الثمان. 
ونحن نقـول: بالنظر إىل ذلك، وبالنظر إىل الوقت 
الحارض، وبالنظر إىل املسـتقبل، فيمكن لشعبنا أن 
يتوفر له منها ما يسـتفيد منه لتغطية االلتزامات 
املتعلقـة باملرتبات، أَو الخدمات العامة: يف الصحة، 
والتعليم... وغري ذلك، هذا يشء ممكن ومتاح، بقية 
االسـتحقاقات، بقية الخدمـات: الكهرباء مثالً من 

املحطة الغازية يف مأرب... وغري ذلك. 
فتحالف العدوان يبقى هو املتحمل للمسـؤولية 
تجاه ذلك، وااللتزام تجـاه ذلك، ال يمكن أن تتحول 
املسـألة مشـكلة مع صغـار املرتِزقة، مـع مرتِزق 
هنـا أَو مرتـِزق هناك، ليـس إالَّ مجنـداً معهم، مع 
تحالـف العدوان، ليس إالَّ مجنـداً معهم، وال يمكن 
أن يتحـول دور من قدَّم نفسـه مـن بداية العدوان 
وإىل اليوم بصفة قائد للتحالف، قائد للحرب، منفذ 
للعمليـات الهجومية عىل بلدنـا، طائراته هي التي 
تقصف، وتدّمـر، وتقتل، وكأنه ُمَجـّرد وسيط بني 
أطراف هناك، ذلك الذي تسمونه بطرف هو ُمَجـّرد 
جنود تجندوا واسـتقطبوا كمرتِزقة وخونة دفعت 
لهم أموال، أَو أغروا بمكاسـب معينـة، أَو بعضهم 
بدافـع الحقد باالنتقام من شـعبنا العزيز، تَحّركوا 
معكم بناًء عىل ذلك، وهـذا أمر معروف، حتى أعىل 
مستوى من الخونة، من يسمون أنفسهم بمجلس 
قيادي رئايس، استدعوا إىل السعوديّة، لم يعرفوا ما 
الذي طلبـوا؛ ِمن أجِله، وعندما وصلـوا هناك، قيل 
ألحدهم: [أنت رئيس، وهؤالء أعضاء، وأنتم مجلس 
رئاسـة]، هـم ال صلة لهم أبداً بإراَدة هذا الشـعب، 
وال بتمثيل هذا الشعب، وليسوا طرفاً يعربِّ عن أبناء 

هذا البلد وعن هذا الشعب. 
• من النقاط األََساسية التي يلعب فيها األمريكي 
لعبته، هي: مسـألة انسـحاب القوات األجنبية من 

البلد:
األمريكي يحاول أن تكـون هذه الخطوة خطوة 
مؤجلـة إىل مـا بعد، إىل أجل غري مسـمى، ويريد أن 
يبقـي التواجـد العسـكري يف بلدنـا، هذه مسـألة 
بالنسـبة لنا مسـألة جوهريـة، ال يمكـن أن نقبل 
باسـتمرار االحتـالل يف بلدنا، والقـوات األجنبية يف 
بلدنا، هذه مسـألة جوهرية بالنسبة لنا، وال يمكن 
أن يكـون هناك َحـّل للمشـاكل الداخلية يف البلد يف 
ظل وجود حالة الحرب عىل البلد، أَو حالة الحصار، 
وهي جـزٌء من حالـة الحرب عىل البلـد، وال وجود 
احتـالل للبلـد، وجود أي من هذه الحـاالت: الحرب 
العسـكرية، أَو الحصـار االقتصـادي، أَو االحتـالل 
بتواجـد قـوات أجنبية غازية محتّلـة يف بلدنا يف أي 
محافظـة مـن املحافظـات أَو الجـزر، ال يمكن أن 
نقبـل أبـداً أن يأتي يف ظل ذلـك ويف إطار ذلك حلول 
للمشـاكل السياسـية يف البلـد؛ ألَنَّ املسـألة يف ظل 
وضٍع كهذا هي مسـألة ابتزاز، مسـألة اسـتغالل، 
مسـألة تعزيز لسـيطرة املحتـّل األجنبـي، وتدخل 
مبارش منه يف شؤون بلدنا، ويف وضعه الداخيل، هذا 
ما ليس له حٌق فيه، فليعرف األمريكي وأدواته ذلك، 
ولتكن الصورة واضحة لشـعبنا العزيز فيما يتعلق 

بهذه املسألة املهمة. 
من القضايا األََساسية التي نرصُّ عليها، ونؤّكـد 
عليهـا، ونتمسـك بهـا يف الحـوارات واملفاوضات، 
هي: أولوية امللف اإلنسـاني واملعييش لشعبنا، هذه 
مسـألة تمثل أولوية بالنسبة لنا، وهي -كما كّررنا 

 ظتظ ضحسإ غمظغ ظساظغ طظ السثوان سطى بطثظا 
والتخار واقتاقل ولضظ شغ أخسإ افوصات ق ظجال 

ظتمض عط حسئظا الفطسطغظغ
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كثرياً- اسـتحقاق إنسـاني وقانوني، حتى بحسب 
القانـون الدويل، الذي يحتجون بـه، وينتمون إليه، 
هـو حّجـة عليهم يف ذلك، هي اسـتحقاق لشـعبنا 
العزيـز، ال مربّر لهم يف الحصـار، ال مربّر لهم فيما 
يقومون بـه من مضايقات كبرية لشـعبنا العزيز، 
وهذا أمٌر نُِرصُّ عىل التمسـك به، نرصُّ عىل التمسك 
باستقالل البلد وانسـحاب القوات املحتّلة الغازية، 

ومنها: األمريكية والربيطانية. 
أن يأتي األمريكي خلف أدواته لينشـئ له قواعد 
عسـكرية يف حرضموت، سـواًء يف مطار الريان، أَو 
يف املـكال، أَو يف املهـرة، أَو أن يأتـي الربيطاني بقوة 
عسـكرية بـأي مسـتوى، هذا بالنسـبة لنـا يعترب 
احتالالً وعدواناً عىل بلدنا وعىل شـعبنا، ومشاركة 
مبارشة يف العدوان عىل بلـدان، ويف االحتالل لبلدنا، 
وأمٌر غري مقبـول، ولنا الحـق يف التعامل معه بناًء 
عىل ذلك؛ باعتباره عدواناً، وباعتباره احتالالً لبلدنا، 
سـواًء كان يف جزيرة من الجـزر، أَو يف أي مكان، يف 
أي محافظـة، يف أي مطـار، يف أي منشـأة يف بلدنا، 
نحن ال نسمح بذلك، وال نقبل بذلك، وعىل األمريكي 
أن يدرك أنه بالنسـبة لنا يف موقـع املعتدي املحتّل، 
وأنَّ عليـه أن يرفـع جنـوده، وأن يبعدهـم من أي 
قاعدة يف بلدنا، هذا غري مقبول أبداً، عليه أن يرحل، 
ارحـل، ارحـل مـن بلدنا، مـن أرضنا، أنـت محتّل، 
وأنـت معتٍد، ارحـل من الريـان، ارحل مـن املكال، 
ارحلوا من ُكـّل محافظات بلدنا، ارحل يا سعودّي، 
ارحـل يا إماراتـي، ارحل يا بريطانـي، ارحلوا أنتم 
كلكـم محتّلـون يف أي محافظة، يف أي منشـأة، يف 
أي قاعـدة، يف أي جزيـرة، يف أي مـكاٍن من مياهنا 

اإلقليمية يف البحر. 
نحـن نتمسـك بحقوقنا املرشوعـة، هي حقوق 
مرشوعـة لبلدنا، ونحن نتمسـك بقضيتنا العادلة، 
وال نقبل، ومن حقنا أالَّ نقبل ال باستمرار الحصار، 
وال باسـتمرار االحتالل، ُكـّل هذا ظلم وعدوان، وال 
مرشوعية لـه أبداً، ال مرشوعية لـه عىل اإلطالق يف 
اسـتهداف بلدنا، ونحن نسـعى لدحر هذا العدوان، 
سـواًء كان يف الجزر، أَو يف الرب، أَو يف البحر، وكل ما 
يمثل انتهاكاً السـتقالل بلدنا وسـيادته جواً أَو براً 
أَو بحراً، وسنستمر يف ُكـّل جهودنا وأعمالنا، وبكل 
الخيـارات، بكل الجهود يف ُكــّل املجاالت، للوصول 
إىل تحقيق الهدف املنشـود يف نيـل الحرية الكاملة، 
واالسـتقالل التـام لشـعبنا، وتطهـري ُكــّل أرجاء 
وطننا من ُكـّل احتالل، ومن ُكـّل سـيطرٍة أجنبية، 

هذه أولوية لنا جميعاً يف هذا البلد. 
• يف ختـام هـذه الكلمـة نتحـدث عـن تطورات 

األحداث يف فلسطني:
مـا حدث باألمـس من عدوان إرسائيـيل وإجرام 
إرسائييل كبري يف فلسطني، ونتج عنه عدد كبري من 
الشـهداء والجرحى، هو أمٌر مؤلـٌم لنا ولكل أحرار 

ــة، لكل األحرار يف شعوبها.  هذه األُمَّ
الشعب الفلسطيني هو جزٌء من أمتنا اإلسالمية، 
نحن نعيـش معه همـه، وآالمـه، ومعاناته، مهما 
كانـت ظروفنـا، مهمـا كان واقعنـا، مهمـا كانت 
معاناتنا، وألننا نحن كشـعٍب يمنـي نعاني أَيْـضاً 
من العدوان عىل بلدنا، مـن الحصار، من االحتالل، 
لكـن يف ُكـّل الظـروف، ويف أصعـب األوقات ال نزال 
دائماً نحمل هّم شـعبنا الفلسـطيني، ونشعر معه 
باأللـم، ونـدرك أن قضيتـه قضيتنا جميعـاً، وأننا 
معنيـون كموقٍف مبدئـٍي بمنارصة هذا الشـعب، 

والوقوف إىل صفه. 
مـا يحصـل عـىل الشـعب الفلسـطيني يف ُكـّل 
املراحل، منذ بداية االحتـالل الصهيوني وإىل اليوم، 
هـو أوالً فضيحـٌة كبرية للغرب، وشـاهٌد كبري عىل 
حقيقـة الدور األمريكي والربيطاني والغربي، ومن 
يسمون أنفسهم باملجتمع الدويل، مظلومية الشعب 
ا، شـعٌب بأكمله  الفلسـطيني مظلومية كبرية ِجـدٍّ
منكـوب، ويعانـي من االضطهـاد والظلم بشـكٍل 
يومـي، القتل بشـكٍل يومـي، االعتقال، والسـجن، 
واالختطاف، والظلم، واألرس، بشكٍل يومي، املعاناة 
عىل مستوى نهب األرايض، واالعتداءات عىل املزارع، 
االعتداءات بكل أشـكالها بشـكٍل يومي، مظلومية 
ا، وهذه املظلومية يشـارك األمريكي مع  كبرية ِجـدٍّ
اإلرسائيـيل بشـكٍل مبارش يف االسـتهداف للشـعب 
الفلسـطيني، الكيـان الصهيونـي يعتمـد بشـكٍل 
أََسايس عىل الدعم األمريكي املفتوح، وعىل املساندة 
الغربيـة بشـكٍل واضح، وضاعـت ُكــّل العناوين 
أمام مأسـاة الشـعب الفلسـطيني ومعاناته، أين 
هي حقوق اإلنسـان التي يتحـدث األمريكي عنها، 
ويتشـدق بها، ويجعـل منها غطاًء عندما يسـعى 
إلثـارة فتنـة يف بلد، أَو يسـتهدف شـعباً معيناً، أَو 

جهًة معينة، يأتي بعنوان حقوق اإلنسـان... يأتي 
بعناوين أُخرى: الحرية، الديموقراطية؟!

الشـعب الفلسـطيني شـعٌب يحاول األعـداء أن 
يصـادروا حقوقه املرشوعـة، يف مقدِّمتها: الحق يف 
الحريـة واالسـتقالل، واألمريكي هنـا تضيع هذه 
الحقـوق وهـذه العناويـن: ال حريـة، وال حقـوق 
إنسـان، وال حقـوق مـرأة، وال حقوق طفـل، ُكـّل 
الحقوق يسعى األعداء لحرمان الشعب الفلسطيني 
منها، ُكـّل حقوقه املرشوعـة، واألمريكي له الدور 
الكبري يف ذلك، وهذه فضيحة له كبرية، وشاهد كبري 
عـىل خداعه، عىل زيف العناويـن التي يتحدث بها، 
وعىل دوره اإلجرامي يف ظلم الشـعوب، ودرس لكل 

شعوبنا كعالٍم إسالمي، ولبقية البلدان األُخرى. 
أيضـاً هي فضيحة وخزي للمطبعني واملتعاونني 
مـع العدّو اإلرسائييل، وللمتخاذلني، الذين يطبِّعون 
مع العـدّو اإلرسائييل من األنظمة العربية، أصبحوا 
يف الواقع متعاونني مـع العدّو اإلرسائييل، وداعمني 
له يف ُكـّل ما يفعله بالشـعب الفلسـطيني، دورهم 
لـم يعـد فقـط خذالنـاً للشـعب الفلسـطيني، بل 
مسـاندة للعدو اإلرسائييل، فأصبحت تنطلق منهم 
مواقـف مؤيِّدة حتى عىل مسـتوى الدعم اإلعالمي، 
الدعـم واملسـاندة بأشـكال متعـددة، التطبيع مع 
العـدّو اإلرسائيـيل هـو دعٌم لـه يف ظلمه للشـعب 
الفلسطيني، يف اعتداءاته عىل الشعب الفلسطيني، 
وإسـهام مبارش يف الظلم للشعب الفلسطيني، ويف 
حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه املرشوعة، 

ولذلك فهي فضيحة وخزي وعاٌر عليهم. 
وسـعي -يف نفس الوقت- لرصف بقية الشعوب 
عن االهتمام بهـذه القضية، عندمـا تحاول بعض 
األنظمة العربيـة أن تتبنى نفس املوقف اإلرسائييل 
ــة بكل شـعوبها،  واألمريكي يف رصف اهتمام األُمَّ
وبكل حكوماتها، عن نرصة الشـعب الفلسطيني، 
عن دعمه يف مظلوميتـه الواضحة، عن املوقف من 
العدّو الذي هو عدوٌّ للجميع، وهو العدوُّ اإلرسائييل، 
ــة، هذا  وتحويل العداء نحو إيران، نحو أحرار األُمَّ

انحراف كبري، ومغالطة كبرية. 
إرسائيل احتلت شـعب فلسـطني، بلد فلسـطني 
الذي هو عربي، ظلمت الشـعب الفلسـطيني الذي 
هو عربـي، اعتدت عـىل لبنان، وسـوريا، واألردن، 
واعتـدت عىل مـرص، كلها بلـدان عربيـة، أول من 
ظلمـوا، وأول مـن اسـتهدفوا، وأول مـن احتلـت 
أراضيهـم من جانـب العدّو اإلرسائيـيل هم العرب، 
اإلرسائيـيل قتـل العـرب أوالً، احتـل أرضهـم أوالً، 
اعتـدى عليهـم بـكل أشـكال االعتـداء أوالً، انتهك 
أعراضهـم أوالً، تواجده يف املنطقة عىل حسـابهم، 
عـىل حسـاب اقتطـاع أراضيهـم، نهـب ثرواتهم، 
التآمر عليهم، االسـتغالل لهـم، الصهاينة َكثرياً ما 
ينادون بشـعار: [املوت للعرب]، املناهج الدراسـية 
اإلرسائيلية كلها تعبئـة عدائية للعرب أوالً، فالعدّو 
اإلرسائييل هو عدٌو للمسلمني جميعاً، وعدٌو للعرب 
أوالً، أول ضحايـا االسـتهداف اإلرسائييل وإنشـاء 
الكيـان اإلرسائييل هم العرب، فهـو بالدرجة األوىل 
ويف املقدِّمة عـدٌو للعرب، َقتَل منهـم مئات اآلالف، 
َجـَرح منهم مئـات اآلالف، يأخـذ أراضيهم، ينتهك 

تقـدَّم  فـأن  يسـتهدفهم،  يسـتغلهم،  أعراضهـم، 
املسـألة أنَّ العـدّو للعـرب هو إيـران، وأنَّ الصديق 
هـو اإلرسائييل، هذا من أكـرب األكاذيب املفضوحة، 
مـن التضليل والخداع املكشـوف، الذي ال ينخدع به 
إالَّ من هو مسـتحكم الغباء، أَو هو يريد أن يتبناه، 
ليس ألَنَّ املسألة من قبيل االنخداع، وإنما من قبيل 
دوافع أُخـرى، يريد أن يتبنى هـذا العنوان كعنوان 
حتـى ولـو كان واضًحا أنه عنوان غـري صحيح، ال 
صحة له، فاإلرسائييل هو عدٌو للعرب، يستهدفهم، 
يشـكِّل تهديداً خطرياً عىل ُكـّل بلدانهم، يستغلهم، 
وحتى من يتجهون للتطبيع معه، والعالقات معه، 
هـو ال يتعامل معهم بصداقة حقيقيـة، بل الواقع 
هـو كما قال اللـه يف القرآن الكريم: {َهـا أَنْتُْم أُوَالِء 
تُِحبُّونَُهْم َوَال يُِحبُّونَُكْم}[آل عمران: من اآلية119]، 

هو يتعامل معهم عىل أََساس االستغالل لهم. 
اإلمـارات اليوم يسـتغلها اإلرسائييل، يسـتغلها 
ملصالحه االقتصادية، بل أصبحت أكرب بؤرة للمافيا 
اإلرسائيليـة حتى باعرتاف اإلعـالم اإلرسائييل، هو 
يشـكِّل خطراً عليهـا يف وضعها الداخـيل، يف أمنها 
االقتصـادي، يف وضعهـا بكله، وحتى مـا يقوم به 
املطبِّعـون مـن خطـوات تجـاه العـدّو اإلرسائييل، 
عـىل املسـتوى اإلعالمـي، وعـىل مسـتوى املناهج 
الدراسـية، ال يقابلهـا اإلرسائييل بخطـوات كذلك، 
املنهج اإلرسائييل هل اتجه اإلرسائيليون إىل تعديله، 
ليتحدث عن العرب بإيجابية، وباعتبارهم أصدقاء، 
أم هـو ال يـزال معبـأ بـكل عبـارات وكل مضامني 
التعبئـة العدائيـة، واالحتقـار للعـرب، واعتبارهم 
ليسوا حتى يف مسـتوى البرش، والتحريض عليهم، 
والرتبية والتعليم يف إرسائيـل هي تربية عىل العداء 
للعـرب يف املقدمـة؟! بينما يأتـي اإلماراتـي ليغريِّ 
مناهجـه الدراسـية، ويقـدِّم صـورة مختلفة عن 

الصهاينة. 
الحالـة بالنسـبة للعـدو اإلرسائيـيل هـو عـدٌو 
للعرب، وعدٌو للمسلمني جميعاً، وعدٌو للجمهورية 
اإلسـالمية يف إيـران، هو عـدٌو للجميع، فـأن يأتي 
البعـض ليقدِّم املسـألة وكأنها مسـألة رصاع بني 
إرسائيـل وإيران، وأنَّ مصلحة العـرب يف أن يكونوا 
يف صـف إرسائيل ضد إيـران، هذا من أكرب أشـكال 
السـلبي،  واالسـتغالل  واالسـتحمار،  االسـتغباء 
وإهانـة للعـرب، للعـرب الذيـن هـم قبـل غريهم 
تـرضروا  مـن  وأول  اإلرسائيـيل،  قتلهـم  مـن  أول 
مـن اإلرسائيـيل، وأرضهم هـي املحتّلة مـن جانب 
اإلرسائييل، وأول من عانـوا من اإلرسائييل، ثم ماذا 
عن املقدسـات: عن املسـجد األقىص واملقدسـات؟ 
أليسـت مقدَّسـات إسـالمية وهي يف حالة خطر؟ 
أليس هناك مسؤولية عليكم أنتم أيها العرب، علينا 
نحن العرب، مسـؤولية تجاه تلك املقدسـات؟ بىل، 
فلذلك يجب أن تكون الصـورة واضحة، اإلرسائييل 
الـذي فعـل ُكــّل يشٍء عدائـٍي بالعرب، مـن: قتل، 
واحتالل، وأرس، واستهداف بكل أشكال االستهداف 
هو العدّو، وهناك قضية الـكل معنيون بها، والكل 
عليهم مسـؤولية تجاهها، وليست مسألة إرسائيل 

وإيران. 
ف،  موقف الجمهورية اإلسالمية هو موقف مرشَّ

هي أكرب داعم ومسـاند للشعب الفلسطيني، وهذا 
مما يقلـق اإلرسائييل تجاهها، مما يجعله يدرك أنَّ 
دورها دور مهم وكبري وأََسايس يف التصدي لخطره 
ورشه عـىل العـرب، عىل العـرب يف املقدِّمـة، وعىل 
الشعب الفلسطيني يف املقدِّمة، وعىل الدول العربية 
يف املقدِّمـة، الجمهورية اإلسـالمية يف إيـران كانت 
هي الداعم األََسـايس للشـعب اللبناني، وللمقاومة 
يف لبنـان، ووقفـت إىل جانـب سـوريا، وكان عـىل 
العرب أن ينظروا إليها كسند لهم يف مواجهة العدّو 
اإلرسائيـيل، هـذه هي الرؤيـة الصحيحـة، والفهم 
الصحيـح، هـو التعامـل الصحيـح مـع الوقائـع 
والحقائـق، ال أن يتبنـوا نفس املنطـق اإلرسائييل، 
الـذي هـو منطـق كاذب، ومخـادع، ومسـتغل، ال 

ينبغي أن يتبناه عاقل. 
يف النقاط الختامية يف هذه الكلمة:

• نؤّكــد تضامننـا مـع الشـعب الفلسـطيني، 
ووقوفنا معه، وموقفنـا املبدئي واألخالقي يف ذلك، 
وثباتنـا عىل هذا املوقف مهمـا كانت الظروف التي 
نعيشـها يف بلدنـا، ومهما كان حجـم العدوان عىل 
بلدنا، ونحن ندرك أن جزءاً من أسـباب اسـتهداف 
بلدنا وشـعبنا هو تبني هـذا املوقف؛ ألَنَّهم يريدون 
لبلدنا أن يكون محتّالً، وأن يكون فيه صورة شكلية 
لسـلطة تتبنى ُكــّل توّجـهات األعـداء يف القضايا 
ذ أجندتهم يف البلد  اإلقليمية والدولية واملحلية، وتنفِّ

ويف اإلقليم. 
• مـن النقاط املهمة التي أتوّجـه بها إىل شـعبنا 
العزيـز: نحـن يف ظـروف معروفـة عىل املسـتوى 
العاملـي واإلقليمي والدويل، هذه مظلومية الشـعب 
الفلسـطيني أمامنـا، ال بُـدَّ لنا أن نتـوكل عىل الله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، وأن نراهن عليـه، وأن نثق به 
«َجـلَّ َشـأنُه»، وأن نطمنئ إىل وعـده بالنرص، وإىل 
معونته، وعلينا أن نأخذ بأسباب النرص، واألسباب 
التـي نحظى معها بتأييد اللـه ومعونته، وأن نأخذ 

بكل عنارص القوة، وأسباب وعوامل القوة:
• بدءاً بالحفاظ عىل وضعنا الداخيل، والتماسك، 
والتعاون، وتظافر الجهود نحـو األولويات املهمة، 
ومنهـا: مواصلة االهتمـام بالتعبئـة، والجهوزية، 
واالسـتعداد عـىل املسـتوى العسـكري، وأن ندرك 
حجـم األخطـار والتحديـات التـي تحيـط بنا، فال 

نتهاون، وال نهمل، وال نفرِّط، وال نغفل. 
• أن نهتـم عـىل مسـتوى الوضـع االقتصـادي 
بالزراعـة؛ ألَنَّهـا العمـود الفقري، الـذي يمكن أن 
نسـتفيد منه يف دعم وضعنا وتماسـكنا يف الجانب 
االقتصـادي، سـيّما تجاه الحصار، وتجـاه املعاناة 
الكبرية يف دخول األشـياء الرضورية، ووصولها إىل 
البلـد، وارتفاع األسـعار، كلما كان هنـاك اهتمام 
أكثـر بالزراعـة، كلمـا كان لذلـك أهميّـة كبـرية 
االحتياجـات  توفـر  ويف  ا،  اقتصاديّـٍ تماسـكنا  يف 
األََساسـية والرضورية والغذاء من خالل املحاصيل 

واإلنتاج الزراعي. 
نحن يف هذه املرحلة يف موسـم التشجري، َوأَيْـضاً 
سـنقدم عىل مواسـم مهمة عىل املستوى الزراعي، 
ينبغـي أن نهتـم بشـكٍل كبري بهـذا الجانـب، وأن 
ع  نكثّـف نشاطنا، وأن ننظم هذا النشاط، وأن نوسِّ

دائرته بالشكل املطلوب. 
• عىل مسـتوى املبادرات االجتماعية يف املجاالت 
الخدمية، والتعاون بني الجانب الرسمي والشعبي، 
وأن  نكثّـفـه،  أن  يجـب  ا،  ِجــدٍّ مهـم  يشٌء  هـذا 
ـع دائرتـه،  ـن آلياتـه، وأن نوسِّ ره، وأن نحسِّ نطـوِّ
وهناك محافظـات قدَّمت النموذج يف ذلك، كما هي 
محافظـة حّجــة، التي هـي مـن أول املحافظات 
اهتمامـاً باملبـادرات االجتماعيـة، وحّققت نتائج 
جيـدة يف ذلك، يمكن أن تسـتفيد بقيـة املحافظات 
من تجربتهـا، وأن يتعزز هذا النشـاط يف االهتمام 
والطرقـات،  املائيـة،  والحواجـز  بالسـدود، 
الخدميـة  واألشـياء  واملـدارس...  واملستشـفيات، 
األََساسية، هناك مجال مفتوح يف هذا الجانب، َوإذَا 
بذلت الجهود بالتوكل عىل الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 

تتحّقق نتائج مهمة. 
أدعو شـعبنا العزيز للخروج غداً خروجاً واسعاً 
يف مسـريات ومظاهرات حاشدة، مسـريات الوفاء 
اد «َرْحَمُة اللَِّه تَْغَشـاه»، والتضامن  مَّ للشـهيد الصَّ
مع الشـعب الفلسطيني، وتوجيه رسـالة التحذير 
لتحالف العـدوان، والتأكيد عىل تمسـكنا بقضيتنا 

العادلة. 
ونكتفي بهذا املقدار... 

ـاد،  مَّ الصَّ ِللَشـِهيِد  َوالُخلُـود  َوامَلْجـُد  الرَّْحَمـُة 
َوِللُشَهَداِء األَبَْرار. 

ـَالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه َوالسَّ

لطاخسغــث  خفــخ  شغعــا  الراعظــئ  المرتطــئ   
واظفراجئ طتثودة سطى طســاعى ترضــئ المغظاء 
والمطار، وتتالش السثوان غســسى أن غماذض تةاه 

اقجاتصاصات لحسئظا
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ضطمئ أخغرة

َشَأْخِتْر َلُعْط ِبُسْثِرَك
غتغى المتطعري

السـيد  توضيحـات 

اللـه  يحفظـه  القائـد 

الذكـرى  بــ  خطـاب  يف 

للشـهيد  الخامسـة 

عـن  الصمـاد،  الرئيـس 

يف  املفاوضـات  فشـل 

تحقيق نتائـج حقيقية؛ 

بَسـبِب تعنت تحالـف العدوان، يعترب تجسـيًدا 

حقيقيٍّا لتوجيهات أمـري املؤمنني يف عهده ملالك 

األشرت النخعي عليهما السالم، حيث قال:

َوإِْن َظنَِّت الرَِّعيَُّة ِبَك َحيْفاً َفأَْصِحْر َلُهْم ِبُعذِْرَك، 

َواْعِدْل (واعزل) َعنَْك ُظنُونَُهْم ِبِإْصَحاِرَك، َفِإنَّ ِيف 

ذِلَك ِريَاَضًة ِمنَْك ِلنَْفِسَك، َوِرْفقاً ِبَرِعيَِّتَك، َوإِْعذَاراً 

 . تَبْلُُغ ِبِه َحاَجتََك ِمْن تَْقِويِمِهْم َعَىل اْلَحقِّ

ويف هذه التوضيحات دعوة واضحة لالستعداد 

الشـعبي  املسـتوى  عـىل  القادمـة  للخطـوات 

والرسمي والعسكري. 

وتفنيد للشـائعات واألكاذيب التي روجت لها 

أبواق العدوان وأقالمـه املأجورة، لرضب الروح 

املعنوية لدى الجيش والشـعب، وفصل املجتمع 

عـن االهتمام بمسـؤولياته الدينيـة والوطنية، 

وتخذيلـه وتخديره، وتشـويه صـورة املدافعني 

عنه، حتى يفقد ثقته فيهم. 

والدعوة للشـعب للخـروج تأكيـد جديد عىل 

أنه بعد الله سـبحانه، هو الركيزة األََساسية يف 

الـرصاع واملواجهة وأن االعتماد عليـه بعد الله 

يف ردع العـدّو وهزيمتـه، وإرشاك له يف صناعة 

ه تحمل معاناة الصمـود واملواجهة  القرار؛ ألَنـَّ

طوال األعوام املاضية. 

وال عدوان إال عىل الظاملني.. 

أعـداء  عـىل  هجـوم  أعنـف  يف 
العلـم  السـيد  أرسـل  اليمـن، 
عبدامللـك الحوثـي، رسـالة بـدم 
ـاد ودماء شـهداء  الشـهيد الصمَّ
نابلـس: ارحلـوا عن اليمـن، كما 
بانتزاع  وإيَمـانهـم  أهلها  يشـاء 
حقوقهم، ارحلوا كما نشاء وليس 
كما تريـدون، أنتـم دخلتم اليمن 
اإلجراميـة  العدوانيـة  بإرادتكـم 

وسـتخرجون تحـت وابـل اإلرادة 
اليمنية وعنفوانها الكبري. 

يف يوم الصماد، رسم السيُد عبدامللك 
خطوَط اليمـن الكربى التي لن يرتاجع 
عنها شـعبنا مهما كلفنا ذلك من صرب 
ومعاناة وربما دمـاء جديدة، ال نقاش 
الوجـود  وكّل  اليمـن،  سـيادة  حـول 
األجنبـي والخليجي يجـب أن يغادر، ال 
نقاش حـول ثروة اليمن فهي لليمنيني 
فقط ولن يسمح ألحد بأي نقاش حول 

هذا املوضوع. 
األمـر الثالـث تكلفـة العـدوان عىل 
عاصمـة  الريـاض  مسـؤولية  اليمـن 
العدوان واملمول األكرب له، والسيد كان 
شـديَد الوضوح يف هـذه النقطة عندما 
قـال للسـعودينّي: طائراتكـم هي من 
قصفت شـعبنا وأقلعت من مطاراتكم 
وتمويلهـا مـن خزائنكـم؛ لذلـك أنتـم 
وحدكم مسـؤولون عن ذلـك، وفاتورة 
مـا خربتمـوه يف اليمـن مسـؤوليتكم 

وحدكم أنتم واإلماراتيني. 
تلك الرسائل التي أطلقها السيد العلم 
ابن بدر الدين الذي اتهم أمريكا مبارشًة 
بالسـعي لعرقلة املباحثات يف مسـقط 
أعلن خيارات اليمـن املرشوعة يف إزالة 
االحتالل وعودة ثروات اليمن لليمنيني، 
أمـا تكلفـة العـدوان ففاتـورة ذلك يف 
دفرت الشيكات السعودّي، نقطة أخرية 
وهي اسـتنتاج أقـرب للحقيقـة وهو 
ملاذا رغـم بعض االنفراجـات وتحديداً 
يف ميناء الحديدة ملاذا صّعد السـيد من 
لهجة اليمن، اإلجابة يف ظني املتواضع 
وبريطانيا  أمريـكا  بفلسـطني،  تتعلق 

والسـعوديّة واإلمـارات قـوى محتّلـة 
ألجـزاء مـن بلدنـا، االنفراد بالشـعب 
ترسيـع  إىل  سـيدفعنا  الفلسـطيني 
االنفراد بكم وطردكم من اليمن، فأنتم 
يف األخري جزء من املرشوع الصهيوني، 

ارحلوا قبل أن يجرَي ترحيلكم. 
النقطـة الثانية نتحـدث عنها وهي 
ذكرى استشهاد الرئيس صالح الصماد 
ورغم فداحة الخسـارة برحيل مجاهد 
كبـري إالَّ أن تحليالً واقعياً ومعمقاً لهذا 
الفقـدان يطـرح الكثري من اإلشـارات 
القيمـة  مجملهـا  يف  تعكـس  التـي 
الحقيقية ملرحلة مواجهة هذا العدوان 
البائـس، نحـن نتحـدث عـن سـقوط 
شهيد بدرجة رئيس يف ميدان املواجهة، 
هذا دليل عـىل صواب التوّجـه ال يمكن 
لبلد قّرر بالحق مواجهة عدوان اشرتك 
فيـه معظـم العالم أن ينتـرص دون أن 
يكـون قادتـه عىل وعـي تـام بأنهم يف 
لحظة مـا يمكن أن يدخلـوا برشف إىل 
قائمة االستشـهاد، هذا اسـتنتاج بالغ 
األهميـة، األوفياء واملخلصـون لدينهم 
وبلدهـم عندمـا يدفعهم القدر لسـلم 
ا  القيـادة يترصفون كناس عاديني ِجـدٍّ

وتلك كانت سليقة الشهيد الصماد.
االسـتنتاج اآلخر املهم هو الساعات 
التـي أعقبـت استشـهاد الصمـاد، أن 
الريـاض كانـت واثقة مـن أن صنعاء 
سـقطت يف دوامة ارتبـاك حاد يصعب 
التكهـن بزمن الخروج منـه لكن األمة 
ـاد  التـي ينتمـي إليهـا الشـهيد الصمَّ
وخياراتهـا  لقيمهـا  ملتزمـًة  كانـت 

ودع  لذلـك  العليـا،  األخالقيـة 
الرئيـس  دربـه  رفيـق  املشـاط 
الدولـة  رمـوز  وكّل  الصمـاد، 
اليمنيـة املجاهـدة وكان مشـهد 
ـاد هـو الرد  دفـن الشـهيد الصمَّ
األول عـىل هذه الجريمـة، حولت 
صنعـاء بقيـادة وإرشاف السـيد 
مراسـم  الحوثي،  عبدامللك  العلـم 
كابـوس  إىل  ــاد  الصمَّ تشـييع 
حتـى اللحظة لم تتمّكـن الرياض 
مـن الخـروج منه وعىل عكـس ظنون 
ـاد سـتتبعه  األعداء بـأن اغتيال الصمَّ
اغتيـاالت معنويـة يف صفـوف القيادة 
ويف محاور الجبهات تدفق دم الشـهيد 
ــاد يف أوردة املحاور السياسـية  الصمَّ
والعسـكرية واإلعالميـة وحتـى اليوم 
منصـة  الطاهـر  ــاد  الصمَّ دم  يمثـل 

إطالق لعنفوان اليمن وشموخه. 
بلـد يقاتل العالـم يف أكثر من أربعني 
جبهة ويحـارصه العالم مـن الجهات 
األربـع ويف نفس الوقت يفقد رئيسـه، 
مجموعـة ظـروف ال يتخطاهـا إالَّ بلد 
لديه ُكـّل مقومات العظمة، لنا أن نشري 
ـاد الحميدة  أَيْـضـاً إىل أن صفات الصمَّ
والكثرية تتـوزع اليوم يف صفوف رفاق 
دربه، يكفي هذا اليمن فخراً أن يف دفرت 
تضحياتـه التي كـرست هـذا العدوان 
شهيد بدرجة رئيس ويكفي هذا اليمن 
العظيم رشفاً أن دم أخياره الُكثر ومن 
ـاد أنجز نًرصا وسيادة  بينهم دم الصمَّ

وحرية واستقالالً. 
هـذه هـي النتائـج التي سـيتوقف 
التاريـخ أمـام خصوبتهـا اإليَمـانيـة 
ــاَد  الصمَّ فقدنـا  َكثـرياً،  واإلنسـانية 
جسـداً وأفقدنا بدمه ُكــّل من اعتدى 
وتآمر عىل هذا البلد تواُزنَه وجزًءا كبريًا 

من خرياته العفنة. 
ـاد مربـَع القيادة فقريًا  دخـل الصمَّ
وخرج منهـا فقريًا أَيْـضـاً ولكن غنيٌّ 
بميدالية الشهادة، إنها معادلة األوفياء 
واملؤمنني بجد فقٌر يف الدنيا وغنى خالٌد 

يف اآلخرة. 
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