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عبدالفتاح عيل البنوس 
ــارات ومرتزقتهم وأذيالهم  يحاول بعران السعودية واإلم
ــن التباهي به  ــي يمكنهم م ــار ميدان ــق أي انتص ــا تحقي عبث
ــه وتسليط الضوء  ــم بالحديث عن ــعال وسائل إعالمه وإش
ــة يتحدثون عن  ــوات املاضي ــوا طيلة السن ــه بعد أن ظل علي
ــا تفضحهم  ــات خيالية رسعان م ــة وتقدم ــارات وهمي انتص
ــا عدسات اإلعالم  ــة التي توثقه ــق والوقائع امليداني الحقائ
ــالء ومرتزقة جدد  ــا دفع بهم لالستعانة بعم ــي وهو م الحرب
ــة والرتكيز  ــرث من جبه ــات واسعة يف أك ــن زحوف من أجل ش
ــة لهم  ــت بالنسب ــي كان ــي والت ــل الغرب ــة الساح ــىل جبه ع
ــم السيطرة عىل  ــذي من خالله سيكفل له ــان الكبري وال الره
ــدة والهيمنة عىل باب املندب كخطوة أرادوا  محافظة الحدي
ــار القوى  ــب اليمني وإجب ــع وإذالل الشع ــن خاللها تركي م
ــة عىل رفع الراية البيضاء ، ولكن مشيئة الله وتأييده  الوطني
ــان الشعبية  ــش واللج ــال الجي ــت إىل جانب أبط ــي وقف الت
ــم الحيدرية  ــروا املالح ــاء الذين سط ــة األوفي ــاء تهام وأبن
ــت مؤامرتهم وما تزال  ــت رهانهم وأفشل األسطورية أسقط
ــات الساحل الغربي تحصد أرواح الغزاة واملرتزقة وما  جبه
تزال اليقظة والجهوزية العالية واالستعداد القتايل هو سيد 
ــم  والتأكيد  ــم والفتك به ــا املغاوير ، لردعه ــف ألبطالن املوق
ــداء  ــات األع ــني بهرطق ــري مكرتث ــود غ ــات والصم ــىل الثب ع

وخزعبالتهم ، فما يصح غري الصحيح .
ــدة بعد أن ظنوا  ــة يف سواحل الحدي ــرق الغزاة واملرتزق غ
ــو الشمال الرشقي  ــة ، دفع بهم للذهاب نح ــا مهمة سهل بأنه
ــزوا عن  ــا عج ــق م ــة تحقي ــوف بغي ــة الج ــد جبه وبالتحدي
تحقيقه يف الساحل الغربي ، حيث شنوا عرشات الزحوفات 
ــة املدرعة  ــات العسكري ــن واملرتزقة واآللي ــوا املزيد م وجلب
ــة يف السيطرة عىل  ــة الرئيسة واملتمثل ــن أجل إنجاز املهم م
عقبة الحزم وفتح الطريق الدويل الذي يصل منفذ الخرضاء 
ــة الحزم وصوال إىل مديرية نهم والتي تضمن  بنجران بمدين
ــات القادمة من  ــزات واملدرع ــا مخترصا للتعزي ــري طريق توف
ــرور عرب مارب  ــان إىل نهم دون الحاجة للم ــالد قرن الشيط ب
والوديعة ، هذا املخطط قوبل بمقاومة وطنية ألبطال الجيش 
ــاء ، لتسقط جبهة  ــان الشعبية وقبائل الجوف الرشف واللج
ــون وخب والشعف  ــع اسرتاتيجية هامة يف املت مزوية ومواق
وبسقوطها تكون مدينة الحزم يف مرمى نريان أبطال الجيش 
ــدف القادم  ــة التي باتت اله ــة ، هذه املدين ــان الشعبي واللج
ألبطالنا ، الذين يواصلون اقتحام وتطهري ما تبقى من جيوب 
هنا وهناك للمرتزقة ، يف رسالة تأكيد لألعداء بأن الجهوزية 
ــا مرتفعة وأن  ــدى أبطالن ــات ل ــة واملعنوي ــة وأن اليقظ عالي
ــن يؤثر عىل بقية الجبهات ،  ــاد جبهة الساحل الغربي ل إسن
فلكل جبهة رجالها األبطال الذين ينتظرون املرتزقة والغزاة 

بفارغ الصرب ليقوموا معهم بواجب الضيافة .
ــق  ــوف تعان ــال يف الج ــم األبط ــد، مالح ــرص املفي باملخت
ــث برسائل  ــة الساحل الغربي لتبع ــم رفاقهم يف جبه مالح
شديدة اللهجة لألعداء من الغزاة واملرتزقة بأن رمال اليمن 
ــم وتبتلع جثثهم  ــة تحرق أجساده ــا حمم ملتهب وسواحله
ــم بأيديهم  ــم نحو هالكه ــم قادوا أنفسه ــم  ، وأنه ومدرعاته
ــرة وجثث متعفنة  ــالء متناث ــوا من اليمن إال أش ولن يخرج
ــن وسواحلها آخر  ــال اليم ــة ، وستكون رم ــاد محرتق وأجس
ــة ومذلة لهم  ــب معها نهاية مخزي ــات حياتهم وستكت محط

وملن دار يف فلكهم من املأجورين والخونة العمالء .
صوماً مقبوًال ، وذنباً مغفوراً ، وعمًال متقبًال ،

 وإفطاراً شهياً  .
هذا  وعاشق النبي يصيل عليه وآله .

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

الجوف خناجر يف نحور 
األعداء

فلسطني ستظل حاضرة معنا
محمد صالح حاتم

ــت  ــا زال ــت وم ــة كان ــة الفلسطيني القضي
ــذ سبعني عاما  ــل قضيتنا األوىل،فمن وستظ
وفلسطني محتلة من قبل الكيان الصهيوني 
ــذا  ــا له ــا بريطاني ــد أن سلمته الغاصب،بع
ــؤوم، ومنذ  ــد بلفور املش ــان بموجب وع الكي
ــون يرفعون  ــرب واملسلم ــخ والع ــك التاري ذل
ــن  ــا األوىل) ،ولك ــني قضيتن ــعار (فلسط ش
ــم العرب  ــاع فلسطني ه ــف فإن من أض لألس
ــا بعد  ــم يوم ــم وتنازالته ــم بتخاذله أنفسه
ــل الحال  ــت فلسطني ووص يوم،حتى ضاع
ــوم من قتل ودمار  ــرب إىل ما هم عليه الي بالع
وضعف وهوان واستعمار ،فالجيوش العربية 
ــر فلسطني من  ــه إىل تحري ــن أن تتج ــدال م ب
الكيان الغاصب،تقوم بقتل وتدمري الشعوب 
العربية فتحالف القتل العربي بقيادة مملكة 
بني سعود ودويلة عيال زايد ومشاركة بعض 
الدول العربية واإلسالمية وأمريكا وبريطانيا 

يقوم بقتل أبناء الشعب اليمني وتدمري بنيته 
ــن ثالثة أعوام ،وكذا قتل  التحتية منذ أكرث م
ــعبها،وليبيا وكما سبق   ــا وش ــري سوري وتدم
ــب العراقي،وكل هذا ال يخدم غري  قتل الشع
ــان الصهيوني،الذي يتمادى كل  عدونا الكي
ــة  أن جعل القدس عاصمة للكيان  يوم لدرج
ــب الشهر املايض  ــن  ترام ــي ، وأعل الصهيون
نقل السفارة األمريكية إىل القدس، بمناسبة 
الذكرى السبعيون للنكبة وقيام دولة الكيان 

الصهيوني.
ــي  العامل ــوم  الي ــي  نحي ــن  ونح ــوم  والي
ــهر  ــذي يوافق آخر جمعة من ش للقدس وال
ــرب من  ــه الع ــا يتعرض ل ــل م ــان،يف ظ رمض
ــار وهو ما انعكس  ــروب وقتل وإرهاب ودم ح
ــا األوىل،والتي يجب  عىل  فلسطني كقضيتن
أن تكون حارضة معنا كعرب ومسلمني يف كل 
ــد وحسب ،بل  ــام يوم واح ــس يف الع يوم،ولي

ــا اليومية  ــارضة يف حياتن ــب أن تكون ح يج
ــني وعاصمتها القدس حية  وان تظل فلسط
ــا ومهرجاناتنا واجتماعاتنا  معنا يف محافلن
ــة  ــا الديني ــا ومناسباتن ــا وأعيادن وحفالتن
ــون ذكرها  ــني يجب أن يك والوطنية،ففلسط
ــدارس وان  ــاح يف امل ــن طابور الصب ــداء م ابت
ــا الدراسية وان  ــودة يف مناهجن ــون موج تك
ــني كامال وليس  ــا تاريخ فلسط ــرف أبناؤن يع
ــط بل حيفا واريحا وغزة ونابلس  القدس فق
ــت حانون وكل مدن  ــت لحم والضفة وبي وبي
ــرد  ــق،وان تف ــخ العري ــني،ذات التاري فلسط
لفلسطني وعاصمتها القدس مساحة يومية 
ــا التلفزيونية  ــا وإذاعاتنا وقنواتن يف صحفن
ــم  ــة وان تنظ ــج خاص ــا برام ــون له ،وان تك
ــة  يف جميع األلعاب  ــوالت رياضية سنوي بط
باسم فلسطني والقدس الرشيف،وأن تسّمى 
شوارعنا ومستشفياتنا ومدارسنا وجامعاتنا 

العربية  بأسماء املدن الفلسطينية،وبأسماء 
ــة  الفلسطيني ــات  والشخصي ــداء  الشه
ــالل الصهيوني،وذلك تأكيدا   املقاومة لالحت
ــني،وان تظل حارضة  ــىل عروبة فلسط منا ع

معنا وبيننا،حتى ال ننساها.
ــا يريد أن ننىس فلسطني وأن كل ما    فعدون
يقوم به عدونا من املشاكل والحروب والقتال 
ــغالنا  ــدف اش ــو به ــة ه ــوب العربي يف الشع
ــذا بمساعدة  ــا عن فلسطني،وكل ه وإبعادن
األنظمة العربية العميلة خاصة مملكة بني 
سعود ودويلة عيال زايد عرّابي صفقة القرن 

.
ففلسطني لن تعود إىل أحضان العرب  عرب 
ــات  واتفاقيات السالم املزعومة، فما  املفاوض

أُخذ بالقوة لن يعود إال بالقوة.
ــت  ــة حرة ،وعاش ــني عربي ــت فلسط عاش

القدس عاصمتها األبدية .

ــخ  ــر التاري ــذ فجـ ــة من األرض اليمني
وحتى تاريخنا املعارص لم تقبل بالغزاة 
ــي  ــب اليمن ــاع الشع ــني واستط واملحتل
ــودة يف الدفاع  ــوالت مشه ــر بط أن يسط
ــة  ــذه الحقيق ــة، وه ــن األرض والهوي ع
ــوم حيث يحتشد  ــا ماثلة أمامنا الي نراه
ــن املغاوير للدفاع عن سيادة  أبطال اليم
ــاع  األطم ــد  ض ــة  اليمني ــة  الجمهوري
ــداد  استع ــىل  ع ــعبنا  وش ــة،  الخارجي
للصمود لسنوات إضافية أخرى حفاظاً 
عىل القيم الوطنية والدينية واألخالقية 

لهذا الشعب العظيم.
ــر  ــن عم ــة م ــوات املاضي ــالل السن خ
ــىل اليمن أدرك هذا  العدوان والحصار ع
ــه أمام إرادة إيمانية ال تقهر،  التحالف أن
ومن هذا املنطلق نؤكد أهمية إرساء وعي 
عام بقدسية التصدي للعدوان بما يعزز 
مسرية الصمود واالنتصار، لقد استطاع 
الشعب اليمني أن يحقق املنجز األهم يف 
ــذا املنجز هو التحرر  التاريخ املعارص، ه
ــان للخارج،  ــز الوصاية واالرته من مراك
هذا املنجز الذي تحقق للشعب والوطن 
ــن  حفز قوى االستكبار والهيمنة عىل ش
ــة لعودة  ــا يف محاول ــا عىل بالدن عدوانه

نفوذها املعطل للتنمية والسيادة.
ــرف الحقائق  ــم الحر يع ــدأ العال لقد ب
ــف  تحال ــا  يرتكبه ــي  الت ــات  واالنتهاك
ــذ 26 مارس 2015م  العدوان يف  اليمن من
وحتى اللحظة رغم إمعان دول التحالف 
ــرأي العام  ــدى ال ــق ل ــف الحقائ يف تزيي
العاملي فنجدهم يمنعون وسائل اإلعالم 
ــون زوراً  ــول إىل اليمن ويروج ــن الوص م
وبهتاناً عن عدم استقرار الوضع األمني 
وقد عمد التحالف إىل هذا التعتيم خوفاً 
ــى إىل  ــي ترق ــه الت ــاف جرائم ــن انكش م

جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.

د/ محمد عبدالرحمن حميد

ــي وقيم ومنهج حديث  إن فكرة وع
ــول  ــي ح ــك الحوث ــد عبداملل السي
ــي  ــاء وحقوقي ــل نشط ــاط وعم نش
ــي،  األجنب ــل  التموي ــات  منظم
ــي  وسياسي ــي  وإعالمي ــي  ومثقف
ــم  ــة تهاتفه ــي، وكيفي ــرز الخليج ال
ــم  ومنظماته ــم  أعماله ــاط  ونش
ــدول  ال يف  ــم  ومبادراته ــم  ودعواته
ــرام وعنف  ــي تعاني دوما من إج الت
ــي  الصهيون ــي  األمريك ــف  التحال
ــم دوما يطالبون  السعودي، فتجده
ــالم، وإرسائيل  ــني بالس الفلسطيني
ــني  الفلسطين ألرض  ــل  املحت ــي  ه
ــل الفلسطينيني وهي  ــن تقت وهي م
ــي من يرتكب  من تصنع السالح، وه
ــرام والعنف،  ــل واإلج ــازر والقت املج
ــب العراقي بالسالم،  يطالبون الشع
ــراق  ــت الع ــن قصف ــي م ــا ه وأمريك
واحتلت العراق ودمرت العراق وغزت 
ــراق وقتلت  ــت يف الع ــراق، وأجرم الع
ــالح وتبيعه  ــع الس ــراق، وتصن يف الع
وتوزعه لكل من يحاربون يف العراق..

يطالبون الشعب اليمني بالسالم، 
ــدت عىل  ــن اعت ــي م ــة ه والسعودي
ــن،  اليم ــزت  وغ ــت  واحتل ــن،  اليم
ــن، وارتكبت املجازر  وأجرمت يف اليم
ــي، وتجوعه وتحارصه  ــق كل يمن بح
ــوا، وقصفت األخرض  ــرا وج برا وبح

ــى بقتل  ــن، وتتباه ــس يف اليم والياب
ــرتي السالح  ــس اليمني، وتش الرئي
لقتل اليمنيني والسوريني والعراقيني 
ــل مرتزق  ــم ك ــني، وتدع والفلسطين
ــن تمارس  ــي م ــل، وه ــن وعمي وخائ
ــرام والحصار  ــل واإلج العنف والقت

لكنها ليست مطالبة أبدا بالسالم ..
ــي ال  ــل األجنب ــاء التموي إن نشط
ــادي السياسات  ــورات تع ــون ث يتبن
ــة، وال يعادون  األمريكية والصهيوني
ــالت ومشائخ االنبطاح  ممالك ودوي
ــل ، لهذا لم  ــة ألمريكا وإرسائي التابع
ــدة  ــد أو مسان ــوا لتأيي ــن يتحمس ول
ــاوم  ــي املق ــي اليمن ــراك الشعب الح
ــف مملكة العدوان  واملتحدي لتحال
السعودي ، تلك اململكة التي أسست 
ــون قاعدة أساسية، لتدمري األمة  لتك
ــة، لتغييب وعي  ــة واإلسالمي العربي
ــني، لدعم الجماعات  العرب واملسلم
ــة املسلحة يف اليمن وسوريا  اإلرهابي
ــراق وليبيا ، اململكة التي تديرها  والع
ــات العسكرية املشرتكة  غرف العملي
 ، ــا  وبريطاني ــل  وإرسائي ــا  ألمريك
ــة  العسكري ــد  القواع ــن  وتحتض
ــم  ــب ودع ــز تدري ــة ومراك واألسلح
ــالء،  والعم ــة،  والخون ــني،  اإلرهابي
ــي انطلقت منها  ــس، والت والجواسي
ــالل العراق، ولتدمري  الهجمات الحت

ــري  ــالل وتدم ــزو واحت ــا، ولغ سوري
اليمن وقتل الشعب اليمني..

ــي  ــاء وحقوقي ــة نشط إن سياس
ــؤالء، إذا  ــرز الخليجي ه ومثقفي ال
ــريت سياسة أمريكا وإرسائيل،  ما تغ
ــا، فسوف  ــة مخططهم وتمت هزيم
ــن يغفروا  ــم قساة عصاة، ل تجدونه
ــت  ــا كان ــك أنه ــدول واملمال ــذه ال له
ــي  األمريك ــط  املخط ــط  ق ــب  مخل
ــن أنها  ــم م ــىل الرغ ــي، وع الصهيون
دول وممالك انبطاحية تجثو تحت 
ــإن  ــان، ف ــة واألمريك ــدام الصهاين أق
ــاء ومثقفي وحقوقيي  سياسة نشط
ــدون من  ــب، يري ــل أبي ــنطن وت واش
ــن أن تجثو،  ــذه املمالك اآلن أكرث م ه
ــام،  الت ــاق  باالنسح ــا  يطالبونه
ــىل صفقة القرن، لتعرتف  واملوافقة ع
ــة، وإال  ــة للصهاين ــدس عاصم بالق
ــض ضدها  ــون بالتحري سوف يقوم
ــى تقبل كل  ــوا مع قطر ، حت كما فعل
ــك االنبطاحية  ــدول واملمال ــذه ال ه
ــة  األمريكي ــرة  املؤام يف  ــرتاك  باالش
ــت  لتفتي ــة  السعودي ــة  الصهيوني
ــرة  ــرض السيط ــة وف ــدول العربي ال

الصهيونية عىل كامل املنطقة ..
ــؤالء  ــا ه ــي ال يعيه ــة الت الحقيق
ــم  وقي ــي  وع أن  ــي  ه ــطون  الناش
ــح أكرب من كل  ــرشوع اليمني أصب وم

ــم  ــم ونشاطه ــن حيله ــرب م يشء، أك
وإعالمهم ومخططاتهم ومنظماتهم 
ــي  الوع ــم،  استخباراته ــزة  وأجه
ــذي  ال ــي  اليمن ــرشوع  وامل ــم  والقي
بسببه أصبح الوضع الجيو سيايس 
ــة  ــك الطارئ ــالت واملمال ــذه الدوي له
ــا حساساً  ــخ والجغرافي ــىل التاري ع
ــم جميعا،  ــة له ــوم بالنسب ــدا الي ج
ــذه املشيخات واملمالك  حيث تقع ه
االنبطاحية بني العراق رشقا وسوريا 
ــا ولبنان حزب  ــماال  واليمن جنوب ش
ــني مطرقة  ــا، أي أنها تقع ب ــه غرب الل
ــي  الصهيون ــي  األمريك ــف  التحال
ــدان املقاومة وحركات  الوهابي وسن
ــادة  والسي ــالل  واالستق ــرر  التح
ــات  ــذه املشيخ ــام ه ــة ، وحك العربي
ــن، فال  ــني ناري ــوا ب ــك أصبح واملمال
ــن التحالف  ــون الخروج م يستطيع
ــد أن تبنوا  ــي الصهيوني، بع األمريك
ــل هذا  ــوا ك ــدوا ومول ــوا وسان ودعم
ــرام واملؤامرات واإلذالل  العبث واإلج
والخيانات والعمالة واالنبطاح بحق 
الشعوب والدول التي من حولهم، وال 
يستطيعوا تقديم املزيد من التنازالت 
ــرث  ــة واإلذالل أك ــاح والدوني واالنبط
مما قدموه، وكال الخيارين سوف يهز 

عروشهم ويسقطها ..

نشطاء التمويل األجنبي وإعالميو الرز الخليجي   يدعمون املجرم ويطالبون 
الضحية باالستسالم

عبدالفتاح حيدرة

الشهيد الرئيس صالح عيل الصماد، شخصية 
كارزمية احتوت كل خصال ومعاني اإلنسانية، 
ــالم،  ــح، والس والتسام ــوار،  ــة، والح والوطني
ــع  والتواض ــزة،  والع ــاء،  واإلب ــة،  والشجاع
ــم، والصمود، وغري  ــالق، والجهاد، والعل واألخ
ذلك من الصفات العظيمة، التي يندر أن تجدها 
ــه عليه-  ــان - سالم الل ــد ك ــخص آخر، فق يف ش
ــة القرآن،  ــرك بحرك ــا؛ يتح ــال قرآنيا واعي رج
مدركا ألبعاده وتوجيهاته، ومجاهدا رضغاما، 
وسياسيا محنكا، وكان رجل املستقبل، ورجل 
ــى الكلمة، يقف  ــي بمعن ــة الواعي والبان الدول
ــوكة  ــن الجميع عىل مسافة واحدة، ويمثل ش م
ــزان بني جميع األحزاب و القوى السياسية  املي
ــرتة قصرية حاز  ــدوان، وخالل ف ــة للع املناهض
ــرشوع  ــه م ــني؛ ورأوا في ــب ود اليمني ــىل كس ع
ــة... اليمن  ــن العزة والكرام ــل لبناء يم املستقب
ــل القرار والسيادة، واالستقرار،  الجديد مستق

والتقدم واالزدهار .
ــان أبرز  ــح الصماد، ك ــد الرئيس صال الشهي
ــني للحوار بني األنصار واملؤتمر، الذي  املهندس
تمخض عنه تشكيل املجلس السيايس األعىل؛ 
ــاذ، وحصل عىل إجماع  ــل حكومة اإلنق وتشكي
شعبي لقيادة البالد، ومنذ توليه رئاسة البالد، 
ــد صفوف  ــىل توحي ــاد ع ــس الصم ــل الرئي عم
ــم أبا الفضل  ــني ملواجهة العدوان، واتس اليمني
ــالم والتعايش، وسعى  بالحوار واملنطق، والس
دائما إىل الوفاق يف كل قضايا الخالف، وتضميد 
ــة الوطنية،  ــة، واملصالح ــراح، وبناء الدول الج
وعرفه الشعب  بنزاهته، ورصاحته، وشفافيته 
املطلقة، وتركيزه عىل استئصال جذور الفساد، 
ــة، يخاطب  ــل مؤسسات الدول ــالح وتفعي واص
ــه سبحانه  ــال: "اليوجد بفضل الل ــع قائ الجمي
ــاد لو يستشهد  ــه، صالح الصم ــا نختلف علي م
ــدوا إال يرجعوا  ــن يرق ــه وي ــع جهال ــا م ــدا م غ
ــرية بفضل الله  ــم، وهذه نعمة كب ــط رأسه مسق
ــب عند الشهيد  ــاىل"، فكان املنص سبحانه وتع
ــيئا؛ ولم  ــح الصماد، اليساوي ش ــس صال الرئي
ــب مغنما  ير يف املنص

ــى  ــني ذوى القرب ــال واألرايض، وتعي ــع امل لجم
ــزده هذا املنصب إال  ــخ، لم ي يف الوزارات...وووال
ــارا ويقينا،  ــة، واستشع ــال أكرب للمسؤولي تحم
ــه الخالدة  ــن الله، ولعل عبارت ــا وقربا م وإيمان
ــدى الجبهات  ــه إلح ــاء زيارت ــا أثن ــي قاله الت
ــن أرشف من  ــن نعال املجاهدي ــح الغبار م "مس
ــا قاله اإلمام  ــذا يذكرنا بم ــب الدنيا"، وه مناص
ــذه ال  ــم ه ــالم" (إن خالفتك ــه الس ــيل "علي ع
ــدي رشاك نعيل هذا إال أن أقيم حقا  تساوي عن

أو أميت باطال).
ــة العدوان،  ــت مواجه ــاد كان ــس الصم الرئي
وبناء الدولة اليمنية الحديثة؛ تتصدر أولويات 
ــك يف خطابه التاريخي  ــه، ويتجىل ذل اهتمامات
ــه العدوان  ــود يف وج ــة للصم ــرى الثالث يف الذك
ــاء، عندما  ــة صنع ــني بالعاصم ــدان السبع بمي
ــي... ويد  ــة (يد تحم ــاء الدول ــق مرشوع بن أطل
ــة  املتاح ــات  اإلمكاني ــل  بك ــى  وسع ــي)،  تبن

لتحقيق ذلك.
ــادات الدولة  ــع قي ــة م ــه املوسع يف اجتماعات
ومحافظي املحافظات، يالمس فخامة الشهيد 
ــس صالح الصماد كثريا من النقاط الهامة  الرئي
ــفافية، نحو تأسيس  واملفصلية بكل صدق وش
ــن الجديد،  ــة عنوانها بناء اليم ــواة مستقبلي ن
ــالل دعواته  ــك من خ ــل، وذل ــٌر ومستق يمن ح
ــة  املؤسس ــل  تفعي إىل  ــة  واملسؤول ــة  الصادق
ــادة االعتبار لها للقيام بدورها  العسكرية، وإع
ــوات  ــاط الق ــراد وضب ــاء أف ــاط؛ واستدع املن
ــم  ــد ودع ــرار يف التحشي ــة، و االستم املسلح
ــدد عرب  ــن الج ــاب املجندي ــات و استيع الجبه

وزارة الدفاع وتسهيل اجراءاتهم.
ــس الصماد،  ــات الرئي ــع لخطاب ــل املتاب ولع
ــرة؛  املستم ــه  توجيهات ــد  يج ــه،  واجتماعات
ــات  املحافظ ــي  ومحافظ ــاذ  اإلنق ــة  لحكوم
ــن  ــرب م ــؤول؛ والق ــم املس ــالع بدوره لالضط
ــاح واملمكن من الخدمات  املواطنني وتقديم املت

واملرتبات ليلمسوا رعايتهم.
ويف ما يتعلق بالعدوان السعودي األمريكي، 
ــدم الرئيس  ــىل اليمن، يق ــرار الحرب ع واستم

ــة، وعىل  ــة والعادل ــادرات املنصف ــاد املب الصم
ــار مايناسبها "دعوات  ــدوان أن تخت قوى الع
ــذي يحفظ لليمن  للسالم املرشف... السالم ال
سيادته وكرامته واستقالله .... وإما االستمرار 
ــوا غاراتكم نوقف  ــرب، "اوقف يف العدوان والح

صواريخنا".
ــذل الشهيد  ــة ديسمرب؛ ب ــداث فتن ــل أح وقب
الرئيس الصماد جهودا كبرية الحتواء املوقف؛ 
ــدوان إىل  ــى الع ــي يسع ــة الت ــت الفرص وتفوي
تحقيقها، من خالل إشعال الفتنة يف العاصمة 
ــع تحت  ــات التي تق ــة املحافظ ــاء؛ وبقي صنع
سيطرة الجيش واللجان الشعبية، وبعد أن تم 
إخماد الفتنة، وإفشال مخططها، أصدر فخامة 
ــس الصماد قرارا بالعفو عن املشاركني يف  الرئي
ــراءات تنفيذية؛  ــة، وتوج ذلك القرار بإج الفتن
ــة صنعاء  ــم يف العاصم ــن املغرر به ــراج ع لإلف
ــل  ــار، وعم ــت وذم ــة واملحوي ــران وحج وعم
ــىل تطبيع األوضاع، وإعادة  الرئيس الصماد ع
ــة إىل ما  ــة الوطني ــة والرشاك ــاة السياسي الحي
كانت عليه، دون إقصاء أو تهميش ألحد، وعزز  
ــك وصالبة الجبهة  ــرار العظيم، تماس بهذا الق
الداخلية، واللحمة الوطنية، وأكد ذلك بالقول: 
ــاً عميقة  ــت جراح ــداث ترك ــح أن األح “صحي
ــام وضع صعب جدا واستثنائي، يجب  لكننا أم
ــدوان والحصار  ــرار الع ــراء استم ــاوزه ج تج
ــاة ولم يستنث من  ــذي طال كل مقومات الحي ال
ــري منطقة وال مواطناً، فضال عن  اإلبادة والتدم
ــح سمة إسالمية  ــة التصالح والتسام أن فضيل
ــي الحنيف  ــا ديننا اإلسالم ــث عليه جليلة ح
ــاء واملحبة الذي آخى بني املهاجرين  دين اإلخ

واألنصار ”.
ــد الرئيس  ــإن الحديث عن الشهي ــاً ف وختام
ــع ذلك أهمس يف  ــح الصماد لن ينضب؛ وم صال
أذن الجهات ذات العالقة بطبع وتبني خطابات 
ــس وتحركاته، ومواصلة املرشوع  الشهيد الرئي
ــة الطاهرة،  ــده بدمائه الزكي ــذي أرساه، وعم ال
ــودا، وألقا، وصمودا لشعب  لتبقى مشعال، ووق

الصماد ومحبيه؛ واألجيال القادمة.

"الشهيد الرئيس صالح الصماد.. داعية السالم والحوار والتسامح"
أمني النهمي
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