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محافظ محافظة إب اللواء / عبدالواحد صالح في حديث خاص لـ "ٹ":

ندعو أبناء املحافظة للتحشيد ورفد 
جبهات القتال باملال والرجالجبهات القتال باملال والرجال

ــة اللواء  ــظ املحافظ ــدث محاف ــدء تح يف الب
ــكر  ــول : أش ــالح بالق ــد ص ــد محم / عبدالواح
ــذه  ــة ه ــىل إتاح ــراء ع ــورة“ الغ ــة ”الث صحيف
ــات التهاني  ــمى آي ــة لرنفع أس ــة الثمين الفرص
ــماحة  س ــة  املبارك ــورة  الث ــد  لقائ ــكات  والتربي
ــي وللقيادة  ــيد عبدامللك بدر الدين الحوث الس
ــاألخ  ــة ب ــا ممثل ــكرية العلي ــية والعس السياس
ــس  املجل ــس  رئي ــاط  املش ــدي  مه ــتاذ  األس
السيايس األعىل القائد األعىل للقوات املسلحة 
ورئيس وأعضاء حكومة اإلنقاذ الوطني وكافة 
ــلحة واألمن  ــي وقواته املس ــعبنا اليمن أبناء ش
ولجانه الشعبية بمناسبة حلول عيد األضحى 
ــبة  ــه أن تعود هده املناس ــأل الل ــارك ، ونس املب
ــعبنا اليمني  ــد تحقق لش ــة العظيمة وق الديني
ــرص والتمكني وتحرير  ــا يصبو إليه من الن كل م
ــرتاب اليمني من دنس الغزاة واملحتلني  كامل ال
ــل والخارج ، كما  ــم الرخيصة يف الداخ وأدواته
ــكر والتقدير  نجدها فرصة لنتوجه بحزيل الش
ــية وقيادة وزارة  لقائد الثورة والقيادة السياس
ــة األركان عىل توجيهاتهم  ــة هيئ الدفاع ورئاس
ــة يف  العام ــة  التعبئ ــة  ــل عملي بتفعي ــة  الكريم
ــادة  إع ــدف  به ــات  واملحافظ ــق  املناط ــوم  عم
ــلحة عرب اللجان  ــبي القوات املس تجميع منتس
العسكرية املكلفة بالتعبئة العامة ، وال شك أنه 
قد بذلت  يف هذا الجانب جهود وطنية مخلصة 
ــا إىل  ــا وأهدافه ــا وغاياته ــدف يف مضامينه ته
إعادة االعتبار للقوات املسلحة الوطنية والتي 
ــتبقى الدرع الحصني لوطننا وشعبنا  كانت وس
الصابر والصامد يف وجه أعتى عدوان غاشم يف 

التاريخ اإلنساني . 
لو تحدثنا يف البداية عن دوركم • 

ــة يف محافظة إب  ــة العام يف التعبئ
ــرر بهم  ــالتكم للمغ ــا هي رس ،،وم

من أبناء املحافظة أو غريهم؟
ــب الوطني  ــداء الواج ــه وتلبية لن ــد ان - نؤك
ــن  ع ــة  الناجم ــة  الراهن ــات  التحدي ــة  ملواجه
ــة  ــه التآمري ــة مخططات ــال كاف ــدوان وإفش الع
ــانا  وإنس ــا  أرض ــن  الوط ــري  تدم إىل  ــة  الرامي
ــد  أش ــد  بتصعي ــدوان  الع ــد  تصعي ــة  ومواجه
ــتدعاء أبناء  ــا من خالل اس ــى،، فقد عملن وأنك
القوات املسلحة واألمن باملحافظة وتجميعهم 
ــار  ــدوان الذي لجأ إىل اتخاذ مس ــدي للع للتص
ــكري  ــيايس والعس ــد الس ــن التصعي ــد م جدي
ــه  ــه وأوراق ــتنفد كل خيارات ــادي واس واالقتص
بعد تجرعه الهزائم النكراء عىل كآفة األصعدة 
ــا العميق  ــن إيمانن ــا م ــتويات ،، وانطالق واملس
ــال  وامل ــال  بالرج ــات  الجبه ــم  دع ــرضورة  ب
ــة  العامة  ــكيل لجنة التعبئ ــاد فقد تم تش والعت
ــي  ــزول امليدان ــم الن ــا ت ــن خالله ــد، وم والحش
ــزل  ــرى والع ــتوى الق ــىل مس ــات ع اىل املديري
ــخصيات االجتماعية  ــاءات مع الش وعقد اللق
ــد والتعبئة كما  ــكيل لجان الحش واملؤثرة وتش
ــكرية  ــعاً للقيادات العس ــا اجتماعاً موس عقدن
ــايخ والوجهاء واألعيان لتعزيز  واألمنية واملش
ــود والطاقات  ــة الداخلية وتوحيد الجه الجبه
ملواجهة العدوان وضبط كل من تسول له نفسه 
ــري  ــة وتعك ــتقرار املحافظ ــن واس ــاس بأم املس
ــلمها االجتماعي ، أيضا قمنا بتشكيل لجان  س
ــتوى مركز  ــىل مس ــة ع ــد ومتابع ــة وحش توعي
ــا عدد من  ــق عنه ــات وانبث ــة واملديري املحافظ
ــف األخوة وكالء  ــان الفرعية، كما تم تكلي اللج
ــي للمديريات وكافة  ــزول امليدان املحافظة بالن
ــددة  ــات املح ــب القطاع ــزل بحس ــرى والع الق
ــام واالختصاصات بينهم   ــم وفقا لتوزيع امله له
ــوف، إىل جانب  ــود والوق ــر الجه ــدف تضاف به
ــد اللقاءات  ــعبية ،، وعق ــش واللجان الش الجي
ــع العلماء والخطباء وقادات الرأي  التوعوية م
ومختلف الرشائح املجتمعية للتوعية برضورة 
ــاد ،، كذلك قمنا  ــال والعت ــد الجبهات بالرج رف
ــاندة  ملس ــات  التربع ــع  لجم ــان  لج ــكيل  بتش
ــعبية يف مختلف  ــش واللجان الش ــال الجي أبط
ــيري عدد  ــن العزة والرشف والبطولة وتس ميادي
ــات العزة  ــة واملالية لجبه ــل الغذائي ــن القواف م
والكرامة دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقراره.
إن التحديات الكبرية التي يفرضها استمرار 
ــب عىل  ــا توج ــىل بالدن ــار ع ــدوان والحص الع
ــذود عن حياض  ــتنفار الكامل لل ــع االس الجمي
ــعبنا يف لحياة  الوطن واالنتصار إلرادة وحق ش
ــة تواصل  ــد أن لجان التعبئ ــا أؤك ــة وهن الكريم
ــق وحدة  ــات وتعمي ــيد للجبه ــا للتحش مهامه

ــعودي  ــيل للتصدي للعدوان الس الصف الداخ
ــال  ــات بالرج ــة الجبه ــداد كاف ــي وإم األمريك
ــاندة  ــم واملس الدع ــل  ــيري قواف ــالح وتس والس
ــي أروع األمثلة يف  ــعبنا اليمني األب ــرضب ش لي
ــاىل عىل  ــد تع ــاء وق ــود واإلب ــة والصم التضحي
ــي حاول  ــات الت ــقط كل الرهان ــه وأس جراحات
ــم يف الداخل والخارج  ــداء الوطن ومرتزقته أع
ــعب عظيم يمتلك حضارة  أن يفرضوها عىل ش
ــخ فضال عما  ــاً يف أعماق التاري ــاً ضارب وتاريخ
ــدت  ــل العليا التي جس ــن القيم واملث ــه م يمتلك
ــن الحضارة  ــة وموط ــل العروب ــه أص ــق بأن بح

العريقة .
ــن ال زالوا يف  ــن الذي ــرر بهم م ــالتي للمغ رس
ــبي القوات املسلحة  صفوف العدوان  من منتس
ــن  حض واىل  ــدهم  رش إىل  ــودوا  يع أن  ــن  واألم
الوطن الذي يرحب بكل أبنائه املخلصني ، ومن 
ــم وقراهم  ــودة إىل مناطقه ــا ندعوهم اىل الع هن
ومنازلهم آمنني مطمئنني بني أهلهم وإخوانهم، 
ــات العدوان  ــوا أداة لتنفيذ مخطط وأن ال يكون
ــة  ــت اللحم ــا اىل تفتي ــن خالله ــدف م ــي يه الت
ــة  وإثارة الفتنة بني أبناء الوطن الواحد  الوطني
ــوى العدوان ،  ــا حاولت ق ــذا لن يحدث مهم وه
وعليهم عدم تفويت هذه الفرصة لحقن الدماء 
ــوف يف مواجهة العدوان باعتبار  وتوحيد الصف
ذلك مسؤولية كربى تقع عىل عاتق الجميع بال 
ــا اآلالف من  ــى من أجله ــتثناء والتي ضح اس
ــهداء والجرحى واملعتقلني ، وأقول لهم  إن  الش
ــات  الصادرة  ــع للجميع والتوجيه الوطن يتس
ــاظ عىل  ــا الحف ــية هدفه ــادة السياس ــن القي م
ــني أبناء  ــدع ب ــي ورأب الص ــيج االجتماع النس

الوطن الواحد.
ــم وتقومون •  ــا الدور الذي قمت م

به للتوعية بمخاطر العدوان وما 
دمره من مقدرات الوطن؟

ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــة الع ــذ بداي - من
الغاشم عىل الوطن واستشعاراً من للمسؤولية 
ــدوان من  ــكله الع ــايل وما يش ــا الغ ــاه وطنن تج
ــة  كاف يف  ــن  الوط ــدرات  مق ــىل  ع ــري  كب ــر  خط
ــى التحتية  ــريه للبن ــة وتدم ــب الحياتي الجوان
وهدمه للمنازل السكنية والجامعات واملدارس 
ــة  التجاري ــالت  واملح ــع  واملصان ــاجد  واملس
ــف املرافق الحيوية  ــآت الحيوية ومختل واملنش
ــفت أطماع  ــذا كش ــخ  وك ــة  إل ــة والخاص العام
العدوان التي يسعى لتحقيقها من خالل أعمال 
ــاملة عرب القتل املروع بحق  وجرائم اإلبادة الش
ــنني وعزل  ــاء ومس أبناء اليمن من أطفال ونس
ــن الحمالت التوعوية  ــد قمنا بتنفيذ عدد م ، فق
ــىل  ــات وع ــع املديري ــة يف جمي ــاء املحافظ ألبن
ــزل بالتوعية  ــرى والع ــتوى الحارات والق مس
ــم من  ــعودي الغاش ــدوان الس ــكله الع ــا يش بم
ــرق تم  ــذه الف ــن خالل ه ــىل بالدنا وم ــر ع خط
ــم  نرش التوعية بأخطار وأرضار العدوان الغاش
ــه ولكافة أذنابه  ــة التصدي ل ــىل بالدنا وكيفي ع
ــدى آثار  ــن م ــس املواط ــي يلتم ــه ولك ومرتزقت
ــان  ــكله من إرهاب عىل اإلنس ــدوان وما يش الع
ــاء العديد من معارض  وقتل األبرياء قمنا بإنش
ــمات لتجسيد وحشية العدوان  الصور واملجس
ــه لتبقى هذه املعارض خالدة  وهمجيته وإرهاب
ــاهدة عىل ما اقرتفه هذا العدوان ، باإلضافة  وش
ــدناها يف املحافظة  ــي جس ــائل الت أن من الرس
هي صمود الرتبويني يف وجه العدوان السعودي 
األمريكي فالرتبويون من أهم الرشائح الرئيسية 
ــتقبل الذين  ــاة املس ــن فهم بن ــة يف الوط والهام
ــني يف جبهات القتال  ــل دورهم عن املرابط ال يق
ــم االعتماد عليهم  ــزة والكرامة ويت جبهات الع
ــدوان ،ألنهم يقدمون  يف مجال التوعية ضد الع
التضحيات ويهبون أرواحهم رخيصة دفعاً عن 
األرض والعرض ووقوفهم الجاد ودعمهم لسري 
العملية التعليمية ،حيث قاموا بتنفيذ عدد من 
ــات االحتجاجية املنددة بجرائم العدوان  الوقف

ــه لألبرياء  ــان وقتل ــم والجب ــعودي الغاش الس
ــروف إال أنهم  ــدارس ورغم كل الظ ــه للم وقصف
ــدوان  الع ــه  ــني يف وج وثابت ــن  ــون صامدي يقف
ــب الحياة  ــاق ومتاع ــون كافة مش ــل ويتحمل ب
ــه وأرضه  ــب لوطن ــي مح ــل وطن ــة جي لصناع
ــوالء الوطني  ــالب ال ــوس الط ــون يف نف ويزرع

وحب الوطن.
وماذا عن دور خطباء املساجد • 

واملرشدين؟  
ــاء  ــة وخطب ــة دور أئم ــداً أهمي ــدرك جي - ن
ــط  ــكلون من تأثري عىل الوس ــاجد وما يش املس
ــيق مع مكتب األوقاف  املجتمعي فقمنا بالتنس
ــار العدوان  ــليط الضوء عىل آث ــاد لتس واإلرش
ــة الجمعة والندوات  ومواجهته من خالل خطب
ما بني صالتي املغرب والعشاء يف كافة املساجد 
ــببه  ــا يس ــم مل ــات وتطرقه ــة واملديري باملحافظ
ــيمة ودور  ــار جس ــن أرضار وأخط ــدوان م الع
ــرام اإلرهابي  ــذا اإلج ــع يف التصدي له املجتم
ــه التحتية..  ــدرات الوطن وبنيت ــذي يدمر مق ال
ورضورة  ــة  بأهمي ــة  املحافظ ــاء  أبن ــة  وتوعي
ــه  ــه ومحاربت ــدوان ومرتزقت ــد الع ــوف ض الوق
ــن املتابعني  ــدداً م ــا ع ــائل وكلفن ــتى الوس بش
ــا الخطباء  ــوم به ــي يق ــة الت ــج التوعوي للربام
ــر املرفوعة إلينا  ــة .وقد أوضحت التقاري واألئم
ــؤولية  ــاءة واملس ــدى الكف ــل املعنيني م ــن قب م
ــة تحملوا  ــاء وأئم ــىل عاتقهم كخطب ــاة ع امللق

أمانة الرسالة.
ــا هو دور أبناء محافظة إب يف •  م

الدفاع والتصدي والثبات يف وجه 
ــم عىل أبناء شعبنا  العدوان الغاش

العظيم؟
ــورة املباركة  ــد الث ــد لقائ ــة إب تؤك - محافظ
ــية  ــيد عبدامللك الحوثي والقيادة السياس الس
أنها تقف صفا واحدا يف مواجهة من يريد النيل 
من الوطن وأن أبناء إب عىل مختلف توجهاتهم 
ــة ورشائحهم  ــم الحزبي ــية وانتماءاته السياس
ــداً  ــوم  صفاً واحداً وس ــة يقفون الي االجتماعي
ــام الذين يحاولون جر املحافظة ملربع  منيعاً أم
ــوىض والخراب  ــارة الف ــال وإث ــرب واالقتت الح
ــتظل إب عصية عىل دعاة الفتنة والحروب  وس

والذين يسعون إىل العبث بأمنها واستقرارها.
ــن واجبهم  ــة لن يتخلوا ع ــاء املحافظ إن أبن
ــن يف مختلف  ــن الوط ــيدافعون ع ــي وس الوطن
ــامخة وفخورة بدور  ــتظل إب ش الجبهات، وس
ــدم دورها الوطني  ــتظل تق أبنائها الرشفاء وس
ــك  ــه يف تماس ــن وأبنائ ــو الوط ــي نح واألخالق
ــة أبناء  ــني كاف ــا ب ــة وتعزيزه ــة الداخلي الجبه
ــة الذين يبذلون جهودا كبرية وتجدهم  املحافظ
ــن الوطن  ــواء دفاعا ع ــوف س ــة الصف يف مقدم
ــوا بخرية الرجال  ــف الجبهات وضح ويف مختل
ــزة وكرامة  ــل ع ــن أج ــن م ــاء الوط ــي أبن كباق
ــعب اليمني ودحر الغزاة واملعتدين ، وهذه  الش
ــم قوافل من  ــبق يف تقدي ــة كان لها الس املحافظ
ــدم قوافل من  ــت تق ــت وال زال ــهداء ، فقدم الش
ــزة والكرامة، يف مختلف  ــهداء يف معركة الع الش

جبهات الرشف والبطولة ملواجهة العدوان.
ــة  ــذه املحافظ ــاء ه ــع أبن ــإن جمي ــك ف ولذل
إي  ــاوز  تج ــىل  ع ــا  دائم ــون  يحرص ــاملة   املس
ــم يدركون أنها  ــالف أو فرقة فيما بينهم ألنه خ
ــوى اعداء الوطن وذلك انطالقا من  ال تخدم س
ــة والوطنية  الديني ــؤوليتهم  ــعارهم ملس استش
ــة الوطنية  ــاظ عىل اللحم ــة يف الحف واألخالقي
وتعزيز قيم التعاون والتالحم ملواجهة العدوان 
الغاشم وجعل التحشيد والتعبئة الجهادية إىل 
ــرشف والبطولة هي األولوية  ــات العزة وال جبه
ــات  ــة مكون ــا كاف ــابق إليه ــب أن تتس ــي يج الت

ورشائح  مجتمعنا اليمني .
ــاء  أبن ــة  كاف ــدور  ب ــوه  نن أن  ــىس  نن ال  ــا  كم
ــات باملجاهدين ، إضافة  املحافظة  برفد الجبه
ــال الجيش  ــل الغذائية ألبط ــيري القواف إىل  تس
واللجان الشعبية وبشكل شبه يومي، وستظل 
ــات يف  ــد الجبه ــال لرف ــال والرج ــدم امل إب تق
ــاحل الغربي ومختلف الجبهات  الحدود والس
ــوال للمجهود الحربي ،  ــب التربع باألم إىل جان
ــهداء  ــلطة املحلية بأرس الش ونؤكد اهتمام الس
ــا  ــات وتكريم ــن تضحي ــوه م ــا قدم ــا بم عرفان
ــإلرادة الوطنية  ــار ل ــبيل االنتص ــم يف س لدوره
ــال مخططات العدوان وهذا  أقل ما يمكن  وإفش

الوفاء به للشهداء هو رعاية أرسهم .
محافظة إب مكتظة بالنازحني • 

ــرضرة  ــات املت ــاء املحافظ ــن أبن م
ــوى الغزو  ــم العدوان وق من جرائ
ــادة  ــت قي ــاذا قدم ، م ــالل  واالحت
ــني  النازح ــواء  الحت ــة  املحافظ
ــة  والخدم ــاعدات  املس ــم  وتقدي
اإلنسانية لهم  وتحسني أحوالهم 

املعيشية والتعليمة والصحية؟ 
ــوان  وعن ــاء  والوف ــة  للمحب ــة  مدرس إب   -
ــي  فه ــلمي  الس ــش  والتعاي ــاء  واإلخ ــلم  للس
ــة  ــتهر بمضيافي ــي تش ــة الت ــة الجاذب املحافظ
ــم التضامنية يف كل املنعطفات  أبنائها ومواقفه
واملراحل وأثمن تثمينا عاليا الدور الكبري الذي 
ــاء والعلماء  ــائخ والوجه ــوة املش ــه األخ قام ب
ــخصيات  ــية والش والقيادات املحلية والسياس
ــح  ــة رشائ ــة وبقي ــب املثقف ــة والنخ االجتماعي
ــالت االنزالق  ــة وي ــب املحافظ ــع لتجني املجتم
ــال الداخيل  ــوىض والعنف واالقتت ــع الف إىل مرب
ــايل عىل  ــف والتع ــدة الص ــىل وح ــم ع وحرصه
ــة والتفرغ  ــات البيني ــراح، ونبذ الخالف كل الج
ــم الذي لم يستنث أحدا  ملواجهة العدوان الغاش
ــا ومنذ وقت  ــعة ، حيث اتجهن ــه البش يف جرائم
ــاء محافظة إب   ــن أبن ــع كل الرشفاء م ــر  م مبك
لتعزيز األمن واالستقرار والسعي ألن تكون إب 
محافظة السالم والتصالح والتسامح لكل أبناء 
الجمهورية فكثفنا اللقاءات والتواصل مع كافة 
ــية  ــن كل األطياف السياس ــح املجتمع وم رشائ
ــالم والتعايش بعيدا  ــوم الس ــدف تعزيز مفه به
ــكانها  ــة يصل س ــني محافظ ــات ب ــن الرصاع ع
ــن  ــرث م ــة إىل أك ــمة إضاف ــني نس ــة مالي إىل ثالث
(مليون )  من النازحني من مختلف محافظات 
ــات  والتحدي ــاء  األعب زادت  ــا  مم ــة  الجمهوري
ــك  ذل ــة  ملواجه ــود  الجه ــة  مضاعف ــت  وتطلب
وبفضل الله ثم بجهود الجميع تعايش الجميع 
ــات  ــمة أخالقي ــرة وس ــات املتوف ــق اإلمكاني وف
ــامح وكان ملحافظة  ــني يف الرتاحم والتس اليمني
إب رشف االستضافة إلخوانهم النازحني بفعل 

الحرب الظاملة عىل شعبنا اليمني األبي.
ــرزت تحديات  ــدوان والحصار ب ــل الع ويف ظ
ــادي  ــي واالقتص ــب األمن ــا الجان ويف مقدمته
ــة  النفطي ــتقات  واملش ــة  الغذائي ــواد  امل ــة  وقل
ــي اضطررنا  ــزيل وعملية اإليواء الت ــاز املن والغ
ــدارس  م ــغ  ــني وتفري للنازح ــات  ــاء مخيم لبن
ــكينهم  وتم توفري وترتيب مواقع  ومنشآت لتس
ــات  ــتيعاب أبنائهم ضمن املؤسس إيوائهم واس
ــية منها والجامعية ومنحهم  التعليمية األساس
ــم يف إب من  ــه إخوانه ــع ويحظى ب ــا يتمت كل م
خصائص الخدمة العامة كما تم تشكيل العديد 
ــأنهم  ــوحات الالزمة بش من الفرق إلجراء املس
ــة لتوفري  ــة املختلف ــات الدولي ــة املنظم ومتابع
ــانية الالزمة ومن ثم تشكيل  ــاعدات اإلنس املس
ــة واملناطة  ــة املتكامل ــان اإلغاثي ــف اللج وتكلي
ــات املتصلة بهم ومتابعة إيصال  بتقديم الخدم
ــراءات  اإلج ــن  م ــد  العدي واىل   .. ــاعدات  املس

الالزمة والتي ال يتسع املجال لذكرها .
ــن •  م يشء  كل  ــر  دم ــدوان  الع

املؤسسات الخدمية وقتل األبرياء 
ــل  ــم ، ه ــعبنا العظي ــاء ش ــن أبن م
ــة  ــا إحصائي ــم أن  تعطون بإمكانك
ــائر التي  ــم الخس ــن حج ــة ع أولي
ــن قبل  ــة م ــا املحافظ ــت له تعرض

العدوان؟ 
ــىل إحصائية  ــا ال يمكن الحصول ع - منطقي
ــدوان عىل  ــتمرار الع ــة ونهائية يف ظل اس دقيق
ــي  االمريك ــعودي  الس ــدوان  الع إن  ــا،  بالدن
ــن عىل اختالف  ــوم كل أبناء اليم ــتهدف الي يس
ــع  وم ــه  إن ــول  الق ــن  ويمك ــم  وأطيافه ــم  فئاته
ــىل  ع ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع ــول  دخ
ــع تزداد  ــه الراب ــر والصامد عام ــعبنا الصاب ش
ــل بالقصف  ــم يقت ــي فمن ل ــدم اليمن ــورة ال فات
ــار  ــه الحص ــدو يقتل الع ــرات  ــوائي لطائ العش

ــدد من املحافظات  ــعل املجاعات يف ع الذي أش
ــة إب التي انترشت املجاعة فيها  ومنها محافظ
ــرع العدين نتيجة  ــن مديريتي القفر وف يف كل م
ــهد  ــار الجائر باإلضافة إىل أن اليمن تش الحص
ــهد  ــاً وبحرياً جائراً لم يش ــاً وجوي حصاراً بري
ــببه  ــاني. واىل ما س ــل يف التاريخ اإلنس ــه مثي ل
ــرش لألمراض واألوبئة  ــدوان والحصار من ن الع
ــة عىل  ــه القاتم ــا بظالل ــن ملقي ــاء الوط يف أرج
ــوأ  ــبباً يف أس مختلف املجاالت الحياتية ومتس
ــك يف أن  ــا العالم ، وال ش ــانية عرفه ــة إنس كارث
ــات األخرى  ــا من املحافظ ــة إب كغريه محافظ
ــوائي لطائرات  ــد القصف العش ــي طالتها ي الت
ــة التحتية  ــاريع البني ــتهدفة مش ــدوان مس الع
ــون كالعادة هم ضحايا هذا القصف  فكان املدني
العشوائي املمنهج  واستهدف طريان العدوان يف 
محافظة إب املنازل واملزارع واملدارس واملعاهد 
ــة  الخاص ــآت  واملنش ــور   والجس ــة  الرياضي
ــا  ــي ألحقه ــة إىل األرضار الت ــة باإلضاف والعام
ــى التحتية وعدد من منازل املواطنني ، إن  بالبن
ــوائي  ــتهدف الحياة يف قصف عش العدوان يس

وتدمري ممنهج لكل مقدرات اليمن .
ــم تتحدثون •  ــظ إنك ــا نالح دائم

ــن القضايا  ــة العديد م ــن معالج ع
خصوصاً ما يتعلق بالصلح القبيل 
ــن القضايا ، هل لكم ان  يف العديد م
ــي أبرز القضايا  توضحوا لنا ما ه
ــادة  ــل قي ــن قب ــا م ــم حله ــي ت الت

املحافظة يف هذه املرحلة؟
ــا الصلح التي تمت  ــاك العديد من قضاي - هن
ــدوان ، والحقيقة  ــة الع ــذ بداي ــة من يف املحافظ
ــا يف هذه  ــا جميعه ــتطيع أن نتذكره ــا ال نس أنن
العجالة ، لكن يمكن أن نشري هنا اىل أهم قضايا 
ــبيل املثال ال  ــأر التي تم الصلح فيها عىل س الث
ــا اىل أكرث من  ــر بعضه ــرص والتي يصل عم الح
ــا الثأر بني كل  ــن أبرزها  قضاي ــني عاما وم أربع
ــموعي وآل  ــد وآل الس ــب وآل خال ــن آل النقي م
ــم وآل الرساجي من  ــة يري ــيل بمديري ــي ع ناج
ــة وآل بجاش من القفر  وبيت الجماعي  الرضم
وبيت الرساجي بمديرية الرضمة الصلح القبيل 
ــي بمدينة إب،كذلك  بني أرستي املنيعي والثالث
ــح القبيل بني أرستي الضبياني والبعداني  الصل
ــة ،  ــنة باملحافظ ــة املش ــاد مديري ــة عي بمنطق
ــان وآل  ــي آل رسح ــني أرست ــيل ب ــح القب والصل
ــنة  ــة إب القديمة بمديرية املش ــي بمدين النهم
ــني األرستني  ــاء قضية قتل ب ــة ، وإنه باملحافظ
بمديرية املشنة ، صلح قبيل بني أرسة الشاهري 
واحد املستشفيات الخاصة بإب ، الصلح القبيل 
ــان وآل النهمي بمدينة إب  ــني أرستي آل رسح ب
ــة، وإنهاء  ــنة باملحافظ ــة املش ــة بمديري القديم
قضية قتل بني األرستني، والصلح يف قضية قتل 
ــواري بمديرية  ــي ألبنا والس ــأ بني أرست بالخط
ــل  ــاري وآل جمي ــي آل نص ــني أرست ــار وب الظه
ــن األرستني ،  ــا قتيالن م ــة راح ضحيته يف قضي
ــرة  وبني  ــان بمديرية مذيخ ــك وحلي وبني ملي
ــا  ــار، وغريه ــواري بالظه ــاء والس ــي البن أرست
ــائكة التي أنجزتها  ــن القضايا املتنوعة والش م
ــات القبلية  ــلطة املحلية والوجاه ــادات الس قي
ــالل الثالث  ــات املحافظة خ ــف مديري يف مختل
ــراج عن العرشات من  ــنوات األخرية وتم اإلف س
ــا بعد انجاز  ــة تلك القضاي ــجونني عىل ذم املس
ــف أبناء  ــه تعاىل وتكات ــا بفضل الل ــح فيه الصل

املحافظة .
تقييمكم ألداء املكاتب التنفيذية • 

ــة  والرتبي ــة  كالصح ــة  والخدمي
والتعليم  بمحافظة إب؟

ــة ألداء املكاتب  ــود املبذول ــن الجه - أوًال نثم
ــات  ــحة اإلمكان ــم ش ــة رغ ــة والخدمي التنفيذي
ــتثنائية التي تمر بها املحافظة  واألوضاع االس
ــدوان  الع ــة  وغطرس ــف  صل ــراء  ج ــن  والوط
وبالنسبة لنا يف محافظة  إب  عملنا يف ظل هذه 
ــر الدولة وتمت  ــىل مظاه ــروف وحافظنا ع الظ
متابعة الدوام وتفعيل الجانب الرقابي والنزول 
ــي واجهتنا منها  ــات الت ــم التحدي ــي رغ امليدان
ــم عىل  ــدام اإلمكانيات وآثار العدوان الغاش انع
الوطن وانعكاسه عىل شحة املوارد ، ومتطلبات 
ــغيل املراكز الصحية ويف املقدمة منها مركز  تش
ــن  ــد م ــة اىل العدي ــوي، باإلضاف ــيل الكل الغس
ــتمرار العدوان والحصار  ــدات يف ظل اس التعقي
املطبق عىل بالدنا، لكن الصمود  يف هذا الظرف 
التاريخي جعلتهم جديرين بتحمل املسؤولية 

ــات املتاحة مع الرتكيز  الوطنية يف ظل اإلمكاني
ــدوان  ــة الع ــة بمواجه ــات املتعلق ــىل األولوي ع
ــد من آثاره والحمد لله الوضع الصحي يف  والح
املحافظة جيد، و تقدم خدمات جيدة يف املجال 
الصحي يف كافة  مديريات املحافظة، باإلضافة 
ــة والقيادات  ــس املحلي ــز  للمجال إىل دور املتمي
ــد  ــة يف إقامة الفعاليات الخاصة بالحش الرتبوي
ــة  ــة الداخلي ــز الجبه ــة وتعزي ــة  لتقوي والتعبئ

واالستمرار يف الصمود ملواجهة العدوان.
ما هي رسالتكم ألبناء محافظة • 

ــاع  ــادة وزارة الرف ــة وقي إب خاص
ــد لدفاع عن  ــيد والتجني يف التحش
الوطن من عبث وجرائم العدوان؟

ــة إىل املزيد من  ــو جميع أبناء املحافظ - أدع
ــاندة  ــد الجبهات ومس ــود والتالحم ورف الصم
ــع  ــعبية يف جمي ــان الش ــش واللج ــال الجي أبط
ــة  ــاح عملي ــة ، وإنج ــة والكرام ــات البطول جبه
ــد والتعبئة والتجنيد الطوعي عرب وزارة  الحش
ــة إب إىل  دعمهم  ــاع ، وأدعو أبناء محافظ الدف
املستمر لجبهات القتال وتعزيز قدرات الصمود 
ــم وان يعمل  والثبات يف مواجهة العدوان الغاش
ــة بعيدا عن  ــؤولية الوطني ــروح املس ــع ب الجمي
ــة خاصة يف ظل  ــات واالنتماءات الضيق املناكف
الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد يف ظل 
ــع أن يكونوا  ــم عىل الجمي ــدوان والتي تحت الع
ــات الدولة  ــاظ عىل مؤسس ــدا والحف صفا واح
ــاء عليها يف منهجيته  التي يريد العدوان القض
ــعب اليمني وكل مقوماته وان  للقضاء عىل الش
تضحيات وبطوالت منتسبي الجيش واللجان 
ــي يف مختلف  ــعبنا اليمن ــود ش ــعبية وصم الش
ــية  والسياس ــكرية  العس ــة  املواجه ــات  جبه
 ، ــة  والثقافي ــة  واالجتماعي ــة  واالقتصادي
ــر واعتزاز كل أبناء  وانتصاراتهم هي محل فخ
ــة  ــع أن عملي ــد للجمي ــاء ونؤك ــن األوفي الوط
التعبئة العامة هي واجب وطني مقدس ومهمة 
ــاء الوطني  ــرتاتيجية البن ــياق اس حيوية يف س
ــر  ــة التطوي ــة وعملي ــلحة اليمني ــوات املس للق
ــا العريضة  ــمت خطوطه ــث التي رس والتحدي
ــكر  ــكرية العليا واش ــية والعس قيادتنا السياس
ــزاب  ــر وكل األح ــه واملؤتم ــار الل ــي أنص قيادت
ــة واألكاديميني  ــية والحزبي واملكونات السياس
ــة  األمني ــادات  والقي ــني.  واملثقف ــاء  والعلم
ــني  واإلعالمي ــباب  والش ــان  واألعي ــايخ  واملش
ــا يف الحفاظ عىل األمن  ــوا إىل جانبن الذين وقف
ــاء من  ــو كل الرشف ــة وأدع ــتقرار املحافظ واس
أبناء املحافظة إىل أن يوحدوا الصفوف باملزيد 
ــا يعزز  ــدة الوطنية بم ــاف والوح ــن االصطف م
ــة الداخلية يف مواجهة  ــك وتالحم الجبه تماس
ــعب اليمني  ــو كافة أبناء الش ــدوان كما أدع الع
إىل توحيد الجبهة الداخلية ونسيان الخالفات 
ــة  ــداً أمام عدوان وغطرس ــوف صفاً واح والوق

العدوان السعودي وحلفائه. 
كلمة أخرية تودون قولها خالل • 

هذا الحوار؟
ــورة“  ”الث ــة  لصحيف ــريا  وأخ أوال  ــكر  الش  -
ــنا يف  ــالء حس ــوا ب ــد أبل ــا، فق ــني عليه والقائم
ــة الفاصلة من  ــدوان يف هذه املرحل مواجهة الع
ــاب واملعوقات،  ــعبنا ، ورغم كل الصع ــخ ش تاري
ــدي، تمنياتي لكم  ــتوى التح ــم يف مس ــد كنت فق
ــدوام، كما ال  ــق والنجاح عىل ال ــا  التوفي جميع
ــون  ــر للعي ــكر والتقدي ــجل الش ــي ان أس يفوتن
الساهرة من أبنائنا وإخواننا يف الجهاز األمني 
ــه من جهود  ــىل ما يبذلون ــعبية ع ولجاننا الش
ــىل  ــاظ ع ــتقرار والحف ــن واالس ــق األم لتحقي
ــال معظم  ــة وإفش ــة والخاص ــكات العام املمتل
مؤامرات العدوان الهادفة لنرش الفوىض وإقالق 

السكينة العامة. 

أبناء املحافظة 
يؤكدون وقوفهم 

صفا واحدا يف وجه 
العدوان

قمنا بتشكيل فرق ميدانية 
لتوعية أبناء املحافظة 

بمخاطر العدوان وكيفية 
التصدي له 

القيادة السياسية هدفها 
الحفاظ على النسيج 

االجتماعي ورأب الصدع 
بني أبناء الوطن الواحد

ــهد أكد  ــة باملحافظة اللواء/عبدالواحد محمد صالح ان محافظة إب تش ــة إب - رئيس املجلس املحيل- رئيس اللجنة األمني ــظ محافظ محاف
ــكال العدوان  ــيد لرفد جبهات القتال والعزة والرشف  باملال والرجال ، ومواجهة كل أش ــتمراً للتعبئة العامة والتحش حراكاً وتفاعًال مس

الغاشم وغطرسته ومرتزقته يف الداخل أو الخارج ، مشرياً إىل أن التحديات الكبرية التي يفرضها استمرار العدوان والحصار عىل بالدنا توجب 
عىل الجميع الوقوف صفاً واحداً واالستنفار الكامل للذود عن حياض الوطن واالنتصار إلرادة وحق شعبنا يف الحياة الكريمة.

ــي تبذلها قيادة املحافظة  ــن خالله الضوء عىل العديد من الجهود الت ــلط م ــاء ذلك يف لقاء خاص لصحيفة ”الثورة“ س ج
وابناؤها الرشفاء:

لقاء /
محمد الرعوي

ــهد  ن محافظة إب تش
ــكال العدوان  كل أش

ىل بالدنا توجبب 
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