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جميل الحاج

�أكد رئي�س �ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى مهدي �مل�شاط �أن 
�لعدو�ن �أر�ده��ا حربا مفتوحة وعليه حتمل عو�قب ذلك 
و�أن��ه متادى باغتي��ال �لرئي�س �ل�شماد م�ش��ر� يف �لوقت 
ذ�ت��ه �إل��ى �أن دم �لرئي�س �ل�شهيد �ل�شم��اد هو دم �مل�شاط 

ودم كل و�حد يف �ل�شعب �ليمني.
وق��ال �لرئي�س �مل�ش��اط خالل كلمة �ليم��ن �لد�شتوري 
يف جمل���س �لن��و�ب �إن �لعدو يفاق��م �أخط��اءه وي�شاعف 
حج��م �لتطابق و�لت�شابه بينه وب��ن حلفاءه من �لقاعدة 
ود�ع���س، م�شيف��ا �أن م��ا �أق��دم علي��ه �لعدو ه��ي جرمية 
�غتي��ال �شيا�شي م�شت ب�شيادة �ل�شع��ب �ليمني، وغرها 

من �جلر�ئم يف عموم �جلمهورية.
وحم��ل �لرئي���س �مل�ش��اط �لإد�رة �لأمريكي��ة م��ا �أقدم 
علي��ه �لنظ��ام �ل�شعودي �ل��ذي يوفر �حلماي��ة و�لرعاية 
و�ل�ش��الح، مو�شح��ا �أن ل م�شروعية للعدو�ن على �ليمن 

و�أن �لهدف هو �حتالل بلد م�شتقل.
كم��ا �أك��د �لرئي���س �مل�ش��اط �أن م�ش��روع بن��اء �لدول��ة 
للمرحلة �ملقبلة هو م�شروع �لرئي�س �ل�شهيد �ل�شماد "يد 
حتم��ي ويد تبني" لفتا �إلى �أن �ليم��ن فقد رجال من خر 

من �أجنبته �ليمن.
ويف �ل�شي��اق ذ�ته، قال �لرئي���س �مل�شاط " كما �لرئي�س 

�ل�شم��اد ق��دم منوذج��ا ل�شم��وخ �ليمن فالطف��ل �شميح يف 
جمزرة بني قي�س قدم منوذجا على مظلومية �ليمن".

وعلى �ل�شعيد �ل�شيا�ش��ي �لد�خلي قال �لرئي�س مهدي 
�مل�ش��اط" م�شتم��رون على قاعدة �ل�ش��الم �مل�شرف ومبد�أ 

�ل�شر�كة و�لتكافل و�لتكامل بن �لقوى �لوطنية".

لدى أدائه اليمني الدستورية.. الرئيس املشاط:

 العدو اختارها حربًا مفتوحة وعليه حتمل عواقب ذلك

اليمنيون يودعون رئيسهں الشهيد
ف�������������ي رس�������������ال�������������ة ص�����������م�����������ود وإب�������������������������اء وع���������������������زة ووف�����������������اء 

ودع �ليمني��ون �لي��وم يف موك��ب جنائزي ر�شم��ي و�شعبي 
غ��ر م�شب��وق �لرئي�س �ل�شهيد �شالح عل��ي �ل�شماد و�شتة من 
مر�فقيه �لذين ��شت�شهدو� بغار�ت لطر�ن �لعدو�ن �لأمريكي 

�ل�شعودي مبحافظة �حلديدة.
تق��دم مر��ش��م �لت�شييع �لأخ مهدي �مل�ش��اط رئي�س �ملجل�س 
�ل�شيا�شي �لأعلى وعدد من �أع�شاء �ملجل�س �ل�شيا�شي ورئي�س 
جمل���س �لنو�ب يحيى عل��ي �لر�عي ورئي���س جمل�س �لوزر�ء 
�لدكت��ور عبد�لعزيز �شالح بن حبت��ور و�لقائم باأعمال رئي�س 
جمل���س �ل�ش��ورى حممد ح�ش��ن �لعيدرو�س ورئي���س �للجنة 
�لثورية �لعليا حممد عل��ي �حلوثي وعدد من �أع�شاء جمال�س 
�لن��و�ب و�ل�شورى و�لوزر�ء و�لقي��اد�ت �لع�شكرية و�لأمنية 
و�لفعالي��ات  �ل�شيا�شي��ة  و�لتنظيم��ات  �لأح��ز�ب  وممثل��و 

�جلماهرية.
جرت مر��شيم �لت�شيي��ع �لر�شمي بعد �ل�شالة على جثامن 
�لرئي���س �ل�شهي��د �شال��ح �ل�شم��اد ورفاق��ه  بجام��ع �ل�شعب، 
�لذي��ن لف��ت جثامينهم بالعل��م �جلمهوري، حي��ث �شار موكب 
�لت�شيي��ع يتقدمه �شر�يا رمزية من �لق��و�ت �مل�شلحة و�لأمن، 
يف ح��ن كانت �ملو�شيقى �لع�شكرية تعزف �لأحلان �جلنائزية 
يف موق��ف ج�ش��د معاين �لإع��ز�ز و�لإكبار لت�شحي��ات �لرئي�س 
�ل�شهي��د �شال��ح �ل�شم��اد وكل �شه��د�ء �لوط��ن �لذي��ن قدمو� 
�أرو�حه��م رخي�ش��ة يف �شبيل �لدفاع ع��ن �لأر�س و�لعر�س يف 

مو�جهة قوى �لغزو و�لعدو�ن.
وتوق��ف �ملوكب �جلنائزي �أمام �لن�شب �لتذكاري للجندي 
�ملجهول مبي��د�ن �ل�شبعن، ليو�رى جثام��ن �لرئي�س �ل�شهيد 

ورفاقه �لرثى هناك.
و�عت��ر �ل��وزر�ء وعدد من �لق��ادة �لع�شكري��ن و�لأمنين 
وروؤ�ش��اء و�أمن��اء عم��وم �لأح��ز�ب و�ملكون��ات �ل�شيا�شي��ة، 
��شته��د�ف ط��ر�ن �لعدو�ن للرئي���س �ل�شهيد �شال��ح �ل�شماد 
�جلر�ئ��م  �شج��ل  �إل��ى  ت�ش��اف  �شيا�شي��ة  جرمي��ة  ورفاق��ه 
و�لإنته��اكات �لتي �رتكبها وما يز�ل حتال��ف �لعدو�ن بقيادة 
�ملتح��دة  �لولي��ات  ور�ئهم��ا  وم��ن  و�لإم��ار�ت  �ل�شعودي��ة 

�لأمريكية وبريطانيا .
و�أدو�ره  �ل�شم��اد  �لرئي���س  �ل�شهي��د  مبناق��ب  و�أ�ش��ادو� 
�لبطولي��ة �لوطني��ة �ل�شجاع��ة و�لت��ي �شي�شجله��ا �لتاريخ يف 
�أن�ش��ع �شفحاته و�شتبقى خالدة يف ذ�ك��رة ووجد�ن �ل�شعب 
�ليمن��ي لقائد �شحى يف �شبيل �لوطن و�ل�شعب، ملو�جهة قوى 

�لعدو�ن .
و�أك��دو� �أن �ل�شهيد �لرئي�س �شالح �ل�شماد �آبى �إل �أن يكون 
يف مقدم��ة �ل�شف��وف مد�فعا ع��ن وطنه و�شعب��ه حتى �رتقى 
�إل��ى ربه �شهي��د� .. منوهن مبناقب و�شجاي��ا �لرئي�س �ل�شهيد 
�ل�شم��اد و�إ�شهامات��ه من��ذ تولي��ه رئا�ش��ة �ملجل���س �ل�شيا�شي 
�لأعلى ودوره �لكبر يف تعزيز �لتالحم و�ل�شطفاف وتعزيز 

�ل�شمود �ل�شعبي يف مو�جهة �لعدو�ن.
كم��ا �أك��دو� �أن هذ� �لي��وم �لذي �شي��ع فيه �لوط��ن �لرئي�س 
�ل�شهيد �ل�شماد، ميث��ل حمطة فارقة يف تاريخ �شمود �ل�شعب 
�ليمن��ي يف مو�جه��ة �لع��دو�ن و�أن ه��ذ� �ل�شع��ب ع�ش��ي على 

�لنك�شار مهما متادى �لعدو�ن يف جرمه وعدو�نه.
و�أ�شارو� �إلى �أن دماء �ل�شهيد �ل�شماد وكافة �شهد�ء �لوطن 

ل��ن ت�شقط بالتق��ادم و�شيث��اأر �ل�شعب �ليمني م��ن كل �لطغاة 
و�ملجرمن �لذين �رتكبو� �أب�شع �جلر�ئم بحق �ل�شعب �ليمني 

و�شيدفعون �لثمن غاليا عاجاًل �أم �آجال.
وكان رئي���س �للجن��ة �لثورية �لعليا حمم��د علي �حلوثي، 
�أكد �أن ��شتهد�ف �لع��دو�ن لل�شهيد �لرئي�س �شالح �ل�شماد �أو 

��شتهد�ف �أي فرد لن يزيد �ل�شعب �ليمني �إل قوة ومتا�شكاً .
وقال ” �إننا �أمة ع�شنا مببادئنا و�أخالقنا وقيمنا وم�شروعنا 
�ل��ذي علمنا �إي��اه �ل�شهيد �لقائد، و�شن�شتم��ر حاملن مل�شروع 
�ملقاوم��ة و�جلهاد يف �شبيل �هلل، م�ش��روع �ملو�جهة مع �أعد�ء 
�هلل، �ملو�جهة م��ع �ملتغطر�شن م��ن �ل�شعودين و�لأمريكين 
و�لإمار�تي��ن و�لإ�شر�ئيلي��ن �أوًل، ولن ن�شع��ف �أو ن�شتكن 

و�شنبقى �أعز�ء “.
و�أ�ش��اف ” �شنبقى �أعز�ء وكرم��اء، نحن تعلمنا �لعزة من 
�لإ�شالم و�لقر�آن، �لعزة هلل ولر�شوله وللموؤمنن، ول عزة من 
�أمريكا ول من �إ�شر�ئيل ول من �ل�شعودية ول من �لإمار�ت “.
و�أ�ش��ار حممد علي �حلوثي �إل��ى �أن �ل�شعب �ليمني �شيبقى 
عزي��زً� ر�ف��ع �لر�أ�س �شاخماً .. وق��ال ” �شنبقى �أعز�ء ر�فعن 
روؤو�شنا �شاخمن، لأننا نعلم �أننا بن خيارين ل ثالث لهما �إما 

�لن�شر و�إما �ل�شهادة “.
وكانت �حل�شود �جلماهرية، تو�فدت منذ م�شاء �أم�س �إلى 
ميد�ن �ل�شبع��ن بالعا�شمة �شنعاء م��ن خمتلف �ملحافظات، 
للم�شارك��ة يف ت�شييع �لرئي�س �ل�شهيد �شال��ح �ل�شماد ورفاقه 
�ل�شت��ة �لذي��ن ��شت�شه��دو� ج��ر�ء غ��ار�ت لط��ر�ن �لع��دو�ن 

مبحافظة �حلديدة.

 ك�شف قائد �لقو�ت �جلوية �للو�ء �لركن �إبر�هيم �ل�شامي �أن �لوليات �ملتحدة �لأمريكية هي من تقف ور�ء جرمية �غتيال 
�ل�شهيد �لرئي�س �ملجاهد �شالح �ل�شماد يف مدينة �حلديدة يوم �خلمي�س 19 من �شهر �أبريل �جلاري.

و�أك��د �لل��و�ء �ل�شامي يف ت�شري��ح لقناة �مل�شرة يوم �جلمعة، �أن �لطائرة �لتي �غتال��ت �ل�شهيد �لرئي�س �شالح �ل�شماد هي 
طائرة �أمريكية من نوع "�م كيو 9". موؤكدً� �أن هذه �جلرمية حتمل ب�شمات و��شحة لالأمريكين.

و�أ�ش��ار قائ��د �لق��و�ت �جلوي��ة �ل��ى �أن �أمريكا هي من تخط��ط وتنفذ عملي��ات كبرة من ه��ذ �لنوع، مو�شح��اً �أن �إمكانيات 
�ل�شعودية حمدودة.

وتوعد �للو�ء �ل�شامي قوى حتالف �لعدو�ن و�لقو�ت �لأمريكية بالرد �ملزلزل يف �لزمان و�ملكان �ملنا�شبن.

قائد القوات اجلوية:
ج��رمي��ة  وراء  ت��ق��ف  أم���ري���ك���ا 
اغ���ت���ي���ال ال��ش��ه��ي��د ال��ص��م��اد 

ويتوعد برد مزلزل

ق�ش��ت �ملحكم��ة �جلز�ئي��ة �لبتد�ئي��ة �ملتخ�ش�ش��ة 
باأمان��ة �لعا�شمة  �لأربعاء بالإعد�م حد� وتعزير� بحق 
ثماني��ة من عم��الء ومرتزقة ق��وى �لع��دو�ن.. جاء ذلك 
يف �جلل�ش��ة �ملخ�ش�ش��ة للنطق باحلك��م يف �أربع ق�شايا 
منظ��ورة �أم��ام رئي���س �ملحكم��ة �لقا�شي عب��ده ر�جح، 

مبثول �ملتهمن وح�شور حماميهم وعدد من �أقاربهم.
وق�ش��ى منط��وق �حلك��م يف �لق�شي��ة �لأول��ى باإد�نة 
�شوق��ي عبده �أحم��د �إبر�هي��م، بالتهم �ملن�شوب��ة �إليه يف 
ق��ر�ر �لتهام ومعاقبته بالإعد�م تعزير�.. وح�شب قر�ر 
�لتهام فاإن �ملد�ن قام خالل �لفرتة يناير 2016 حتى 11 
�أكتوبر 2016م باإعانة �لعدو �ل�شعودي وحتالفه خا�شة 
و�لب��الد يف حالة حرب مع تلك �لدولة �ملعتدية بالتخابر 
مع �ملدعو �أحمد خرمي، �أحد �شباط ��شتخبار�ت �لعدو 
ع��ن طريق �لر�شائ��ل �لتلفونية، ت�شمن��ت معلومات عن 
حت��ركات �جلي���س و�للج��ان �ل�شعبية باملديري��ات �لتي 

تق��ع على حدود �لع��دو مبحافظة حج��ة ومنها حر�س، 
ومي��دي، وما جو�رهم��ا.. كما ق�شى �حلك��م يف �لق�شية 
�لثاني��ة باإد�نة علي حممد علي ح�شيني بالتهم �ملن�شوبة 

�إليه يف قر�ر �لتهام ومعاقبته بالإعد�م تعزير�..
 ه��ذ� و�تهم��ت �لنياب��ة �مل��د�ن عل��ي حمم��د ح�شيني 
بالتخاب��ر م��ع �ل�شعودية خ��الل �لفرتة يناي��ر 2016م، 
حت��ى 16 دي�شم��ر 2016 م��ع �أحد عمالئه��ا �ملدعو �أبو 
عب��د�هلل، وهو �أحد �شباط �ل�شتخب��ار�ت يف تلك �لدولة 
و�شل��م له��ا عر ر�شائ��ل �لهاتف معلوم��ات عن حتركات 
�جلي�س و�للج��ان �ل�شعبية يف حمافظة حجة، و�ملناطق 

�حلدودية فيها.. 
فيما ق�ش��ى منطوق �حلكم يف �لق�شي��ة �لثالثة باإد�نة 
جماه��د ح�ش��ن نا�شر �أحم��د �جلزيفة بالته��م �ملن�شوبة 
تعزي��ر�،  بالإع��د�م  �لته��ام ومعاقبت��ه  ق��ر�ر  �إلي��ه يف 
و�إد�ن��ة �إبر�هي��م �شال��ح على ح��ر�ب بالته��م �ملن�شوبة 

�إلي��ه، ومعاقبت��ه بالإع��د�م ح��د� وتعزي��ر�.. و��شتندت 
�ملحكم��ة يف قر�ر�ها ب��اأن �ملد�نن ��ش��رتكا خالل �لفرتة 
1يناي��ر 2015 �إلى تاري��خ 31 يناير 2017م مع �آخرين 
جمهول��ن يف ع�شاب��ة م�شلح��ة تعم��ل مل�شلح��ة تنظي��م 
�لقاع��دة مبحافظتي ماأرب و�لبي�ش��اء، تقف �إلى جانب 

قو�ت حتالف �لعدو�ن على �ليمن.

إع�������������������دام 8 م����������ن ع��������م��������اء وم���������رت���������زق���������ة ال�������������ع�������������دوان ح����������������دًا وت��������ع��������زي��������رًا
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 ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم 
�حلم��د هلل رب �لعامل��ن، و�أ�شه��د �أن ل �إل��ه �إل 
�هلل �ملل��ك �حل��ق �ملب��ن، و�أ�شه��د �أن �شيدنا حممد 
عب��ده ور�شول��ه خ��امت �لنبي��ن، �للهم �ش��ل على 
حممد وعل��ى �آل حممد، وبارك عل��ى حممد وعلى 
�آل حممد، كما �شليت وباركت على �إبر�هيم وعلى 
�آل �إبر�هيم �إنك حميد جميد، و�ر�س �للهم بر�شاك 
ع��ن �أ�شحاب��ه �لأخي��ار �ملنتجب��ن، وع��ن �شائ��ر    

عبادك �ل�شاحلن.
�أيها �لإخ��وة و�لأخو�ت، �شعبنا �ليمني �مل�شلم 

�لعزيز، �ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.
نع��زي �أنف�شنا ونعزي �شعبنا ونعزي �أمتنا من 
جديد با�شت�شه��اد �أخينا �ملجاه��د �لعزيز �لرئي�س 
�شالح �ل�شماد رحمة �هلل تغ�شاه، ونتوجه �إلى �هلل 
تعالى بتالوة �شورة �لفاحتة و�شورة �لإخال�س 

�إلى روحه و�أرو�ح �شائر �ل�شهد�ء �لأبر�ر.
كم��ا نتق��دم بال�شك��ر و�لتقدير �إل��ى كل �لأحر�ر 
�لذي��ن ع��رو� عن ت�شامنه��م مع �شعبن��ا �ملظلوم 
يف ه��ذه �حلادث��ة �ملوؤمل��ة من �شخ�شي��ات علمائية 
م��ن كيانات، م��ن دول م��ن �أنظمة، منظم��ات، من 
خمتل��ف �لفئ��ات و�ملكونات �لت��ي �أبرقت برقيات 
�لع��ز�ء و�ملو��ش��اة، ويف �ملقدمة �شماح��ة �لأمن 
�لعام حلزب �هلل �ل�شيد ح�شن ن�شر �هلل حفظه �هلل، 
وكذل��ك كل �لذي��ن �أبرقو� برقيات ع��ز�ء من لبنان 
�أو م��ن �إي��ر�ن �أو من �لعر�ق �و م��ن �شوريا �أو من 
خمتلف �لبلد�ن �لعربية و�لإ�شالمية، �جلميع لهم 

منا �ل�شكر ولهم منا �لتقدير.
 وم��ن �مله��م �أي�ش��ا �أن نتوج��ه بتقدي��ر و�إعز�ز 
كب��ر �إل��ى �شعبن��ا �لعزي��ز يف ح�ش��وره �ملهي��ب 
يف ت�شيي��ع �ل�شهي��د �ل�شم��اد رحم��ة �هلل تغ�ش��اه، 
ح�ش��ور�  م�شرف��ا،  ح�ش��ور�  كان  �حل�ش��ور 
عظيم��ا ومتمي��ز� وكب��ر�، بالرغم م��ن �لتهديد�ت 
و�لتحدي��ات و�ملخاط��ر، و�شع��ي ق��وى �لع��دو�ن 
�لإعاق��ة للنا���س و�لتخويف للنا���س عن �حل�شور 
من��ذ �لبارحة بعث��و� بالطائر�ت �لت��ي تفتح جد�ر 
�ل�ش��وت، كذل��ك تنفيذ عمليات ق�ش��ف، �شعي بكل 
�لو�شائ��ل للحد من �حل�ش��ور �ل�شعبي يف عمليات 
�لت�شييع، ولكن مع كل ذلك كان �حل�شور �ل�شعبي 
كب��ر� ومتمي��ز� وم�شرف��ا ولئق��ا، لئق��ا ب�شع��ب 
عظي��م يح�ش��ر ب��كل �إع��ز�ز ووف��اء لت�شيي��ع هذ� 
�لقائ��د، وهذ� �لرئي�س �لعظيم �ل��ذي كان وفيا مع 
�شعبه، و�شادقا مع رب��ه، �شادقا مع �هلل �شبحانه 
وتعالى، ووفيا مع هذ� �ل�شعب �لعزيز، فكان هذ� 
�حل�شور بالرغم مما حدث �أثناء �حل�شور و�أثناء 
�لجتم��اع وبع��د �لتو�ف��د �إل��ى مي��د�ن �ل�شبع��ن 
م��ن ممار�ش��ات وت�شرف��ات طائ�ش��ة، ت�شرف��ات 
طائ�ش��ة بكل ما تعنيه �لكلم��ة، وت�شرفات رعناء، 
حمق��اء، ت��دل عل��ى م��دى �لنحطاط وعل��ى مدى 
�لإ�شفاف و�خل�شة و�لدناءة �لتي تت�شف بها قوى 
�لع��دو�ن، عندم��ا �أر�شل��ت بطائر�تها لك��ي تبا�شر 
�لق�ش��ف �جلوي �إلى منطق��ة �لت�شييع، �إلى ميد�ن 
�ل�شبعن، يف نف�شه، �أ�شف��رت هذه �لعتد�ء�ت عن 
��شت�شه��اد �شهيد رحمة �هلل تغ�ش��اه، وعز�وؤنا �إلى 
�أ�شرت��ه وج��رح �ثن��ن م��ن �حلا�شري��ن، وكانت 
رعاي��ة �هلل كب��رة و�إل مع ذلك �لجتم��اع �لكبر 
و�مل��كان �ل��ذي و�شل��ت �إلي��ه �لقناب��ل و��شتهدف 
بالق�شف وتطاير �ل�شظاي��ا كان بالإمكان �أن يكون 
ع��دد �ل�شحاي��ا كب��ر� ل��ول �لرعاي��ة �لإلهية، مع 
ه��ذه �لت�شرفات �لطائ�شة ثب��ت �حلا�شرون وكان 
متا�شكه��م و�شمودهم يقدم ر�شالة عظيمة، ر�شالة 
�ل�شم��ود، ر�شالة �لإباء، ر�شال��ة �ل�شموخ، ر�شالة 
�لع��زة، ر�شالة �لوف��اء، هذ� هو �ل�شع��ب �ليمني، 
ه��ذ� ه��و �ل�شع��ب �ليمن��ي، �أولئك من ق��ادة قوى 
�لع��دو�ن ويف مقدمته��م ق��ادة �لنظ��ام �ل�شعودي 
و�أولد ز�يد كذلك يف �لإمار�ت، �أعر�ب ل يفهمون، 
ل يعقلون ل ي�شعرون، طبع �هلل على قلوبهم، و�إل 

منذ بد�ية �لعدو�ن و�إلى �ليوم كانت كل �لأحد�ث 
تق��دم �شو�هد و��شح��ة على عزة و�إب��اء و�شمود 
وثبات ه��ذ� �ل�شعب، ملاذ�؟ لأنه كم��ا ذكرنا كثر� 
وكث��ر� وكث��ر� �لإمي��ان مي��ان، �لإمي��ان ميان، 
ه��ذ� �ل�شع��ب �نطلق م��ن منطلق �إمي��اين ومنطلقه 
�لإمي��اين رباه على �لع��زة فعلى �لع��زة �إح�شا�شا 
وجد�ني��ا يف �أعم��اق �لنفو���س، فكان��ت ر�شالة هذ� 
�ل�شم��ود، ور�شال��ة ه��ذ� �لتما�شك، ر�شال��ة �لعزم 
و�لإ�ش��ر�ر و�لت�شمي��م و�لقوة �أثن��اء �لق�شف يف 
�شاحة �لت�شييع، يف مر��شم �لت�شييع، كانت ر�شالة 
عظيم��ة ور�شالة معرة ور�شال��ة مهمة جد�، وقد 
ل ي�شتوعبه��ا �أولئك �لأع��ر�ب �لأ�شد كفر� ونفاقا، 
�أولئك �لأع��ر�ب �لذين ل ينظرون ول يفهمون ول 
يعقل��ون ول ي�شع��رون، ول ي�شتوعبون �أي در�س 
م��ن �لدرو���س، فنح��ن نتوج��ه بال�شك��ر و�لتقدير 
و�لإع��ز�ز �إل��ى كل �لذين ح�ش��رو� �لت�شييع وكان 
له��م هذ� �ملوق��ف �مل�ش��رف �ل��ويف يف متا�شكهم مع 
�لق�شف م��ع �لتهديد مع �لقنابل �ل�شوتية، مع كل 
�لعو�م��ل و�لو�شائل �لتي �شعى �لعدو من خاللها، 
�أول �إل��ى �إعاقتهم عن �حل�ش��ور، ثم �إلى بعرثتهم 

بعد �حل�شور.
�ل�شع��ب �ليمني ودع يف ه��ذ� �ليوم رجال عزيز� 
عظيما من خرة رجال �ليم��ن، كان وفيا و�شادقا 
و�شامد� وثابتا، وحترك يف موقعه يف �مل�شوؤولية، 
و�أدى و�جبه على نحو م�شرف وعظيم، رحمة �هلل 
تغ�شاه، وقوى �لعدو�ن �لتي �رتكبت هذه �جلرمية 
ه��ي �خلا�شرة، �شعبنا هو يقدم �لت�شحيات، لكنها 
ه��ي ت�شحيات يف حملها، ت�شحيات �شمن و�جبه، 
�شمن م�شوؤولياته ك�شعب يد�فع عن نف�شه، يد�فع 
عل��ى حريت��ه و��شتقالل��ه، �أم��ا �أولئ��ك �لطائ�شون 
�ملعتدون �ملجرمون �لذين يتحركون حتت �ملظلة 
�لأمريكي��ة و�لعباءة �لأمريكي��ة باإ�شر�ف �أمريكي 
ودفع �إ�شر�ئيلي، فيما هو خطر على �ملنطقة بكلها 
وخط��ر عليهم ه��م يف �لأخر، هم عندم��ا ي�شتكمل 
�لعدو حلبهم و��شتكمال ما يف خز�ئنهم من �أمو�ل، 
ه��و �شيعلمه��م و�شيعرفه��م طبيع��ة نظرت��ه �إليهم 
وما �لذي يري��ده منهم، و�أنه ل ينظر �إليهم �إل كما 
و�شفه��م هو بالبق��رة �حلل��وب، فق��وى �لعدو�ن 
بجرميته��ا وه��ي جرمية، جرمي��ة بكل م��ا تعنيه 
�لكلم��ة، فيه��ا �نتهاك للقان��ون �ل��دويل، ��شتهدفت 
رئي���س دولة، وم�ش��وؤول �شيا�شيا يف بل��د م�شتقل، 
ولك��ن �أنى لأولئ��ك �أن ياأخذو� به��ذه �لعتبار�ت، 
�أو�لعتب��ار�ت  �لإن�شاني��ة  �لعتب��ار�ت  �ش��و�ًء 
�لأخالقية، �أو �لعتبار�ت �لقانونية �أو �أي �عتبار 

من �لعتب��ار�ت، �لنظ��ام �ل�شع��ودي و�لإمار�تي 
كالهم��ا �تخ��ذ �أمريكا �آله��ة، كالهما يوؤل��ه �أمريكا، 
فيجعل��ون �حلالل حالله��ا، و�حل��ر�م حر�مها، ما 
�أذن��ت لهم به فعلوه مهما كان، �أذنت لهم مببا�شرة 
قت��ل �لن�ش��اء و�لأطف��ال فارتكبو� جر�ئ��م �لإبادة 
�جلماعية، ي�شتهدف��ون �لأهايل يف حفاّلت �لزفاف، 
ويف �جتماعات �لعز�ء، ويف �ملنا�شبات �لجتماعية 
ويقتل��ون  غره��ا،  ويف  �ملدني��ة  �لتجمع��ات  ويف 
�جلمي��ع ب�ش��كل جماع��ي، حت��ى يف �لأ�ش��و�ق، يف 
�مل�شاجد، يف �ملد�ر�س يف  �مل�شت�شفيات يف �أي �أماكن 
للتجمع��ات �ل�شعبية، مل��اذ�؟ لأن �أمريكا �أذنت لهم 
بذل��ك، عنده��م خال�س، م��ا د�م �أمري��كا �أذنت لهم 
بذل��ك و�شجعته��م عل��ى ذل��ك، فامل�شاأل��ة بالن�شبة 
لهم خال���س ت�شبح جزء� م��ن تكتيكهم �لع�شكري 
وج��زء� م��ن ممار�شاتهم يف �حلرب، ب��ل يزين لهم 
�أن ه��ذه و�شيلة حرب، طريقة م��ن طرق �حلرب، 
�ل�شع��وب  ل��دى  �لإر�دة  لك�ش��ر  و�شيل��ة  و�أنه��ا 
وحتطي��م معنوياتها، ولكن كل ه��ذ� وهم و�شر�ب 
وخي��ال، ل��ن يك��ون لهم و�ق��ع يف �أر���س �ليمن، يف 
�ل�شع��ب �ليمني، لن ي�شلو� �إلى هذه �لنتيجة �لتي 
ياأملونها لدى �شعبنا �ليمني مبا يتمتع به ويحمله 
من مب��ادئ وقيم، �شع��ب �ملبادئ و�شع��ب �لقيم، 
فقوى �لع��دو�ن �لتي تقتل �لأطف��ال و�لن�شاء وما 
قبل جرمي��ة ��شته��د�ف �لرئي�س �ل�شهي��د �ل�شماد 
جر�ئم كثرة جد� بح��ق �لأهايل، وما بعد جرمية 
�ل�شته��د�ف ل��ه جر�ئم �أخرى كذل��ك، جرمية بني 
قي���س يف حج��ة، جرمي��ة عب���س، جر�ئ��م �أخ��رى 
كث��رة، م�شل�ش��ل �جلر�ئم ب��ات م�شل�ش��ال يوميا، 
ب��ات جزء� م��ن ممار�شاتهم �ليومي��ة بحق �شعبنا 
�لعزي��ز، ف��اأن يقدم��و� عل��ى جرمية ينتهك��ون بها 
�لقان��ون �ل��دويل و�لأع��ر�ف �ل�شائ��دة يف �لو�ق��ع 
�لب�ش��ري، وه��ي يف نف���س �لوق��ت جرمي��ة ظاملة، 
لأنه��ا بحق رج��ل م�شلم عزيز ك��رمي موؤمن �شريف 
�شال��ح �ش��ادق، لي�س له ذنب يقت��ل عليه، ل مرر 
ل�شتهد�فه �أبد�، �لإن�شان ماعنده ذنب ومع�شية، 
بال�شته��د�ف  عليه��ا  يعاق��ب  حت��ى  جرمي��ة  �أو 
و�لقتل، فهذه �جلرمية �لتي كانت بر�شد �أمريكي، 
�لطائر�ت �لتي تقوم بعملي��ات �لر�شد يف �أجو�ئنا 
�ليمني��ة، و�ل��دور �لأمريكي و�حد م��ن تفا�شيله، 
وو�ح��د مما يقوم به ب�ش��كل مبا�شر يف م�شاركته يف 
هذ� �لع��دو�ن كما قال هو عن نف�ش��ه، �لأمريكيون 
حتدث��و� هم ع��ن �أنف�شه��م، جانب �لر�ش��د، جانب 
�ملعلوم��ات، �إ�شاف��ة �إل��ى �جلان��ب �للوجي�شت��ي، 
يعن��ي �أدو�ر �أ�شا�شية يف �لعدو�ن، ومهام �أ�شا�شية 

يف �لعملي��ات �لقتالية، لأن �لتح��رك �ملعلوماتي يف 
�حل��رب ه��و رك��ن �أ�شا�شي فيه��ا، وج��زء �أ�شا�شي 
منها، هذ� �ش��يء معروف يف �لعلوم �لع�شكرية، يف 
�لأركان �لع�شكري��ة، يف �مله��ام �لع�شكري��ة، جانب 
�أ�شا�ش��ي منها هو �ملعلوم��ات، �لأمريكي حكى عن 
نف�شه هو �أنه يقوم بهذ� �لدور ويقدم �لإحد�ثيات، 
ويوجه �لأو�م��ر لالأهد�ف �لتي ت�شرب، �لأمريكي 
�شال��ع يف ه��ذه �جلرمية ب�ش��كل مبا�ش��ر، و�شريك 
فيه��ا ب�ش��كل مبا�شر، وه��ذه �جلرمية ه��ي م�شا�س 
ب�شي��ادة �ل�شعب �ليمني، عندم��ا ت�شتهدف رئي�س 
ه��ذ� �ل�شع��ب، �أنت ت�شته��دف هذ� �ل�شع��ب بكله، 
وكان �لأع��د�ء ياأمل��ون م��ن ور�ء �رت��كاب ه��ذه 
�جلرمي��ة بع�شا من �آماله��م و�أوهامهم وخيالتهم 
�لت��ي يحلمون بها، مثال، و�حد� مما كانو� ياأملونه 
من ه��ذه �جلرمية �أن تكون م��ن نتائجها �ملبا�شرة 
�ملعنوي��ة  و�ل��روح  �لإر�دة  ك�ش��ر  و�لعاجل��ة، 
ل��دى �شعبنا �لعزي��ز، �أن �شعبنا يتحط��م، وتنهار 
معنويات��ه، وي�شع��ف، و�ح��د �أي�ش��ا م��ن �آمالهم 
و�أحالمه��م و�أوهامه��م �لتي �أملوها م��ن ور�ء هذه 
�جلرمي��ة �أن بالإم��كان �أن يكون م��ن �لنتائج لهذه 
�جلرمية ح��دوث م�شكلة �شيا�شي��ة يف بلدنا يف �شد 
�لفر�غ، و�أن �ملجل���س �ل�شيا�شي �لأعلى �شيختلف 
ول��ن ي�شل �إلى نتيجة يف �شد هذ� �لفر�غ، وت�شاب 
موؤ�ش�ش��ات �لدول��ة بال�شل��ل و�لتعطي��ل ويح�شل 
م�ش��اكل كب��رة و�أزم��ة �شيا�شية د�خلي��ة، و�حد 
مما كان��و� ياأملون��ه �أي�شا �أن ه��ذه �جلرمية وهي 
��شتهدف��ت �شخ�ش��ا وفاقيا ومقب��ول بن �جلميع، 
عن��د جمي��ع �ملكون��ات، و�شخ�شي��ة متث��ل قا�شما 
�لبل��د،  يف  �ل�شيا�شي��ة  �ملكون��ات  ب��ن  م�ش��رتكا 
�جلمي��ع يرتاح لهذه �ل�شخ�شي��ة، يتفاعل مع هذه 
�ل�شخ�شي��ة يتفاهم معها، يتاأثر به��ا، يتقبل منها، 
�شخ�شي��ة قريب��ة م��ن �جلمي��ع، �أن��ه �شيوؤثر على 
مدى �لتالحم �ل�شيا�ش��ي و�لرو�بط �ل�شيا�شية بن 
�ملكونات �ل�شيا�شية يف �لبلد، وبالتايل حتدث فجوة 
ب��ن ه��ذه �ملكون��ات ت�شاعد عل��ى متزي��ق �ل�شف 
�لد�خلي، وعلى �لتفرقة بن �ملكونات �ل�شامدة يف 
وجه �لعدو�ن، و�أي�شا �لبع�س منهم يعني ولرمبا 
�لطائ�شون جد�، �لذين فقدو� عقولهم نهائيا يعني 
�أ�شبح��و� �شبه �ملجان��ن، عول �لبع���س منهم �أو 
�أعجبه��م �أن يهذرفو� بكالم ف��ارغ �أن هذ� قد يوؤدي 
�أي�ش��ا �إل��ى �إثارة م�ش��اكل د�خلي��ة د�خل �شفوف 
�أن�شار �هلل مثال، طبعا كل هذه �لأوهام و�خليالت 
و�لأحالم �لتي ياأملون �أن تكون نتيجة جلرميتهم، 
وحت��دث به��ذ� �ل��كالم �أو ذ�ك، كله��ا �ش��ر�ب كلها 

خيال، ل حقيقة له، ول �شيء منها ميكن �أن يحدث 
�أب��د�، و�لنتائج كلها عك�شية متاما، فعلى م�شتوى 
�لإر�دة و�لروح �ملعنوي��ة ل�شعبنا �لعزيز، �إر�دة 
�شعبن��ا يف �ل�شم��ود و�لثب��ات ه��ي �لي��وم �أق��وى 
و�أعظ��م، هي �ليوم متج��ذرة يف �لعمق، و�أكرث من 
�أي وقت م�شى، �شعبنا �ليوم �أعظم و�أقوى �إر�دة 
وت�شميما وثباتا، وروحيته �ملعنوية هي �زد�دت 
بفعل ت�شحية �ل�شهي��د �لرئي�س �ل�شماد رحمة �هلل 
تغ�شاه، �ل�شهيد �لرئي�س �شالح �ل�شماد بت�شحيته 
يف �شبي��ل �هلل تعال��ى، ويف �لدفاع ع��ن �شعبه وعن 
بلده ت��رك �أث��ر� وجد�نيا عظيم��ا كل��ه �إر�دة، كله 
��شتع��د�د للت�شحية، كله �شمود، كل��ه �إباء، �أحيا 
ورفع من من�شوب م�شاعر �لعزة، وم�شاعر �لإباء، 
وم�شاع��ر �لغ�شب على �ملعتدي��ن وقوى �لعدو�ن 
و�لغ��زو، وع��زز �إر�دة �ل�شم��ود و�لثب��ات وقّوى 
�ملوق��ف، �أكرث من �أي وقت م�شى، هذ� �شيء جلي 
وو��ش��ح، جماه��ر �ل�شع��ب من��ذ علم��ت و�أعلن 
نب��اأ �ل�شه��ادة، �شه��ادة �لرئي���س �ل�شم��اد رحم��ة 
�هلل تغ�ش��اه، و�لفعالي��ات و�لتح��ركات �ل�شعبي��ة 
و�ش��ول �إل��ى �لي��وم يف �لت�شييع �ملهي��ب، كل ذلك 
ي�شه��د، وكل ذل��ك جتل��ى في��ه �أن �لأث��ر �لوجد�ين 
و�لنف�ش��ي و�ملعن��وي له��ذه �ل�شهادة �أث��ر عظيم، 
و�أث��ر كبر و�أثر �إيجابي يدفع �شعبنا نحو �لإقد�م 
و�ل�شتب�ش��ال يف مي��د�ن �ملو�جه��ة ويف �لت�ش��دي 
لقوى �لعدو�ن، وجدد �لعزم، وجدد �لهمة، و�أحيا 
يف �مل�شاع��ر �ملزيد من ��شت�شع��ار �مل�شوؤولية، هذ� 
ه��و �لذي ح��دث، ولكن ق��وى �لع��دو�ن �أغبياء ل 

ي�شعرون، �شم بكم عمي، هذه م�شكلتهم.
ه��ذ� عل��ى م�شت��وى �لإر�دة و�حلال��ة و�لروح 
�ملعنوي��ة، �لت��ي عندم��ا �زد�دت تعاظم��ا، �حلالة 
�لع��ايل  بال�شتع��د�د  يتعل��ق  فيم��ا  �لوجد�ني��ة 
للت�شحي��ة يف ه��ذه �لنقط��ة �أي�شا بال��ذ�ت و�شلت 
لدرجة عالية جد�، ويف تقديري لأثر هذه �ل�شهادة 
�أن��ه �أحي��ا م�شاع��ر �لإب��اء و�لع��زة و�ل�شتع��د�د 
للت�شحي��ة، و��شتف��ز �شعبن��ا �لعزي��ز كم��ا كان��ت 
�مل�شاألة يف بد�ية �لع��دو�ن، كان يف بد�ية �لعدو�ن 
ح�شلت حالة من �ل�شتفز�ز �لكبر لل�شعب، وكان 
له��ذ� �أثر كبر يعني يف حت��رك �لنا�س و�نطالقتهم 
و�ندفاعه��م �لكب��ر، رمبا مع طول ف��رتة �حلرب 
وتعاق��ب �ل�شنو�ت و�أ�شبح �لروت��ن فيما يتعلق 
�إن  �عتيادي��ا  روتين��ا  بطيئ��ا،  روتين��ا  باحل��رب 
�ش��ح �لتعب��ر، يعن��ي تع��ود �لنا�س عل��ى �أجو�ء 
�حلرب، �لبع���س بد�أو� يف حال��ة �لفتور بالجتاه 
لك��ن  �حلي��اة،  يف  �لعتيادي��ة  �ن�شغالته��م  �إل��ى 
ه��ذه �جلرمية يف حق ه��ذ� �لرج��ل �لعظيم، بحق 
ه��ذ� �ل�شهي��د �لعزيز مثل��ت حافز� كب��ر� ل�شعبنا 
�لعزيز، و�أعطت��ه طاقة متج��ددة، ووثبة جديدة 
�إلى ميد�ن �لقتال، وه��ذ� �ل�شعور نعي�شه جميعا، 
�لإح�شا�س بطاق��ة جديدة وعزم متجدد، وم�شاعر 
عالي��ة، و��شت�شع��ار �أك��ر للم�شوؤولي��ة، و�ندفاع 
�أك��ر نحو حتم��ل �مل�شوؤولي��ة، نح��و �لعمل، نحو 
ه��ذه  للت�شحي��ة،  �أعل��ى  و��شتع��د�د  �ملوق��ف، 
ه��ي �مل�شاع��ر �ل�شائ��دة، وه��ذه ه��ي برك��ة �إلهية 
لت�شحي��ات �ل�شهد�ء �لأب��ر�ر، كل �شهيد يرتك �أثر� 
من �لروح �ملعنوية، على م�شتوى معن، �لبع�س 
مث��ال على م�شتوى قريته، عل��ى م�شتوى منطقته، 
على م�شت��وى �أ�شرته، على م�شتوى حميطه، على 
م�شتوى �أ�شدقائه، �أحيانا بع�س �ل�شهد�ء يوفقهم 
�هلل ب��اأن يك��ون هذ� �لأث��ر و��شعا ج��د�، وم�شتو�ه 
مرتفع��ا ب�ش��كل كبر، ه��ذه بركة ورحم��ة، وهذه 
�إحدى �لثمار �ملهم��ة للت�شحيات يف موقف �حلق، 
ه��ذ� �لأث��ر ل يك��ون �إل ل�شه��د�ء �حل��ق، �شه��د�ء 
�لعد�ل��ة، �شه��د�ء �ل�شعوب يف ق�شاياه��ا �لعادلة، 
يرتك��ون �أث��ر� وجد�ني��ا عظيما وحت��ى روحانيا، 
�لإح�شا���س بقد�شي��ة هذه �لت�شحي��ة، بعظمة هذه 
�لت�شحي��ة، و�أنه��ا ت�شحي��ة يف �شبي��ل �هلل تعالى، 

الشهيد الصماد رجل املسؤولية وتلميذ مدرسة
اإلماں علي ومنوذج األنصار في العطاء والتضحية

السيد القائد  في كلمته عقب تشييع الرئيس الشهيد صالح الصماد:



االثنني 2018/4/30م املوافق 14 شعبان 1439هـ  العدد )262(4

و�هلل ق��ال: }و�لذين قتل��و� يف �شبيل �هلل فلن ي�شل 
�أعماله��م{، �لذين قتل��و� يف �شبيل �هلل، و�شبيل �هلل 
م��ا هو؟ كما نك��رر يف كلماتنا كث��ر� وكثر�، لي�س 
�شبي��ل �هلل هو دفاع ع��ن �هلل، �هلل هو �لغني، �شبيل 
�هلل منظوم��ة م��ن �ملب��ادئ و�لقي��م و�لتعليم��ات 

�لإلهية �لفطرية �لإن�شانية �لعظيمة �ملقد�شة.
ياأم��رك  �هلل  �أن  تع��ي  و�أن��ت  تتح��رك  عندم��ا 
وفر���س علي��ك �أن تت�ش��دى للظامل��ن و�ملعتدي��ن 
و�مل�شتكرين و�ملتجرين و�لطغاة و�ملف�شدين يف 
�لأر�س، �أولئك �لذي��ن ي�شعون يف �لأر�س ف�شاد�، 
ي�شتبيح��ون حي��اة جمتمع باأ�ش��ره، يقتل��ون فيه 
�لأطف��ال و�لن�ش��اء، ويبا�ش��رون �لقت��ل �جلماعي 
للنا���س، ويرتكب��ون �أب�ش��ع �جلر�ئ��م، تنطلق من 
و�أن  بامل�شوؤولي��ة،  بالو�ج��ب،  �ل�شع��ور  منطل��ق 
دين��ك �لعظي��م و�ح��د من �أه��م مبادئ��ه وقيمه هو 
�لعدل و�لت�شدي للطغ��اة �لظاملن و�مل�شتكرين، 
فت�شتجيب هلل �شبحانه وتعالى، وتلبي توجيهاته، 
وتتحرك وت�شح��ي و�أنت تلبي تل��ك �لتوجيهات، 
وتت�ش��دى لأولئ��ك �مل�شتكري��ن و�ملجرمن، هنا 

يبارك  ت�شحيت��ك  �شهادت��ك 
ترتق��ي  �أول  �أثره��ا،  �هلل 
ت�شح��ي  ح��ن  �شهي��د� 
�ل�شبي��ل،  ه��ذ�  يف  بحيات��ك 
�هلل �شبحان��ه وتعالى يثمن 
يق��در ت�شحيت��ك، يتقبلك يف 
�ل�شهد�ء، فيما �أعد لل�شهد�ء 
و�حلي��اة  �لنعي��م،  م��ن 
ل�شهادتك  وي��رتك  �لكرمية، 
�أثره��ا يف و�قع �حلياة، ويف 
خدمة �ملوقف �لذي �شحيت 

من �أجله، هذه بركة �إلهية.
هذ� فيما يتعل��ق بالروح 
فيم��ا  �أم��ا  �ملعنوي��ة، 
يتعل��ق بالآم��ال و�لأوه��ام 
لأولئ��ك  و�خلي��الت 
�ملعتدين، مث��ال فيما يتعلق 
باجلان��ب �ل�شيا�ش��ي، فيم��ا 
يتعلق مبوؤ�ش�ش��ات �لدولة، 
بحم��د �هلل �شبحانه وتعالى 
وبالوع��ي �لعايل �لذي متتع 
به �مل�شوؤولون يف موؤ�ش�شات 
باأع�ش��اء  ب��دء�  �لدول��ة، 
�ملجل���س �ل�شيا�شي �لأعلى، 
�حلكوم��ة،  و�أع�ش��اء 
�لدف��اع  جمل���س  و�أع�ش��اء 
�لوطني، وغرهم، �جلميع 
باإح�شا�شهم  �لعايل،  بوعيهم 
�جته��و�  بامل�شوؤولي��ة 
ب�ش��كل ف��وري وعاج��ل �إلى 
حتم��ل  �إل��ى  �لف��ر�غ،  �ش��د 
�مل�شوؤولية، وكان متا�شكهم 
و��شتمر�ريته��م  وتفاعله��م 
كل ه��ذ� يقدم ر�شال��ة مهمة 
�ل�شم��ود،  ر�شال��ة  ه��ي 
ور�شال��ة �لثبات يف مو�جهة 
ه��ذ� �لتح��دي، ومهم��ا كان 
مهم��ا  �لتح��دي،  م�شت��وى 
كان��ت �ملخاط��ر، مهم��ا كان 
ه��ذ�  �لت�شحي��ات،  حج��م 
ل��ن ينعك���س ب�ش��كل �شلب��ي 
على ه��ذه �ملوؤ�ش�ش��ات، لأن 
موق��ع  يف  �لي��وم  �جلمي��ع 
�مل�شوؤولية يتحرك بناء على 
�لتحدي��ات  �لو�ج��ب،  �أد�ء 

قائم��ة من��ذ بد�ي��ة �لع��دو�ن، و�ملخاط��ر قائم��ة، 
و�لحتم��الت كله��ا مفتوح��ة، و�جلمي��ع يتوق��ع 
�ل�شهادة، حتى كل �أع�شاء �ملجل�س �ل�شيا�شي، كل 

�أع�شاء �حلكومة.
وهوؤلء �لنا�س يقتلون يف كل مكان، يف �لأ�شو�ق 
يف �مل��دن، �لق�ش��ف �لع�شو�ئ��ي، �ل�شتهد�ف �لذي 
هو به��دف وبغر ه��دف، حالة يومي��ة لبلدنا منذ 
بد�ية �لعدو�ن، فاملخاطر موجودة، و�لحتمالت 
قائمة، و�لكل يعي ه��ذ�، و�لكل يتحرك بالرغم من 
كل ه��ذه �لحتم��الت، وبالرغم من وجود كل هذه 
�ملخاط��ر، �مل�شاألة م�شوؤولي��ة، و�شعب يف حكومته 

يف موؤ�ش�شات��ه يف �لدول��ة، يف و�قع��ه �ل�شعب��ي يف 
و�قع��ه �لر�شمي م�شمم عل��ى �لثبات، وعازم على 
�ل�شتم��ر�ر يف �شموده، لأنه م��اذ� يريد �لآخرون 
من��ه، ه��ل �ل�شت�شالم؟ ه��ل �ملطلوب من��ا ك�شعب 
�أن نرف��ع  �لر�شم��ي و�ل�شعب��ي  مين��ي يف و�قع��ه 
�أيدين��ا �إلى �لأعلى ون�شت�شلم ون�شلم بلدنا لأولئك 
�ملرتزقة و�حلثالة و�ش��ذ�ذ �لآفاق �لذين �آتو� بهم 
لغ��زو بلدن��ا، مرتزقة �لعامل، م��ن خمتلف �أ�شقاع 
�لع��امل، من خمتل��ف �أ�شقاع �ملعم��ورة، من �شتى 
�لأقطار، من كان مرتزق وخائن يبيع نف�شه، يبيع 
موقفه، يذهب يف خدم��ة �لباطل يف �شف �ملعتدين 
يف مقاب��ل قليل من �ملال يدفعون ب��ه �إلى �ملعركة، 

ل.
و�أنا �أقول لالأمان��ة: ل يت�شور �أحد �أننا با�شرنا 
�شيئ��ا م��ن �ل�شغوط على ه��ذه �ملوؤ�ش�ش��ات �أبد�، 
�أو �أنن��ا فر�شن��ا عليه��ا �إم��الء�ت معين��ة، �أب��د�، 
نح��ن هنا نقدم �شهادة للتاري��خ، ول�شعبنا �لعزيز 
وللجمي��ع، �جتم��ع �أع�ش��اء �ملجل���س �ل�شيا�شي، 
و�أع�ش��اء جمل�س �لدفاع �لوطن��ي، و�ل�شخ�شيات 
و�لب��ارزة،  �مل�شوؤول��ة 
وبع���س �ل�شخ�شيات �ملهمة 
يف �ملكون��ات، و�أخرو� بهذ� 
�لنب��اأ �ملح��زن و�مل��وؤمل لن��ا 
جميع��ا، ��شت�شه��اد �ل�شهي��د 
�لرئي�س �شالح علي �ل�شماد 
رحمة �هلل تغ�شاه، تاأملو� جد� 
وحزن��و�، �أخ عزيز، ورفيق 
م�شوؤولي��ة،  ورج��ل  درب، 
حزن �جلميع وتاأمل �جلميع، 
ف��ور�  �جلمي��ع  و��شت�شع��ر 
�أي  �ش��د  يف  م�شوؤوليته��م 
ثغ��رة قد ينف��ذ منه��ا �لعدو 
�إعاق��ة  �أو  بلبل��ة،  لإث��ارة 
�لو�ق��ع  يف  خل��ل  �إث��ارة  �أو 
�لر�شم��ي، و�تخ��ذو� هم من 
�لوطني��ة،  روحه��م  و�ق��ع 
و��شت�شعاره��م للم�شوؤولي��ة 
قر�رهم، وح��ددو� خيارهم، 
و�أن��ا �أ�شكر لهم ه��ذ� �ملوقف 
و�لو�ع��ي،  �مل�ش��وؤول، 
و�ملغي��ظ  و�مل�ش��رف، 
لالأع��د�ء، �لأع��د�ء �غتاظو� 
ج��د� ج��د�، عل��ى �مل�شت��وى 
حال��ة  كذل��ك،  �ل�شعب��ي 
�لتما�ش��ك �ل�شعب��ي ممت��ازة 
هن��اك  ولي���س  ج��د�،  ج��د� 
مظاه��ر  �أي  ول  موؤ�ش��ر  �أي 
حلال��ة �شع��ف �أو �رتب��اك، 
�أو  �أو �نح�ش��ار يف �ملوق��ف، 
�مل�شوؤولي��ة،  ع��ن  تن�ش��ل 
عل��ى �لعك���س، �حلال��ة كما 
�شرحناها قب��ل قليل، �لروح 

�ملعنوية.
�ل�شيا�شي  �مل�شت��وى  على 
نح��ن حتدثن��ا �إل��ى �لإخوة 
يف �ملوؤمت��ر �ل�شعب��ي �لعام، 
وبع���س �ملكون��ات، و�لكثر 
�أي�شا �أبرق��و� �إلينا برقيات 
ب��كل  م�شحوب��ة  �لع��ز�ء 
�لتاأكيد على ��شتمر�رية هذ� 
�لتالحم، وه��ذ� �لتكاتف، يف 
وحدة �ل�ش��ف بن �ملكونات 
فاللحم��ة  �لد�خ��ل،  يف 
ه��ي  و�لرت�ب��ط  و�لتما�ش��ك 
�أق��وى من �أي وقت م�ش��ى، وقد عمد هذه �لوحدة 
ه��ذه  كل  فعل��ى  بدم��ه،  �ل�شهي��د  �لتاآخ��ي  وه��ذ� 
�مل�شتوي��ات ه��ذه ه��ي �لنتيج��ة �لت��ي حدثت بعد 

�رتكاب �أولئك �حلمقى و�ملغفلن لهذه �جلرمية.
مامن �شك �أي�شا �أن �جلميع يف موقع �مل�شوؤولية 
ويف �ل�شمود يف مو�جهة ه��ذ� �لعدو�ن �شيتجهون 
يف �ملرحل��ة �لقادم��ة، وه��م به��ذ� �لع��زم، وه��ذ� 
�لتاآخ��ي، وه��ذ� �لتعاون، وه��ذ� �لإح�شا�س �لعايل 
بامل�شوؤولي��ة، وهذ� �ل�شتع��د�د �لعايل للت�شحية؛ 
لأد�ء �أف�ش��ل ب��اإذن �هلل �شبحان��ه وتعال��ى عل��ى 

�مل�شتوى �لر�شمي.

ويهمن��ا يف ه��ذ� �ملق��ام �أن نتح��دث ببع���س من 
�حلديث عن �ل�شهيد فيما يفيد �أي�شا يف ظل �لظرف 
�لر�هن، عل��ى �مل�شتوى �لر�شم��ي وعلى �مل�شتوى 
�ل�شعبي، وطبعا حديثنا عن �ل�شهيد لن يفيه حقه، 
ح��ق �ل�شهد�ء �أكر من �أن يحي��ط به كالمنا، كالم 
�لنا�س. وقدرهم وتقدير عطائهم وت�شحياتهم هو 

عند �هلل �شبحانه وتعالى.
�أخون��ا �لعزي��ز �ل�شهي��د �لرئي���س �شال��ح علي 
�ل�شم��اد رحم��ة �هلل تغ�ش��اه ه��و بالن�شب��ة لنا �أخ 
عزيز، هو �أخ عزيز ورفيق درب، منذ زمن طويل، 
رفيق درب يف كل �ملر�حل �ملا�شية، ولكن ل يت�شع 
لنا �حلديث لنتح��دث عن �ملر�حل �ملا�شية، ميكن 
�أن نتح��دث عنه يف هذه �ملرحلة �لقريبة، ميكن �أن 
يك��ون للحديث مقام��ات ومنا�شبات �أخ��رى �أي�شا 
ب�شكل تف�شيلي وو��ش��ع، نحن نتحدث عنه �ليوم 
من موقعه يف �مل�شوؤولية يف مرحلة حياته �لأخرة، 
وحمطته �لأخرة، منذ �أن �أ�شبح رئي�شا للمجل�س 
�ل�شيا�شي �لأعلى، �ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى هو يف 
موقع رئا�شة هذ� �لبلد، بح�شب �لتفاق �ل�شيا�شي 
�ل��ذي �أقره �لرمل��ان، �لرئي�س �ل�شم��اد رحمة �هلل 
تغ�ش��اه منذ �لبد�ية عندما وق��ع �لختيار عليه يف 
�أن يكون هو م��ن ير�أ�س �ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى 
بالتو�ف��ق، مل يتحم��ل ه��ذه �مل�شوؤولي��ة من و�قع 
�لطم��ع و�ل�شغف بال�شلطة وله��ث ور�ء �ملن�شب، 
وه��و منذ �للحظة �لأول��ى كان يطلب منا �أن نكلف 
غره، �أن نختار غره، �أن ننظر غره، و�إذ� �أردمت 
�ختي��ار �أي �شخ���س، �أو ت��رون يف �أي �شخ�س �أنه 
�أج��در فاأنا �أرغب باأن تختاروه بدل عني، فلم يكن 
ذلك �لالهث ور�ء �ل�شلطة، �أو �لطامع يف �ملن�شب، 
وهذه حالة �إيجابي��ة و�إميانية وعظيمة ميتاز بها 

كل �لرجال �ل�شاحلن �لأوفياء.
هنال��ك �لكث��ر م��ن �لنا���س م��ن ي�شي��ل لعابه، 
ت��كاد ت�شي��ل نف�ش��ه وه��م يلهث��ون ور�ء �ملنا�شب 

ويطمعون بها.
وعندما حتمل ه��ذه �مل�شوؤولي��ة حتملها بد�فع 
�إمي��اين، وبد�ف��ع م�شوؤول لي��وؤدي و�جبا يف خدمة 
ه��ذ� �ل�شعب، �لذي يوؤمن به �شال��ح �ل�شماد باأنه 
مين �لإميان، و�أنه �شعب جدير باخلدمة، وجدير 
باأن يعمل من �أجله �أي �شيء �إلى درجة �لت�شحية 
بحياته، وينطلق يف هذ� �ملنطلق بد�فع �إمياين، هو 
�إن�شان موؤمن، موؤمن باهلل �شبحانه وتعالى، يلتزم 
بالقي��م �لديني��ة، و�ملب��ادئ �لديني��ة، و�لدو�ف��ع 

�لدينية هي �لتي حتركه.
ومن��ذ �أن تب��و�أ ه��ذه �مل�شوؤولي��ة وه��ذ� �ملوقع 
حت��رك باإخال���س ب�ش��دق به��ذ� �لد�ف��ع �لإمياين، 
بتو��شع، و�هتمام كبر وكنا على تو��شل م�شتمر 
ب��ه، نناق���س معه �لكثر م��ن �مل�شائ��ل و�لق�شايا، 
و�متاز بعدة مو��شفات يف �أد�ئه لهذه �مل�شوؤولية، 
نح��ن مع م��ا بينن��ا وبين��ه م��ن �ش��الت و�أو��شر 
ورو�ب��ط عظيمة تتيح لن��ا �أن نعرفه �أو نعرف �أي 
تغ��ر يطر�أ يف نف�شيته �أو يف م�شاعره، �أو يف و�قعه 
�ل�شلوك��ي و�لعملي، بيننا وبين��ه �أخوة ورو�بط 
قوية وعميقة ومعرفة كب��رة جد�، مل نلم�س فيه 
�أو نلم���س �أو نلح��ظ في��ه �أي م�شاع��ر م��ن م�شاعر 
�ل�شلطة و�لزهو باملوقع و�ملن�شب، �أبد�، كنا نرى 
فيه ذل��ك �ل�شماد �لذي نعرفه م��ن �أيام ن�شاطه يف 
�شعدة، �إلى �أي��ام حتركه يف �شنعاء، من �أيام هو 
يعمل يف �لعمل �لثقايف، من �أيام هو ين�شط يف �شتى 
�ملج��الت، م��ن �أي��ام �ِشعب بن��ي مع��اذ، �إلى حن 
�أ�شب��ح يف د�ر �لرئا�ش��ة، تلك �لروحي��ة �مل�شتمرة 
�ملطبوع��ة بطابع �لإمي��ان و�لتق��وى، بروحانيته 
تلك �لتي كانت تدفعه ما �إن ُيَذّكر ب�شيء من كتاب 
�هلل �أو توجه �إليه �لن�شائح، �أو ينبه على مو��شيع 
ح�شا�شة �إل وذرف دموع �خل�شية من �هلل �شبحانه 
وتعال��ى، فلم ي��زُه بال�شلط��ة، مل تتغ��ر م�شاعره 
في�شب��ح مفتخ��ر� ومتغطر�ش��ا وطاغي��ا، كم��ا هو 
ح��ال �لكثر من �لنا�س، �لبع���س مبجرد �أن يتبو�أ 
من�شب��ا يف �أي م�شت��وى م��ن �مل�شتوي��ات، خال�س 
ما ع��اد يتما�ش��ك، ي�شبح ح�ش��ب تعبرنا �ملحلي 
"منخ��ط" من �لتعبر�ت �ملحلية يف بلدنا �ليمن، 
"ي�شكر م��ن زبيبة"،  "ينخ��ط" �أو بح�ش��ب �ملثل 
�أب�ش��ط من�ش��ب �لبع�س خال�س ما ع��اد يتما�شك، 
ي�شبح متعالي��ا، ومتغطر�شا، ويبتعد عن �لنا�س، 
يتعال��ى عليهم مزهو� مبن�شب��ه، �أما هو فكان ذلك 
�لأخ �لعزي��ز �لذي حافظ على روحيته �لإميانية، 

وعالقت��ه ب��اهلل �شبحان��ه وتعال��ى، وخ�شيت��ه من 
�إن  وتذك��ر،  ��شتع��ر  ذك��ر  �إن  وتو��شع��ه،  �هلل، 
ن�ش��ح تاأثر، وهكذ� يعني، �إن�شان تقي حافظ على 
روحيت��ه، مل تتغ��ر روحيته، في�شب��ح مغرور�، 
بع���س نح��ن عرفنا يف م�ش��و�ر حياتن��ا �لكثر من 
�لنا�س، �ش��و�ء يف �ملر�حل �ملا�شية، �أو يف �ملر�حل 
يف �لوق��ت �لر�هن، ممن يعميه��م �لغرور، ويطغى 
بهم �لغ��رور، �إذ� �أ�شبح لهم مكانة و�أهمية، ي�شار 
�لجتماعي��ة  باملكان��ة  يحظ��ون  بالبن��ان،  �إليه��م 
و�ل�شيا�شي��ة، فاأول ميزة من ميز�ته �أنه مل يطَغ يف 
�ل�شلط��ة، ومل يزُه بال�شلطة، ومل تغر م�شوؤوليته 
وموقعه يف �مل�شوؤولية مل يغر من م�شاعره، ومن 
و�قع��ه �لنف�شي و�ل�شلوكي، ه��ذه �إيجابية كبرة 
ومهمة، �لآخرين كما قال �هلل ) �إَِنّ �ْلإِْن�َشاَن َلَيْطَغى 
�أَْن َر�آُه ��ْشَتْغَن��ى ( كث��ر م��ن �لنا���س ُي�شاب باآفة 
�لطغي��ان، فهو حافظ على روحيت��ه �لإميانية هو 
ذل��ك �لذي حافظ على عالقت��ه �لوطيدة و�لوثيقة 
بالق��ر�آن �لكرمي، كانت له عالق��ة حميمية بالقر�آن، 
يحف��ظ �لقر�آن يتلو �لقر�آن يك��رث من تالوة �لقر�آن 

عمي��ق  وج��د�ين  و�رتب��اط 
وموؤثر يف �لقر�آن �لكرمي.

م��ن  �أي�ش��اً  ه��و  ث��م 
�لت��ي  �ملهم��ة  �لإيجابي��ات 
�لنز�ه��ة،  عليه��ا  حاف��ظ 
يعن��ي هو مل يتاأث��ر مبوقعه 
حي��ث  م��ن  �مل�شوؤولي��ة  يف 
�لنف�ش��ي و�ملعنوي  �جلانب 
�لآخري��ن  ي�شم��ع  عندم��ا 
�ل�شم��اد  �لرئي���س  يقول��ون 
فخال���س ، ل، مل يتاأثر على 
�مل�شتوى �لنف�شي و�ملعنوي 
بقي  و�ل�شلوكي،  و�لوجد�ين 
ذل��ك �خلا�ش��ع �خلا�ش��ع هلل 
�هلل،  عب��اد  م��ع  �ملتو��ش��ع 
وذلك �لذي ي�شعر باأنه و�حد 
من �أبناء �ل�شعب �ليمني، �إن 
�أُ�شيف �ش��يء يف و�قعه فهي 
م�شوؤولي��ة علي��ه يخ�شى �هلل 

يف �أن يفّرط فيها.
�آخ��ر  جان��ٍب  يف  كذل��ك   
�لآخري��ن  ور�أين��ا  ح�شا���س 
كيف كانو� يف جانب �لنز�هة 
و�لورع، �لكثر من �لنا�س ما 
�إن ي�ش��ل �إل��ى من�شب معن 
�إّل وجع��ل م��ن من�شبه ذلك 
و�شيلًة جلمع �لرثوة، يعني 
�إل��ى  �لبع���س لوم��ا و�ش��ل 
م�شتوى رئي�س �إلى م�شتوى 
مدي��ر و�إل م�ش��وؤول ب�شيط، 
�أي موق��ع �لبع���س يحول��ه 
�إل��ى متج��ر و�شيل��ة جلم��ع 
�لرثوة من هنا و هناك وهذه 
م�شاأل��ة معروفة ب�شكل كبر 
يعن��ي كيف �لبع���س مثاًل يف 
كاف��ة م�شتوي��ات �مل�شوؤولية 
يف بلدنا، يعرف �لنا�س عنهم 
كي��ف جمعو� ث��رو�ت طائلة 
�لأر��ش��ي  �متلك��و�  كي��ف 
�لق�ش��ور  �متلك��و�  كي��ف 
كي��ف �متلك��و� �لفل��ل كي��ف 
�أر�ش��دة  لديه��م  �أ�شبح��ت 
كبرة يف �لد�خ��ل و�خلارج 
يف  متاأخ��رة  مر�ح��ل  ويف 

�خلارج ب�شكل كبر، كيف �أ�شبحت لهم موؤ�ش�شات 
و�شركات وجتارة ومال وثروة طائلة هائلة، هذه 

ق�شة معروفة.
 �أم��ا �أن ي�ش��ل �لإن�ش��ان �إل��ى موق��ع �أعل��ى يف 
�مل�شوؤولي��ة فيك��ون يف موق��ع �لرئا�ش��ة فهنا كذلك 
يعني �أخطر موقع ميك��ن �أن ي�شتغله من ل ميتلك 
�ل��ورع من ل ميتلك �لقيم م��ن ل يلتزم �مل�شوؤولية 
يف كل �آد�بها و�شو�بطها و�أخالقها وقيمها، فيعمل 
وعمل �لبع�س عمل �لبع�س �أ�شبح �لبع�س لديهم 
مليار�ت م��ن �لدولر�ت و�أ�شبح لديهم موؤ�ش�شات 
و�ش��ركات ومب��اين ومن�ش��اآت فخم��ة و�شخمة ول 
نحّب��ذ �لتفا�شي��ل هن��ا لأن ه��ذه �للمح��ة �شتكفي، 

يكفيه  �للبي��ب  �لإ�ش��ارة و�لعاقل  تكفي��ه  "�حل��ر 
�لتلمي��ح" نع��رف ماح�ش��ل عندن��ا يف �ليمن وعن 
ق�ش�س �ملا�شي وحكاياته هذه �مل�شاألة معروفة ل 

نحتاج �إلى �لإ�شهاب.
�لرئي���س �ل�شم��اد منذ �أن تبو�أ ه��ذه �مل�شوؤولية 
وو�ش��ل �إل��ى ه��ذ� �ملوق��ع يف �مل�شوؤولي��ة مل يك��ن 
هم��ه ومل ي�شعى فعلياً وعملي��اً �إلى �أن يح�شل من 
ور�ء هذ� �ملن�شب على �أي مكا�شب مادية، فال هو 
�أ�شبح �شاحب �أر�ش��دة يف �لبنوك ول هو �أ�شبح 
له موؤ�ش�ش��ات و�شركات جتارية، ولي�س له ق�شور 
ول فاّلت ول من�ش��اآت ترفيهية ول �أي �شيء �أبدً�، 
بل مل ي�شعى لأن ميتلك من موقعه هذ� يف �ل�شلطة 
حت��ى من��زًل عادي��اً لأ�شرت��ه و�أطفال��ه، �إل��ى هذه 
�لدرج��ة، بل مل ي�شعى لأن يح�شل على �أي �شيء، 
مرتبه �لب�شيط �ملتو��شع �إن توفر ما يح�شل له يف 
و�ق��ع حياته يف م��ا كان عليه من قبل �أن ي�شل �إلى 
�ملن�ش��ب ويكتفي بذلك، مل يذهب من هنا ومن هنا 
ومن هنا ويدّبر له �حليل و�للتفافات و�لأ�شاليب 

�لتي عملها كثرون كثرون.
 وفع��اًل ل��ه �ل�ش��رف وله 
�لف�ش��ل - وهو �أب��و �لف�شل 
هذه كنيته - له �لف�شل وله 
�ل�شرف �أنه لق��ي �هلل �شهيدً� 
نظيف��اً عزيزً� �شليماً مل يخن 
�شعب��ه يف فل���سٍ و�ح��د ول 
يف دولٍر و�ح��د، مل ي�شط��و 
عل��ى �لأر��ش��ي ومل ياأخ��ذ 
من هن��ا ومن هن��ا ومن هنا 
كم��ا �شنع �لآخ��رون �لذين 
يحاولون د�ئماً �أن يفر�شو� 
�أنف�شه��م عل��ى ه��ذ� �ل�شعب 
عل��ى  حت��ى  يتمنن��و�  و�أن 
ه��ذ� �ل�شع��ب د�ئم��اً و�أبدً�، 
�لبع�س منهم �ليوم يف �شف 
�لعدو�ن يتحرك��ون بكل ما 
ي�شتطيع��ون وبكل ما �أوتو� 
م��ن ق��وة ي�شع��ون لفر���س 
�أنف�شهم م��ن جديد على هذ� 
�ل�شع��ب بعد �أن ع��رف هذ� 
�ل�شعب م��ا و�شلو� �إليه من 
ي��وم و�شل��و� �إل��ى �ل�شلطة 
وه��م "مناتي��ف" يف �لبد�ية 
فقر�ء يعن��ي، يعرفهم �أهايل 
مناطقهم ث��م كيف �أ�شبحو� 
�لآن �أ�شحاب ثرو�ت هائلة 
وطائلة وممتلكات وق�شور 
وف��اّلت و�أر��شي و�حلكاية 
طويلة جدً� عن ما قد حازوه 
ب��ه وح�شل��و�  و��شتاأث��رو� 
عليه.. �ل�شهي��د �ل�شماد هو 
ت�شّرف وف��از و�أفلح �أن لقي 
�هلل نزيه��اً مل ي�ش��رق عل��ى 
�ل�شع��ب ل فل�ش��اً ول  ه��ذ� 
قطعة �أر���س ومل يجني من 
�أي  �مل�شوؤولي��ة  يف  موقع��ه 
مكا�ش��ب مادية على ح�شاب 
هذ� �ل�شعب �أبدً�، هذ� �شرف 
وهذ� هو �لنم��وذج �لر�قي، 
ه��ذ� ه��و �لنم��وذج �لر�ق��ي 
�ملدر�ش��ة  تقدم��ه  �ل��ذي 
�إليه��ا �لرئي�س  �لتي ينتم��ي 
�هلل  �ل�شماد-رحمة  �ل�شهيد 
تغ�ش��اه- مدر�ش��ة عل��ي بن 
�أب��ي طال��ب، مدر�شة �لإ�ش��الم �ملحم��دي �لأ�شيل 
�لت��ي ل جتعل لل�شلط��ة يف �أعلى موق��ع فيها قيمة 
�حل��ذ�ء، قيمة �لنعل، �إذ� مل تك��ن و�شيلة لإحقاق 
حق و�إماتة باطل وخدمة �لأمة �لتي ترى �أن على 
�مل�ش��وؤول كلما كرت م�شوؤوليته �أن يكون �أقرب يف 
حياته حتى �ملعي�شية من و�قع فقر�ء بلده وفقر�ء 
�أمته كي ي�شتذكر على �لدو�م معاناتهم كي يعي�س 
همهم و�أوجاعهم و �آلمهم كي ل تكت�س به �لبطنة 

فال يتذكر �لآخرين �أبدً�، ل.
ه��ذه �ملدر�ش��ة منوذجه��ا �ل�شم��اد �ل��ذي لق��ي 
�هلل �شهي��دً� مل ياأخ��ذ �شيئ��ا م��ن �أم��و�ل �ل�شعب ل 
يف �أر�ش��دة و ل يف جت��ارة و ل يف م�شاك��ن و ل يف 

خطاب

امل������س������ؤول������ني  ج�����م�����ي�����ع   >

ال���س���ي���اس���ي���ني ي���ت���وق���ع���ون 

ال��ش��ه��ادة وال��ك��ل يتحرك 

بالرغم من هذه املخاطر

ح����ج����م  ك�������������ان  م������ه������م������ا   >

ال���ت���ض���ح���ي���ات وامل���خ���اط���ر 

بشكل  ذل��ك  ينعكس  ل��ن 

س��ل��ب��ي ع��ل��ى امل��ؤس��س��ات 

اليمنية

ش�����ري�����ك  األم��������ي��������رك��������ي   >

أس����������اس����������ي ف����������ي ج�����رمي�����ة 

الصماد  الرئيس  اغتيال 

وكانوا يأملون من خاللها 

ب������ش������ّل ال�������ب�������الد ومت�����زي�����ق 

الصف الداخلي اليمني

ال�����ع�����دوان  ق�������وى  < ج�����رائ�����م 
ف���ي ال��ي��م��ن ب���ات���ت ج������زًءا من 

ممارساتهم اليومية

ال�������س�������ع�������ودي  ال��������ن��������ظ��������ام   >
واإلم�����ارات�����ي ات���خ���ذ أم��ري��ك��ا 
إلهًا وبات حرامها حرامهم 

وحاللها حاللهم

ي���ت���ح���رك���ون  امل������ع������ت������دون   >
ب�������إش�������راف أم�����ي�����رك�����ي ودف������ع 
وع����ن����دم����ا  ’’إسرائيلي’’ 
ي���س���ت���ك���م���ل ال�����ع�����دو ح��ل��ب��ه��م 
نظرته  ط��ب��ي��ع��ة  س��ي��ع��رف��ه��م 

إليهم

< ن��ح��ن م��ع��ن��ي��ون ب��ال��ت��ص��دي 
ل�����ه�����ذا ال�������ع�������دوان ال���س���اع���ي 
الح����ت����الل ب���ل���دن���ا واس��ت��ع��ب��اد 
ش��ع��ب��ن��ا ورأي���ن���ا من���وذج���ًا عن 

ذلك في األراضي احملتلة

والثبات الصمود  إرادة  وع��زز  املعتدين  على  والغضب  واإلب��اء  العزة  مشاعر  رف��ع  الصماد  الرئيس  استشهاد   >
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عق��ار�ت و ل يف م��ز�رع و ل و ل و ل ه��ذ� منوذج 
ر�ق��ي يفتخ��ر ب��ه �ل�شع��ب �ليمني وه��و �لنموذج 
�ل��ذي هو �لي��وم قدوة ل��كل �مل�شوؤول��ن، على كل 
�مل�شوؤول��ن �ليوم يف كافة م�شتويات �مل�شوؤولية يف 
�لدولة م��ن �أب�شط م�شوؤولية �إل��ى �أعلى م�شوؤولية 
�أن يحت��ذو� ح��ذو �ل�شم��اد، �أن يحر�ش��و� عل��ى 
�أن يكون��و� �أوفي��اء م��ع �شعبه��م و �أمن��اء عل��ى 
م�شوؤولياته��م وم��ا باأيديه��م و�أن يكون��و� نزيهن 
�شليم��ن وبعيدي��ن ع��ن �لف�ش��اد، ه��ذ� �لنم��وذج 
�لر�ق��ي و�ملتميز يفتخر به �شعبن��ا �ليوم و�شيظل 
يف �لوج��د�ن �ل�شعبي و�لذ�كرة �ل�شعبية موجودً� 
ل ُين�َشى وقدوة و�أ�شوة ومفخرة لل�شعب �ليمني.
 �أي�ش��اً �لنموذج �لذي يهم��ه �أن ي�شحي بنف�شه 
م��ن موقع��ه يف �مل�شوؤولي��ة يف خدم��ة �شعبه كيف 
مدر�ش��ة  �إل��ى  ينتم��ون  �لذي��ن  �لآخ��رون  يفع��ل 
�لطغي��ان، �لذي��ن ينتمون �إل��ى مدر�ش��ة �لطغيان 
ي�شتع��د �أن ي�شحي ب�شعبه بكل��ه من �أجل من�شبه 
م��ن �أجل �شلطته من �أجل م�شاحله �ل�شخ�شية �أل 
نرى �ليوم �ملرتزقة ! �أل يقدمون هذ� �لنموذج ! ما 

عنده م�شكله يقل لك يا �أخي 
ملي��ون   24 يقت��ل  طبيع��ي 
ملي��ون  ملي��ون24  ويبق��ى 
ى على  يقتلو� يقل ل��ك ُيق�شَ
معظم �ل�شعب �ليمني �ملهم 
ي�شل �إل��ى �ل�شلطة، �أما هذ� 
فهو يذهب ينزل �إلى �مليد�ن 
وهو كان يف غاية �لقرب من 
�لنا���س وهذه مي��زة كبرة 
يك��ون  �أن  عل��ى  يحر���س 
قريباً من �لنا�س كثر �للقاء 
به��م كث��ر �لتح��دث �إليه��م 
كث��ر �لتفقد له��م و�لتلم�س 
لأحو�له��م، ويعي���س معهم 

�أوجاعهم و �آلمهم.
 حت��رك �إل��ى �ملحافظات 
ي��وم  �لف��رتة �لأخ��رة،  يف 
تو��ش��ل  ذم��ار  �إل��ى  ن��زل 
ب��ي و�أخ��رين �أن��ه �شين��زل 
�إلى ذم��ار، �أنا قل��ت له قلت 
�أمتن��ى �أن تقلل من �لتحرك 
ه��ذه  يف  �ملحافظ��ات  �إل��ى 
�لظروف م��ع �زدي��اد حالة 
يل  �أب��دى  �جل��وي  �لر�ش��د 
ورغبت��ه  �ل�شدي��د  حر�ش��ه 
�ل�شدي��دة يف �أن ين��زل �إل��ى 
كن��ت  �لأخ��ر  ويف  هن��اك 
متحرج��ا مثاًل كي��ف �أتدخل 
�أقل ل و �ل ممنوع" ل" ففي 
نهاي��ة �ملط��اف ه��و يتحرك 
م��ن موقع��ه يف �مل�شوؤولية، 
حت��ى عندم��ا ق��رر �أن ينزل 
�حلدي��دة  حمافظ��ة  �إل��ى 
و�أخ��رين �أثناء تو��شلي به 
�أن��ه �شين��زل �إل��ى حمافظة 
�حلديدة قلت له �أنا ل �أحبذ 
نزولك يف هذ� �لتوقيت هناك 
ر�ش��د ج��وي كب��ر وهناك 
حقد كب��ر من جانب �لعدو 
و�شع��ي لالنتقام ه��ذ� �شيء 
نعرفه بالذ�ت بعد �لإخفاق 
و  �لع��دو�ن  لق��وى  �لكب��ر 
دخول �لعام �لر�بع بزخات 
يف  وتعاظ��م  �شاروخي��ة 
�ل�شاروخي��ة  �لق��در�ت 

و�أد�ء ع�شكري قوي و فعال هذ� مزعج للعدو.
 فكان م�شرً� على �لنزول وحري�شاً على �لنزول 
ور�غب��اً يف �لنزول مع �أين كن��ت �أ�أمل �أنه لن ينزل، 
تفاجاأت �أنه نزل وكان م�شتثارً� عندما قال �ل�شفر 
�لأمريك��ي �أن �لأه��ايل يف �حلدي��دة �شي�شتقبل��ون 

�لعدو�ن وقوى �لعدو�ن و�لغز�ة بالورود .
ينزل �إلى �ل�شاحة من موقعه يف �مل�شوؤولية وهو 
يدرك �أن خماطر �ل�شتهد�ف قائمة يف كل �لأحو�ل 
و�لظ��روف و�أنه حينما ين��زل �إلى �أي حمافظة من 
�ملتوق��ع �أل يعود ولذلك من وقت مبكر هو كان قد 
�أعد و�شيته وكتبها و�أعد نف�شه لل�شهادة، فيتحرك 

وهو يتوقعه��ا يف كل �للحظات و�أن��ا �أتوجه �ليوم 
بال��كالم �إل��ى �أه��ايل حمافظ��ة �حلدي��دة �لأع��ز�ء 

و�أبناء تهامة عموما:
 �أنت��م يا �أبن��اء تهامة �ل�شرفاء ع�شت��م �لتجربة 
�ملري��رة يف �ملا�شي م��ع كثر م��ن �ل�شخ�شيات يف 
�لدول��ة م��ن مو�قعه��ا يف �ل�شلطة م��ن �أعلى موقع 
�إلى مو�قع �أخرى و�أنتم عرفتم كيف كان �لآخرون 
ينزل��ون �إل��ى حمافظ��ة �حلدي��دة لي���س ليقدم��و� 
�أرو�حه��م يف خدم��ة و�لدف��اع عن �أبن��اء حمافظة 
�حلدي��دة ولي���س ليخو�ش��و� �لبحر دونه��م، �إمنا 
كان��و� ينزلون �إلى هن��اك في�شطون على �لأر��شي 
و�أ�شبح مل�شاهر �مل�شوؤولن يف �لدولة �أ�شبح لهم 
يف حمافظ��ة �حلديدة م��ز�رع ومن�ش��اآت وجتارة 
و�أر��ٍس كبرة وتلك �ملزرعة �لتي هي م�شافة 13 
كيل��و للم�شئول �لفالين و�ملزرع��ة �لتي هي 5 كيلو 
لف��الن و�لتي هي 8 كيل��و لفالن، مناط��ق �شا�شعة 
ج��د� وتل��ك �لأر��شي �لت��ي �أ�شبحت م��ن ن�شيب 

فالن �أو عالن ووو �إلخ.
�ملب��اين و�ملن�شاآت �لرتفيهي��ة �خلا�شة تعرفون 
�حلكاي��ة عنه��ا �ل�شم��اد مل 
ينزل يوما م��ا �إلى �حلديدة 
ليقتطع له �أر�شا يجعل منها 
مزرع��ة ل��ه مزرع��ة جتارية 
كبرة �أو يبن��ي له فيها فيال 
�أو ق�ش��ر� فخم��ا �أو من�ش��اأة 
ترفيهي��ة مل ين��زل لياأخذ بل 
نزل لي�شحي ويقدم ويعطي 
يف  وروح��ه  حيات��ه  حت��ى 
ه��ذ�  ف��د�ء  ويف  �هلل  �شبي��ل 
�ل�شع��ب ويف �لدفاع عن هذ� 
تهام��ة،  �أبن��اء  �لبل��د وع��ن 
ل ينبغ��ي لأبن��اء تهام��ة �أن 
�ل�شم��اد  لل�شهي��د  ين�ش��و� 
ه��ذ� �لعط��اء، ه��ذه �ل��روح 
�لعظيم��ة �لتي مل ي�شبق لهم 
�أن عرفوه��ا ل ع��ن فالن ول 

عن عالن.
ن��زل  �ل�شم��اد  �ل�شهي��د 
يحم��ل روح��ه ب��ن كفيه مل 
يرغ��ب ومل يقب��ل لنف�شه �أن 
يبقى بعيد� عن تلك �ملخاطر 
�لت��ي حتي��ط بك��م ي��ا �أبناء 
تهامة، نزل �إليكم عا�س معكم 
تعي�شونه��ا  �لت��ي  �ملخاط��ر 
و�لتحديات �لتي تو�جهونها 
وق��دم روح��ه يف �شبي��ل �هلل 
وف��د�ًء لك��م �أنت��م وكل �أبناء 
�ليم��ن ويف �شبيل �لدفاع عن 
وطن��ه ويف �شبي��ل �لنهو�س 
مب�شوؤوليت��ه مل ي��رتدد ب��اأن 
�ملخاط��ر  ه��ذه  يخو���س 
ي�شح��ي.  و�أن  و�لتحدي��ات 
ه��ذ� ه��و �لنم��وذج �لر�ق��ي 
�لذي م��ا فكر �إل ب��ان يعطي 
�إل ب��اأن ي�شح��ي  وم��ا فك��ر 
وم��ا خط��ط �إل لأن يعمل يف 
�شبي��ل كيف ي�شح��ي وكيف 
يقدم وماه��و �أعظم ما ميكن 
�لت��ي  �لظ��روف  يق��دم،  �أن 
عان��ى فيه��ا �شعبن��ا �ليمني 
عل��ى �مل�شت��وى �لقت�شادي 
�ملالي��ة  �لإي��ر�د�ت  وقل��ت 
نتيج��ة �ل�شيط��رة م��ن قوى 
�لعدو�ن ومرتزقتها وخونة 
�لبل��د عل��ى �ملن�ش��اآت �لنفطية يف م��اأرب يف �شبوة 
يف ح�شرم��وت يف بقي��ة �لب��الد، �شيطرته��م عل��ى 
�أغل��ب �ملناف��ذ و�لتدم��ر �ملمنهج و�لتاأم��ر �لكبر 
و�ل�شربات �لقت�شادية بكل �لو�شائل و�لأ�شاليب 
لكن هذ� �لرجل �ليوم قل ما ميكن �أن يقدمه ل�شعبه 
ق��دم روحه قدم حيات��ه هل هناك �ش��يء �أغلى من 
�ل��روح و�حلياة؟ هذ� ه��و �لنموذج �لذي مل يغرت 
بال�شلط��ة مل يتك��ر مل يطغ��ى مل يفق��د روحيت��ه 
و�إح�شا�ش��ه  �لإن�شاني��ة  وم�شاع��ره  �لإمياني��ة 
ووجد�نه �ل�شعبي و�مل�شوؤول و�لإن�شاين من موقع 
�ل�شلط��ة وكان نزيها ومتورعا عن �حلر�م ونظيفا 

وخ��رج لق��ي �هلل �شبحان��ه وتعال��ى م�شحيا بهذه 
�لنز�ه��ة، ومن �مله��م جد� �أن يكون ه��ذ� �لنموذج 
هو �لنموذج �لذي نرك��ز عليه يف موقع �مل�شئولية 
و�ل�شلط��ة ويقت��دي ب��ه �لأخ��وة �مل�شئول��ون يف 

مو�قع �مل�شئولية كافة.
ث��م عل��ى م�شت��وى �لت�شحي��ة �لي��وم م��ا بع��د 
�جلرمية �شعبنا على �مل�شتوى �لر�شمي و�ل�شعبي 
ق��دم �أول ر�شال��ة يف �لتما�شك و�ل�شم��ود و�لثبات 
و�لع��زم و�لهمة و�ل�شتمر�ري��ة يف �ل�شمود وهذه 
ر�شال��ة كبرة عظيم��ة مهمة ولكن م��ن �ملهم جد� 
عل��ى �مل�شت��وى �لر�شم��ي �أن يتج��ه كل �مل�شئولن 
بجدي��ة و��شت�شع��ار بامل�شئولي��ة و�لوف��اء له��ذ� 
�ل�شهي��د �لعظي��م عل��ى �أ�شا���س �مل�ش��روع �ل��ذي 
�أر�ش��اه و�لعنو�ن �لكبر �ل��ذي نادى به "يد تبني 
وي��ٌد حتمي" ه��ذه �خلال�ش��ة وهذ� �لعن��و�ن هو 
�خلال�ش��ة مل��ا علين��ا �أن نرك��ز عليه جميع��ا، فكل 
�لذي��ن هم يف موق��ع �مل�شئولية عليه��م �أن يتجهو� 
للبن��اء ولوم��ن ظ��روف �شعب��ة ول��و م��ن و�ق��ع 
�شع��ب، بع�س �مل�شئول��ن �لذي لديه��م �أولويات 
�أو �هتمام��ات �أو �جتاه��ات ثاني��ة ناأم��ل له��م م��ن 
�هلل �لهد�ي��ة و�أن يك��ون له��ذه �لت�شحي��ة وله��ذ� 
�لعط��اء �أث��ر �إيجاب��ي يف نفو�شه��م فيتجه��ون م��ن 
حالة �ملز�ي��د�ت و�لت�شاعيب و�لتطبي��ل لأنف�شهم 
�إل��ى �لعمل باإخال�س وجد و�ش��دق و�إلى �لعطاء، 
ويرتك �لإن�شان طبيعة �لرغبة يف �لت�شلق من على 

�أكتاف و ظهور �لآخرين.
منذ بد�ي��ة �لع��دو�ن و�إلى �ليوم هن��اك �لكثر 
من �ل�شه��د�ء ومن �لبديهي و�ملع��روف يف و�قعنا 
�ل�شعب��ي �أن �أكرث فئة تقدم �ل�شهد�ء و�أكر ر�شيد 
من �ل�شهد�ء هم من جانب �أن�شار �هلل �شمن هوؤلء 
�أع��د�د كبرة من �لقياد�ت من خمتلف �مل�شتويات 

من �ل�شف �لأول �إلى كل �مل�شتويات.
كل ه��وؤلء �لذي��ن منحه��م �هلل �ل�شه��ادة يذهب 
وعليه دين ن�شع��ى لت�شديد ما بقي عليه من ديون 
لأن �ل��كل يفك��ر م��ا �لذي يعط��ي ما �ل��ذي يقدم ما 
�ل��ذي يبذل، �لبع�س يحاول �أن ي�شعب �أن يت�شلق 
من على �أكت��اف �لآخرين فال هو يعمل ما عليه �أن 
يعمل��ه من موقع��ه يف �مل�شئولي��ة، �لبع�س وزر�ء 
يعن��ي يف م�شت��وى وزي��ر، لك��ن يجل���س يتح��دث 
يتح��دث ي�شي��ئ �إل��ى �لآخرين ي�شي��ئ ي�شيئ كلما 
��شت�شه��د �شهيد مل يكن ور�ءه �إل ر�شيد عظيم من 
�لعطاء، مل يكن لديه �أي �شيء مما يقوله �لآخرين.
�لآخ��رون مم��ن له��م تاأري��خ �أ�ش��ود يف �لف�ش��اد 
و�لنه��ب و�ل�شيط��رة عل��ى م�شالح ه��ذه �ل�شعب 
و�ل�شتغ��الل ملنا�شبه��م ومو�قعه��م يف �مل�شئولية 
هم �أكرث �لنا�س �إ�شاءة وحديث وكما قلنا يف كلمات 
�شابق��ة يذرف��ون عل��ى �ل�شع��ب دم��وع �لتما�شيح 
نهب��و� ثرو�ته وبك��و� عليه ويجل�ش��ون يتحدثون 

بال�شوء عن �لآخرين.
�لنم��وذج،  ه��ذ�  ه��و  منوذجن��ا  لك��م  نق��ول   
منوذج �شال��ح �ل�شماد، من��وذج �ل�شهد�ء من كل 
�مل�شتوي��ات وهم باأعد�د كبرة مم��ن غادرو� هذه 
�حلي��اة وهم ور�ءهم ر�شي��د عظيم من �لت�شحية 
ولك��ن لي�س لديه��م �أي ر�شيد ل يف بن��ك ول يف �أي 
مكان عطاء عطاء وت�شحية وبذل يف كل �شي حتى 

�لروح.
�ملقام لي�س مقام عتاب ولكن تذكر بامل�شئولية، 
�لذين ه��م يف موقع �مل�شئولية من كل �ملكونات كل 
م�شئ��ويل �لدولة من �أي مكون كان عليهم �أن يتقو� 
�هلل، �إن م��ن �لوف��اء له��ذ� �ل�شهي��د �أن تتقو� �هلل يف 
�لنهو���س مب�شئولياتك��م باأمان��ة بجدي��ة ب�ش��دق 
بحر�س باإخال���س و�أن تر�عو� تقوى �هلل فوق كل 

�شي وخدمة هذ� �ل�شعب.
لي�ش��ت �ملرحل��ة مرحلة مز�ي��د�ت ول تالعبات 
ول مكا�ش��ب �شخ�شي��ة، �ملكا�ش��ب �ل�شخ�شي��ة ما 
�لوق��ت وقتها �أب��د�، �لوقت وقت عم��ل وم�شئولية 
وت�شحي��ة هذ� م��ا على �جلمي��ع �أن يرك��ز عليه ، 
و�لبعد عن �لف�شاد و�حلر�س على �لنز�هة و�جلد 
يف بل��ورة م�شروع يد تبني لياأخ��ذ م�شاره �لعملي 

ويد حتمي.
�لتح��دي كب��ر ق��وى �لع��دو�ن ت�شعى ب��كل ما 
ت�شتطي��ع وكلفتها هائلة جد� ج��د�، يعني و�شلت 
�إل��ى درج��ة ميكن لن��ا معه��ا �أن ن�شفه��ا باملهزلة، 
�ليوم يطالبهم تر�مب بالرتليونات من �لأمو�ل مل 
يكتفي مبا قد �أخذه عليهم، ل يز�ل �شرها جد�، هذ� 

تر�مب �شره لدرجة عجيبة يريد �أن يحلبهم ب�شكل 
م�شتم��ر بكل �شدة، �شرعهم ي��كاد �أن يجف وقريبا 
�شيج��ف لأنه يحلب��ه ب�ش��دة وب�شر�ه��ة رهيبة ل 
نظ��ر لها �أبد�، كلفتهم هائل��ة، مع ذلك هم يبذلون 
كل جه��د يح�شدون �ملرتزقة م��ن �أقطار كثرة من 
دول كث��رة، موؤخ��ر� ح�شدو� حتى م��ن ت�شاد من 
�لنيجر م��ن دول �فريقية، �لأ�شبوع �ملا�شي كانو� 
يحاول��و� �أن يح�ش��دو� حتى من �أوغن��د� من دول 
كث��رة �أي دول��ة يح�شلون فيه��ا مرتزق��ة �أو �أي 
زعي��م يف بلد �أو لأي فئ��ة يبيع �أ�شحابه �أو جي�شه 
�أو جماعت��ه ب�شرع��ة ي�ش��رتو� ويدفعو� به��م �إلى 
�حل��دود و�إلى �جلبهة �أخرى م��ع عملهم �لدءوب 
ل�شتقط��اب م��ن يف �لد�خ��ل ه��م يحاول��ون د�ئما، 
فه��م يبذل��ون كل جهد يف عملية �لغ��زو و�لحتالل 
وعملياته��م �لقتالية، لذل��ك نحن معنيون �أن ندرك 
جي��د� م�شئوليتن��ا جميع��ا يف �لتح��رك �جل��اد يف 
�لت�ش��دي لهذ� �لعدو�ن �له��ادف �إلى �حتالل بلدنا 
ه��ذ� �لع��دو�ن �لأجنب��ي، ه��ذ� �لع��دو�ن �ل�شاعي 
لحتالل بلدنا و��شتعب��اد �شعبنا وكما قلنا، ر�أينا 

يف  �لع��دو�ن  ه��ذ�  من��وذج 
�نع��د�م  �ملحتل��ة،  �ملناط��ق 
كل  عل��ى  �شيط��رة  لالأم��ن 
�إذلل  �ل�شيادي��ة  �ملن�ش��اآت 
لل�شع��ب، هت��ك لالأعر����س، 
و�هلل  لالأعر����س  هت��ك 
�مل�شتع��ان، �رتكاب للجر�ئم 
غ��ر  ��شطه��اد  �لب�شع��ة، 
فو�ش��وي  و�ق��ع  م�شب��وق، 
ب��كل ما تعني��ه �لكلم��ة، هذ� 
�ملحافظ��ات  يف  �حل��ال  ه��و 
�ملناطق  وبع�س  �جلنوبية، 
يف حمافظ��ة تعز ويف مناطق 
�أخرى هذ� هو �حلال �لقائم.
�لي��وم  معني��ون  فنح��ن 
�لتح�شي��د  عل��ى  نرك��ز  �أن 
د�ئما  للجبه��ات و�لتجني��د، 
�جلبهة حتتاج �إلى �لعن�شر 
�لب�شري �إلى �ملقاتل مناطق 
�لآلف  فيه��ا  �لكث��ر،  فيه��ا 
عندن��ا  هلل  �حلم��د  �ملوؤلف��ة، 
�شع��ب كبر، وهن��اك �لكثر 
�ل��روح  ميتلك��ون  مَم��ن 
�ملعنوي��ة �لعالي��ة و�لإر�دة 
ترتي��ب  بحاج��ة  للقت��ال 
له��ذه �مل�شاألة حر���س عليها 
حت��رك م��ن �لوجاه��ات من 
�لعلم��اء  م��ن  �ل�شخ�شي��ات 
من �ملثقفن وحتريك للنا�س 
م��ع �هتم��ام وعناية ق�شوى 
باأ�ش��ر �ملر�بط��ن و�ح��د من 
�لعو�م��ل �لت��ي توؤث��ر عل��ى 
م�شاألة �ملر�بطة ظروف �أ�شر 

�ملر�بطن.
�لي�ش��ر  ذوي  عل��ى 
جان��ب،  م��ن  ،�لدول��ة 
�خلري��ة،  �ملنظم��ات 
�جلان��ب �لجتماع��ي للنا�س 
و�لوجاهات �لذين فيهم خر 
من �لتجار من �أ�شحاب �ملال 
�مل�شت��وى  عل��ى  �ملو��ش��اة 
�أن  �أبن��اء  ب��ن  �لجتماع��ي 
يك��ون هن��اك حماي��ة لأ�ش��ر 
�ملر�بطن هذه �مل�شاألة مهمة 

ج��د� لتاأم��ن �لفر�شة لهم لال�شتم��ر�ر يف �جلبهات 
ويف �لقتال وليطمئن من يذهب �إلى �جلبهة ليقاتل 
ب��اأن ور�ئه م��ن يهت��م باأ�شرته من يعتن��ي بتوفر 
�حتياجاتهم �ل�شرورية هنا يكونون مفتقرين �إلى 
�لطع��ام �إلى �لق��وت �ل�شروري �جلمي��ع معنيون 

بالهتمام من جانبهم �لتح�شيد.
 �لعناي��ة يف ما يتعلق باجلان��ب �ملايل للم�شاندة 
�حلرب حتتاج �إلى �ملال هذ� �شيء بديهي �لقدر�ت 
�لع�شكرية �لحتياج��ات �ملتنوعة من �ل�شالح �إلى 
�لغ��ذ�ء �إل��ى �ل��دو�ء كاف��ة �لحتياج��ات لبد من 
�لعمل على م�شاندة هذ� �جلانب. �جلانب �لد�خلي 
باملجتم��ع و�لعناية باملجتمع يف �لفقر�ء يف �لفئات 

�لأكرث ت�شررً� ب�شبب �لعدو�ن �لتكافل �لجتماعي 
يج��ب �أن يتقوى قادمون بعد �كتمال �شهر �شعبان 
عل��ى �ل�شه��ر �لك��رمي �شهر رم�ش��ان �ملب��ارك �شهر 
ينبغي �أن ت��زد�د فيه �ملو��شاة ناأمل �أل ياأتي �شهر 
رم�شان �إل وقد �أجنز �لرملان قانون �لزكاة ليكون 
لل��زكاة فاعلية كبرة يف �لعناية بالفقر�ء و�إ�شهام 
�أ�شا�شي لالهتمام بهم كم��ا �أر�د �هلل لهذ� �لركن من 
�أركان �لإ�ش��الم �أن يك��ون ل��ُه ه��ذه �لقيمة يف و�قع 
�حلياة، �لعناي��ة بالفق��ر�ء و�ملحتاجن وهم كرث 
وتعزي��ز حال��ة �ملو��ش��اة، �أي�شا من غ��ر �لزكاة 
�أي�شاً فم�شارنا �ليوم ه��و م�شار �شمود فاجلرمية 
ه��ذه لن مت��ر دون ح�شاب على م�شت��وى �لقدر�ت 
�لع�شكري��ة �لعملي��ات غ��ر ذل��ك ولكن �مله��م جدً� 
هو �أن تك��ون هذه �لعملية د�فع��اً وحافزً� �إ�شافياً 
وكب��رً� وعظيماً و�أن يكون �ل�شهيد �ل�شماد رحمة 
�هلل تغ�شاه ملهما لكل �لأحر�ر يف هذ� �لبلد للتحرك 
يف �أد�ء م�شوؤولياتهم يف كل �ملجالت ولدعم �ملوقف 
�لع�شك��ري �أي�شاً ه��ذ� �شيٌء مهم و�ش��يء �أ�شا�شي 

و�شيء يجب �أن نركز عليه و�أن ن�شعى له.
�لكلم��ة  ه��ذه  خت��ام  يف   
ونح��ن على مقُربه من خطر 
كب��ر وه��و تنفي��ذ تر�م��ب 
بنق��ل  لل�شهاين��ة  لوع��ده 
�شف��ارة �أمريكا �إل��ى �لقد�س 
ر�أينا طبيعة �لدور �ل�شلبي 
للنظ��ام �ل�شعودي يف �لتاأمر 
عل��ى �لق�شي��ة �لفل�شطينية 
�لفل�شطيني  �ل�شع��ب  وعلى 
�إن  نق��ول  �أن  �لي��وم  يهمن��ا 
�لع��دو�ن عل��ى بلدن��ا لي�س 
منف�ش��اًل ع��ن �لتاأم��ر عل��ى 
و�ق��ع �ملنطق��ة بكل��ه وعلى 
�لق�شية �لفل�شطينية ذ�تها، 
ج��دً�  كب��رة  �ملوؤ�م��رة 
و�مل�شتفي��د �أكر و�لأول من 
هذ� �لعدو�ن ومن �ملوؤ�مرة 
عل��ى بقي��ة بل��د�ن �ملنطق��ة 
يف  �ملنطق��ة  بل��د�ن  كل  يف 
�شوري��ا يف لبن��ان يف �لعر�ق 
يف بقي��ة �لبل��د�ن �لعربي��ة، 
�مل�شتفي��د �لأول و�ل��ذي من 
�لأح��د�ث  ه��ذه  كل  �أجل��ه 
و�لذي �شم��م وهند�س هذه 
�حل��روب وه��ذه �لأح��د�ث 
هو �لأمريك��ي و�لإ�شر�ئيلي 
وطبيع��ة �لرتباط بالنظام 
�ل�شعودي و�لإمار�تي ومن 
معهم��ا بالأجندة �لأمريكية 
و�ملوؤ�م��ر�ت �لأمريكية بات 
و��شحاً وب��ات مك�شوفاً مبا 
ل حاجة للتحليل و�حلديث 
عنه، لن��درك جميعاً طبيعة 
�لي��وم  �ملعرك��ة،  ه��ذه 
�لأح��ر�ر م��ن �أبن��اء �لأم��ة 
يخو�ش��ون معركة �لتحرير 
معرك��ة �حلف��اظ عل��ى م��ا 
بقي من كيان لالأمة ملو�جهة 
��شتهدف��ت  موؤ�م��رة  �أك��ر 
��شتهدف��ت  فل�شط��ن، 
��شتهدف��ت  �ملقد�ش��ات، 
بكله��ا،  �لعربي��ة  �ملنطق��ة 
��شتهدفت �لأم��ة �لإ�شالمية 
باأ�شره��ا، موؤ�م��رة �لتفتيت 
و�لتفكيك و�لإ�شقاط كلي��اً للكيان �لإ�شالمي مبا يف 
د�خل��ه �لكيان �لعربي و�ل�شع��ي بالو�شول بالأمة 
�إلى حافة �لنهيار فيما ي�شهل لأعد�ئها �حلقيقين 

و�لرئي�شين �ل�شيطرة �لتامة عليها.
 معنيون جميعاً بتعزيز حالة �ل�شمود و�لثبات 

و�لتعاون و�لتكافل بن كل �أحر�ر �لأمة.
 �أ�ش��األ �هلل �شبحان��ه وتعال��ى �أن يرحم �شهيدنا 
�لعزي��ز �لرئي���س �ل�شم��اد وكل �ل�شه��د�ء �لأبر�ر 
و�أن ين�ش��ر �شعبن��ا وين�شر كل �لأح��ر�ر يف �أمتنا 
و�ن يف��رج ع��ن �أ�شر�ن��ا و�ن ي�شف��ي جرحان��ا �إنُه 
�شمي��ع �لدعاء.. و�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركا

ته...........................

خطاب

ي�������ق�������دم  ش�������ع�������ب�������ن�������ا   >
ال������ت������ض������ح������ي������ات ض���م���ن 
م����س����ؤول����ي����ت����ه ك��ش��ع��ب 
ي���������داف���������ع ع���������ن ن���ف���س���ه 

وحريته استقالله

أث�������ن�������اء  ح�������������دث  م����������ا   >
تصرفات  من  التشييع 
ط��ائ��ش��ة وح��م��ق��اء ت��دل 
ع���ل���ى م������دى ان���ح���ط���اط 
ودناءة حتالف العدوان

ال���ع���دوان تسعى  ق���وى   >
حلشد  تستطيع  م��ا  ب��ك��ل 
دول  م����������ن  امل���������رت���������زق���������ة 
ك���ث���ي���رة ب��ي��ن��ه��ا أف��ري��ق��ي��ة 
واس��ت��ق��ط��اب ال���داخ���ل في 

عملية الغزو واالحتالل

ك����ب����ي����رًا  ك����������ان  احل��������ض��������ور   >
وم���������ش���������رف���������ًا ب��������ال��������رغ��������م م����ن 
م������ح������اوالت ال���ت���ره���ي���ب م��ن��ذ 

مساء أمس

ص���م���د  ال����������غ����������ارات  رغ����������م   >
احل���اض���رون وق��دم��وا رس��ال��ة 
ال����ش����م����وخ واإلب������������اء وال�����ع�����زة 

والوفاء

< ن��ت��ق��دم ب��ال��ش��ك��ر ل��ك��ل من 
باستشهاد  م��ّع��زي��ًا  لنا  أب���رق 
ال������رئ������ي������س ال������ص������م������اد وف�����ي 
السيد  س��م��اح��ة  مقدمتهم 

حسن نصرالله

أخ����ط����ر  ه��������ي  ال��������رئ��������اس��������ة   >
م�������وق�������ع مي������ك������ن اس����ت����غ����الل����ه 
وق�����������د ع������م������ل ال������ب������ع������ض ف���ي 
ه�������ذا امل����ن����ص����ب ع����ل����ى ج��م��ع 
م���ل���ي���ارات ال�������دوالرات وب��ن��اء 

املؤسسات

< ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ان��ط��ل��ق م��ن منطلق إمي��ان��ي رب����اه ع��ل��ى ال��ع��زة وج��ع��ل��ه��ا إح��س��اس��ًا وج��دان��ي��ًا ف��ي أع��م��اق ال��ن��ف��وس
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120 شهيدًا وجريحًا بغارات طيران العدوان األمريكي السعودي على محافظتي حجة وصعدة
و��ش��ل طر�ن �لع��دو�ن �لأمريكي �ل�ش��عودي �رتكاب جر�ئم 
�لإبادة �جلماعية بحق �ل�شعب �ليمني با�شتهد�ف حفالت �لزفاف 
ومن��ازل �ملو�طن��ن.. فقد ��ش��تهدف  طر�ن �لع��دو�ن  بغارتن 
حفل زف��اف مبنطقة �لر�قة يف بني قي���س مبحافظة حجة ما �أدى 
�إلى ��شت�ش��هاد و�إ�شابة 50 مو�طناً يف ح�شيلة �أولية بينهم ن�شاء 
و�أطفال يف جمزرة جديدة ت�ش��اف �إلى �شل�شلة جمازره �ملروعة 

بحق �ل�شعب �ليمني.
كم��ا  ��شت�شهدت �أ�شرة باأكملها مكونة من رجل وزوجه وثالثة 
�أطف��ال يف غ��ارة لط��ر�ن �لع��دو�ن ��شتهدفت منزله��م يف مزرعة 
باجل��ر مبديري��ة عب���س ، كما �شن �لط��ر�ن غارتن عل��ى منطقة 
�مل��زرق مبديرية حر���س.. �أما يف �شعدة ف�شن ط��ر�ن �لعدو�ن 
�ل�شعودي �لأمريكي 3 غ��ار�ت على منطقة قحزة �شمال �ملدينة، 

و�شن غارتن على منطقة ولد م�شعود مبديرية �شحار.
فيم��ا �شه��دت مناط��ق متفرق��ة م��ن مديريت��ي ر�زح ومنب��ه 
مدفعي��ا  ق�شف��ا  غم��ر  مبديري��ة  �لغ��و  ومنطق��ة  �حلدوديت��ن 

و�شاروخيا �شعوديا.
ويف �لبي�ش��اء �ش��ن �لع��دو�ن غارت��ن عل��ى منطق��ة ف�شح��ة 

مبديري��ة ناط��ع، كما �ش��ن غارتن عل��ى منطقة حمال��ة يف كر�س 
مبحافظة حلج.

ويف �حلديدة �شن غارة على منطقة �ملرير مبديرية جبل ر��س.

�ل�شع��ودي  �لع��دو�ن  و��ش��ل ط��ر�ن 
�لأمريك��ي، خ��الل �شاع��ات ي��وم �ل�شب��ت 
21 �أبري��ل، �ش��ن غار�ت��ه عل��ى ع��دد م��ن 
�ملحافظات خملفا جرحى و�أ�شر�ر� مادية 

يف �ملمتلكات �لعامة و�خلا�شة.
ففي �شع��دة �أ�شيب مو�طن��ان بق�شف 
�شاروخ��ي �شع��ودي على مديري��ة ر�زح 
�إث��ر  �آخ��ر مبنزل��ه  �حلدودي��ة و�أ�شي��ب 
ق�ش��ف مدفع��ي للعدو�ن �ل�شع��ودي على 

منطقة غافرة �لتابعة ملديرية �لظاهر.
و��شته��دف جي���س �لع��دو �ل�شع��ودي 
بق�شف �شاروخ��ي ومدفعي منطقة طالن 
�لتابع��ة ملديرية حي��د�ن ومناطق متفرقة 
يف مديرية منب��ه �حلدودية خملفا �أ�شر�ر 

كبرة يف ممتلكات �ملو�طنن.
ويف حمافظة تع��ز �شن طر�ن �لعدو�ن 
خال��د  مع�شك��ر  حمي��ط  عل��ى  غ��ارة   12
مبديري��ة م��وزع منها 7 بطائ��رة من دون 
طي��ار، و�ش��ن غ��ارة بطائرة ب��دون طيار 

على �شوق �لرح مبديرية مقبنة.
 6 �لع��دو�ن  ط��ر�ن  �ش��ن  حج��ة  ويف 
غار�ت عل��ى مز�رع �ملو�طن��ن يف منطقة 
�جل��ر مبديري��ة عب�س. كما �ش��ن 15 غارة 
على مناطق متفرق��ة من مديريتي حر�س 

وميدي.
�أم��ا يف حلج، فقد �شن ط��ر�ن �لعدو�ن 
غ��ارة عل��ي منطق��ة �ملق�ش��وب مبديري��ة 

�لقبيطة.

جرائم العدوان

جرائم العدوان
ي�ستمر العدوان االأمريكي ال�سعودي يف �سفك دماء اأبناء ال�سعب اليمني يف خمتلف املناطق واملحافظات اليمنية، مرتكبا اأب�سع املجازر بحق هذا ال�سعب 
ب��كل فئاته��م العمري��ة، مت�ساهال بهذه الدماء الطاهرة التي حرم �سفكه��ا الدين اال�سالمي وكل االعراف والقوانني الدولي��ة، كل هذا واأكرث يرتكب بحق 

�سعب اليمن امل�سلم بتواطوؤ دويل.
وبعون من اهلل وبقوة الرجال املجاهدين حتولت الدماء امل�سفوكة اإلى وقود للرد وردع العدوان، وتكبيده خ�سائر فادحة يف جنوده وعتاده الع�سكري، 
يف خمتل��ف اجلبه��ات وعل��ى كافة ال�سعد.. ومن هنا نحر�ص على نقل اجلرائم التي يرتكبها الع��دوان لتكون حافزا ودافعا للمجاهدين للرد على املعتدين 

بكل الو�سائل.

أضرارًا  ختل�ف  الع�دوان  غ�ارات  الس�بت: 
واخلاصة العام�ة  املمتل�كات  ف�ي  مادي�ة 

الثالثاء: 42 شهيدًا وجريحًا جراء 49 غارة لطيران العدوان 

األحد: ارتفاع ضحايا مجزرة حفل زفاف بني قيس بحجة إلى 88 شهيدًا وجريحًا

و��ش��ل ط��ر�ن �لع��دو�ن �ل�شع��ودي �لأمريك��ي، خ��الل �شاعات 
ي��وم �لثالث��اء، �شن غار�ته على ع��دد من �ملحافظ��ات خملفا �شهد�ء 

وجرحى و�أ�شر�ر� مادية يف �ملمتلكات �لعامة و�خلا�شة.
ففي حمافظة حجة، ��شت�شهد 18 مو�طناً وجرح 13 �آخرين جر�ء 

غار�ت �لعدو�ن على حمطة وقود يف مديرية عب�س.

ويف حج��ة �أي�ًشا، �شن طر�ن �لع��دو�ن 4 غار�ت على منطقة بني 
�حلد�د يف مديرية حر�س، و 14 غارة على مناطق متفرقة مبديريتي 

ميدي وحر�س، و 7 غار�ت على مز�رع �جلر مبديرية عب�س.
ويف حمافظ��ة �شعدة، ��شت�شهد 3 مو�طنن و�أ�شيب �ثنان �آخر�ن 
�إثر غارة لطر�ن �لع��دو�ن ��شتهدفت حفار مياه يف منطقة �جلعملة 
مبديري��ة جمز.. ويف �شعدة �أي�ًش��ا، �شن طر�ن �لعدو�ن غارة على 
منطق��ة غم��ار مبديري��ة ر�زح �حلدودي��ة، و 7 غار�ت عل��ى منطقة 
�لبق��ع مبديري��ة كتاف وعل��ى مديرية باق��م، وغارتن عل��ى منطقة 

طخية مبديرية جمز، وغارة على مع�شكر كهالن.
كما ��شتهدف �لعدو�ن مناطق متفرقة من مديرية منبه �حلدودية 

يف �شعدة بق�شف �شاروخي ومدفعي.
ويف حمافظة �شنعاء، �شن طر�ن �لعدو�ن 5 غار�ت على مديرية 
�أرح��ب.. ويف حمافظة حلج ��شتهدف طر�ن �لعدو�ن منطقة حمالة 

يف كر�س ب� 3 غار�ت جوية.
ويف حمافظ��ة تع��ز �شن طر�ن �لع��دو�ن غارة بالق��رب من مفرق 

�ملخا.

�ل�شع��ودي  �لع��دو�ن  ط��ر�ن  و��ش��ل 
م��ن  ع��دد  عل��ى  غار�ت��ه  �ش��ن  �لأمريك��ي، 
�ملحافظات خملف��ا �أ�شر�ر� مادية يف �ملمتلكات 

�لعامة و�خلا�شة.
ففي �شعدة �شن طر�ن �لعدو�ن �ل�شعودي 
�آل عم��ار  4 غ��ار�ت عل��ى منطق��ة  �لأمريك��ي 
مبديري��ة �ل�شف��ر�ء وغ��ارة عل��ى منطقة بني 
مع��ن وغ��ارة عل��ى منطق��ة غم��ار مبديري��ة 
ر�زح خملف��ًة �أ�ش��ر�رً� يف من��ازل وممتل��كات 

�ملو�طنن.
كم��ا �ش��ن غ��ارة على منطق��ة قح��زة �شمال 
�ملدينة وغارة على منطقة بني معاذ مبديرية 
�شاروخ��ي  بق�ش��ف  و��شته��دف  �شح��ار.. 
ومدفع��ي مناط��ق متفرقة م��ن مديريتي منبه 

و�شد� �حلدوديتن مبحافظة �شعدة.
 3 �لع��دو�ن  ط��ر�ن  �ش��ن  �حلدي��دة  ويف 
غ��ار�ت على مديرية حي���س يف حن �شن غارة 
بالقرب من �شاحة �لعرو�س تز�منا مع خروج 

�ملتظاهرين من م�شرة �لبنادق.
ويف �شنعاء �ش��ن طر�ن �لعدو�ن 3 غار�ت 
عل��ى �لتموين يف ح��ي ع�شر و 3 غ��ار�ت على 
ت��الل �لري��ان بالعا�شمة، يف ح��ن �شن غارتن 
على جبل عيب��ان وغارة ثالثة على جبل ظفار 

مبديرية بني مطر.
ويف حج��ة �شن ط��ر�ن �لع��دو�ن 3 غار�ت 
عل��ى مديري��ة مي��دي و3 �أخ��رى عل��ى منطقة 

�جلر مبديرية عب�س.
�أم��ا يف تعز ف�شن ط��ر�ن �لعدو�ن 3 غار�ت 
جن��وب مع�شك��ر خال��د مبديرية م��وزع.. ويف 
�لبي�ش��اء ��شته��دف ط��ر�ن �لع��دو�ن بغارة 
منطقة �إجالل مبديرية �لطفة ما �أدى �لى نفوق 
ع��دد من �ملو��شي، و�ش��ن غارتن على مديرية 
ذي ناعم.. ويف حمافظة حلج ��شتهدف طر�ن 

�لعدو�ن منطقة حمالة يف كر�س ب�غارتن.
ويف �جلوف �شن طر�ن �لعدو�ن غارة على 

مديرية �ملتون.
ويف عمر�ن ��شتهدف طر�ن �لعدو�ن باأربع 
غار�ت نقطة �لعم�شية مبديرية حرف �شفيان.

األربعاء: طيران العدوان يشن عشرات الغارات على عدد من احملافظات

يو��ش��ل ط��ر�ن �لع��دو�ن �ل�شع��ودي 
خمتل��ف  عل��ى  غار�ت��ه  �ش��ن  �لأمريك��ي 
يف  مادي��ة  �أ�ش��ر�ر�  خملف��ا  �ملحافظ��ات 

�ملمتلكات �لعامة و�خلا�شة.

يف م��اأرب �أ�شيب �خلمي�س 4 �أطفال �إثر 
�نفج��ار قنبل��ة م��ن خملفات �لع��دو�ن يف 

منطقة �ل�شرحة مبديرية �شرو�ح.
ويف حجة �شن �لع��دو�ن 12 غارة على 

م��ز�رع �جلر مبديرية عب���س، و9 غار�ت 
�أخرى على مديريتي حر�س وميدي خالل 

�ل�شاعات �ملا�شية.
ويف تعز �شن 5 غ��ار�ت جنوب مع�شكر 

خالد مبديرية موزع.
�أم��ا يف حلج ف�شن 3 غار�ت على منطقة 

حمالة بكر�س.
ويف �حلدي��دة �ش��ن ط��ر�ن �لع��دو�ن 
�ل�شعودي �لأمريكي غارتن �شرقي قطابة 
باخلوخ��ة، و�ش��ن غ��ارة �شرق��ي مديرية 

حي�س.
ويف �شعدة �شه��دت مناطق متفرقة من 
مديريت��ي ر�زح ومنب��ه ومنطق��ة �لغ��ور 
مبديري��ة غمر ق�شف��ا �شاروخيا ومدفعيا 
�شعوديا �أ�شف��ر عن ت�شرر منازل ومز�رع 

�ملو�طنن.

وإصابة محافظ�ات   أربع  على  32غ�ارة  اخلميس: 
الع�دوان  مخلف�ات  م�ن  بقنبل�ة  أطف�ال  أربع�ة   

و��شل طر�ن �لعدو�ن �ل�شعودي �لأمريكي، �شن غار�ته على 
ع��دد من �ملحافظات خملفا جرحى و�أ�ش��ر�ر� مادية يف �ملمتلكات 

�لعامة و�خلا�شة.
فف��ي حمافظة حج��ة، �أ�شيب 3 مو�طنن بج��روح �إثر غارتن 
�شنه��ا ط��ر�ن �لع��دو�ن عل��ى �إح��دى �مل��ز�رع يف منطق��ة �جلر 

مبديرية عب�س.

ويف حمافظ��ة �حلدي��دة �ش��ن ط��ر�ن �لعدو�ن 3 غ��ار�ت على 
مديرية �لتحيتا.

ويف �شعدة �شن �لعدو�ن 3 غار�ت على مديرية كتاف وغارتن 
على منطقة عالف مبديرية �شحار.

و��شته��دف �لع��دو �ل�شع��ودي بق�ش��ف �شاروخ��ي ومدفع��ي 
مناطق متفرقة يف مديريات غمر ور�زح ومنبه �حلدودية.

االثنني: طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة وحجة واحلديدة
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أبطال الس�احل ينكلون باملرتزقة اجلدد وأس�ود عس�ير ُيجهزون على عش�رات 
اجلنجويد في مندبة وقبالة علب وسقوط قيادات مرتزقة بارزة في حلج ومأرب

بشائر النصر

رصد بشائر النصر ليوم السبت 5-10 شعبان 1439هـ  الموافق 2018/4/26-21

الجوف:
عملية إغارة على مواقع املنافقني بصبرين 

وإحراق مخزن أسلحة في احلزم
�ش��ن �أبطال �جلي���س و�للجان �ل�شعبية عملية �إغارة على مو�ق��ع �ملنافقن يف منطقة �شرين 
مبديري��ة خب و�ل�شعف و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفه��م.. كما مت تدمر �آلية حتمل ر�شا�س 
عي��ار 23 بعب��وة نا�شفة يف جبهة �خلليفن مبديرية خب و�ل�شعف وكذلك �إحر�ق خمزن �أ�شلحة 

يف �أحد مو�قع �ملنافقن �إثر ��شتهد�فه بق�شف �شاروخي للجي�س و�للجان �ل�شعبية يف �حلزم.

جزيان:
القوتان الصاروخية واملدفعي�ة متطران مواقع العدو 
الس�عودي بالصواري�خ والقذائ�ف املدفعي�ة ورجال 

القناصة يقنصون جنديني سعوديني في الفريضة
�شن��ت �لقوت��ان �ل�شاروخي��ة و�ملدفعي��ة ق�شفا �شاروخي��ا ومدفعيا م�ش��رتكا على جتمعات 
للجن��ود �ل�شعودي��ن ومرتزقته��م يف جحف��ان وقري��ة �لوت��دة ومع�شك��ر �أبوم���س يف جبل �شال 
وموقع��ي �ل�شمن��ة و�مل�شتحدث ومو�قع �ملنافقن يف منفذ �لط��و�ل بقذ�ئف �ملدفعية... و�أو�شح 
م�ش��در ع�شك��ري �أن �أبطال �جلي�س و�للجان �ل�شعبية متكنو� م��ن تدمر �آلية ع�شكرية �شعودية 
يف �خلوبة ب�شاروخ موجه .. وبت�شديد من �هلل � متكن �أبطال وحدة �لقنا�شة من قن�س جندين 

�شعودين يف موقع �لفري�شة 

البيضاء:
لق��ي �لع�ش��ر�ت من مرتزقة �لع��دو�ن م�شرعهم وج��رح �آخرين يف عملي��ة هجومية ملجاهدي 
�جلي���س و�للج��ان �ل�شعبية على مو�قعهم يف ناطع كما �شقط قتلى وجرحى يف �شفوف �ملنافقن 

يف عملية هجومية ثانية ملجاهدي �جلي�س و�للجان �ل�شعبية على مو�قعهم يف �لأجردي
ويف جبهة قانية دّمر �أبطال �جلي�س و�للجان �ل�شعبية دبابة للمنافقن ب�شاروخ موجه

نجران: 
�أطلق��ت �ل�شاروخي��ة �ش��اروخ زلز�ل 2 عل��ى جتمعات �جلن��ود �ل�شعودي��ن ومرتزقتهم يف 
�ل�شدي���س.. كم��ا �أ�شتهدف �أبط��ال �ملدفعية تبة �لقي��ادة و�جلمارك و�شحر�ء �لبق��ع قبالة منفذ 
�خل�ش��ر�ء وجتمعات �ملرتزقة يف �شح��ر�ء �لبقع قبالة منفذ �خل�شر�ء بقذ�ئف �ملدفعية حمققة 
�إ�شابات مبا�شرة.. ومتكن �أبطال �لقنا�شة من قن�س 6 من �جلنود �ل�شعودين يف موقع �لع�شة

مأرب 
لق��ي �لقي��ادي �ملنافق �ل�شي��خ مبخوت �شالح �لأح��رف قائد ما ي�شمى جبه��ة �لعبديه ومدير 

�لأمن باملديرية م�شرعه بنر�ن �جلي�س و�للجان �ل�شعبية يف جبهة قانية
كما متكن �أبطالنا من  قن�س 4 من منافقي �لعدو�ن يف جبهة �لزغن مبديرية �شرو�ح

نهم:
نهم مبديرية  عبيد�ن  نبة  يف  �ملنافقن  من   2 • قن�س 

وحدة القناصة
�لغربي و�جلوف و�شرو�ح �ل�شاحل  متفرقة يف جبهات  بعمليات قن�س  13مرتزقا  و�إ�شابة  • م�شرع 

ْنَها َيْرُك�ُشوَن} و� َباأْ�َشَنا �إَِذ� ُهم ِمّ ا �أََح�ُشّ {َفَلَمّ

انعكا�ش��ًا حلال��ة الإحب��اط والهزائم واحل�ش��رات التي يعي�ش��ها ق��ادة الع��دوان الإجرامي ورغم 
االأم��وال الكبرية التي �سخوه��ا يف عدوان خا�سر ورغم اجليو�ص التي ا�ستاأجروها وترجمة لف�سلهم 
الذري��ع بع��د 3 �سنوات من الق�سف امل�ستمر واجلرائم اليومية اأقدمت اأمريكا وعمالئها على اغتيال 
الرئي���ص ال�سهي��د �سال��ح ال�سماد معتقدي��ن اأن ذلك �سي�س��كل هزمية لل�سع��ب اليمني وانهي��ار �سريع 
غ��ر مدرك��ن اأن دم��اء �شهدائنا هو وق��ود �شربنا و�شمودنا واإن��ه كلما كان هناك �شهي��دًا من قادتنا 
وعظمائن��ا كلم��ا ازدادت معنوياتنا و�شّكل ذلك دفعًا هائاًل لنا لل�شمود والثبات والعطاء والت�شحية 
وبا�ست�سه��اد الرئي���ص ال�سم��اد ر�س��خ من قناعتنا ب��اأن املرحلة ه��ي مرحلة عط��اء وت�سحية وجهاد 
وا�شت�شه��اد وقد ترجم ذلك غ�ش��ب ال�شعب وتوعده بحرب مفتوحة وانتق��ام ل يتوقعه العدو ومن 
ميادي��ن ال�ش��رف والبطول��ة قدم اأبطالن��ا ر�شالتهم باأن املي��دان هو من �شيعرب ع��ن مكانة ال�شماد يف 

قلوبن��ا وع��ن غ�سبنا و�سدة باأ�سنا وق��د ترجم ذلك االأبطال من جبهات م��ا وراء احلدود حيث نكوا 
مبرتزق��ة العدو ال�سع��ودي يف زحوفاتهم الفا�سلة التي حتولت ملقا�سل لهم كما �سن اأبطالنا عمليات 
جهادي��ة بطولي��ة يف ال�شاح��ل الغربي ونكل��وا مبرتزقة المارات م��ن خونة وبقاي��ا فتنة دي�شمرب 
الذي��ن انظم��وا بقي��ادة طارق عفا���ص اإلى املرتزقة حت��ت قيادة االم��ارات وان�ساأت له��م مع�سكرات 
ودعمته��م مالي��ًا وع�شكريًا ولكنهم يف اأول مواجهة تلقوا هزمي��ة قا�شية واأحرق اأبطالنا مدرعاتهم 
وقتلوا العديد منهم والبقية هربوا وهو ما �سكل �سفعة قا�سية وخيبة اأمل كبرية لعيال زايد وقادة 
التحال��ف االجرام��ي الذين كانوا يراهنون عليهم يف حتقيق مع عج��ز عنهم غريهم وهذا من ف�سل 
اهلل ومعونت��ه وتاأييده وب�شمود اأبطالنا وثباتهم وا�شتب�شالهم فاإلى ح�شيلة اإجنازات امليدان خالل 

ال�ستة االأيام املا�سية.

العدو يعترف
■ �إع��الم �لعدو �ل�شعودي يعرتف مب�شرع 3 من جنوده بنر�ن �جلي�س 

و�للجان �ل�شعبية يف جبهات ما ور�ء �حلدود وهم:
■ �لعريف/ عبده بن علي �لزبيدي

■ �لعريف/ مرتك بن ظافر ح�شن �آل مطر �لعمري
■ �إبر�هيم �أحمد علي �حل�شني

�أبطالن��ا  �أي��دي  وعل��ى  ع�ش��ر  جبه��ة  يف 
�لبو��ش��ل لق��ي �لع�ش��ر�ت من �ملرتزق��ة بينهم 
�شود�ني��ون م�شرعه��م وج��رح �آخري��ن خالل 
ك�ش��ر زحف و��ش��ع قبالة منفذ عل��ب و�أو�شح 
م�ش��در ع�شك��ر، �أن طر�ن �لع��دو�ن �حلربي 
لتغطي��ة زح��ف  غ��ارة   13 �ش��ن  و�لأبات�ش��ي 
�لعدو�ن قبالة منفذ علب و�أ�شاف �مل�شدر: �أن 
ق��وى �لعدو�ن مل تتمكن م��ن حتقيق �أي تقدم 
مي��د�ين قبال��ة منفذ علب و�خل�شائ��ر كبرة يف 
�شفوفهم كما متكن �أبطالنا من ك�شر زحف ثاين 
وو��شع ملرتزقة �جلي�س �ل�شعودي قبالة منفذ 
علب م�شن��ودً� بغطاء جوي مكثف وخ�شائر يف 
�شفوفه��م.. ويف وقت متاأخر من يوم �خلمي�س 
�ملا�ش��ي ح��اول مرتزق��ة �جلي���س �ل�شعودي 

�لزح��ف باجت��اه منطق��ة مندب��ة ولك��ن �أبطال 
�جلي�س و�للجان �ل�شعبية كانو� لهم باملر�شاد 
فنكلو� به��م وقتلو� منهم �لع�ش��ر�ت حيث �أكد 
م�ش��در ع�شك��ري �شق��وط �أع��د�د كب��رة م��ن 

�لقتلى و�جلرح��ى يف �شفوف مرتزقة �جلي�س 
�ل�شع��ودي باجت��اه منطق��ة مندب��ة و�أ�ش��اف 
�مل�شدر �لع�شكري: تر�فق مع زحوف مرتزقة 
�لعدو�ن باجتاه منطقة مندبة غار�ت للطر�ن 

�حلربي دون حتقيق �أي تقدم ميد�ين
�ل�شاروخي��ة  �لقوت��ان  ��شتهدف��ت  كم��ا 
�جلي���س  مرتزق��ة  جتمع��ات  و�ملدفعي��ة 
�ل�شع��ودي يف موق��ع �حل��د�د ويف منف��ذ عل��ب 
يف  �ل�شعودي��ن  �جلن��ود  ومو�ق��ع  و�شاحت��ه 
�جلم��ارك وق�شب��ة ورقاب��ة �مل�شن��اء ب�شلي��ة 
�شو�ريخ و�ملدفعية كم��ا �أطلقت �ل�شاروخية 
�أي�ش��اً �شلي��ة م��ن �شو�ري��خ �لكاتيو�شا على 
رقاب��ة عل��ب حمققة ��شاب��ات مبا�ش��رة و�إلى 
جان��ب ذلك متكن �أبطالنا من ��شتهد�ف جر�فة 
ع�شكري��ة �شعودي��ة ب�ش��اروخ موج��ه قبال��ة 
منفذ عل��ب. كما متكن �أبطال وح��دة �لقنا�شة 
من قن�س 7 م��ن مرتزقة �جلي�س �ل�شعودي يف 

منفذ علب.

عسري 

تعز

لحج

زحفني  في  س�ودانيني  ملرتزقة  قاس�ية  وهزمية  مدو  انكس�ار 
يائسني حتوال إلى نكسة كبيرة لهم وقنص 7 مرتزقة قبالة علب

قاهر البالستي يدك جتمعات الغزاة واملرتزقة في املخا وأبطالنا ينكلون 
باملرتزقة اجلدد ويدمرون العش�رات من اآللي�ات وهروب جماعي لهم 

عملية هجومية على مواقع املنافقني في كرش ومقتل قائد كتيبة احلزام األمني في جبل الغريب
نف��ذ �أبط��ال �جلي���س و�للجان �ل�شعبي��ة عملية هجومية على مو�ق��ع �ملنافقن يف كر�س و�شق��وط قتلى وجرحى يف �شفوفهم كم��ا لقي �لقيادي 

�ملنافق �شالح علي �ملز�حمي �لردفاين قائد �شرية فيما ي�شمى �للو�ء ثالث حزم م�شرعه بنر�ن �جلي�س و�للجان �ل�شعبية يف كهبوب
كما لقي �ملنافق �لعقيد نا�شر �جلبنه �لردفاين قائد كتيبه �حلز�م �لمني يف جبل �لغريب �شمال جبل حمالة هو �لآخر م�شرعه يف جبهة كر�س 

على �أيدي �أبطال �جلي�س و�للجان �ل�شعبية.. كما متكن �أبطال وحدة �لقنا�شة من قن�س 6 من �ملنافقن يف جبهات متفرقة بتعز

يف جبه��ة �ل�شاح��ل ي�شج��ل باأ�س �أبطالن��ا تاريخاً م��ن �لعزة 
و�لكر�م��ة فم��ا ع��ر �لغز�ة مي��اه �لبح��ر �إل �إلى جحي��م �ليمن 
وجم��ر رمالها فما يحدث يف �ل�شاحل منذ 3 �شنو�ت �إمنا درو�س 
يقدمها رجال �هلل �أبطال �جلي�س و�للجان �ل�شعبية لكل �لأحر�ر 
�ملتطلع��ن نح��و �حلرية و�لكر�م��ة فعلى �لرغ��م من حماولت 
�لع��دو �مل�شتميت��ه يف �خرت�ق جبه��ة �ل�شاحل �إل �أن��ه ف�شل فقد 
جل��ب �لب��الك ووت��ر وجل��ب �ل�شنغالي��ن و�لكوملبي��ن وجلب 
د�ع�س و�جلماعات �لإرهابية وجل��ب �جلنجويد و�لآن يوظف 
مرتزق��ة �لد�خ��ل من �شرذم��ة �خليان��ة و�لرت��ز�ق ولكنهم مل 
يجلب��و� لأ�شياده��م �ش��وى �ملزيد م��ن �لإحب��اط و�لياأ�س حيث 
تلق��و� �شربة موجعة يف �أول مو�جهة لهم وفرو� مهزومن �أمام 
�أبط��ال �جلي�س و�للجان رغم �ملدرع��ات و�لآليات و�ملع�شكر�ت 
�لتي مولته��ا دول �لعدو�ن لهم.. وعودً� �إل��ى م�شتجد�ت جبهة 
�ل�شاح��ل فق��د وجه��ت �لق��وة �ل�شاروخي��ة �شرب��ة بال�شتي��ة 
ب�ش��اروخ قاه��ر M2 عل��ى جتمع��ات �لغ��ز�ة يف �ملخ��ا وذكر 
م�شدر ع�شكري �أن �ل�شاروخ �لبال�شتي �أ�شاب هدفه بدقة على 
جتمع��ات �لغز�ة و�ملرتزقة باملخا وم�شرع ع�شر�ت �لقتلى من 
�ملرتزقه بينهم قياد�ت ميد�نية ب��ارزة.. و�إلى �لإجناز �مليد�ين 
لرج��ال �ل�ش��الح و�لكفاح حي��ث نفذو� عملي��ة هجومية و��شعة 

عل��ى عدة مو�ق��ع للمنافقن يف جبهة �ل�شاح��ل �لغربي مكبدين 
�لع��دو خ�شائر فادحة تز�من م��ع �لعملية ��شتهد�ف جتمعاتهم 
و�آلياته��م بقذ�ئ��ف �لر ب��ي ج��ي و�شق��وط ع�ش��ر�ت �لقتل��ى 
و�جلرح��ى يف �شفوفه��م وفر�ر جماع��ي لآلياتهم م��ن �ملو�قع، 
كم��ا نف��ذ �أبطالنا عملي��ة هجومية ثاني��ة على مو�ق��ع �ملنافقن 
يف تب��ة �خلز�ن بحيف��ان ومت �لتنكيل باملنافق��ن و�شقوط قتلى 
وجرحى يف �شفوفهم. ويف جبهة جبل حب�شي نفذ �أبطالنا عملية 
�إغارة عل��ى مو�قع �ملنافقن يف تبي�شع��ه خلفت قتلى وجرحى 
يف �شف��وف �ملنافقن..  كما متكن��ت وحدة �لهند�شة من تدمر 3 
�آليات بعبو�ت نا�شفة وم�شرع من كان على متنهن من �ملرتزقة 
منه��ن �آلي��ة يف تبة �ل�شيم��ن مبديرية ذباب و�ثنت��ن خالل �شد 
حماول��ة زحف للمنافقن �شمال مدين��ة موزع كما متكن �أبطالنا 
م��ن �إعطاب �آلية ر�بعة للمنافق��ن يف جبهة �حلو�مرة مبديرية 
ماوي��ة. وكذلك ��شته��د�ف دبابتن حمملت��ا باملنافقن وم�شرع 
م��ن كان عل��ى متنهما ب�شاروخ��ن موجهن يف جبه��ة �ل�شاحل 
�لغرب��ي وتدمر مدرعة حممل��ة باملرتزقة ب�ش��اروخ موجه يف 

حميط �لبو�بة �ل�شرقية ملع�شكر خالد مبوزع.
كم��ا لق��ي �لع�شر�ت م��ن �ملرتزقة م�شرعهم بن��ر�ن �جلي�س 
و�للج��ان �ل�شعبي��ة يف جبهة �ل�شاحل خ��الل عملياتهم �لنوعية 

ومن �شمن �ل�شرعى:
�ملنافق/ نا�شر عبد�هلل �لأزرقي 

�ملنافق/ منيف حممد عو�س قبوع
�ملنافق/ حممد هادي �حل�شني

�ملنافق/ منيف �شاهر باأق�س
�ملنافق/ حافظ عبده علي �لدودحي

�ملنافق/ �أكرم �إبر�هيم �لنونة �مل�شويل
�ملنافق/ نا�شر �شالح �لعولقي

كم��ا ق�شف��ت �ملدفعي��ة جتمع��ات وحت�شين��ات �ملنافقن يف 
�ل�شباب و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم
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■  �ل�شم �شالح علي �ل�شماد.
■ متزوج ولديه �أربعة �أبناء و�بنتان.

■ ولد يف بني معاذ مديرية �شحار حمافظة �شعدة بتاريخ 6 يوليو 1979 ميالدية.
■ حا�شل على �شهادة �لبكالوريو�س علوم قر�آن كلية �لرتبية ب�شعدة جامعة �شنعاء.

■ �نطل��ق يف �مل�ش��رة �لقر�آنية م��ن بد�ياتها �لأولى و�ش��د �لرحال �إلى �ل�شهي��د �لقائد �ل�شيد 
ح�شن بدر�لدين �حلوثي ر�شو�ن �هلل عليه و�شمع منه �لدرو�س و�ملحا�شر�ت 

وحت��رك جماه��د� يف �شبيل �هلل حيث قامت �حلرب �لأول��ى وهو يف منطقة ن�شور هو و�ملجاهد 
عبد�هلل عي�ش��ة �لرز�مي و�ملجاهد يو�شف �ملد�ين وغرهم من �ملجاهدين �لذين مل ي�شتطيعو� 

�لو�شول �إلى مر�ن ب�شبب �حل�شار.
■ يف �حلرب �لثانية كان �أحد �ملجاهدين �لبارزين وهو من خطط ونفذ عملية �قتحام �شعدة 
�أثن��اء �حلرب وذلك بهدف ت�شتيت جهود �ل�شلطة وتخفيف �ل�شغط على �ملجاهدين يف ن�شور 

ونقعة.
■ كان �أي�ش��ا �أح��د �ملجاهدي��ن �لبارزين يف �حل��رب �لثالثة يف هجرة فل��ة و�خلز�ئن وغرها 
م��ن مناطق �ملو�جهات وبعدها متركز يف �شعب )ت��كاوة( يف بني معاذ يدعو �لنا�س من خالل 

عالقاته ومعرفته بالنا�س ويحا�شرهم وي�شدهم للم�شرة �لقر�آنية ويوزعهم على �جلبال. 
■ يف �حل��رب �لر�بع��ة قاد جبهة و��شعة �شد �ل�شلطة �لظاملة يف منطقة بني معاذ ويف �حلرب 
�خلام�ش��ة كان �أح��د خمطط��ي ومنفذي ح��رب حتري��ر منطقة مر�ن م��ن �لق��و�ت �لعدو�نية 

و�لهمجية �لتي كانت متمركزة فيها منذ �حلرب �لأولى.

■ �إ�شافة �إل��ى �أعماله �جلهادي��ة �لع�شكرية يف تلك �حلروب 
فق��د كان �ل�شهيد �أثن��اء �حلرب �خلام�ش��ة و�ل�شاد�شة حلقة 
�لو�ش��ل ب��ن �ل�شيد �لقائ��د وبن بقي��ة �جلبه��ات ولز�لت 

�ملئات من ر�شائل �ل�شيد �لقائد �إليه حمفوظة.
■ كان ممثال لل�شيد �لقائ��د يف جلان �لو�شاطات و�لتفاو�س 

و�لتهدئ��ة يف �حل��رب �لر�بعة قب��ل �لأ�شتاذ �شال��ح هرة ويف 
�حلرب �خلام�شة و�حلرب �ل�شاد�شة.

■ يف �حل��رب �ل�شاد�ش��ة دم��رت �ل�شلط��ة و�لنظ��ام �ل�شع��ودي بيت��ه 
ومزرعته يف بني معاذ.

■ بعد �حلرب �ل�شاد�شة عينه �ل�شيد �لقائد م�شرفا ثقافيا عاما لأن�شار �هلل.
■ كان حافظ��ا للق��ر�آن �لكرمي عن ظهر قلب وحما�شر� بليغ��ا و�أديبا و�شاعر� ومثقفا 

و��شع �لطالع وم�شتوعبا للثقافة �لقر�آنية فكر� و�شلوكا وتطبيقا.
■ تولى �لكثر من �مل�شوؤوليات �لكبرة و�لأعمال �جلهادية �لهامة يف �أن�شار �هلل.

■ دخ��ل �حلي��اة �ل�شيا�شية عندما كلف��ه �ل�شيد �لقائد برئا�شة �ملجل���س �ل�شيا�شي لأن�شار �هلل 
بعد ثورة 21 من �شبتمر 2014.

■ كما �شغل من�شب م�شت�شار رئي�س �جلمهورية �ليمنية يف 24/9/2014.
■ كان �أح��د مهند�ش��ي �لتفاق بن �أن�ش��ار �هلل وحلفائهم و�ملوؤمتر �ل�شعب��ي �لعام وحلفائهم 

و�لذي مت مبوجبه ت�شكيل �ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى.

 ■
�نتخب �ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى �ل�شهيد �شالح �ل�شماد رئي�شا للمجل�س بتاريخ 6/8/2016.

■ ت�شلم �لرئا�شة بعد �أد�ئه �ليمن �لد�شتورية يف جمل�س �لنو�ب بتاريخ 14/8/2016.
■ و�شعته دول �لعدو�ن �ملطلوب �لثاين بعد �ل�شيد �لقائد على لئحة �ل�شتهد�ف.

■ �أطل��ق م�شروعه لبن��اء �لدولة �ليمنية �لعادلة حتت �شعار )يد حتمي ويد تبني( يف �شاحة 
�ل�شبعن يف �لذكرى �ل�شنوية �لثالثة للعدو�ن.

■ ��شت�شهد ظهر يوم �خلمي�س بتاريخ 3 �شعبان 1439ه�
�ملو�فق 19/4/2018 يف حمافظة �حلديدة.

حزب اهلل يعّزي الشعب اليمني باستشهاد الصماد:
عاش حياة عامرة باجلهاد دفاعًا عن الشعب اليمني العظيم

تق��دم ح��زب �هلل م��ن �لقي��ادة �ليمنية ومن 
�ملجل���س �ل�شيا�شي �لأعلى ومن حركة �أن�شار 
�هلل و�ل�شع��ب �ليمن��ي �لعزي��ز باأ�شم��ى �آيات 
با�شت�شه��اد  و�لتري��ك  و�ملو��ش��اة  �لع��ز�ء 
�لرئي���س �شالح علي �ل�شّم��اد رئي�س �ملجل�س 
�ل�شيا�ش��ي �لأعل��ى رئي���س �ملكت��ب �ل�شيا�شي 
لأن�ش��ار �هلل  �لذي عا�س حياة عامرة باجلهاد 
و�لت�شحيات و�لعمل �ل�شاق و�لدوؤوب خدمّة 

ودفاعاّ عن �ل�شعب �ليمني �لعظيم.
ويف بيان له �عتر حزب �هلل “�إن هذ� �لرجل 
�ل�شتثنائي �لذي حتّمل �مل�شوؤولية يف �أ�شعب 
مرحلة وو�جه �أعتى عدو�ن يف �ملنطقة، حقق 
�أغل��ى �أماني��ه فق�شى �شهي��د� يف �أر�ش��ه �لتي 
د�ف��ع عنها وبن �شعبه �لذي �أحبه وبقي معه 

حتى �آخر رمق من حياته”.
و��شاف �لبيان “�نن��ا يف حزب �هلل �إذ ندين 
باأق�ش��ى �لعبار�ت ه��ذه �جلرمي��ة �لوح�شية 
�لت��ي �رتكبه��ا �لعدو�ن �لأمرك��ي �ل�شعودي 
و�لت��ي ��شتهدفت رئىي�شاً �شريفاً، نندد ب�شدة 
بهذه �ل�شتباحة �ملتمادية �لتي غدرت باإحدى 

�أبرز �لقياد�ت �ليمنية �ل�شجاعة”..
و�ردف” �إن ح��زب �هلل �ل��ذي �آمل��ه ما جرى 
وما يجري على �ل�شاحة �ليمنية منذ �أكرث من 
ث��الث �شنو�ت، من جمازر وجر�ئم قتل يومية 
مل توف��ر ماأمت��ا و�أفر�ح��اً و�أ�شو�ق��اً �شعبي��ة 
�لبل��د وبن��اه �لتحتي��ة، ي�شتغ��رب  ومر�ف��ق 
ويدي��ن ه��ذ� �ل�شم��ت �لدويل �ملري��ب �لذي مل 
يح��ّرك �شاكنا جت��اه ��شتهد�ف رم��ز كبر من 

رم��وز �ليمن، ويدعو من لدي��ه بقية �شمر يف 
�لعامل من حكومات ومنظمات �أهلية و�شعوب 
�إل��ى وقفة حقيقية �إلى جان��ب �ل�شعب �ليمني 
�لأمرك��ي  �لع��دو�ن  ف�ش��ح  و�إل��ى  �ملظل��وم 

�ل�شعودي و�لعمل �جلاد لوقفه”.. 
�ل�شام��د  �ليمن��ي  �ل�شع��ب  “�إن  وخت��م 
و�ل�شاب��ر �ل��ذي مل ي�شع��ف �أو يرت�جع �أمام 
همجية �لعدو�ن طيلة �أكرث من 1100 يوم هو 
ق��ادر بوحدته وتكاتف��ه و�لتفافه حول قيادته 
�ل�شادقة و�ل�شجاعة على جتاوز هذ� �مل�شاب 
�جللل، و�إن �شعباً عظيماً م�شحياً مالأ �شاحات 

�جلهاد هو �شعب منت�شر ل حمالة”.

�مل�شدر: �لعالقات �لعالمية – حزب �هلل

بع��ث �لأمن �لعام للجبهة �ل�شعبية لتحري��ر فل�شطن - �لقيادة �لعامة - 
�أحم��د جريل، �ليوم �لثالثاء، برقية �إل��ى �ل�شيد عبد�مللك بدر�لدين �حلوثي 

معزياً يف �لرئي�س �ل�شهيد �شالح �ل�شماد.
وق��ال �أحمد جريل يف برقية �لع��ز�ء "با�شم �ل�شع��ب �لفل�شطيني �ملجاهد 
وبا�شم رفاقي خا�شة يف قيادة �جلبهة نبارك ونعزي �ل�شعب �ليمني وقيادة 
�أن�شار �هلل با�شت�شهاد �لقائد �شالح علي �ل�شماد �لذي عرف ب�شجاعته ولغته 

�لوحدوي��ة ورجاحة عقل��ه ودوره �ل�شيا�شي و�ملي��د�ين يف رد عدو�ن حتالف 
�لإرهاب �ل�شعودي �ل�شهيوين وملحقاته".

و�أكد �أحم��د جريل يف برقية �لعز�ء �لوقوف �إلى جانب �ل�شعب �ليمني يف 
مو�جه��ة ه��ذ� �لرنامج �ل�شهي��وين �لأمريكي �لذي يهدف �إل��ى تفكيك عو�مل 

�لقوة يف �أمتنا و�شرب حمور �ملقاومة.

�عت��رت حرك��ة ع�شائ��ب �ه��ل �حل��ق 
�لعر�قية ��شت�شهاد �ل�شهيد �لقائد �ملجاهد 
�شال��ح �ل�شماد رئي���س �ملجل�س �ل�شيا�شي 
�لعل��ى ك�شهيد �آخر يزف��ه �ل�شعب �ليمني 
نتيج��ة  ل�شتهد�ف عدو�ن �شع��ودي �آخر 
ياأتي �شم��ن ��شتهد�ف ك�ش��ر �إر�دة �شعب 

لميكن �أن تنك�شر �ر�دته.
و�و�شحت �حلركة يف بيان تلقت وكالة 
�ل�شحاف��ة �ليمني��ة ن�شخة من��ه �أن تاريخ 
بالن�ش��ال  حاف��ال  كان  �ل�شم��اد  �ل�شهي��د 

و�ملو�قف �ل�شلبة �لتي ل تلن يف مو�جهة 
�ل�شتكب��ار عل��ى طري��ق �لم��ام �حل�شن 

)عليه �ل�شالم( ونال �ل�شهادة.
ولفت �لبيان �أن �ل�شعب �ليمني �شيبقى 
قلع��ة لل�شم��ود م��اد�م ولود� ملث��ل هوؤلء 
�لقادة �لذين برهن��و� على عد�لة ق�شيتهم 
وخ��زي عدوهم مديناً جتاه��ل �ملوؤ�ش�شات 
له��ذه  و�لعربي��ة  و�ل�شالمي��ة  �لدولي��ة 
�جلر�ئم �لتي يقوم بها �لتحالف �ل�شعودي 

يف �ليمن.

و�أكد �لبيان �ن �غتيال �أي قائد يف �ليمن 
ل��ن يغ��ر م��ن �ملعادلة �ش��يء ب��ل �شيزيد 
�بنائ��ه �شر� وثبات��ا عل��ى ق�شيتهم. كما 
�ك��د وق��وف وت�شام��ن حرك��ة ع�شائ��ب 
�أه��ل �حل��ق �لعر�قي��ة م��ع ق�شي��ة �ليمن 
ومظلومي��ة �ل�شع��ب �ليمن��ي �ل��ذي ياأبى 
�إل �ن يك��ون �لن�ش��ر حليفه وب��اأن جر�ئم 
�لب��ادة بح��ق �لطفال و�لن�ش��اء يف �ليمن 
�شتك��ون نقط��ة �ش��ود�ء يف جب��ن �لقتل��ة 

و�ملجرمن.

قدم��ت وز�رة �خلارجي��ة �لإير�نية �ليوم �لثالث��اء �أحر �لتعازي 
لل�شع��ب �ليمن��ي و�ملجل���س �ل�شيا�شي �لأعل��ى با�شت�شه��اد �لرئي�س 

�شالح �ل�شماد.
وقال��ت يف بي��ان له��ا �إن �ل�شع��ب �ليمن��ي �شيجن��ي ثم��ار �نت�شار 

مقاومته وجهاده �شد �ملعتدين يف �لقريب �لعاجل.
ويف وق��ت �شاب��ق �أ�ش��در �أم��ن �ملجل���س �لأعل��ى لالأم��ن �لقومي 
�لإي��ر�ين علي �شاخماين، بيانا قدم في��ه تعازيه لليمن حكومة و�شعبا 
با�شت�شهاد رئي�س �ملجل�س �ل�شيا�شي �شالح �ل�شماد.. وندد �شاخماين 
يف بيان��ه بجر�ئم �ل�شعودي��ة �ملتمثلة يف قتل �ل�شعب �ليمني �لأعزل، 

موؤك��د� �أن �غتي��ال �لق��ادة �ل�شيا�شي��ن يعن��ي �لهروب م��ن �حلو�ر 
و�خلروج من د�ئرة �لعقل و�حللول �ل�شيا�شية.

و�أ�ش��اد ب��دور �ل�شهي��د �شال��ح �ل�شم��اد يف حتقي��ق �ل�شتق��الل 
و�لوح��دة و�لع��زة لل�شعب �ليمني �ملق��اوم، م�شيف��ا �أن دم �ل�شهيد 
�لطاه��ر �أثبت �أحقي��ة كفاح �ل�شعب �ليمني وك��ذب مز�عم �ل�شلطات 

�ل�شعودية.
وهن��اأ �شاخماين مهدي �مل�ش��اط لختياره رئي�ش��ا جديد� للمجل�س 
�ل�شيا�شي �ليمن��ي، موكد� على ��شتمر�ر دعم �إير�ن لليمن و�لتعاون 

�ل�شيا�شي معه حلل �لأزمة �لتي تع�شف به وو�شع حد للعدو�ن.

حركة عصائب أهل احلق العراقية:
 إرادة الشعب اليمني لن تنكسر باستشهاد الرئيس صاحل الصماد

اخلارجية اإليرانية :
ليس بعيدًا ذلك اليوم الذي سيتذوق فيه الشعب اليمني الصامد 

منذ ثالث سنوات بوجه املعتدين طعم جهاده

جبهة حترير فلسطني:
اغتيال الرئيس الصماد إرهاب دولي يستهدف محور املقاومة

ملف
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■ �حلم��د هلل �لقائ��ل )) �إن 
�ملوؤمن��ن  م��ن  ��ش��رتى  �هلل 
�نف�شه��م و�مو�له��م ب��ان لهم 
�جلن��ة (( و�لقائ��ل �شبحانه 
وتعالى )) من �ملوؤمنن رجال 
�شدق��و� م��ا عاه��دو� �هلل عليه 
فمنه��م م��ن ق�شى نحب��ه ومنهم 
م��ن ينتظ��ر وم��ا بدل��و� تبديال (( 
�شيدن��ا  عل��ى  و�ل�ش��الم  و�ل�ش��الة 
حممد وعل��ى �له �لطاهري��ن .. بكل 
فخ��ر و�عت��ز�ز وقل��وب ميلوؤها 
�لر�شا و�ل�شر و�ل�شمود 

و�لتحدي ..
ننع��ي لل�شعب �ليمني 
��شت�شهاد  جمع��اء  ولالأمة 
�ملجاه��د  �ملوؤم��ن  �لرج��ل 
�ملجل���س  رئي���س  �لعظي��م 
�لرئي���س  �لعل��ى  �ل�شيا�ش��ي 
�ل�شهي��د / �شالح علي �ل�شماد بعد 
عمر حافل باملاآثر �لعظيمة من �لعمل 
و�لعط��اء و�لن�شال و�جله��اد و�ل�شر 

و�ل�شمود يف �شتى �ملر�حل و�لظروف و�لو�شاع و�أق�شاها ..
وق��د لقي �هلل تعالى جماه��د� بطال وهو يتطلع �إلى لقاء ربه �شهيد� ظهر 
يوم �خلمي�س 3 / �شعبان 1439ه� �ملو�فق 19 �بريل 2018 م يف حمافظة 
�حلديدة �ث��ر ��شتهد�فه بغارة جوية من قبل ط��ر�ن �لعدو�ن �لأمريكي 

�ل�شعودي وهو يوؤدي و�جبه �لوطني .
�إن �ل�شهي��د �لرئي���س يف م�ش��رة جه��اده �لعظيم��ة مل 

يخ�ش��ع ومل يتو�ن ومل يهن ومل يرت�جع و كان كلما 
�زد�دت �لتهدي��د�ت �زد�د �شمودً� و�شرً� وقوة 

حتى و�شل �إلى �آخر �ملر�حل يف حياته و�أبرزها 
و�أهمها و�أكرها م�شوؤولية وهي فرتة رئا�شته 
للبلد و�لتي �تت يف ظروف ��شتثنائية حرجة 
وح�شا�ش��ة ، وم�شحونة بالتناق�شات ، فاثبت 

�ن��ه رجل �ملرحلة �جلدي��ر بالنجاح و�لتحدي 
مل ي�شق �شدره يوم��ا ومل يفقد تو�زنه حتى يف 

��ش��د �لظ��روف و�حرجه��ا، و�أثبت حكمت��ه و�شعة 
�ش��دره ووطنيت��ه بنهج��ه �لتو�فق��ي يف كل �ملو�ق��ف 

و�لظ��روف ، وكان �حل�ش��ن �لآم��ن لكل �طي��اف �ل�شعب وكل 
تيار�ت��ه �ل�شيا�شي��ة و�لفكرية و�لقبلية ب��ال ��شتثناء �م��ام كل �ملوؤ�مر�ت 
�لد�خلي��ة و�خلارجية ، وكان �ل��ويف للجي�س و�للج��ان �ل�شعبية و�لقوى 
�لأمنية ورمز� للنظ��ام و�لقانون و�لقيم و�ملبادئ �ملثلى و�لهوية �ليمنية 

�لإميانية �جلامعة .

ولعظيم حر�شه ووفائه ل�شعبه ووطنه كان رجل دولة قائد� على جميع 
�مل�شتويات ويف كل �جلبهات يعد �لعدة ويجهز �لرجال ويرعى ويتابع كل 
ما ت�شتلزم��ه معركة �ملو�جهة �لقائمة و�ملحتملة عل��ى �ل�شو�حل �ليمنية 
وغره��ا م��ن ثغور �لأر���س �ليمني��ة ، وما نزول��ه �ملتكرر �إل��ى �حلديدة 
وح�ش��وره �ملن��اور�ت وم�شاركته يف �ل��دور�ت �لتدريبي��ة و�لتاأهيلية 
و�إ�شر�ره عل��ى �لنزول �إلى �ل�شاحل قبي��ل ��شت�شهاده رغم 

علمه باخلطورة �إل دليل و�شاهد على ذلك .
ووفاء� لهذ� �لقائد �لعظيم عهد� نقطعه و�شعبنا 
�ليمن��ي �لعظيم �ن نقابل �لوفاء بالوفاء و�ل�شدق 
بال�ش��دق و�ن نك��ون �وفي��اء له ولدم��ه �لطاهر 
�ل��ذي قدمه مع ثلة من رفاق دربه وكل �ل�شهد�ء 
�لذي��ن بذل��و� �أرو�حه��م يف �شبي��ل �هلل و�لوط��ن 
و�حلري��ة و�لقيم و�لإباء و�ل�شموخ و�ن نو��شل 
�ل�شم��ود و�لت�شحي��ة �شعبا �شام��دً� �شّمادً� حتى 

حتقيق �لن�شر.
كما عهدنا له �ن �ل�شعار �لذي رفعه �ل�شهيد ))يد تبني 
ويد حتمي(( �شيك��ون عنو�نا للمرحلة �لقادمة وخارطة طريق 
نح��و عم��ل موؤ�ش�شي بن��اء وحترك جه��ادي �شام��ل وفاع��ل ملقارعة قوى 
�لغزو و�لحتالل عهد� لن نفرط فيه وطريقا لن نحيد عنها مهما كان حجم 

�لتحديات .
�إن �لأم��ة �لت��ي يق��دم قادته��ا �أنف�شهم قر�ب��ن من �ج��ل �هلل ودفاعا عن 

�مل�شت�شعف��ن من عباده لهي �م��ة ع�شية على �لأعد�ء ل ميكن �أن تركعها 
�لأحد�ث �أو تنحني �أمام �لعا�شفة وهي �مة موعودة بن�شر �هلل وتاأييده

و�شنثب��ت لقوى �لع��دو�ن �إننا قيادة وحكوم��ة وموؤ�ش�شات و�شعبا 
�أم��ة ع�شي��ه ل��ن نلن ول��ن نه��ون ول��ن ننك�ش��ر و�شنو��ش��ل خطو�ت 
�ل�شم��ود و�لن�ش��ر �لتي خطها �لرئي�س �ل�شهيد بدم��ه و�شنكون �أوفياء 
ل�شهيدن��ا وقيادتنا و�متنا و�شعبنا وليعل��م �لظامل �لغازي �ملعتدي �ن 
ه��ذه �جلرمية لن مت��ر دون رد مزلزل وموجع فالع��ن بالعن و�ل�شن 
بال�ش��ن وعلى �مر�ء �لع��دو�ن �أن يفهمو� �أنهم �شي��د فعون �لثمن غاليا 
ول��ن يذوق��و� طعم �لمن منذ �لي��وم بعون �هلل وقوت��ه و�شيعلم �لذين 

ظلمو� �أي منقلب ينقلبون.
�إننا يف �ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى ندعو جماهر �ل�شعب �ليمني �لعظيم 
�إل��ى �حل�شور �مل�ش��رف لت�شييع �ل�شهي��د يف �لزمان و�مل��كان �لتي حتدده 
�للجن��ة �ملنظمة ونعلن �حلد�د �لوطني مل��دة ثالثة �أيام وتنكي�س �لأعالم 

مدة �أربعن يوما .
» �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون «

�خللود لل�شهد�ء .. �ل�شفاء للجرحى .. �خلال�س لالأ�شرى
�شادر عن �ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى – �شنعاء
7/ �شعبان /1439ه� �ملو�فق 4/23/ 2018م

كم��ا �ق��ر �ملجل���س �ختي��ار �لأخ مه��دي حممد ح�ش��ن �مل�ش��اط رئي�شاً 
للمجل���س �ل�شيا�ش��ي �لأعل��ى لل��دورة �لقادم��ة وفق��ا لالئح��ة �لد�خلي��ة 

للمجل�س.

ن�س �لرقية: ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
جان��ب �لأخ �لعزي��ز و�لقائ��د �ل�شاب��ر و�حلكي��م 
�شماحة �ل�شيد عبد �مللك بدر �لدين �حلوثي حفظه �هلل 

تعالى ون�شره. �ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته
نتقدم �أنا و�إخو�ين يف قيادة حزب �هلل من �شماحتكم 
باأحر �لتعازي و�أغل��ى �لتريكات ل�شت�شهاد �ملجاهد 
�لكب��ر و�لقائ��د �ل�شج��اع �لرئي���س �شال��ح �ل�شم��اد 
رحم��ه �هلل تعال��ى. نع��زي لفق��د قائد عزي��ز وكرمي، 
ونبارك لنيله �لو�شام �لله��ي �لرفيع، و�شام �لكر�مة 
م��ن �هلل “وكر�متنا م��ن �هلل �ل�شه��ادة”.. كما نتوجه 
�إل��ى عائلت��ه �ل�شريف��ة، ون�ش��األ �هلل تعال��ى �أن مي��ّن 

عليه��ا بال�ش��ر و�ل�شلو�ن، و�إلى �ملجل���س �ل�شيا�شي 
�لأعل��ى، و�إل��ى جميع �إخو�نن��ا و�أخو�تن��ا يف حركة 
�أن�ش��ار �هلل �ملبارك��ة، و�إلى �ل�شع��ب �ليمني �ل�شامد 
و�ملظلوم و�لأبي و�ل�شريف، �شائلن �ملولى تعالى �أن 
ميّن عليه��م جميعاً بالفرج �لعاج��ل و�لن�شر �لقريب 
و�لفتح �ملبن.. لقد كان �ل�شهيد �لقائد �لرئي�س �شالح 
�ل�شم��اد رحمه �هلل �شندً� كب��رً� لكم يف هذه �ملو�جهة 
�ل�شج��اع  للقائ��د  ر�ئع��اً  منوذج��اً  وق��ّدم  �لك��رى، 
و�ملتو��شع و�مل�شوؤول، و�حلا�شر د�ئماً يف �ل�شاحات 

و�مليادين، و�لعا�شق لل�شهادة.
�إن �شه��ادة ه��وؤلء �لقادة كانت د�ئم��اً تعطي دفعاً 

قوي��اً وهائاًل للمجاهدين و�ملظلومن ملو��شلة طريق 
�جله��اد و�ل�شر وحتمل �ل�شع��اب، كما �شهادة �شيد 
�ل�شه��د�ء �أبي عبد �هلل �حل�شن علي��ه �ل�شالم �لتي ما 

ز�لت تلهم �لثائرين منذ مئات �ل�شنن.
�إن ه��ذه �جلرمية، و�لتي ت�ش��اف �إلى بقية جر�ئم 
�لعدو�ن �ل�شع��ودي – �لأمركي على �شعبكم ت�شكل 
دلي��اًل �إ�شافياً على مدى ظالمي��ة ووح�شية قادة هذ� 
�لعدو�ن، ويف نف�س �لوقت على مدى �شر ومظلومية 

وحقانية هذ� �ل�شعب �ليمني �لغيور.
�شماحة �ل�شيد �حلبيب و�لغايل

�إنن��ي �أدرك جي��دً� حقيقة م�شاعرك��م يف هذه �لأيام 

ويف ه��ذه �حلادث��ة �لكب��رة، لأنن��ي عاي�شت جتارب 
م�شابه��ة له��ا يف فق��د ق��ادة كان��و� �شندً� وق��وة يف كل 
�ملر�ح��ل، �إل �أن �ميانك��م �لعظي��م و�شركم �جلميل 
وعزمك��م �لر��ش��خ وقدرتك��م �لكب��رة عل��ى حتم��ل 
�ل�شد�ئ��د �شيجعلكم �ن �ش��اء �هلل تعالى تعرون هذه 

�ملحنة مرفوعي �لروؤو�س �شاخمي �لقامات.
عّظ��م �هلل �جوركم، ون�شركم، وحفظكم، و�أطال يف 

عمركم، و�أبقاكم عزً� وفخر لالإ�شالم و�ليمن و�لأمة.
ح�شن ن�شر �هلل

�لثالث��اء 7 �شعب��ان 1439 ه��� �ملو�ف��ق 4-24-
.2018

 السيد حسن نصر اهلل يعزي السيد عبدامللك بدرالدين احلوثي في استشهاد الرئيس الصماد .. ستعبرون هذه احملنة مرفوعي الرؤوس شامخي القامات

و�أكد �لبيان �ن �غتيال �أي قائد يف �ليمن 
ل��ن يغ��ر م��ن �ملعادلة �ش��يء ب��ل �شيزيد 
�بنائ��ه �شر� وثبات��ا عل��ى ق�شيتهم. كما 
�ك��د وق��وف وت�شام��ن حرك��ة ع�شائ��ب 
�أه��ل �حل��ق �لعر�قي��ة م��ع ق�شي��ة �ليمن 
ومظلومي��ة �ل�شع��ب �ليمن��ي �ل��ذي ياأبى 
�إل �ن يك��ون �لن�ش��ر حليفه وب��اأن جر�ئم 
�لب��ادة بح��ق �لطفال و�لن�ش��اء يف �ليمن 
�شتك��ون نقط��ة �ش��ود�ء يف جب��ن �لقتل��ة 

و�ملجرمن.

موؤك��د� �أن �غتي��ال �لق��ادة �ل�شيا�شي��ن يعن��ي �لهروب م��ن �حلو�ر 
و�خلروج من د�ئرة �لعقل و�حللول �ل�شيا�شية.

و�أ�ش��اد ب��دور �ل�شهي��د �شال��ح �ل�شم��اد يف حتقي��ق �ل�شتق��الل 
و�لوح��دة و�لع��زة لل�شعب �ليمني �ملق��اوم، م�شيف��ا �أن دم �ل�شهيد 
�لطاه��ر �أثبت �أحقي��ة كفاح �ل�شعب �ليمني وك��ذب مز�عم �ل�شلطات 

�ل�شعودية.
وهن��اأ �شاخماين مهدي �مل�ش��اط لختياره رئي�ش��ا جديد� للمجل�س 
�ل�شيا�شي �ليمن��ي، موكد� على ��شتمر�ر دعم �إير�ن لليمن و�لتعاون 

�ل�شيا�شي معه حلل �لأزمة �لتي تع�شف به وو�شع حد للعدو�ن.

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
ْمَو�ًتا  ِ �أَ �َش��َنَّ �َلِّذي��َن ُقِتُل��و� يِف �َشِبي��ِل �هلَلّ ق��ال تعال��ى : )َوَل حَتْ
ُ ِمن َف�ْشِلِه  ا �آَتاُه��ُم �هلَلّ ِهْم ُيْرَزُق��وَن َفِرِحَن مِبَ ْحَياٌء ِعن��َد َرِبّ ۚ َب��ْل �أَ
ْن َخْلِفِه��ْم �أََلّ َخْوٌف َعَلْيِهْم  َوَي�ْشَتْب�ِش��ُروَن ِباَلِّذي��َن مَلْ َيْلَحُقو� ِبِهم ِمّ
َ َل  ِ َوَف�ْش��ٍل َو�أََنّ �هلَلّ ��َن �هلَلّ َوَل ُه��ْم َيْحَزُن��وَن َي�ْشَتْب�ِش��ُروَن ِبِنْعَمٍة ِمّ
�أَْجَر�مْلُوؤِْمِنَن(�لآيات170/169�ش��ورة�آل عمر�ن/�شدق  ي��ُع  ُي�شِ

�هلل �لعلي �لعظيم.
تنع��ى حرك��ة �أن�ش��ار �شب��اب ث��ورة 14 فر�ي��ر يف �لبحرين ، 
�ل�شع��ب �ليمني وقائد حرك��ة �أن�شار �هلل قائد �لث��ورة �ل�شيد عبد 
�ملل��ك بدر �لدي��ن �حلوثي ، و�ملجل�س �ل�شيا�ش��ي �لأعلى و�جلي�س 
�ليمن��ي و�للج��ان �ل�شعبية ، و�لأم��ة �لإ�شالمي��ة جمعاء وحمور 
�ملقاوم��ة وكل �أحر�ر و�شرفاء �لعامل با�شت�شه��اد �ملجاهد �لعظيم 
و�لزعي��م �لوطن��ي رئي���س �ملجل���س �ل�شيا�ش��ي �لأعل��ى �ل�شهي��د 
�لرئي���س �شالح علي �ل�شم��اد ، �لذي نال �ش��رف وو�شام �ل�شهادة 

وه��و على درب �جلهاد ، باذل نف�ش��ه �لطاهرة يف �شبيل �هلل وعزة 
وكر�م��ة �شعب��ه �ليمني �لعظي��م ، بعد �أن �شخ��ر حياته يف ميادين 
�جلهاد و�ل�شرف و�لبناء ، وقد عرفه �ل�شعب �ليمني رئي�شا �شريفا 
و�شاحل��ا و�أخ��ا عمل على رف��ع معاناة ه��ذ� �ل�شع��ب ، وتر�شيخ 

قو�عد �لنظام و�لعدل يف �أق�شى �لظروف و�أ�شد �ل�شعاب.
كم��ا و�إن �حلركة تو��شي �أ�شرة �ل�شهيد �ل�شماد ، �شائلة �ملولى 
�لعل��ي �لقدير �أن ي�شك��ن �ل�شهيد �ل�شعيد ف�شي��ح جناته مع �لنبي 
و�آل��ه �لطيب��ن �لطاهري��ن ومع �ل�شه��د�ء و�ل�شديق��ن و�ل�شهد�ء 
و�ل�شاحل��ن وح�ش��ن �أولئ��ك رفيق��ا، و�أن يهل��م ذوي��ه �ل�ش��ر 
و�ل�شل��و�ن..�إن �ل�شهي��د �ملجاهد �شالح �ل�شم��اد �أحد قادة حمور 
�ملقاوم��ة �ش��د �ل�شتكب��ار �لعاملي ، قائ��د وجماهد �ش��د �لعدو�ن 
�ل�شهيو�أمريك��ي و�ل��ذي كان حا�ش��رً� يف جمي��ع �جلبهات و�شوح 
�لقتال جنبا �إلى جنب م��ع �جلي�س �ليمني و�للجان �ل�شعبية �شد 
�لغ��ز�ة و�ملعتدي��ن، وكان حا�ش��رً� جنب��ا �إلى جن��ب مع جماهر 

�شعب��ه ، و�شج��ل بدمه �لطاهر باأن��ه قائد وزعيم وطن��ي �شيخلده 
�لتاري��خ ، و�شيكون �خل��ز و�لعار ملن قام باغتيال��ه وعلى ر�أ�شهم 

�ل�شيطان �لأكر �أمريكا وقرن �ل�شيطان �ملتمثل يف �آل �شعود.
�إن حرك��ة �أن�ش��ار �شب��اب ث��ورة 14 فر�ي��ر حتم��ل �لوليات 
�ملتحدة �أول ومن ثم �لنظام �ل�شعودي ثانيا جرمية �غتيال �لقائد 
و�لزعي��م �لوطني �ل�شيد �شالح �ل�شماد ، وتطالب بتفكيك و�إغالق 
جمي��ع �لقو�عد �لع�شكري��ة �لأمريكي��ة و�لريطاني��ة يف �لبحرين 
و�ملنطق��ة..�إن �جلهد �ل�شتخباري لو��شنطن على مدى 3 �شنو�ت 
م��ن �لعدو�ن �لغا�شم على �ليمن هو �لذي �شاهم يف �غتيال �ل�شهيد 
�ل�شم��اد ، ولذلك فاإنن��ا نطالب �جلي�س �ليمن��ي و�للجان �ل�شعبية 
بالحتفاظ بحق �لرد و��شتهد�ف �لقو�عد �لأمريكية يف �ل�شعودية 
و�لإم��ار�ت و�لبحري��ن ، و�أنه ل �أمان بعد �لي��وم لل�شيطان �لأكر 
�أمري��كا وم�شاحله��ا وقو�تها وجيو�شه��ا وم�شت�شاريه��ا �لأمنين 

و�لع�شكرين يف �ملنطقة.

ن��ّدد �ملتحدث با�ش��م حر�س �لث��ورة �ل�شالمية 
‘�لعميد رم�شان �شريف’ بجر�ئم حتالف �لعدو�ن 
�ل�شع��ودي �ش��د �ل�شعب �ليمن��ي، مقدما �لتعازي 
و�للج��ان  و�جلي���س  �ل�شع��ب  �إل��ى  و�ملو��ش��اة 
�ل�شعبي��ة وقائ��د حرك��ة �ن�شار �هلل يف ه��ذ� �لبلد، 
�ليمن��ي  �ل�شيا�ش��ي  �ملجل���س  رئي���س  با�شت�شه��اد 

�لعلى “�شالح علي �ل�شماد”.
�للك��رتوين  �ملوق��ع  ب��ه  �ف��اد  م��ا  وبح�ش��ب 

�لر�شم��ي للحر���س �لث��وري ي��وم �لثالث��اء، �ك��د 
�لعمي��د �شري��ف “�ن هذه �جلرمي��ة ج�شدت مدى 
جن��اح �ملقاوم��ة و�ل�شم��ود لدى �ل�شع��ب �ليمني 
�لعرب��ي �مل�شل��م و�ملظل��وم يف �ف�ش��ال موؤ�م��ر�ت 
�لقليمي��ن  وحلفائه��م  �ل�شعودي��ة  يف  �ملجرم��ن 
وغ��ر �لقليمي��ن؛ و�ن �لن�ش��ر �لنهائ��ي �شيكون 
م��ن ن�شيبه��م بف�ش��ل �لب��اري تعالى”..وو�شف 
�ملتح��دث با�شم حر�س �لث��ورة �ل�شالمية �ل�شهيد 

�شال��ح �ل�شماد “بان��ه كان منا�شال مينيا خمل�شا 
و�شيا�شي��ا متمر�ش��ا؛ و�ش��دد بالق��ول �ن جر�ئ��م 
�ع��د�ء �ليمن و�ل�شتمر�ر يف قت��ل �شعب هذ� �لبلد 
ومو��شلة �حل�ش��ار �لدو�ئي و�لغذ�ئي �ملفرو�س 
عليه، لن توؤدي �يل �ي نتائج قطعا”..ود�ن �لعميد 
�شريف ب�ش��دة �جلرمي��ة �لخرة �لت��ي �رتكبتها 
�ل�شعودي��ة يف حمافظة �حلدي��دة ، مقدما خال�س 
�لعز�ء و�ملو��شاة �إلى �ل�شعب و�جلي�س و�للجان 

�ل�شعبية وخا�شة �لقائد �ل�شجاع و�ملقاوم حلركة 
�ن�ش��ار �هلل �ل�شيد عبد �ملل��ك بدر�لدين �حلوثي.. 
وخل���س �ملتح��دث با�ش��م �حلر���س �لث��وري �إلى 
�لقول “�ن �لدماء �لطاهرة لل�شهيد �ل�شماد و�شائر 
�ل�شهد�ء �ملظلومن يف �ملقاومة �ل�شالمية �ليمنية 
�شتبق��ي �شارية قطعا يف �شر�ي��ن �ل�شعب �ملجاهد 
له��ذ� �لبل��د و�شتزي��د يف ��ش��ر�ره عل��ى حتقي��ق 

�ملبادئ �ل�شامية �لتي قدم يف �شبيلها

الرئي�س  ينع�ي  العلي�ا  الثوري�ة  رئي�س 
صال�ح الصماد ويحم�ل أمريكا والعدوان 

مسؤولية االغتيال
نعى رئي�س �للجنة �لثورية �لعليا حممد علي �حلوثي، �شالح علي �ل�شماد رئي�س 
�ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى �لذي ��شت�شهد وهو يوؤدي و�جبه �لوطني بغار�ت لطر�ن 

�لعدو�ن مبحافظة �حلديدة �خلمي�س �ملا�شي.
وع��ر رئي�س �للجنة �لثوري��ة �لعليا يف بيان نعي عن �أحر �لتع��ازي لقائد �لثورة 
�ل�شي��د عبد�ملل��ك بدر�لدي��ن �حلوثي وو�لد �ل�شهي��د علي �ل�شماد وكاف��ة �آل �ل�شماد 
و�أع�ش��اء �ملجل���س �ل�شيا�شي �لأعلى و�ل�شع��ب �ليمني يف ��شت�شه��اد �لرئي�س �شالح 
علي �ل�شماد رئي�س �ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى وعدد من رفاقه �إثر ��شتهد�فه بغار�ت 

من قبل طر�ن �لعدو�ن جوية يف حمافظة �حلديدة �خلمي�س �ملا�شي.
وق��ال ” لق��د خ�ش��ر �لوطن �بن��ا بار� و�أح��د �أبرز رجال��ه �لذين وقف��و� بكل جدية 

وم�شئولية يف و�حدة من �أهم �ملر�حل �ل�شتثنائية من تاريخ �شعبنا و�أمتنا.
و�أ�ش��اف” �إن �ل�شهيد قدم �لنموذج �ملتمي��ز للكفاءة �لوطنية يف حتمل �مل�شوؤولية 
جت��اه �شعبه، ومل يدخر جهد� يف تفعيل عمل �أجهزة �لدولة ملا فيه م�شلحة �ل�شعب، 
فق��د كان مقد�ماً �شجاعاً يتنقل يف جبهات �لقتال يزور �ملر�بطن فيها، ود�عماً لعملية 
بن��اء �لقو�ت �مل�شلح��ة، ومعلناً يف ختام �لعام �لثالث للع��دو�ن وبد�ية �لعام �لر�بع 
لل�شمود عن �إطالق م�شروع بن��اء �لدولة، و�إر�شاء مبد�أ �لعمل �ملوؤ�ش�شي، بالتو�زي 
مع معركة �لت�شدي للعدو�ن يف خمتلف �جلبهات، حتت �شعار يد حتمي ويد تبني.

وقال ” كما حق لأبناء �ل�شعب �أن يفاخرو� برئي�س قدم �لدر�س �لعملي على �أهمية 
�لتح��رك �جلاد و�مل�شئول، وبرغ��م خطورة �ملرحلة وهمجية �لعدو؛ فقد ظل مد�فعاً 
ع��ن �ل�شع��ب و�لوطن �أم��ام طغيان و�إج��ر�م �لعدو�ن حت��ى لقي �هلل تعال��ى �شهيدً� 
مكّرم��ا”.. و�أ�شاف ” �إننا يف هذ� �ملقام نوؤك��د لقائد �لثورة �ل�شيد عبد�مللك بدر�لدين 
�حلوث��ي �أن �أبنائه و�إخو�ن��ه �لثو�ر يف كل �ملحافظات �شيظلون عوناً له حتى مي�شي 

ب�شفينة �لوطن و�شعبه و�أمته �إلى �لن�شر و�ثقن باهلل تعالى”.
كم��ا �أكد �أن عملية ��شته��د�ف �ل�شهيد �لرئي�س �ل�شال��ح �ل�شماد هي جرمية حرب 

و�نتهاك �شارخ للقو�نن �لدولية، وعملية �إرهابية مكتملة �لأركان.
وحم��ل حممد عل��ي �حلوث��ي �لإد�رة �لأمريكية وحلفاءها بالع��دو�ن على �ليمن، 

م�شوؤولية هذ� �لغتيال لرجل �حلو�ر و�ل�شيا�شة و�ل�شالم.

احلرس الثوري اإليراني :
جرمية اغتيال الصماد دلت بأن مقاومة وصمود الشعب اليمني األسطوري أفشلت مؤامرة السعودية وحلفائها

حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير البحرينية :
الشهيد الرئيس الصماد كان حاضرًا  إلى جانب اجلماهير قائدًا سيخّلده التاريخ 

حركة عصائب أهل احلق العراقية:
 إرادة الشعب اليمني لن تنكسر باستشهاد الرئيس صاحل الصماد

اخلارجية اإليرانية :
ليس بعيدًا ذلك اليوم الذي سيتذوق فيه الشعب اليمني الصامد 

منذ ثالث سنوات بوجه املعتدين طعم جهاده

االثنني
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�ل�شيا�شي��ة  و�لتنظيم��ات  �لح��ز�ب  نع��ت 
و�لفعاليات �جلماهرية و�ل�شعبية �لأخ �شالح 
�ل�شماد رئي�س �ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى �لذي 
��شت�شهد بغار�ت لط��ر�ن �لعدو�ن �ل�شعودي 
�لأمريكي �خلمي�س �ملا�شي وهو يوؤدي و�جبه 

�لوطني يف حمافظة �حلديدة.
وحذرت �لحز�ب يف بيانات �أ�شدرتها، قوى 
�لع��دو�ن و�ل�شتكبار م��ن �أن هذه �جلرمية لن 

متر دون عقاب ..
لفت��ة �إلى �أن �ل�شعب �ليمني لن يفرط يف دم 
�ل�شهي��د وكل �ل�شهد�ء �لذين ق�شو� يف مو�جهة 
�لعدو�ن عل��ى �ليمن و�أن على ه��ذه �لقوى �أن 

تن�شى من �ليوم �لأمان و�لطماأنينة.
و�أكدت �لح��ز�ب يف بياناتها على �أهمية �أن 
يكون �ل�شع��ب �ليمني عونا و�شن��دً� ل�شتكمال 
�مل�ش��روع �لذي �أطلقه �لرئي���س �ل�شهيد �شالح 

�ل�شماد بعنو�ن ” يد تبني ويد حتمي”.
و��ش��ارت �لحز�ب �إل��ى �أن �لرئي�س �ل�شهيد 
�ل��ذي ق��اد �لوط��ن يف ه��ذه �ملرحل��ة �ل�شعبة، 
مرحل��ة �ل�شمود و�ملو�جهة للع��دو�ن �لغا�شم 
ت��رك ماآث��ر جليل��ه تخل��دت يف ذ�ك��رة �ل�شعب 
وغر�شت فيه روح �ل�شمود و�لت�شدي للعدو�ن 
وكافة �لتحديات و�ملخاطر �ملحدقة، فلقد كان 
حا�شرً� بنف�شه يف كل ميد�ن من ميادين �ل�شرف 
و�لف��د�ء ويف كل موق��ع م��ن مو�قع بن��اء دولة 
�لنظ��ام و�لقانون و�ملوؤ�ش�ش��ات، دولة �لوحدة 
و�ل�شر�ك��ة و�حلد�ث��ة وبن��اء �ليم��ن �جلدي��د 
�ملتح��رر م��ن كل �أ�ش��كال �لو�شاي��ة و�لتبعي��ة 
و�لهيمن��ة و�لغ��زو و�لحتالل، ل��ذ� فاإنه تخلد 
يف وج��د�ن وم�شاعر �ل�شع��ب بروحه �لوطنية 
�مل�شوؤولة ع��ن كل �شر يف هذ� �لوطن وبروحه 

�لوفاقية �ملحبة لل�شالم و�ل�شتقر�ر و�لبناء.

وحكم��ة  مو�ق��ف  �إل��ى  �لح��ز�ب  ولفت��ت 
�ل�شهيد �ل��ذي ��شتهدفه ط��ر�ن �لعدو�ن وهو 
ي��وؤدي و�جب��ه �لوطن��ي، يف متابع��ة �جلبهات 
وتفق��د �أح��و�ل �ملو�طن��ن وتلم���س همومه��م 
ومعاناته��م، و �أن ق��وى �لع��دو�ن �أقدمت على 
تنفي��ذ هذه �جلرمية مع �شابق �إ�شر�ر وتر�شد 
بث��الث غ��ار�ت يف �ش��ارع �خلم�ش��ن مبحافظة 
�حلديدة،ه��ذه �جلرمية وكاف��ة �جلر�ئم �لتي 
ترتكبه��ا �أنظم��ة دول �لع��دو�ن ل��ن مت��ر دون 
رد م��وؤمل لدول �لع��دو�ن، معرة ع��ن خال�س 
�لتع��ازي �إل��ى �أ�شرة �لرئي���س �ل�شهيد �ل�شماد 

وعموم �ل�شعب �ليمني.
و�ش��ددت �لأح��ز�ب عل��ى دعمه��ا وتاأييدها 
لالأخ مهدي حممد ح�شن �مل�شاط �لذي �ختاره 
�ملجل���س �ل�شيا�ش��ي �لأعل��ى رئي�ش��ا للمجل�س 

للدورة �لقادمة وفقا لالئحته �لد�خلية.
ع��زت حرك��ة كر�م��ة �ملعار�ش��ة يف �ل�شعودي��ة �لأم��ة �لعربي��ة 
و�لإ�شالمي��ة و�ل�شع��ب �ليمني �حلبي��ب وحكومته عام��ة ولالإخوة 
يف �أن�ش��ار �هلل و�ل�شي��د عبد �مللك �حلوثي خا�ش��ة يف ��شت�شهاد �لأخ 
�لعزي��ز �لقائ��د رئي���س �ملجل���س �ل�شيا�ش��ي �لأعلى يف �ليم��ن �شالح 

�ل�شماد.
و�أد�ن��ت �حلرك��ة يف بيان هذ� �لفع��ل �لآثم وما �شبق��ه من جر�ئم 
ب�شعة لي���س �آخرها �جلرمية �ل�شنيعة �لت��ي �رتكبتها دول �لتحالف 
م�ش��اء �لحد با�شتهد�فها حلفل زف��اف يف بني قي�س مبحافظة حجة، 
و�لت��ي ر�ح �شحيته��ا 88 مو�طن��ا �أغلبه��م م��ن �لن�ش��اء و�لأطفال، 
تقطع��ت �أو�شاله��م دون �أي ذن��ب بفع��ل همجي��ة نظام �ب��ن �شلمان 
و�أ�شلحت��ه �لأمريكية، و�أكدت �حلركة �أن ه��ذ� �لدم �لطاهر �شينقلب 

�أعا�شر من �شرف و�باء يزلزل عرو�س �لطغاة عاجال ل �آجال.

وقالت �حلركة �إنه “كما يحدونا �لأمل بانت�شار �شعبنا �ل�شعودي 
عل��ى ه��ذ� �لنظ��ام �ل��ذي زج باأبنائن��ا يف ه��ذه �حل��رب �لظاملة �شد 
�أ�شقائه��م و�إخو�نهم بالدم و�لدي��ن و�لعروبة وت�شبب بقتل وت�شريد 
وج��رح �لآلف م��ن �أبن��اء �ل�شعب��ن �ل�شقيق��ن وذل��ك كل��ه �إر�شاًء 
وحتقيقاً مل�شالح و�أهد�ف �ل�شهيونية �لعاملية و�أمريكا وحلفائها".

و�أ�شافت “�إننا يف حركة كر�مة �ملعار�شة ندعو �شعبنا �ل�شعودي 
و�ليمن��ي للتكات��ف و�لوحدة م��ن �أجل �إنه��اء هذه �حل��رب �لعبثية 
�لظامل��ة ب�شتى �لو�شائل و�لط��رق �لقانوني��ة و�ل�شيا�شية و�مليد�نية 
ونذك��ر �جلمي��ع بق��ول ر�ش��ول �لرحمة �شيدن��ا حممد علي��ه �ل�شالة 
و�ل�ش��الم “�إن �ل�شاكت عن �حلق �شيط��ان �أخر�س” لذلك ندعو �لأمة 
�لإ�شالمية و�لعربية ملو�جهة �لظلم بكافة �لطرق و�لو�شائل لتحقيق 

ن�شر �أمتنا �لذي بات و�شيكاً باإذن �هلل تعالى”.

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
ول تقول��و� ملن يقتل يف �شبيل �هلل �أمو�ت بل 

�أحياء ولكن ل ت�شعرون
�ش��دق �هلل �لعل��ي �لعظي��م ياأب��ي �لأبط��ال 
�إل �أن يفارق��و� �حلي��اة معتنق��ن من�شودته��م 
�ل�شه��ادة، فهنيئا مل��ن نالها ب�شع��ي �ليها رغم 
�أمل �لفر�ق �لخوي و�جلهادي �لعقائدي �لذي 
ق��د تركه فين��ا.. �أعزي �ل�شع��ب �ليمني و�لأخ 
�ملجاهد قائد حركة �أن�شار �هلل �ل�شيد عبد �مللك 
�حلوث��ي و�لع��امل �لإ�شالم��ي وكل �ملقاوم��ن 
�ل�شرف��اء يف �لع��امل بتتوي��ج رئي���س �ملجل���س 
بو�ش��ام  �ل�شم��اد  �لأعل��ى �شال��ح  �ل�شيا�ش��ي 

�ل�شه��ادة، خا�شة و�أن غرميه ه��و عدو �لدين 
�ل�شالم��ي و�مل�شلم��ن �ل�شعودي��ة و�أعو�نه��ا 
ورعاتها.. ن�شتلهم من �شادتنا وقادتنا و�أئمتنا 
�ل�ش��ر على �مل�شائب ف�شج��اد �آل �لبيت عليه 
وعليه��م �ف�ش��ل �ل�شالة و�ل�شالم ق��ال "ما من 
قط��رة �أح��ب �إل��ى �هلل ع��ز وجل م��ن قطرتن، 
قط��رة دم يف �شبيل �هلل وقط��رة دمعة يف �شو�د 
�للي��ل ل يريد بها �لعبد �إل �هلل عز وجل" ، نعم 
�إن��ه �لتوحي��د �حلقيقي و�لن�ش��ر �لأبدي.. �إن 
جرمي��ة �غتيال �ل�شهي��د �ل�شماد �آملتن��ا، لكننا 
�شنبقى منت�شري��ن ونا�شرين لل�شعب �ليمني 
�لقريب، ولكل م�شت�شعف يف �ملنطقة و�لعامل.. 

�شهيدن��ا كان و�شيبقى �شوك��ة يف �أعن كيان �آل 
�شع��ود ورعاتهم �أم��ركا وبريطانيا وحلفائهم 
كما �أن جرمية �غتياله تثبت للعامل وح�شيتهم 
وهمجيتهم..و�إنن��ا �إذ نك��رر �لع��ز�ء ب�شهيدنا 
�لرئي���س �ل�شماد، جن��دد تاأكيدنا عل��ى �لدعم 
�مل�شتم��ر للخط �جلهادي �ل��ذي ��شت�شهد عليه 
ووقفتنا �إلى جانب �ل�شرفاء يف �ليمن �حلبيب، 
�شائلن �هلل تعالى �أن مين على �ل�شعب �ليمني 

بالن�شر �لعاجل و�لفتح �ملبن.
�أخوكم �ل�شيخ �أكرم �لكعبي

�لأم��ن �لع��ام للمقاوم��ة �لإ�شالمي��ة حركة 
�لنجباء

�أد�ن �لأم��ن �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو 
غوتري���س �غتيال رئي�س �ملجل���س �ل�شيا�شي 
�لأعل��ى يف �ليم��ن �شال��ح �ل�شم��اد م��ن قب��ل 

�لتحالف �لذي تقوده �ل�شعودية.
ونق��ل �ملبع��وث �لأمم��ي مارت��ن غريفي��ث 
�ل�شم��اد  �شال��ح  مبقت��ل  غوتري���س  تع��ازي 

يف �ت�ش��ال، �لي��وم �لثالث��اء م��ع نائ��ب وزي��ر 
�خلارجية بحكومة �شنعاء ح�شن �لعزي.

وقال غوتري�س �إن �جلرمية مد�نة وتخالف 
�لقو�نن �لدولية.

�لع��زي بدوره دع��ا �لأم��م �ملتح��دة للقيام 
بدوره��ا ووق��ف �نته��اكات �لتحال��ف للقو�نن 

“ح��ق �ل�شع��ب  �لدولي��ة موؤك��دً� م��ا و�شف��ه 
�ليمن��ي قي��ادة و�شعب��اً يف �ل��ذود ع��ن كر�مته 
�لدف��اع  و�شائ��ل  بكاف��ة  �لعادل��ة  وق�شيت��ه 
�مل�شروع��ة م�شتم��دً� عزميته وقوت��ه من روح 
ونهج �لرئي���س �ل�شهيد و دماء كافة �ل�شهد�ء” 

بح�شب تعبره.

نع��ت �للجن��ة �جلز�ئري��ة ملنا�شرة �ل�شع��ب �ليمني �لرئي���س �شالح 
�ل�شم��اد رئي���س �ملجل���س �ل�شيا�شي �لأعل��ى �ثر تعر�ش��ه لق�شف جوي 
من �لع��دو�ن �ل�شعودي �لإمار�تي �ل�شهيو�أمريكي وهو يقوم بو�جباته 

ويتفقد �أحو�ل �لوحد�ت �لقتالية و�ل�شعب مبدينة �حلديدة.
وبارك��ت �للجن��ة يف بي��ان ح�شل��ت "�مل�ش��رة نت" عل��ى ن�شخة منه 
"للرئي�س �ل�شماد �ل�شهادة �لتي طاملا حلم بها ويرددها يف كل خطاباته". 
وتقدمت �للجن��ة بخال�س �لعز�ء " ل�شيد �ملقاومة �ليمنية �ل�شيد عبد 
�ملل��ك بدر�لدين �حلوثي و�ل�شع��ب �ليمني و�ملجل���س �ل�شيا�شي �لأعلى 

و�جلي���س �ليمن��ي و�للج��ان �ل�شعبي��ة و�أن�ش��ار �هلل و�أ�ش��رة �ل�شهيد يف 
فقيده��ا، فقيد �لأمة �لعربية و�لإ�شالمي��ة، لأن �ل�شعب �ليمني ب�شموده 
�لأ�شط��وري يف وج��ه �لع��دو�ن �إمن��ا ه��و دفاع ع��ن �لأمة جمع��اء وعن 

�مل�شت�شعفن، �شد �لغطر�شة وفر�س �لو�شاية على �ل�شعوب".
و�أ�ش��ار بي��ان �للجن��ة �جلز�ئري��ة ملنا�شرة �ل�شع��ب �ليمن��ي �إلى �أن 
�لثور�ت و�ملقاومات �لعظيمة تتطلب دفع دماء زكية لرجال عظام �أمثال 
�لرئي���س �ل�شماد، و�لأجي��ال �لقادمة ل ميكنها �لتفري��ط يف دماء هوؤلء 

�لعظماء.

نعت قياد�ت جمي��ع حمافظات  �جلمهورية 
�لتنفيذي��ة   و�ملكات��ب  �ملحلي��ة  و�ل�شلط��ات 
�ملجل���س  رئي���س  �ل�شم��اد  �شال��ح  �لرئي���س 
�ل�شيا�ش��ي �لأعل��ى �لذي ��شت�شه��د وهو يوؤدي 
و�جب��ه �لوطن��ي �خلمي�س �ملا�ش��ي مبحافظة 
��شته��د�ف  �أن  �لبيان��ات  �حلديدة..و�أك��دت 
�لع��دو�ن �لرب��ري للرئي�س �ل�شم��اد لن يزيد 

�أبناء �ليمن �إل ق��وة ومتا�شكا و�شالبة وثباتا 
يف مو�جهة �لعدو�ن و�لتعجيل يف دحر �لغز�ة 

و�ملحتلن من �أر�س �ليمن.
و�أ�ش��ارت �إل��ى �أن جر�ئم حتال��ف �لعدو�ن 
بح��ق �ليم��ن �أر�ش��ا و�إن�شان��ا و�آخرها جرمية 
��شتهد�ف رئي�س �ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى لن 
مت��ر دون عقاب و�شيكون �ل��رد مزلزل فوق ما 

تت�شوره دول �لعدو�ن.
و�أكدت �لبيانات تاأييدها للقيادة �ل�شيا�شية 
و�ملجل���س �ل�شيا�ش��ي �لأعلى ممثل��ة بالرئي�س 
مه��دي �مل�ش��اط.. مبين��ا �أن حمافظ��ة �شنعاء 
مب�شائخه��ا ومكوناتها ما�شية عل��ى �لدرب يف 
مو��شل��ة م�ش��رة �لن�شال للدف��اع عن �لوطن 

و�أمنه و��شتقر�ره .

قيادات محافظات اجلمهورية والسلطات احمللية واملكاتب التنفيذية تنعي الرئيس صاحل الصماد

األحزاب والتنظيمات السياسية والفعاليات اجلماهيرية تنعي استشهاد الرئيس الصماد

اللجنة اجلزائرية ملناصرة الشعب اليمني تنعى الشهيد الرئيس الصماد

األمم املتحدة: 
اغتيال صال�ح الصماد جرمية مدانة وختالف القوانني الدولية

نائب رئيس هيئة احلشد الشعبي في العراق :
 الرئيس صاحل الصماد  شهيد األمة كلها في مواجهة الوهابية واإلرهاب وحلفائها.

تقدم �لتجمع �لعربي و�ل�شالمي لدعم خيار �ملقاومة بخال�س �لعز�ء 
و�ملو��ش��اة لقائد �لثورة �ل�شيد عبد �مللك ب��در �لدين �حلوثي و�ل�شعب 

�ليمني يف ��شت�شهاد �لرئي�س �شالح �ل�شماد.
و�عت��ر جتمع دع��م خيار �ملقاومة �قد�م قوى �لع��دو�ن على �غتيال 

�لرئي�س �ل�شماد باأنها جرمية حرب ب�شعة و�نتهاكاً للقو�نن �لدولية
و�أك��د �لتجمع �لعربي و�ل�شالم��ي لدعم خيار �ملقاومة �أن دم �ل�شهيد 
�ل�شم��اد لن يذهب ه��درً� و�أنها �شتكون حافزً� لال�شتم��ر�ر بدعم �ل�شعب 

�ليمني يف مو�جهة �لعدو�ن �لغا�شم.

كتائب حزب اهلل العراق: 
اغتيال الصماد سيفتح مرحلة جديدة والسعودية وقعت في مأزق

التجمع العربي واإلسالمي لدعم خيار املقاومة : دم الشهيد الصماد لن يذهب هدرًا 
بل سيكون حافزًا لالستمرار بدعم الشعب اليمني في مواجهة العدوان الغاشم.

حركة كرامة املعارضة في الس�عودية تعزي الش�عب اليمني باستش�هاد 
الرئيس صاحل الصماد

النجب�اء حرك�ة  اإلس�المية  للمقاوم�ة  الع�ام  األم�ني 

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
ينع��ي �ملوؤمت��ر �ل�شعبي �لع��ام �إلى جماه��ر �شعبنا �ليمن��ي �لعظيم 
رئي�س �ملجل���س �ل�شيا�شي �لأعلى �شالح �ل�شماد �ل��ذي ��شت�شهد بغارة 
لط��ر�ن حتالف �لع��دو�ن يوم �خلمي���س �ملا�شي يف حمافظ��ة �حلديدة 
وه��و يوؤدي و�جبه �لوطني يف مو�جهة �لعدو�ن �لغا�شم �لذي ي�شتهدف 

�شعبنا وبالدنا للعام �لر�بع على �لتو�يل.
لق��د كان �لرئي�س �ل�شماد و�حد� من �لقياد�ت �ل�شيا�شية �ليمنية �لتي 
عمل��ت باإخال�س و�شدق ملقارعة ومناه�شة �لعدو�ن �لغا�شم و�حل�شار 
�لظ��امل وكان خ��الل حتمل��ه لرئا�ش��ة �ملجل���س �ل�شيا�ش��ي �لأعلى رجال 
�شادق��ا و�شيا�شيا �شجاعا تربطه باجلمي��ع عالقات ود وتعاون وحر�س 
عل��ى مل �ل�شم��ل وكان قريب��ا م��ن جمي��ع �لق��وى �ل�شيا�شي��ة و�ملكونات 

�لوطني��ة وقدم حياته ثمنا ملبادئ��ه يف �لدفاع عن �ليمن و�شعبه و�أر�شه 
حتى نال �ل�شهادة..�إن �ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام وهو ينعي رئي�س �ملجل�س 
�ل�شيا�شي �لأعلى �شالح �ل�شماد فانه يعر عن خال�س �لتعازي وعميق 
�ملو��ش��اة �إل��ى �أ�شرة و�أق��ارب �لرئي�س �ل�شهيد �ل�شم��اد وحركة �أن�شار 
�هلل وكاف��ة �أبن��اء �شعبن��ا �ليمني موؤكد� ب��اأن ��شت�شه��اده يحتم على كل 
�لق��وى �ل�شيا�شية و�ملكونات تعزيز �لتالح��م وتوحيد �جلبهة �لد�خلية 
يف مو�جهة �لعدو�ن �لغا�شم و�لنت�شار لق�شية �ل�شعب �ليمني وحقه يف 

�لدفاع عن نف�شه و�أر�شه وكر�مته ووحدته و�شيادته و��شتقالله.
�لرحمة و�خللود لل�شهد�ء و�ل�شفاء �لعاجل للجرحى .

�شادر عن �ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام
�شنعاء �لثالثاء �ملو�فق 24 �بريل 2018م

املؤمتر الشعبي  العام :الرئيس الصماد واحدًا من القيادات السياسية اليمنية التي 
عملت بإخالص وصدق ملقارعة ومناهضة العدوان الغاشم واحلصار الظالم

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
من �ملوؤمنن رجال �شدقو� ما عاهدو� �هلل عليه فمنهم من ق�شى نحبه 
ومنه��م من ينتظر وم��ا بدلو� تبديال.    �ل�شعب �ليمني �جلريح      يا �أمة 

�ملقاومة و�ل�شمود         �إلى �ملجاهد �لقائد عبد�مللك �حلوثي
نتق��دم �إليك��م باأح��ر �لتع��ازي و�ملو��ش��اة �لأخوي��ة ب�شه��ادة رئي�س 
�ملجل���س �ل�شيا�شي �لأعلى �شالح �ل�شماد تغم��ده �هلل برحمته �لو��شعة 

و�أ�شكنه ف�شيح جناته و�ألهمكم �ل�شر و�ل�شمود و�ل�شلو�ن.
�إن �ل�شهي��د �ل�شم��اد لي�س فقيد �ملقاومة �ليمني��ة و�شعبها يف مو�جهة 
�لغطر�ش��ة و�لتاآم��ر وم�شل�ش��ل �لتجوي��ع و�لإذلل �ل�شع��ودي وحلف��ه 
�مل�ش��وؤوم فح�ش��ب، و�إمنا ه��و �شهي��د �لأمة كله��ا يف مو�جه��ة �لوهابية 

و�لإرهاب وحلفائها.
�إننا يف �لعر�ق ن�شعر �أن �ل�شهيد �شهيدنا، و�مل�شاب م�شابنا، يت�شاوى 
يف مكانت��ه ودوره وعر�ق��ة م�شرت��ه �لإ�شالمية مع باق��ي �شهد�ء �خلط 
�ملق��اوم..�إن �غتيال هذ� �لقائد �لكبر لن ي�شعف �إر�دة �ل�شعب �ليمني، 
ول��ن يوقف م�ش��رة حترير �ليم��ن من بر�ث��ن �لعدو�ن �ل�شع��ودي، بل 
�شيزي��د �ملقاومة �لوطنية ��شتع��ال، و�لإر�دة قوة، و�لإ�شر�ر �ل�شعبي 
�لتحام��ا م��ع قيادت��ه �ل�شيا�شي��ة وقر�ره��ا �لوطن��ي �ل�شج��اع مبقاومة 

�لعدو�ن وحلفائه.
رحم �هلل �ل�شهيد �لكبر وتقبله يف �ل�شاحلن.

�أبو مهدي �ملهند�س

بعث��ت كتائ��ب ح��زب �هلل �لع��ر�ق ر�شال��ة 
تعزية لل�شعب و�لقي��ادة �ليمنية يف ��شت�شهاد 
�أن  �إل��ى  م�ش��رة  �ل�شم��اد  �شال��ح  �لرئي���س 
�جلرمي��ة �لت��ي �رتكبه��ا �لع��دو�ن �ل�شعودي 
و�لإمار�ت��ي با�شتهد�ف �ل�شم��اد جاءت بدعم 

�أمريكي.

وقالت كتائ��ب حزب �هلل �لعر�ق يف ر�شالتها 
�إن �غتي��ال �ل�شم��اد �شيفت��ح مرحل��ة جدي��دة 
مبو�جه��ة �ل�شعودية �لتي وقع��ت يف ماأزق لن 

تنجو من تبعاته.
 و�أك��دت كتائب حزب �هلل �لع��ر�ق �لرئي�س 
�شال��ح �ل�شم��اد �أن �رتق��ى �إل��ى بارئ��ه بع��د 

�أن غ��در ب��ه �جلبن��اء �لذين �أعيته��م �ملو�جهة 
�ملبا�ش��رة.. ولق��ت جرمي��ة �غتي��ال �ل�شماد 
�إد�ن��ات و��شعة د�خل �ليم��ن وخارجه عرت 
يف جممله��ا عل��ى ح��ق �ل��رد �ليمني عل��ى هذه 
�جلرمي��ة وغرها م��ن �جلر�ئ��م �ليومية �لتي 

يرتكبها حتالف �لعدو�ن.
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�لرئي���س �ل�شهي��د �ل�شماد �شخ�شي��ة جهادية �شيا�شي��ة ثقافية �ميانية 
�قلق��ت �أعد�ء �لأمة وعل��ى ر�أ�شهم �أمريكا و�إ�شر�ئي��ل ولأنه كان يوؤرق 
مناماته��م ويث��ر حفيظتهم قررو� �غتيال��ه وقتله لكن م��ا �لذي ح�شل 
بعده��ا؟ هل ق�شو� عل��ى �ل�شماد وو�شلو� �إلى غياته��م و�نتهى �لأمر؟ 
ل و�هلل ب��ل بعثو� يف نفو���س كل �ليمنين �لأح��ر�ر �ل�شرفاء �لف �شماد 
و�شم��اد.. من خ��الل �لغتيالت �لتي طالت �لأنبي��اء و�مل�شلحن على 
م��ر �لزم��ن جند �ن �لهدف م��ن ور�ء ذلك هو قت��ل �مل�شلحن وحماولة 
�إطف��اء نور �هلل و�خلوف �ل�شديد من �لرج��ال �ل�شادقن �ملخل�شن مع 
�هلل �لذين ي�شعون يف �لأر�س يف جمال �لإ�شالح و�لإح�شان ون�شر هدى 

�هلل ومقارعة �لطو�غيت و�لظاملن..
�ملوؤث��رة  �ل�شخ�شي��ات  �إل��ى  ينظ��رون  و�ملجرم��ون  �لطو�غي��ت 

�أهد�فه��م  �م��ام  عائ��ق  متث��ل  �نه��ا  �لنا���س  �أو�ش��اط  يف  و�لإيجابي��ة 
وخمططاتهم �لجر�مية في�شعون �إل��ى �لتخل�س منها و�غتيالها ظانن 

�ن ذلك هو �حلل �لأجنح لال�شتمر�ر يف طغيانهم و�جر�مهم..
ولو مل يكن �لرئي�س �ل�شهيد �ل�شماد �شخ�شية �إميانية من �مل�شلحن 
يف �لأر���س و�ن�شان��ا موؤث��ر� وميث��ل خط��ورة عل��ى دول �ل�شتكب��ار 
و�لج��ر�م مل��ا �شعو� �إل��ى �غتيال��ه ول��و كان �لرئي�س �ل�شهي��د �ل�شماد 
عميال وخائنا وجمرد عبد ذليل لأمريكا و�إ�شر�ئيل و�ل �شعود ملا قامو� 

باغتياله وحلافظو� عليه وقامو� بحمايته..
�ل�شم��اد رجل من رج��ال �هلل خلق من رحم �لثقاف��ة �لقر�آنية ورجل 
عركت��ه �لحد�ث ف�شنعت منه �شخ�شية �شيا�شية ووطنية وجهادية و 
لأن �هلل وع��د �ن ي�شطفي م��ن �وليائه �شهد�ء فقد ��شطفى �ل�شماد �إليه 

يف جنت��ه ور�شو�ن��ه لأنه ي�شتحق ذل��ك بكل جد�رة وه��ل مثل �ل�شماد 
ي�شتحق �ل �ن يكون خملدً� حياً ل ميوت..

�ل�شم��اد يع�ش��ق ميادي��ن �جله��اد ويح��ب  �ل�شهي��د  �لرئي���س  كان 
�ملجاهدين ب�شكل جنوين �إلى درجة �نه قال يف �حدى زيارته للمجاهدين 
يف جبه��ة �جل��وف )) م�ش��ح �لغب��ار من عل��ى نعال �ملجاهدي��ن ��شرف 
م��ن منا�ش��ب �لدني��ا (( وكان �ل�شهيد �ل�شماد من ع�ش��اق �حلق �لذين 
يخو�ش��ون غم��ار �ملوت من �جل��ه يف كل مكان مل يكن ينظ��ر �إلى تولية 
من�ش��ب رئا�شة �ملجل���س �ل�شيا�ش��ي �لأعلى كمغن��م ومن�شب معنوي 
وم��ادي بق��در م��ا كان ينظر �لي��ه كم�شوؤولي��ة وو�جب دين��ي ووطني 
ق��ام به وعمل من �جل��ه بكل ما ي�شتطيع.. �ملعرك��ة �ليوم لي�شت جمرد 
معرك��ة ب��ن �ن�شار �هلل و�مري��كا �و بن �ليمني��ن ودول �خلليج للل 

�ملعرك��ة �ك��ر من ذل��ك �ملعركة ه��ي معركة بن �حل��ق و�لباطل وبن 
�لن��ور و�لظ��الم وبن �لإ�ش��الم و�لكفر وبن �حلق و�لنف��اق وبن دول 
�ل�شتكبار و�مل�شت�شعف��ن �ملعركة هي معركة �لإ�شالم كله يف مو�جهة 
�ل�شرك كله.. لهذ� ما يجب �ن يفهمه �لأعد�ء �ن دماء �مل�شت�شعفن تثمر 
�ش��رً� وعنفو�ناً وقوة و��ش��ر�رً� و��شتمر�ر� يف مو�جهة �لطو�غيت يف 
ه��ذه �لأر���س وكل قط��رة دم ي�شفكها �لأع��د�ء تعتر وق��ودً� ملو��شلة 
�مل�ش��و�ر �لتحرري وكل ما �شفكو� من دم��اء �لعظماء عليهم �ن يعلمو� 
�ن هذه �لدماء لن تذهب هدرً� بل يجب �ن يدفعو� ثمنها باهظاً يف �لدنيا 
و�لأخ��رة بل �ن دم �لرئي�س �ل�شهيد �ل�شم��اد �لذي �شفك ظلماً وعدو�ناً 
يف �حلدي��دة ه��و عبارة ع��ن مقدمات لفت��ح و�نت�شار عظي��م على دول 

�لعدو�ن باإذن �هلل وما ذلك على �هلل بعزيز.

الرئيس الشهيد صالح الصماد ..
معاني االغتيال والتداعيات

كتب: ناصر قنديل

– رئي���س �ليم��ن �ل�شهي��د �شال��ح �ل�شم��اد �شخ�شية تتمت��ع بح�شانة حتميها 
�تفاقي��ات دولي��ة تنظ��م ح��الت �حل��رب، و�أعر�ف حتك��م كل �حل��روب يف �ل�شعي 
لتفاو���س ينه��ي �حل��رب باتف��اق �شيا�ش��ي، وه��و مل يك��ن �إل �شخ�شي��ة �شيا�شي��ة 
مرموقة، مفاو�شا لبقا، ي�شهد كل َمن عرفه عن قرب باأخالقه وتو��شعه، ل ي�شيف 
��شتهد�ف��ه ل�شج��ل َقَتلته عالمة �شجاع��ة ول دليل قوة، بل جرمي��ة جديدة ُت�شاف 
ل�شج��ل �جلر�ئم �لت��ي لن يلغيه��ا �لتعامي �ل��دويل �ملدفوع عنه��ا، و�شتبقى تالحق 
مرتكبيه��ا، و�شتنتقم �أرو�ح �ل�شحايا منه��م مهما طال �لزمن. فاجلرمية �ملو�شوفة 
يف �ليم��ن ع��اٌر على �لب�شري��ة، و�ل�شمت عن �لقتل��ة لقاء �ملال ل ي�ش��ّرف �لقتلة ول 

�ل�شامتن.
– ل��ن يغ��ّر �غتي��ال �ل�شهيد �ل�شماد يف معادلة �حل��رب �إل �أخذها للمزيد من 
�لت�شعي��د، ول��ن يغّر يف م�شادر ق��وة �أن�ش��ار �هلل �إل �شعورهم بالرغب��ة بالنتقام 
وتعلي��ق �لتعاون م��ع م�شاعي �حلل��ول �ل�شيا�شي��ة و�مل�شار �لتفاو�ش��ي، ول يفيد 
َم��ن قتل��وه �لتباهي بجرميتهم فهو هدف مدين من �شم��ن لئحة �لأهد�ف �لتي نالو� 
فيه��ا م��ن ع�شر�ت �آلف �ليمنين ب��دم بارد، ومل يحدث من قب��ل �أن قام غر �لنظام 
�ل�شعودي مبثلها. فكل عمليات �لغتيال مل�شوؤولن مدنين يف مو�قع قيادية ويف حال 
�حل��رب حُترج �أ�شحابها فيخجل��ون من �إعالن م�شوؤوليتهم عنه��ا، بل حتى �غتيال 
�مل�شوؤول��ن �لع�شكرين ما مل يكن مقتلهم يف مو�قع ع�شكرية ويف مو�جهات مبا�شرة 
يبق��ى ط��ي �لكتم��ان ول يتباهى �لقات��ل بفعلته، لأن��ه يعترها �شائن��ة تنتق�س من 

كر�مة جي�شه وخمابر�ته وتظهرها �آلة قتل عمياء، �إل �لنظام �ل�شعودي يباهي.
– عل��ى م�شتوى ترتيبات ما بعد �ل�شم��اد قامت �ملوؤ�ش�شة �ل�شيا�شية بت�شمية 
خليفت��ه، وب��كاه رف��اق دربه و�أق�شمو� عل��ى �لثاأر لدمائ��ه، و�أعلن قائ��د �أن�شار �هلل 
�ل�شي��د عبد �مللك �حلوثي �أن �حل�شاب �شيك��ون ع�شرً�، وبد�أت جولة من �لت�شعيد 
�ل�شاروخ��ي على جبهة �حلدود �ليمني��ة �ل�شعودية، و�ملزيد من �لتعقيد يف �مل�شار 
�ل�شيا�ش��ي، م��ن دون �أي تاأثر على ق��وة ومناعة جبهات �لقت��ال ول على هيكيلية 
�لبني��ة �لع�شكرية ومعنوياته��ا، بحيث ل ميكن �إل لأحمق �لقي��ام بعملية �لغتيال 
�لت��ي ل ت�شب��ه �إل توريط �لرئي�س �ل�شابق علي عبد�هلل �شال��ح يف �شل�شلة �لرهانات 
�خلاطئ��ة للنظ��ام �ل�شعودي، من دون �أخ��ذ �لعر و�لدرو�س م��ن �لف�شل �ملرت�كم، 
ومو��شل��ة �لإنكار حلقيق��ة �أن �خلروج من �ملاأزق �ليمني لن يت��ّم دون �لإقر�ر باأن 
�أن�شار �هلل مكّون ميني ل ميكن حتقيق �شالم يف �ليمن من دون عملية �شيا�شية يكون 

م�شاركاً رئي�شياً فيها.
– �لطريق��ة �لت��ي تدي��ر به��ا �لعقلي��ة �ل�شعودية م�شاكله��ا و�لتي يق��ّدم مثاًل 
مب�شط��اً عنها �حتج��از رئي�س �حلكوم��ة �للبناني��ة �شعد �حلري��ري، وهو �حلليف 
�لقري��ب �ل��ذي يعتر كما قال �مللك �شلمان و�حدً� من �لعائلة، تقول �شيئاً و�حدً� �إن 
عقلي��ة �ملطّوعن �لذين ج��رى �شحبهم من �ل�شو�رع بطلب �أمرك��ي �نتقلو� لل�شكن 
يف عق��ول ق��ادة �لنظ��ام �لذين ل يتقنون �لتعام��ل مع �حللفاء �لأ�شع��ف �إل بعقلية 
�ملط��ّوع، فكي��ف باخل�شوم، ويرت�شون معامل��ة �حلليف �لأق��وى، بالعقلية ذ�تها، 
ويب��دو �أن هذ� م��ا �أدركه �لرئي�س �لأمركي دونالد تر�م��ب فعرف �لطريق �لأق�شر 
�إل��ى ثرو�ته��م، وم�شكل��ة هذه �لعقلي��ة �أنها عندم��ا ت�شطدم مبن ي�شع��ون �لكر�مة 
ف��وق �مل�شلحة تق��ع يف �ملاأزق، وكلما حاولت �خلروج وقع��ت �أكرث، وكلما توّهمت 

�لقرت�ب من بّر �لأمان وجدت �أنها يف قلب �ملوج �لعاتي تتجه نحو �ملجهول.

وداعا أيها القائد العظيم ..
فضل إسماعيل أبو طالب
ي��ا �شاح��ب �لطلة �لبهي��ة و�لطلعة �مل�شيئة ي��ا �شاحب �لقل��ب �لرحيم و�لكبر 
ود�ع��ا يا رح��ب �ل�شدر يا ح�ش��ن �خللق ود�عا �أيه��ا �لأ�شيل �لنبي��ل �ملعطاء �أيها 
�لب�شي��ط �ملتو��ش��ع �لب�شو���س ي��ا رم��ز �لعد�ل��ة و�لإن�ش��اف �أيها �ملثق��ف �ملوؤمن 
�لو�ع��ي ود�عا يا �شاحب �ل�شبق يف �جلهاد ي��ا رجل �ملو�قف �ل�شجاعة و�لت�شحية 
يف مو�جه��ة �لأعد�ء..ود�عا يا حام��ل م�شروع �لدولة وحلمها �ملن�ش��ود ود�عا �أيها 
�ل�شماد يا من بنيت ب�شرتك ومو�قفك �ملئات بل �لآلف من �لعظماء �لذين يحملون 

ق�شية وطنهم و�شعبهم.
هاهم �لآن ينت�شرون يف �ل�شعاب و�جلبال يف عموم �جلبهات يد�فعون عن دينهم 
وق�شيته��م ووطنه��م فمنهم من ق�ش��ى نحبه �إلى ربه وترق��ب و�شولك حتى حلقت 
ب��ه �شهيد� �شعيد� ومنهم من ينتظ��ر ليو��شل �مل�شي على نف�س �خلط حتى حتقيق 

�لن�شر �ملبن وما بدلو� تبديال .

الرئيس الش������هيد والقائد 
الفذ كما عرفته.

عبدامللك العجري
)1(

�لرئي���س م��ن �لقي��اد�ت �ل�شيل��ة �لتح��ق بحرك��ة 
�ن�ش��ار �هلل م��ن بد�يته��ا ونظ��ر� ل�شخ�شيت��ه �لف��ذة 
متع��ددة �لهتمام��ات و�ملو�ه��ب تن��وع ن�شاط��ه بن 
�لثق��ايف و�لجتماعي و�ل�شيا�شي و�لع�شكري و�حل�شد 

و�لتعبئة �م�شك بعدد من �مللفات �ملتنوعة و�لهامة .
ومل��ا كان يتمت��ع به م��ن مه��ار�ت خطابي��ة فائقة 
وعالق��ات �جتماعي��ة و��شع��ة فقط ترك��ز ن�شاطه يف 
�لبد�ي��ة على �جلان��ب �لتثقيف��ي و�لجتماعي وبعد 
�حلرب��ن �لثالث��ة و�لر�بع��ة بالإ�شاف��ة لذلك حتول 
�ل��ى �لعمل �مليد�ين و�م�ش��ك يف �خلام�شة بجبهة بني 
مع��اذ وبع��د �ل�شاد�ش��ة كان �مل�ش��رف �لع��ام ملحور 
�شع��دة �ل��ذي ت�شم �شع��ده �ملدينة و�شح��ار وبني 
مع��اذ و�لطلح و�حلم��ز�ت �إ�شاف��ة �إل��ى توليه دور 
�مل�ش��رف �لثق��ايف �لعام للم�ش��رة �لقر�آني��ة.و ��شند 
�ليه ��شتقبال �لوفود �لقادمة �إلى �شعدة من خمتلف 
�ملحافظ��ات بعد �ل�شاد�ش��ة وكان له دور جوهري يف 
�حل�شد و�لتعبئة �ذ ميتل��ك مهار�ت خطابية موؤثرة 
وق��درة على �لقن��اع و�لتاأثر عل��ى �جلماهر وفى 
�ملل��ف �ل�شيا�شي رغم �ن �ن�شار �هلل يف تلك �لفرتة مل 
يكون��و� قد دخل��و� �مل�شهد �ل�شيا�ش��ي �ليمني ر�شميا 
فان �ل�شماد مل يكن بعيد� عن هذ� �ملجال �ذ �نه بعد 
�ل�شاد�شة كان �شمن ملف �ملفاو�شات بن �ن�شار �هلل 
و�ل�شلط��ة حينها ��شتقبال �لو�شاطة �لتي جاءت �إلى 
�شع��دة برئا�شة �ش��ادق �لأحمر كما حم��ل �كرث من 
ر�شال��ة م��ن �ل�شيد عبد �ملل��ك �حلوثي �إل��ى �لرئي�س 
حينها على �شالح وفى �للقاء مع �شالح حتدث معه 
بق��وة و�شجاع��ة ومنطق لفت نظ��ر �شالح مما دفعه 
�إلى دعوة جمل�س �لدف��اع �لوطني للقاء مع �ل�شماد 
وف��ى بد�ية �للق��اء حتدث معهم مط��ول عن خماطر 
تخدم �لتوجه �لأمريكي على �من و��شتقر�ر ووحدة 

�ليمن .
ميت��از �لرئي�س �ل�شهي��د باخل�شائ���س و�ملهار�ت 
�لقيادية �لالزم��ة للقيادة �لفاعلة و�لقيادة �لناجحة 
�لقادرة عل��ى توظي��ف و��شتثمار �مل��و�رد �لب�شرية 
م��ن  �أهد�فه��ا  حتقي��ق  نح��و  وتوجيهه��ا  و�ملادي��ة 
ن�ش��اط وفاعلي��ة و�يجابية و ق��درة عل��ى �لتاأثر و 
مه��ار�ت خطابي��ة فائق��ة يف �لتو��شل م��ع �جلمهور 
و�قناعه��م وتخريكه��م و�لهامه��م كما متت��از قيادته 
بالعالق��ات �لإن�شاني��ة م��ع مروؤو�شي��ه ل تقوم على 
�إلق��اء �لتوجيهات و�لرغام و�لت�شلط وفى كل �ملهام 
�لت��ي تولها كان يحظ��ى باحرت�م وثق��ة مروؤو�شيه 

وي�شتطيع دفعهم بحما�س ورغبة للعمل
كما كان من �ل�شخ�شي��ات �لتو�فقية �لقادرة على 
�كت�ش��اب �ح��رت�م وثق��ة �لأط��ر�ف �لأخ��رى .هناك 
قياد�ت حتظى باحرت�م وثقة �حلركة �و �حلزب �و 
�لتنظيم �لذي ينتمون �ليه ،لكن وقياد�ت نادرة �لتي 
ت�شتطي��ع �كت�شاب �حرت�م وثق��ة �لأطر�ف �لأخرى 
.وف��ى رئا�شته للمجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى حاول بكل 
جه��د و�ش��دق يف �د�رة �لعالق��ة بن �ل�ش��ركاء و�ن 
مياي��ز مبهارة ب��ن كونه قيادي يف �ن�ش��ار �هلل وبن 

�شفته كرجل دولة ورئي�س �أعلى �شلطة يف �لبلد.
ومن��ذ تولي��ة رئا�ش��ة �ملجل���س كان د�ئم��ا يذك��ر 
�ن�ش��ار �هلل يف جل�شاته �خلا�ش��ة و�لعامة �نه رئي�س 
كل �ليمنين ورئي�س م�شوؤول عن ف�شيل حمدد يجمع 
يف �شخ�شيت��ه ب��ن �للت��ز�م �ليدلوجي��ا و�لو�قعية 
�ل�شيا�شي��ة �و �ملو�زن��ة ب��ن ��شتحقاقاته��ا دون �ن 
ي�شط��ر لالإطاح��ة باإحد�هم��ا يف �شبي��ل �لخرى.....

يتبع

كث��رة ه��ي �ملع��ارك �لت��ي خا�شه��ا �ل�شهيد �لرئي���س �شال��ح �ل�شماد 
ر�ش��و�ن �هلل عليه و�لت��ي �شطر يف �أتونه��ا �أ�شمى �آي��ات �لبطولة و�لفد�ء 
و�ل�شتب�ش��ال و�لإخال�س و�لتفاين �لذي قل ل��ه نظر جم�شد� يف م�شرته 
�جلهادية �أرقى معاين �لوفاء و�لولء و�لنتماء و�لعطاء ، فلم تفرت يوما 
همت��ه ومل تتزحزح ثقته ومل تخبو عزميته ومل تنك�شر �ر�د�ته ومل يفت 
�لده��ر بنو�ئبه وتقلباته ع�شد ثباته بل كان ينتقل من معركة �لى �خرى 
�أقوى �إميانا و�أنقى يقينا و�أ�شد باأ�شا و�أ�شلب �شكيمة فظل يرتقي ويرتقى 

حتى بلغ �لغاية �لأ�شمى و�ملنحة �لعظمى �شهيد� جميد� �شعيد� خالد� .
لق��د كانت معركة �لرئي���س �ل�شهيد �لأخرة هي معرك��ة م�شروع بناء 
�لدول��ة �ليمنية �حلديثة مب�شاريه��ا �ملحددين يف �ل�شعار �لذي رفعه قبل 
�أق��ل من �شهر عل��ى ��شت�شهاده ) يد حتمي ويد تبن��ي ( �ملعركة �لأخرة 
للقائ��د �ل�شج��اع لل�شع��ب �لعظي��م دفاع��ا عن ق�شي��ة عادل��ة وم�شروعة 
فم��ن ح��ق كل �شعوب �لع��امل �أن حتلم بدولة حديثة ت�شم��ن لها �حلرية 
و�لعد�ل��ة و�ل�شي��ادة و�ل�شتقالل وم��ن حقها �مل�شروع �أي�ش��ا �أن ت�شعى 
يف حتقي��ق ذلك �حلل��م خلف قياد�ته��ا �لوطنية �لتي ته��ب نف�شها وتبذل 
روحه��ا يف �شبيل ذل��ك بكل �إخال�س وتفاين وجترد من حب �لذ�ت و�شهوة 

�لنفوذ وغر�ئز �لت�شلط و�طماع �جلاه و�لرثوة .
لق��د خ�شت معركت��ك �لأخرة يا �شيدي �ل�شهي��د �لرئي�س بكل �شجاعة 
و�قت��د�ر وكن��ت فيه��ا عل��ى �أمت �جلهوزي��ة ب��كل خطو�ت��ك وحتركات��ك 
وت�شريحات��ك ومو�قفك �لتي �شي�شطرها تاريخ �ليمنين �لأقدم و�لأعرق 
يف �أ�شم��ى �شحائف��ه وكاأنك تعلم �أنها �آخر مع��اركك �خلالدة حتى حققت 
فيه��ا ن�شر� عظيما موؤزر� عل��ى كل �مل�شتويات �بتد�ء بهدفك �لذ�تي �لذي 
بلغت��ه يف �أرق��ى درجاته �شهي��د� جماه��د� و�نتهاء بالهدف �لع��ام و�لذي 
كتبت دم��اوؤك �لطاهرة �شهادة ميالده ومنحته �أ�ش��الوؤك �ملباركة فر�شة 

�ل�شتمر�ر و�لبقاء و�شمنت له روحك �لقد�شية �حلياة .
�شيدي �ل�شهي��د �لرئي�س مل تكن بدعا من �لعظماء �خلالدين يف م�شرة 
�حل��ق على هدى �لقر�آن و�لأقر�ن من �لع��رتة �ملطهرة بل كنت �لنموذج 
�لأرق��ى و�لأنق��ى يف �إتباع �له��دى و��شت�شعار �مل�شوؤولي��ة وحتملها على 
�أكمل وجه وكانت عظمة مو�قف وج�شامة ت�شحياتك خر �شاهد لك بذلك 
فل��م يكن لنف�شك حظ يف ق��ر�رك ول لهو�ك ن�شي��ب يف �ختيارك فلم تخلد 
�لى �لدنيا و�بتغيت فيما �آتك �هلل �لد�ر �لأخرة ومل تبغ �لف�شاد يف �لر�س 
بل حاربت��ه ب�شر�وة وقاومته با�شتماته فخل��دك �هلل يف �لدنيا و�شيوؤتيك 

باإذنه وف�شله نعم ثو�ب �لآخرة .
ح��ن �نت�ش��رت مل�شروع��ك �نت�شر ب��ك و�نت�ش��رت ب��ه �إر�دة �ل�شعب 
�ليمني �لعظيم وكنت يف كل م�شو�رك يف قيادة هذ� �ل�شعب �لقوي �لأمن 
�ل�ش��ادق �لنا�ش��ح و�لر�ئد �ل��ذي ل يكذب �أهل��ه فلم تكد تخل��و من �آثار 
�أقد�مك جبهة ع�شكرية من جبهات �ملو�جهة و مل يكد يغيب مد�د �أقالمك 
عن كل توجيه يف م�شلحة �ل�شعب فكانت يدك �أول و �أ�شجع �لأيدي �لتي 
حتم��ي و�أ�ش��دق و�أمهر �لأيدي �لت��ي تبني و�لتي فج��ع �ل�شعب بغيابها 
بع��د عامن من رعاياتها له هي �أ�شب��ه يف حلظاته بعامي �ل�شهيد �لرئي�س 
�حلم��دي من قبلك وكاأن �لعامن هي �لعمر �لفرت��شي لكل من حمل هذ� 

�مل�شروع �لوطني .
�شي��دي �ل�شهي��د �لرئي���س كم كنت وفي��ا ومعطاء� له��ذ� �ل�شعب وهذه 
�لأم��ة ولبد م��ن �لوفاء لك من خ��الل �ل�شر يف �مل�شرة �لت��ي �رت�شيتها 
نهج��ا حليات��ك ومن خ��الل مو��شل��ة �ل�شعي ب��كل جد و�خال���س لتنفيذ 
م�ش��روع بن��اء �لدولة �ليمنية �ل��ذي �طلقته ورفعت �شع��اره ومن خالل 
�لوف��اء لكل �ملب��ادئ و�لقيم �لت��ي حملتها ونا�شلت م��ن �جلها و�شحيت 

باأغلى ما متلك باذل روحك يف �شبيلها و�هلل على مانقول �شهيد

املعركة األخيرة .. يد حتمي ويد تبني 
حمير العزكي
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ينط��وي ��شت�شه��اد �لرئي���س �شال��ح �ل�شم��اد عل��ى 
جمموع��ة م��ن �لدللت �لعملي��ة و�لرمزي��ة �لتي ت�شكل 
منعطف��ا هاما يف م�شرة �ملو�جهة م��ع حتالف �لعدو�ن 
�ل�شع��ودي �لأمرك��ي �لمار�ت��ي. فبعد �ك��رث من ثالث 
�شن��و�ت م��ن �ملط��اردة و�ملالحق��ة متكن �لع��دو�ن من 
�غتيال��ه بعي��د �نتهائه من لق��اء مك�ش��وف ومعلن عقده 
�لت��ي  �حلدي��دة  حمافظ��ة  يف  �ملحلي��ة  �ل�شلط��ات  م��ع 
ز�ره��ا يف �شي��اق حت�شي��د �ملو�طن��ن للت�ش��دي لعملية 
ع�شكري��ة حمتمل��ة �شد ه��ذه �ملنطقة �ل�شاحلي��ة �لهامة 
يق��وم �لعدو�ن بالتح�ش��ر لها بدعم وغط��اء �مركين 
و��شح��ن، وب��رزت �ح��دى موؤ�شر�ته��ا يف ته��رب نائب 
وزير �خلارجي��ة �لأمركية د�يفيد �شاترفيلد من �أ�شئلة 
ع��دة وجهها ل��ه �أع�شاء يف �لكونغر���س �لأمركي ب�شاأن 
�حلدي��دة �ثن��اء ��شتجو�ب��ه ح��ول ق�شاي��ا ع��دة بينها 

�حلرب على �ليمن. 
كم��ا �ن تاأخ��ر �ملبع��وث �ل��دويل �جلدي��د �يل �ليم��ن 
�لريطاين مارتن غريفي��ث �طالق م�شار تفاو�شي جديد 

ب�ش��اأن �لق�شي��ة �ليمني��ة مل��دة �شهرين ح�شبم��ا �علن يف 
�حاطت��ه �م��ام جمل���س �لم��ن �لدولي�س ف�ش��ر على �نه 
�إعط��اء وق��ت طوي��ل للع��دو�ن حل�شم معرك��ة �ل�شاحل 
�لغرب��ي لليمن. وعليه ر�شدت �لقيادة �ليمنية جمموعة 
من �ملعطيات و�ملوؤ�شر�ت �لإ�شافية حول �قرت�ب موعد 
معركة �حلديدة، ونظر� لأهميتها بالن�شبة �لى �ليمنين 
ذه��ب �ل�شم��اد �شخ�شيا �لى هذه �ملحافظ��ة وجال فيها 
و�لتق��ى من يجب �ن يلتقيه حل��ث �ليمنين على �لدفاع 
عن �آخر منفذ بحري حتت �شيطرة �ل�شرعية �حلقيقية. 
ولع��ل �خف��اق �لع��دو�ن يف �لو�ش��ول �ل��ى �ل�شم��اد 
طيل��ة �ل�شن��و�ت �ملا�شي��ة وو�شعه يف مرتب��ة �ملطلوب 
�لث��اين وتخ�شي���س جائ��زة 20 ملي��ون دولر مل��ن يديل 
مبعلوم��ات عن��ه. ه��ذ� �لإخفاق، رغ��م حرك��ة �ل�شماد 
�ليومي��ة �ملك�شوف��ة بن �شنع��اء وخمتل��ف �ملحافظات 
و�جلبه��ات �لتي كان يجول عليها يف و�شح �لنهار، دليل 
عل��ى �شجاعة �لرجل �ول، وعلى �خفاق ��شتخباري من 
ناحية ثانية، �لى �ن بلغ �لمر حد رفع درجة �ملخاطرة 

بحيات��ه �لى حج��م �خلطر �ل��ذي يته��دد �حلديدة. ويف 
�شي��اق �لعملي��ة و�ل�ش��ور �جلوية �لت��ي مت بثها يت�شح 
�ن هناك عملية م�شرتك��ة �شعودية �أمركية كانت ور�ء 
��شته��د�ف �شي��ار�ت غر معلوم م��ن ي�شتقلها، بدليل �ن 
�لع��دو�ن مل ي�شدر �أي �إ�ش��ارة تفيد �نه ��شتهدف موكبا 

قيادياً.
�لإخف��اق �لخر يكمن يف عدم معرفة حتالف �لعدو�ن 
طبيع��ة �لهدف �ل��ذي �غار عليه رغم م�ش��ي �أربعة �أيام 
قب��ل �ع��الن �ملجل���س �ل�شيا�ش��ي �لأعل��ى يف �ليم��ن نب��اأ 
��شت�شه��اد �ل�شم��اد. وهذ� يدل على من��ط �لقتل �لعمى 
�ل��ذي ميار�شه �لع��دو�ن و�ل��ذي �أوق��ع �لف �ل�شحايا 
م��ن �ملدني��ن �ليمني��ن ع��ن �شاب��ق ت�ش��ور وت�شميم. 
كم��ا �ن متك��ن قي��ادة �ن�ش��ار �هلل م��ن �لتكت��م على خر 
��شت�شه��اد �حد كبار قيادييها يعك���س متانة �منية قوية 
ج��د� �شمحت لهم بالتعاون م��ع �شركائهم باإجناز عملية 
ترتي��ب �نتق��ال �شل�س لقي��ادة �ملجل�س �لأعل��ى برئا�شة 
مه��دي �مل�ش��اط ملنع �أي �شغ��ور يف ه��ذه �ملوؤ�ش�شة �لتي 

تتولى �إد�رة �شوؤون �ليمنين..ومع �ل�شتعد�د لت�شييع 
�ل�شهي��د �لكبر ف��ان �لتفاعل �ل�شعبي م��ع هذه �ل�شهادة 
�لعالي��ة �ملرتبة �شيكون لها �ث��ر �إيجابي على م�شتويات 
ع��دة خ�شو�ش��ا رف��د �جلبهات مبزي��د م��ن �ملجاهدين 
م��ع مزي��د م��ن �لتما�ش��ك �لد�خل��ي، حي��ث �ن �لتجربة 
�لت��ي يقدمه��ا �ن�ش��ار �هلل يف ت�ش��در قياد�ت��ه لعملي��ة 
�ملو�جه��ة و�نخر�طه��م مبا�ش��رة مع �ملو�طن��ن بعيد� 
عن �أي حو�ج��ز و�عتبار�ت �منية، وتق��دمي �لعديد من 
�لق��ادة �ل�شهد�ء، �شيكون عام��ال قويا يف زيادة �للتفاف 
�ل�شعبي حول �ن�شار �هلل و�حت�شانهم باعتبارهم �لقوة 
�حلقيقي��ة �لتي ميكن �لره��ان عليها يف �مل�شي قدما نحو 
��شتع��ادة �لدولة �ليمنية م��ن بر�ثن �لتبعية �خلارجية 

و�لف�شاد �لد�خلي. 
و�ذ� كانت �ملدر�شة �لإ�شر�ئيلية قد �أخفقت يف تطبيق 
نظري��ة ��شته��د�ف �لقادة كعام��ل لأ�شع��اف خ�شومها 
وت�شظيته��م و�رباكه��م حي��ث �أت��ت جتاربه��ا معاك�ش��ة 
مل��ا تتوقع��ه من �غتي��ال قي��اد�ت �ملقاوم��ة �لفل�شطينية 

و�للبناني��ة يف مر�ح��ل متع��ددة م��ن �ل�ش��ر�ع �لعرب��ي 
�ل�شهي��وين، ف��ان �ملدر�ش��ة �ل�شعودي��ة �شتجن��ى خيبة 
�مل مماثل��ة، و�شيكون ل�شهادة قي��اد�ت جهادية كبرة 
مثل �لرئي���س �شالح �ل�شمود �شف��ة �لتحول �لنوعي يف 
م�ش��ار �ملو�جهة من خالل ح�شم �لكثرين من �ملرتددين 
خيار�تهم �شد �لعدو�ن و�لتخلي عن �حلياد، و�شتزد�د 
�جلبه��ة �ملقاتلة متا�ش��كاً و��شتعد�دً� للمزي��د من �لبذل 
و�لت�شحي��ة طامل��ا �ن م��ن يقوده��م يف ه��ذه �ملعرك��ة 
�ملقد�ش��ة يقدم��ون �نف�شه��م يف �شبي��ل �هلل و�لوط��ن ول 
يبخلون ب�شيء لإنق��اذ �أهلهم من هذ� �لعدو�ن �ملتمادي 

بوح�شيته.
�ذ� هي مرحلة جديدة من �لت�شدي للعدو�ن �شي�شخ 
فيه��ا دم �ل�شم��اد حافزية ومعنوي��ات وعاطفة كبرين 
�شيك��ون له��م �لأثر �لكبر يف تقريب موع��د �لن�شر �لذي 
ب��ات معق��ود� لليمنين بع��د �كرث من ث��الث �شنو�ت من 
�لف�ش��ل و�لخف��اق يف حتقيق �لأه��د�ف �ملعلنة لتحالف 

عدو�ن ي�شم �قوى دولة ع�شكرية يف �لعامل.

أمريكا تغتال الرئيس الصماد
علي أحمد جاحز

يف معركتن��ا �لتحرري��ة �مل�شري��ة مع قوى �ل�شتكب��ار �لعاملي بقيادة �مري��كا �لتي ت�شن 
حربه��ا �مل�شعورة عل��ى �ليمن �شعيا لإعادة �ليمن �إلى ح�ش��ن �لو�شاية و�ل�شتعباد ، ندفع 
�أثمان��ا ونحتمل �آلما ون��د�ري �أوجاعا، وفوق ذلك كله نحمل �رو�حن��ا على �كفنا ونحت�شد 
عل��ى كل �لأ�شع��دة ملو�جه��ة كل ه��ذ� �جلن��ون �مل�شع��ور ونقف �شاخم��ن ، قي��ادة و�شعبا 
وجي�ش��ا و�شا�شة.. �لرئي���س �ل�شماد خل�س يف �شخ�شه كل هذ� �لتجل��ي �ليمني �لفريد ، ويف 
ف��رتة رئا�شته �لق�شرة قاد �شفينة �ليمن مبهارة و�شط �أعا�شر هائجة حتيط بها ، ومكائد 
وخيان��ات د�خلها ، ومتكن من ر�س �ل�شفوف وقيادة م�شرة �لإعد�د و�لت�شنيع و�لتطوير 
يف �ملج��ال �لع�شكري وترميم �لعمل �ملوؤ�ش�شي د�خ��ل �لدولة ، وج�شد �أمنوذجا مرعبا لقوى 

�ل�شتكبار �لتي تقودها �أمريكا ، فاغتالته ب�شرباتها �جلبانة �لغادرة .
تعتق��د �أمري��كا ومنظومتها �ل�شيطانية �أنه��ا باغتيال �لرئي�س �ل�شم��اد �شتحقق �إجناز� يف 
�ملعركة ، �شحيح �أنها تركت جرحا عميقا يف نفو�شنا وقلوبنا ، لكنها هيهات �أن تكون قد حققت 
�إجناز� يف �ملعركة ، فالرئي�س �ل�شماد كغره من رجالت �لوطن �لعظماء وقاد�ت �مل�شروع 
�لتح��رري ، هم م�شاريع �شهادة، ومثلما جميعهم ميتل��ك �لكفاءة و�لقدرة و�ل�شجاعة ليدير 
�لبلد ويقود �ل�شفينة، فاإن جميعهم �أي�شا ينتظر �ملكافاأة �لكرى ) �ل�شهادة ( .. هذه �لثقافة 
�جلدي��دة لي���س على �ليم��ن وح�شب بل على �ملنطق��ة و�لعامل، هي �شر كب��ر ت�شاقطت على 
حت�شينات��ه �أعتى �جليو�س وتك�شرت �أقوى �لإمكان��ات ، �نه �شر �ل�شمود و�لتحدي و�لقوة 
و�ل�شم��وخ �لذي ف�شل��ت يف هزميته كل تلك �حلرب �مل�شنودة عاملي��ا و�ملعدة باأحدث و�أكر 

تر�شانات �ل�شالح و�لتكنولوجيا.
�أمري��كا �لت��ي ل يقلقها �شيء مث��ل م�شاريع �لتح��رر ول يخيفها �شيء مث��ل ثقافة �لإميان 
و�لعزمي��ة ول يزعجه��ا �شيء مثل �لرتباط باهلل ومبنهج��ه �لقومي ، هي من �غتالت �لرئي�س 
�ل�شهي��د �شال��ح �ل�شم��اد وه��و يتح��رك يف �أر�شه وب��ن جماهر �شعب��ه غر عاب��ئ بالعدو 

و�إمكاناته وغدره .
�أمري��كا �لت��ي تقتل كل �شيء جميل يف �لعامل ، قتلت مئات �لزعماء و�لقادة �لذين ي�شكلون 
تهدي��د� لطغيانه��ا و�شيطرته��ا عل��ى حق��وق وم�شائر �ل�شع��وب ، هي �لتي ق�شف��ت �لرئي�س 

�ل�شهيد �ل�شماد مثلما قتلت �آلف �لأطفال و�لن�شاء .
�أمري��كا �لتي تهزمها �لإر�دة و�لعزمية يف ميد�ن �ملو�جهة تلجاأ �إلى �رتكاب جر�ئم ب�شعة 
بو�شائل غادرة تدمر �لبيوت على روؤ�س �شاكنيها وتغتال �لقادة وت�شكب غلها وحقدها على 
�ش��كل �شو�ريخ وقنابل حمرمة وت�شتخدم �أ�شاليب �جلبناء ، فقط لت�شبع رغبتها يف �لنتقام 
.. ومع ذلك ، لبد �أن يكون �لرد على �أمريكا و�أذنابها يف �ملنطقة مزلزل، ولن يكون مزلزل �إل 
�إذ� �شلكن��ا نف�س �لطريق �ملقد���س وبنف�س �لروحية �لتي �متلكها �لرئي�س �ل�شماد وهو ي�شلك 
طري��ق �لن�شال ويتحرك يف مو�جهة �لطغيان �لأمريكي �ل�شيطاين ، لن ننت�شر �إل �إذ� ج�شدنا 
كلن��ا يف �شلوكنا وت�شحياتنا �شالح �ل�شماد وم�شروعه �لقر�آين �لتحرري �لوطني �لنابع من 

�إميان بالق�شية و�ملرتفع عن دن�س �مل�شالح �لذ�تية و�ل�شغائر �لكيدية .
وم��ن �ملهم �أن نع��ي �أمر� و�حد� ، ��شت�شهاد �لرئي�س �ل�شماد لينبغي �ن يوؤثر علينا ، لكن 
يج��ب �أن يوؤثر فينا ويكون نقطة �نطالق جدي��دة نتعلم منها ونتحرك م�شتوعبن �أن �لن�شر 

يتغذى على �لهز�ئم �ل�شغرة .
عز�وؤن��ا لل�شي��د �لقائد ، ولل�شعب �ل�شامد ، ولأ�شرة �ل�شهيد ، ولكل حر �شريف يف كل بقاع 
�لع��امل .. و�ش��الم �هلل على روحه �لطاهرة وعل��ى �أرو�ح �شهد�ء هذ� �لطري��ق �ملقد�س �لذي 
�خرتن��ا �أن من�ش��ي فيه ونح��ن نعي وندرك حج��م و�شخام��ة �ل�شعوبات �لت��ي �شتو�جهنا 

و�لأثمان �لتي �شندفعها.
و�شننت�شر باإذن �هلل.

رئيسنا شهيد
هاشم الوادعي

�نتظ��ر حتى جتمع �أكر ح�ش��د جماهري �شعبي 
�شهدت��ه �ليم��ن ، نظ��ر �إلى �جلم��وع �له��ادرة �أمامه 
متاأم��اًل بفخر وعزة وح��ب فيا�س ، ثم لحظ متركز 
�أك��ر ع��دد ق��د ي�شاه��ده م��ن �لكام��ر�ت �ملن�شب��ة 

عد�شاتها نحوه ..
ق��ال ل��ه �شخ���س بجانب��ه : ه��ا ه��ي �جلماه��ر 

�ملليوني��ة حمت�شدة �أمامك وتهتف لتحييك ، وها هي 
�لكثر من �لقنو�ت �لف�شائية تنقل �شورتك وتنتظر 

كلمتك �لتي �شتختم بها هذه �ملنا�شبة ..
يح��ق لك �لزهو و�خليالء ، فاأنت �لآن حمل �أنظار 
�ل�شعب ، بل و�لعامل ، كلمتك �شتتناقلها كل �لو�شائل 
�لإعالمي��ة و�لأل�شن ، تف�ش��ل و��شعد �ملن�شة و قل 
م��ا ت�شاء ، فاأنت �حلاكم و�لرئي�س ، وها هو �ل�شعب 
حت��ت �إمرتك ، هل ت�ش��ري يف دمائك تلك �لن�شوة من 
�ل�شعور بالعظم��ة كما كان ي�شعر بها �لروؤ�شاء قبلك 
يف هك��ذ� موق��ف ، بل وحت��ى من نف�س ه��ذ� �لكر�شي 

وهذه �ملن�شة �لتي �أنت عليها؟!! ..
فرد عليه : و�هلل ما �أ�شعر يف هذه �للحظات �إل باأن 

كل فرد من هذه �حل�شود �لهائلة �شيكون �شاهدً� علّي 
�أم��ام �هلل �إن كذب��ت عليه �أو خدعت��ه بحرف �أو كلمة 

مما �شاأقوله ، يوم نلتقي جميعاً عنده ..
�شعد �إلى �ملن�شة موجه��اً طاقمه باإز�لة �حلاجز 
وب��ن  بين��ه  �لر�شا���س  م��ن  �لو�ق��ي  �لزجاج��ي 
�جلماه��ر �مل�شلح��ة ويف طماأنين��ة عجيب��ة ، معلناً 
�إط��الق م�شروع بن��اء �لدولة بع��د �أن ر�شم مالحمه 
قائاًل ل�شعب��ه : } معاً �شننت�شر ، #يد_حتمي_ويد_
تبني ( ، وعلينا جميعاً حتمل �مل�شوؤولية { ،، �أغلق 

�ملايكرفون ونزل من �ملن�شة ثم خرج م�شرعاً ..!!
- �إلى �ين يا فخامة �لرئي�س ؟!!

�أج��د  حي��ث  م�شوؤوليت��ي  ل�شت��الم  �شاأحت��رك   -

موقعي من منطلق ) يد حتمي ويد تبني ( 
- و�أين هو موقعك ؟!

- �شاأك��ون م��ع �لي��د �لتي حتم��ي ، و�أنت��م عليكم 
حتمل م�شوؤولية �لبناء .. 

- هن��اك �لكثر م��ن �لأيادي �لتي تتكف��ل بحماية 
�لوط��ن م��ن �أبن��اء �جلي���س و�للج��ان ، و�جلبهات 
مكتفي��ة ، �ن��ت موؤ�ش���س �مل�شروع فابق معن��ا وتوَلّ 
�لإ�ش��ر�ف عل��ى �حلماي��ة و �لبن��اء ، باإمكانن��ا رفد 

�جلبهات باملزيد �إن �شئت و�بَق هنا ..
-) لي�شت دمائي باأغلى من دمائهم ، ول جو�رحي 
�أغل��ى م��ن ج��و�رح م��ن ي�شح��ي ويق��دم روحه يف 

�جلبهات ( ول �أجد نف�شي �إل بينهم ومعهم ..

- ولكن �أنت �لرئي�س ..!!
- " �إن م�ش��ح �لغبار م��ن فوق نعال �ملجاهدين يف 

�جلبهات �أ�شرف من كل منا�شب �لدنيا "
- يا فخامة �لرئي�س ..

- يج��ب �أل تهتم��و� ب��ي ، رك��زو� عل��ى �مل�شروع 
ول تعلق��وه ببق��اء �أ�شخا���س .. فاجلمي��ع �شيموت 
�لي��وم �أو غد� ، و " �شال��ح �ل�شماد لو ي�شت�شهد غد� 
م��ا مع عياله �أين يرقدو� " ولذل��ك �شاأجعل و�شيتي 
مبو��شل��ة ه��ذ� �مل�ش��روع �ل��ذي �أعت��ره و�شية يف 
�أولدي و�أولدكم كونه ي�شمن م�شتقبل جميع �أبناء 

�ل�شعب ..
وم�شى �لفار�س..

هل �أ�شتعي��د معك ذكريات �ل�شعاب و�لودي��ان وجذوع �لأ�شجار 
�لتي كنا ن�شتظل حتتها و�جلروف �لتي كنا ن�شكنها..؟!

هل ميكنني �أن �أن�شى �لقبلة �لتي قبلت بها جبيني عندما �أو�شلت 
جثمان �أخيك �ل�شهيد/ ح�شن �ل�شماد حممول على كتفي قبل تقبيلك 
جلبين��ه مودع��ا له �شاكر� هلل عل��ى �ختياره �شهي��د� طالبا من �هلل �أن 

يلحقك به و�إيانا �شهد�ء..؟!
ه��ل �أ�شتعيد مع��ك ذكريات �مل��الزم وطباعتها وتوزيعه��ا..؟! �أم 
�جلل�ش��ات �ملطول��ة �لتي كن��ا نق�شيها م��ع هدى �هلل ق��ر�ءة وتدبر� 

وتاأمال.؟!
ه��ل �أتذك��ر �للق��اء�ت و�لتن�شيق��ات م��ع زو�ر حمافظ��ة �شع��دة 

ل�شتقبالهم و�حلديث معهم..؟!
ه��ل �أبق��ى م��ع �لعم��ل �ل�شيا�ش��ي �أم �لر�شم��ي �أم �جله��ادي �أم 

�لجتماعي �أم �لثقايف ..؟!

ه��ل �أناجيك رئي�شا �أم �أخ��ا ..؟! ..ل.. بل �أخا كما كنت حتب ذلك 
مني.

ملاذ� تركتني ورحل��ت وقد كنا �أخوين رفيقن ع�شنا حلو �حلياة 
ومره��ا ..؟! �آٍه ك��م كن��ت �أت��ذوق ع��ذب حديث��ك و�ش��ردك للما�شي 
�أم��ام �إخوتنا ورفاقن��ا وكم كنت �أ�شع��د و�أنت تق��رن كالمك بالقول 
) كن��ا و�لأخ �شي��ف..( ف��اأزد�د �شرفا ب��ك وبعظمة قيم��ك و�أخالقك 

ومر�فقتك..؟!
فلم��اذ� بخل��ت علي �أخ��ي مبر�فقت��ك للق��اء �إخوتن��ا ورفاقنا من 

�لرجال �لعظماء �لذين �شبقونا �شهد�ء..؟!
لكن �أملي فيك بعد �هلل كبر� �أن تكون �شفيعا يل لديهم �أن يعجلو� 
بال�شتب�شار بقدومي �إليهم �شهيد� عزيز� كرميا كما �رتقيتم فلم يعد 

للحياة قيمة بغيابكم.
وعز�وؤنا �لكبر فيكم �أن �ملنهجية �لتي قدمتم �أرو�حكم يف �شبيلها 

�بتغ��اء ر�شو�ن �هلل هي ر��شخة ر�شوخ �جلبال �لرو��شي ولن تزول 
حتى يبعث �هلل �لأر�س ومن عليها.. 

عز�وؤنا �أن دماءكم حتولت بر�كينا تلتهم �لطغاة و�ملجرمن ولن 
تذهب �شدى.

عز�وؤنا �أن م�شرتنا هي م�شرة �ل�شهد�ء �لعظماء فكل قائد عظيم 
يول��د �أم��ة فهي م�ش��رة �ختط��ت منهجها بدم��اء موؤ�ش�شه��ا �ل�شهيد 

�لقائد فلم نزد�د بفقده و�أمل فر�قه �إل �شر� وجتلد�
ل��ذ� نعاهد �هلل ونعاهدكم �أننا �شنبقى �لأوفياء مل�شرتنا ولقائدنا 
ورموزن��ا حتى يكتب �هلل لنا �لن�شر �أو �ش��رف �للحاق بكم �شهد�ء.. 

لن نتو�نى ،ولن نتخاذل ،ولن نتكا�شل، ولن ن�شعف �أو نهون.
ف�شالم �هلل عليك يا �شديقي ومعلمي ورفيقي و�أخي و�شندي يوم 

ولدت ويوم ��شت�شهدت ويوم نلقاك �شهد�ء �أحياء بف�شل �هلل.

ضيف الله الشاميأأبك���������������������������������يك أم أهن��������������������ئك...؟!!
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  عرفت��ك مدر�ش��ة متكامل��ة يف �لخ��الق و�لخال���س �ملتفاين 
و�ل�شدق و�لت�شحية و�لبذل و�لعطاء 

فال �دري متى نومك و�شحوك ففي �لنهار  �ر�ك يف �مليادين 
للبن��اء و�لعط��اء ولق��اء�ت متو��شلة و�إلى وق��ت متاأخر من 
�للي��ل تتف��رغ لالط��الع عل��ى �مل�شتج��د�ت وعل��ى �لتقاري��ر 
وجتي��ب عليه��ا ل ت��رتك ت�ش��اوؤل �ل و�جب��ت �جلميع عليه 
وب�ش��كل مبا�شر وب��دون حجاب ثم ترتب �عم��ال �ليوم �لقادم 

فمتى تنام ومتى ت�شحو ؟
فلم تدخر مقد�ر ذرة من طاقة �و جهد �و مال �ل وبذلته 
خال�ش��ا لوجه �هلل لبناء هذ� �لبلد وخدمة هذ� �ل�شعب بوعي 
وب�ش��رة وبثقافة �لقر�آن �لت��ي ج�شدتها بالفعل لي�س لك ول 

لأولدك مك�شب مادي ور�ء حركتك �لدوؤوبة
 ول لنف�شك حظ فيها �بد� فعلى غر عادة �لروؤ�شاء و�لزعماء 
ف��ال تطل��ب �عالما يزين��ك ويلمع��ك ويثن��ي عليك ب��ل �ن �لثناء 

و�ملدح هو �لذي يطلبك
 ماذ� �حدث عنك �يها �ل�شهيد �ل�شماد

ففي ظ��رف ب�شيط ��شتطع��ت �ن تنه���س مبوؤ�ش�شة 
�جلي���س و�لمن �ميا نهو���س ومل تطلق م�شروعك 
يف �حلماي��ة و�لبناء )يد حتم��ي ويد تبني ( �ل 
وق��د �شرعت فيه عمال قبل �لقول بد�أت ببناء 

دولة �ملوؤ�ش�شات �لتي هي حلم �شعبك
�رعب��ت �مري��كا و�ل �شع��ود من ه��ذ� �مل�شروع ه��م �دركو� عظمت��ك وعظمة 
ه��ذ� �مل�ش��روع فاغتال��وك مل يرتك��وك لتكمل �مل�ش��و�ر  هم مل يق�ش��دو� �غتيال 
�شخ�شك بل ق�شدو� �غتيال م�شروعك �لذي هو حلم كل ميني  وهذ� لي�س جديد 

با�شتهد�ف حلم هذ� �ل�شعب على مر �لتاريخ
كل م��ا ر�أيت �لع��دو يريد مد�همة منطق��ة �و حمافظة �و جبه��ة �ل وذهبت 

مل�شاركة �شعبك ورجالك وجي�شك يف مو�جهة هذ� �خلطر و�لتحدي 
وه��ا �أن��ت عندم��ا ر�أيت توج��ه �لعدو يف �ع��د�د �لع��دة وت�شعي��ده باجتاه 
�حلدي��دة ت�شط��ر �روع �لمثلة يف �لوف��اء ل�شعبك فاأبي��ت �ل �ن تكون م�شاركا 
لأبناء �حلديدة هذ� �لتحدي و�أبيت �ل �ن تكون �ول �مل�شحن يف هذه �ملعركة 
و�لتح��دي لتهب نف�شك يف �شبيل �لذود عنه��ا وعن �بناءها  و�بيت �ل �ن تروي 
�ر�س �حلديدة بدمك �لطاهر ليكون ح�شنا ح�شينا دون �بناء �حلديدة خا�شة 

و�بناء �ل�شعب �ليمني عامة فهذ� �لوفاء لل�شعب و�ل فال
ماذ� �حدث عنك �يها �ل�شهيد �ل�شماد

 م��ا �أو�ش��ع �شدرك و�طيب حديث��ك و�لن فوؤ�دك فكل من يلق��اك �و ي�شمعك 
مبا�ش��رة �و يف �لتلفزي��ون �ل ويجد نف�شه ��شر حب��ك ولو من خ�شومك جتده 
ي�شع��ر بالطماأنينة و�لرتياح ويتو�شم فيك �خل��ر و�لعدل و�مل�شتقبل �مل�شرق 

ومتنحه كلماتك وق�شمات وجهك رفعة وعزة و�شموخا 
يف وق��ت ب�شيط ��شبح��ت طلعتك �لبهية وكلمات��ك وعبار�تك ملهمة لل�شعب 

كله حتى خل�شومك و�عد�ئك مهما �خفو� ذلك يف نفو�شهم

ماذ� �حدث عنك �يها �ل�شهيد �ل�شماد
ك��م كنت �قف �مام��ك متلكئا يف حديث��ي لي�س و�هلل لهيبة �ملل��ك و�ل�شلطة بل 
�ن��ت ذلك �لن�شان �لب�شيط �ملري��ح ولكن ملا �حمله و�كنه لك من تقدير و�جالل 

و�كبار وملا �جده فيك من مثال يقتدى به قل وجوده يف هذ� �لزمان 
ماذ� �حدث عنك �يها �ل�شهيد �ل�شماد

ه��ل �ح��دث عن �مل �لفر�ق  ، فو�هلل مل ��شهد ومل �ع��رف يف حياتي �ياما ��شد 
و�ثقل على نف�شي من هذه �ليام حزنا و�أملا  فالقلب مكلوم وموجوع با�شتمر�ر 

وخيالك مل يفارقني حلظة من �للحظات و�لعن تذرف �لدمع بدون ��شتئذ�ن
و�جلف��ن ل يع��رف نوم��ا �ل عن��د �شدة �لره��اق متقطع��ا ل ي�شتم��ر �شاعة 
�و ن�شفه��ا  بق��در �مل��ي وحزين على فر�ق��ك �شيدي بقدر فخ��ري و�عتز�زي بان 
تك��ون رموزنا به��ذ� �مل�شتوى من �لوعي و �لعلو و�ل�ش��رف و�لنز�هة و�لعطاء 

و�لت�شحية و�لوفاء 
فهنيئ��ا ل��ك �شيدي �ختيار �هلل لك هذ� �خلتام �ل�شه��ادة يف �شبيل �هلل لقد فزت 
ورب �لكعبة  و�ديت جهد� كله هلل لقد حلقت ب�شهد�ء �ل �لبيت وبال�شهيد �لقائد 

�ل�شيد ح�شن بدر �لدين �حلوثي �شالم �هلل عليه فهنيئا لك
ون�شال �هلل �ن يوفقنا لل�شر على نهجكم ويلحقنا بكم �شهد�ء.

مل يك��ن �لرئي���س �ل�شماد مبالي��ا بالع��دو وتهديد�ته لإميانه �ن��ه و�حد من 
�بن��اء �ل�شعب �ليمني لطاملا حر�س على �لن��زول �إلى �جلبهات و�حل�شور بن 
�ملقاتل��ن حتى ي�شعرو� بالفع��ل �نه جزء منهم ل يخ�شى �ل�شهادة ولكنها جزء 

من �مانيه لأنه مبو�جهة هوؤلء �لعد�ء يف �عز و�نبل �ملو�قف و��شرفها.

بَت �أ�شد �لعجب من كميِة  َر لك �لوقوَف على برنامِج جماِهٍد لتعَجّ لو ُقِدّ
�لإ�شر�ر �ملمتزج بالن�شاط، و�لذي يبد�أ قبل بد�ية �لفجر، ول ينتهي مع 

ظالم �لليل، يوٌم مليٌء بالذكر و�لتالوة و�لت�شبيح و�ل�شتغفار..
وم��ن هذه �لبيئ��ة خرج �أبا ف�شل، فق��د كاَن من �ل�شابق��ن �ل�شابقن، 
و�لأولي��اء �ملنا�شل��ن، وحظي بالتتلمذ على يِد حلي��ف �لقر�آن، و�لُقرِب 

من �لقائِد �لعَلْم...
َث �أ�شحابه �أَنّ �ل�شهادُة �ختيار �إلهي للُمخل�شن،  وحَدّث نف�شه، وحَدّ
و�أن��ه مل يح�شل بعد عل��ى درجِة �لإخال�س و�لتوفي��ق، ومل يُكن يدري 
باأن رب �لعاملن، يخ�ش�س لُه منزلًة خا�شة، وحالًة ��شتثنائية، ومكانًة 

عاملية..
ويِج��ُد نف�شُه يف �أح��ِد �لأياِم وبتوجي��ٍه من قائد �لث��ورة يف ر�أ�س هرِم 
�ملجل���سِ �ل�شيا�ش��ي لأن�ش��ار �هلل، وكي��َف يكوُن ذل��َك وهو �ل��ذي ع�ِشَق 
��ه �ملُجاِه��ُد �لع��امل، يتلق��ى  �لُبندقي��ة، وع�ش��َق مو�ط��َن �جِله��اْد، لكَنّ
�مل�شئولي��ة بعزمي��ٍة وحمبٍة و�قت��د�ر، ويخو�س �ملجاه��د �ل�شاب غمار 
�ل�شيا�ش��ة؛ وكاأنُه من �أربابه��ا �ملُعتقن، ومي�شي ث��م مي�شي، ويف قلبه 

نور �لإميان، ويف عقله مو�شوعة �لعرفان..
رِت �لأح��د�ث، و�ملجاِه��ُد �ل�شيا�شي معها، مو�كًب��ا ومنكبا على  تط��َوّ
كل ح��دٍث، در��ش��ًة وتف�شًر� وتخطيطا، ويف كِلّ خط��وة كاَن قلبه معَلٌّق 

باحلياِة �خلالدة، و�لنعمة �ملتجددة..
��ُد �شالحه، وُيِع��ُدّ عدته، يجُد  وج��اء �لع��دو�ن، وبينم��ا �ملُجاِهُد يتفَقّ
نف�شه �أم��اَم مفاجاأٍة �أخرى، ويت�شَلُّم �لر�ية م��ن رئي�س �للجان �لثورية، 
ب�ش��ِر موؤمن، وبثب��ات خمل�س، وبتنفيذ ُم��دِرْك، وي�شبَح هو �لرئي�س، 
و�مل�شئ��ول �لأول ع��ن �لب��الد و�لقائد �لأعل��ى للقو�ت �مل�شلح��ة، ويجُد 
ريق  ُد خارطة �لأخ��الِق و�لَطّ نف�ش��ه �لقريَب �لبعيد م��ن �أمنيته، وُيح��ِدّ

ويقول كلمًة مل يقلها �أحٌد قبله، حن قال:
)�إذ� ��شت�شه��د �شالح �ل�شماد، ما مَع عياله م�شكن، ما معاهم �إل �أنهم 

�آخر �ل�شهر يرجعو� م�شقط ر�أ�شهم يف بني معاذ يف �شعدة (..
لط��ة، مل متتد يده �إل��ى كم مليون ويبن��ي له بيًتا،  وه��و يف ر�أ���س �ل�ُشّ
ومل حتدثه نف�شه �أن يهِب��َط على بيِت �أحِد �لل�شو�س �ل�شابقن ويتخذه 

منزًل، ومل يفكر بحيلٍة ي�شتحُلّ بها بيَت �أحِد �لهاربن.. 
مل يفَعْل ومل ُيحِدّث نف�شه بفعل لأنه �أبا ف�شل.. ولأنه تلميذ �مل�شرة. 
ولأن��ه م��ن رجال �بن ط��ه.. وكل و�ح��دة فيها من �ل��دللت و�ملعاين ما 

يحتاج �إلى جمَلّد�ت..
ُد يف ود�ِع كل جماِهد قول �حلِقّ �شبحانه: كاَن ُيرِدّ

)ول حت�ش��ن �لذي��ن قتلو� يف �شبي��ل �هلل �أمو�ًتا، بل �أحي��اٌء عند ربهم 
يرزقون، فرحن مبا �آتاهم �هلل من ف�شله وي�شتب�شرون بالذين مل يلحقو� 
به��م من خلفهم �أل خوف عليهم ول هم يحزنون، ي�شتب�شرون بنعمٍة من 

�هلل وف�شل و�أن �هلل ل ي�شيع �أجر �ملوؤمنن(.. ويف �أنفا�شه �شهيٌق عميق، 
ر �ل�شابقن �ل�شادقن... يتغلغل يف �أعماقه وهو يتذَكّ

ثم يتلو قول �حلق �شبحانه:
)ول تقولو� ملن يقتل يف �شبيل �هلل �أموٌت بل �أحياٌء ولكن ل ت�شعرون(..
وتعل��و وجه��ه �بت�شامة �أمل، وملحة طماأنينة، وه��و يردد قول �حلق 

�شبحانه:
) م��ن �ملوؤمنن رج��ال �شدقو� ما عاهدو� �هلل علي��ه، فمنهم من ق�شى 

نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو� تبديال(
وتتالط��ُم �لأم��و�ُج مين��ة وي�شرة.. وي��زد�ُد �لع��دو بدول��ه �ل�شبعة 
ع�ش��ر، وجيو�ش��ه ومرتزقت��ه؛ جنوًن��ا و�إجر�م��ا، فيق�شف��و� �ش��الت 
�لع��ز�ء و�لأف��ر�ح و�ملد�ر���س و�مل�شت�شفي��ات، و�لطرق��ات و�مل��ز�رع، 
ويهم���ُس �لكث��ر يف �أذن �لرئي�س ب��اأن يتخفى ويبتعَد ع��ن �لظهور، لكنه 
يفاج��ئ �جلميع، ويظهر يف جبه��اِت ما ور�ء �حل��دود، ويخو�س عباب 
�لبح��ر ويزور �جلزر.. ويخرج يوم �لعيد وينطلُق �إلى �إحدى �جلبهات 

ويزورهم ويقول قولته �مل�شهورة:
)لن جنل�س يف �لق�شور ل�شتقبال �لتهاين بل جئنا لزيارتكم...( ويكاُد 

مَع من �أعينهم وهو يقول: ُي�شقُط �لَدّ
)�لو�ح��د يت�شرف �أن مي�ش��ح �لغبار عن �أق��د�م �ملجاهدين هو �أف�شل 
م��ن �أي من�شب دنيوي(... ثالُث �شنو�ٍت من �لعدو�ن، و�لرئي�ُس يحدث 
كَلّ م��ن يعرف عن �ل�شهادة، ولكنها ل تق��رتُب منه، يتحرَك �إلى ميادين 

�لإعد�د، وميادين تخرج �لدفعات، ويخاطبهم يف و�حدٍة منها:
)لق��د ح��ذروين من �لن��زول، و�خ��روين �أن �أكلف �أحًد� غ��ري ، لكني 

�أبيُت �إل �أن �أكون حا�شًر� معكم وبينكم...
ول��ن تك��ون دماوؤن��ا �أغل��ى م��ن دمائك��م، ول جو�رحن��ا �أغل��ى م��ن 

جو�رحكم...(
يق��ُف كالأ�ش��ِد يف ميادي��ن �لأ�شود؛ فخ��وًر� بنف�شه، معت��ًز� مبو�قفه، 
�شاخًم��ا بتاريخه، و�ثًقا مبنهجه، مطمئًنا لقيادته، عارًفا بطريقه، حمًبا 

لطريقته، �شغوًفا بجائزته، متطلًعا �إلى لقاء ربه..
َح �لغز�ة �جُلبناء، ونعالهم �لأجر�ء، باأَنّ �حلديدة على موعٍد  و�ش��َرّ
م��ن �لنجا�شة، وبالفعِل �فتتحو� جماريهم �لوقحة؛ بعملية �غت�شاٍب يف 

�خلوخة، �شبقتها عملياٌت يف �ملخا.. 
وُهن��ا وم��ع كل �لتحذي��ر�ِت �أب��ى �أب��ا �لف�ش��ِل �إل �أن يك��وَن ُهن��اك، 
وب�شجاعت��ه �ملعه��ودة، و�إ�شر�ره عل��ى �ختيار طريقت��ه يف �ل�شر، بال 
تخٍف ول متويه، و�جتمَع باأهل �حلديدة مر�ًر�، يذكرهم فيها باأن �ليمن 
تهام��ة، و�أن تهام��ة �ليم��ن، و�أن �ليم��ن معه��م ، و�أَنّ �ملوع��د �لأربعاء؛ 
لنخ��رج مب�شرِة �لبن��ادق، ولرني �لأمريك��ي �لذي وعَد ب��اأن �حلديدة 
و�قتحامه��ا م��ن ن�شيب��ه، و�أَنّ �لآخري��ن جم��رَد ُدم��ى �أنن��ا �أه��ُل حرٍب 

ورجولٍة وغرة ...
وق��َف �ل�شم��اُد ُهن��اَك كالأ�ش��ِد �له�ش��ور، لُيخ��َر �لقا�شي 
و�ل��د�ين ب��اأَنّ �حلدي��دة دونه��ا �لرج��ال �لأبط��ال، م��ن ر�أ�س 

�ل�شلطة �إلى �آخرها...
وفيم��ا �لع��دو ي�شاعُف غار�ت��ه، ويقت��ل �لأبرياء يف 

كل مكان، �بتد�ًء مبوزع، وم��ر�ن، و�لبي�شاء، وبني 
قي���س، ول ي�شتثن��ي �أح��ًد�، فيق�ش��ُف �لر�عي بن 

غنمه، و�مل��ز�رُع يف حقل��ه، و�ل�شائق يف طريقه، 
يف  و�ملبتهج��ن  �شجادته��ا،  عل��ى  و�ل�شاج��دة 

عر�شهم...
وكذل��ك كان �لرئي�س عائ��ًد� من �إح��دى لقاء�ته، 

جول��ة  م��ن  بالق��رب  �خلم�ش��ن  �ش��ارع  يف  كان  وبينم��ا 
�لأقرع��ي، ياأت��ي �لط��ر�ن �ل�شهيو�أمريك��ي ليق�شفه بثالث 

غ��ار�ٍت متتالية، وت�شع��ُد روُح �ملُ�شتاُق �إلى بارئها مطمئنة 
ر��شيًة مر�شية، يودعها �لرئي�س بابت�شامٍة حانية...

هك��ذ� �ختار �هلل لأبي ف�شل �شهادًة خا�شة، �جتمعت عليه 
خمابر�ت �لعامل، وطائر�ت �لعامل، وكل �لكفرِة �لفجرة...

و�شعَد �أبا ف�شل، ول �أقوُل له �إل : �أهكذ� ترتكنا يا �أبا ف�شٍل 
ونح��ُن على موعِد رفِع ر�ية �لن�شْر... وكاأين به يجيب ويقول: 

لو تاأخرُت قلياًل لفاتني ُحلم حياتي، وتاأكد باأن دم حليف �لقر�آن 
حق��ق �لن�شر للم�شرة، ودمي �شيحقق لكم �لن�شر وكونو� على ثقٍة 

اْط... من هذ�، و�شيحِمُل ر�ية �لن�شر �بن �مل�َشّ
اد؟! اِط يا �بن �ل�شَمّ ومن �بن �مل�َشّ

و�أقل��ُب �ل�ش��رة �لذ�تي��ة مله��دي �مل�ش��اط، فاأِج��ُد �أ�ش��ًد� ه�شوًر�، 
وعمالًق��ا فري��ًد�، من خ��رة �خلرة، وم��ن نخبِة �لنخب��ِة، ترتِعُد 

ل�شبابته غرُف �لريا�س، وتهتز لقب�شته ق�شور �ملهفوف و�أبيه، 
ُد عند �أقد�مه �لغز�ة ونعالهم: و�شيكوُن �شاأنه �شاأن، ُيرِدّ
�أل لي��ت �شب��َل بني �ل�شم��اد د�م لن��ا... وياليت باأ�س 

بني �مل�شاط مل يكِن
رحَم��َك �هلل �أب��ا ف�ش��ل، و�أمتن��ى �أن �أك��وُن ق��د 

�أخرجُت ورقًة �شغرًة م��ن كتابك �لكبر،برغِم 
�حلزِن و�لأمل...

وهنيًئ��ا ل��ك روؤية وج��ه ر�ش��ول �هلل �س 
�لق��ر�آن،  وحلي��ف  وعرتت��ه،  وو�شي��ه، 

�لع��زي،  �لعظم��اء  جن��ر�ن  وثالث��ة 
و�ملل�ش��ي و�لقوب��ري.. وكل �ل�شابقن 

�لعظماء...

سليم املغلس م������������������������اذا أح������������������������دث ع����������ن����������ك أي������������ه������������ا ال���������ش���������ه���������ي���������د ال��������ص��������م��������اد 

محمد النعماني

رحيل �ل�شهيد �لرئي�س �ل�شماد خ�شارة لقوى �حلر�ك �جلنوبي �ملناه�شة للعدو�ن و �لحتالل.
�ل�شهي��د �لرئي���س �ل�شم��اد كان د�عماً رئي�شي��اً للق�شية �جلنوبي��ة، وكان د�ئماً م��ا يوؤكد على 
�شرورة �حلل �لعادل لها. وكان د�ئماً يوؤكد على ت�شامنه �لكامل مع �لق�شية �جلنوبية. وكان 
يحر�س على �أن يكون ملف �لق�شية �جلنوبية من �مللفات �ل�شاخنة يف �أي طاولة مفاو�شات 

�أو لقاء�ت مع �أي وفود دولية �أو �أجنبية تتو�جد يف �شنعاء.
�لرئي���س �ل�شهي��د �ل�شم��اد كان يحر���س عل��ى �أن يكون هن��اك ح�شور كام��ل للملف 
�جلنوب��ي يف �أي ت�شوي��ات �شيا�شي��ة �أو مفاو�شات حملية �أو عربي��ة �أو دولية تهدف 
�إل��ى تقارب وجه��ات �لنظر للو�شول �إلى �حل��ل �ل�شامل لالأزم��ة يف �ليمن: �حلرب 

و�لعدو�ن و�لحتالل.
�لرئي���س �ل�شهي��د �ل�شم��اد كان ور�ء �إقناع �ملبعوث �ل��دويل لليمن ب�شرورة 
�للق��اء مع �لقي��اد�ت �جلنوبية يف �شنع��اء و�ل�شتماع �إل��ى �آر�ئهم وقناعتهم 

وتوجهاتهم �ل�شيا�شية للو�شول �إلى �حلل �ل�شامل للق�شية �جلنوبية يف �إطار �لت�شوية �ل�شيا�شية �ل�شاملة 
لالأزمة يف �ليمن و�إيقاف �حلرب و�لعدو�ن و�إنهاء �لحتالل للجنوب.

وكان يق��ول �إن �ملو�ق��ع �ل�شرت�تيجي��ة �ملهم��ة ملحافظ��ات �جلن��وب �شوف ت�شه��م يف �لتنمي��ة و�لبناء 
و�لتطور يف �ليمن ويف �جلنوب بالذ�ت ويف نه�شة �لن�شان �ليمني.

وكان يق��ول د�ئم��اً �إن �حل��ل لكل �مل�ش��اكل يب��د�أ بتحقيق حياة �أف�ش��ل للمو�طنن وحت�ش��ن م�شتو�هم 
�ملعي�شي و�لقت�شادي.

�لرئي���س �ل�شهي��د �ل�شم��اد كان عل��ى يق��ن كامل ب��اأن حل �لق�شي��ة �جلنوبية ه��ي من �أولي��ات �ملجل�س 
�ل�شيا�ش��ي يف �ليم��ن و�إن حله��ا �شي�شه��م يف ��شتقر�ر �ليمن و�أم��ن حركة �ملالحة �لدولي��ة يف �لبحر �لأحمر 

وباب �ملندب وبحر �لعرب.
برحي��ل �ل�شهيد �لرئي�س �ل�شماد خ�شرت �لق�شية �جلنوبية منا�شرً� ود�عماً لها يف كل �ملجالت، وخ�شر 

�أبناء �ليمن و�جلنوب و�حدً� من �أف�شل و�أنبل �لرجال.

الشهيد الرئيس الصماد والقضية اجلنوبية
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الرئيس الذي وعد فأوفى..
 واستشهد في اخلطوط األمامية
��شت�شه��اد �لرئي���س �شال��ح �ل�شم��اد � �لقائد �لأعل��ى للق��و�ت �مل�شلحة رئي���س �ملجل�س 
�ل�شيا�ش��ي �لأعلى، يف مقدمة �شفوف �ملو�جهة �شد قو�ت �لتحالف �أظهر عن مكنون قيادته 
�مليد�ني��ة �ل�شجاعة و�ل��ذي نال من خاللها �ل�شهادة وهو يف يف �خلط��وط �لأمامية يف جبهة 

�ل�شاحل �لغربي لليمن.
وج��ه ر�شالة قوية ومثال ح��ي للقائد �لقدوة �أمام مروؤو�شيه م��ن �لقادة �لع�شكرين، 
�لذي��ن يجب �ل�شر عل��ى درب خطو�ته يف كل جبهات �ملو�جهة حتي تطهر �ليمن �لبالد 
من �شر �لغز�ة و�ملحتلن، وهذ� ل يعني �أن �ليمن �شتكون لقمة �شائغة لقو�ت �لتحالف، 
ب��ل على �لعك���س من ذلك متام��ا.. لقد �أخت��ط �لرئي�س “�شال��ح �ل�شماد” بدم��ه �لطاهر 
عنو�ن��ا جدي��د� ملرحلة ميانية قادمة �شتنطلق من حروف ��شم��ه عا�شفة تزلزل وتوجع 
م�شاجع “بني �شع��ود”، حن قطع على نف�شه �لعهد بالنت�شار لليمن ول�شعبه �ل�شامد 
يف وج��ه ق��وى �لتغطر���س و�ل�شتكب��ار، و�إن ترجل ” �ل�شم��اد” يف جبه��ات �ملو�جه يف 
�ل�شاحل �لغربي، فهو يدرك منذ توليه رئا�شة �ملجل�س �ل�شيا�شي يف ظروف �لعدو�ن باأنه 
م�ش��روع “�شهيد” نذر نف�شه لليمن �أر�شا و�ن�شانا، و�شقط على مذ�بح �حلرية و�لكر�مة 
�ليمني��ة، �لت��ي �شت�شهد �لأيام �لقادمة ع�شر�ت �لألف م��ن “�لقائد �ل�شهيد �ل�شماد” من 

ن�شل �ن�شار �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم، يف رفد خمتلف �جلبهات.
لق��د كان �لرئي���س �شال��ح �ل�شم��اد �لقائ��د �لأعل��ى للق��و�ت �مل�شلحة ق��دوة للمجاهدين 
�ل�شرف��اء �لأخيار �لحر�ر و�لأطهار ممن يد�فعون عن �شرف �ليمن يف معركة �لكر�مة �شد 
ق��وى �لظلم و�لبغي، ب��اع نف�شه هلل، و�هلل �أ�ش��رتى منه ما �أر�د، ووع��د �ملجاهدين �لأحر�ر 
بالن�ش��ر، و�لأيام �لقادم��ة حبلى بالكثر من �ملفاجئات مهما �أطال��ت �حلرب جنونها بحق 
�أبناء �ليمن، و�لذي يعتر بنيله �ل�شهادة يف �شبيل �هلل، و�شام عز و�شرف يف �شدر كل مقاتل 

ميني من �بناء �جلي�س �ليمني و�للجان �ل�شعبية.
ثق��و� متام��ا باأن �شنعاء لن تعلن �حل��د�د، ولن تنوح وتبكي، ب��ل �شتقذف كافة جبهات 
�ملو�جهة حمم �لر�كن  �مللتهبة حزناً على قائدها �ل�شيا�شي �مليد�ين �ملحنك، لتحتفل �ليمن 
بالن�شر �لذي وعد و�جمع عليه كل �بناء �ل�شعب ومن خمتلف �لطياف و�لفئات �ل�شيا�شية 
و�لجتماعي��ة، ف��كل قط��رة دم �شفكت من �أبن��اء �ليمن �شتجرف كل خائ��ن وعميل ومرتزق 

�أ�شه��م يف �إزه��اق �رو�ح �بن��اء �ليمن و�أ�شهم يف تدم��ر مقدر�ته ومكت�شبات��ه و��شتباح 
�شماءه وتو�طئ يف تدني�س تر�به، لن ت�شيع دم �شفكت على �أيدي �لقتلة �ملجرمون 

م��ن حتال��ف �لإج��ر�م وم��ن و�شانده��م وقات��ل يف �شفوفهم، من �أج��ل حتقيق 
ون�ش��رة �مل�شروع �ل�شهيوين �لأمريكي يف �ملنطقة �لعربية، ممن باعو� �لقيم 

و�لأخ��الق �ليمنية و�لإ�شالمية يف �شوق �لنخا�ش��ة وفنادق �لريا�س و�بو 
ظبي مقابل قليل من �لريالت و�لدر�هم.

ولي���س قول و�إمن��ا حقيقة تاريخي��ة �شتظل ذكرى ��شت�شه��اد �لرئي�س 
�لرئي�س  باأن  “�ل�شماد” نقطة وفاء يف وجد�ن كل ميني حر و�شريف.. 
“�شال��ح �ل�شم��اد” مل يغادر �ليمن، فه��و باق يف وجد�ن كل ميني حر 

و�شري��ف، ذهبت روحه لبارئها وهي مطمئنة يف ت��ر�ب بلده �لطاهر بثقة 
وت�شلي��م هلل وباإدر�ك ت��ام بامل�شر �لذي لقاه مع رف��اق دربه من �لعظماء 

�لتاري��خ  �شيخلده��م  �ل��ذي  بكلمات من نور �ل�شه��د�ء، 
حتفها �لع��زة و�لكر�مة يف �شفحاته 

�لنا�شع��ة م��ن �ل�شي��اء تتناقله��ا 
فخ��ر  ب��كل  �لقادم��ة  �لأجي��ال 

و�عتز�ز.

ملف

رئي���س �ملجل�س �ل�شيا�شي لأن�شار �هلل �شال��ح �ل�شماد .. عا�س �شجاعا 
مد�فعا عن وطنه ومعتقد�ته ر�ف�شا �لحتالل �لمار�تي و�ل�شعودي بكل 
�شم��وخ و�إب��اء  وم��ات �شجاعا تاركا �شنة ب��ان �لقائد قبل جن��وده  �أنا�س 

كهوؤلء �شينت�شرون .....
 فادي باعوم 

��شت�شه��اد �لرئي�س �ملجاه��د �شالح �ل�شماد رئي���س �ملجل�س �ل�شيا�شي 
�لعل��ى وه��و يق��ود �لتعبئ��ة �جلهادي��ة ملو�جه��ة �لع��دو�ن �ل�شع��ودي 
�لمركي يف �حلديدة هو يف عرف �ملجاهدين �لوطنين �لحر�ر يف �لعامل 
�شم��ود ��شلب وت�شحيات �ك��ر وت�شعيد ��شد.. فم�ش��رة يدفع قادتها 

�رو�حهم يف مقدمة �ل�شفوف ملنت�شرة بن�شر �هلل ووعده.

عبدالله سام احلكيمي

كان �لرئي�س �ل�شماد �أك��رث ��شت�شعار� للمخاطر �لتي حتيط باجلنوب 
وحت��دث كثرً� عن �شرورة توح��د �ملكونات �جلنوبية و�لميان �لعميق 
بوح��دة �لوط��ن و�لتيق��ظ جت��اه �ملوؤ�م��ر�ت �لت��ي حتاك �ش��د �جلنوب 
و�ل�شم��ال، ر�أين��ا في��ه فار�ش��اً وقائ��دً� عظيماً، لق��د خ�ش��رت �ملحافظات 
با�شت�شه��اد  عظيم��اً  قائ��دً�  �جلنوبي��ة 
�ل�شماد، وكان لديه قناعات تامة 
مبن��ح �بناء �جلن��وب حقوقهم 

�لكاملة.

أحمد العليي..
 ناشط جنوبي

 

األخبار اللبنانية

خّي��م �لذهول و�حلزن عل��ى �ليمن مع �إع��الن ��شت�شهاد 
رئي���س �ملجل�س �ل�شيا�شي �لأعل��ى، �شالح �ل�شماد، بغارة 
جوي��ة يف مدين��ة �حلدي��دة. حد�ٌد لثالث��ة �أي��ام، وتنكي�ٌس 
لالأعالم لأربعن يوماً، مقاب��ل �نت�شاء بانت�شار كاذب على 
مقل��ب »�لتحال��ف«. ميّث��ل مقت��ل �ل�شماد خ�ش��ارة كبرة 
حلرك��ة »�أن�ش��ار �هلل«؛ فهو رج��ل �ل�شيا�ش��ة و�لتفاهمات 
م��ع �شركائه��ا، كما هو رج��ل �حلرب �لذي �ق��رتن ظهوره 
ورحيل��ه بالت�ش��دي للع��دو�ن �ل�شع��ودي و�أدو�ت��ه، م��ن 
�حل��رب �لر�بع��ة عل��ى �شع��دة �إل��ى �ل�شن��ة �لر�بع��ة من 

�حلرب على �ليمن. 
ب��رز ��شم �ل�شماد يف �حلرب �لر�بعة على �شعدة يف عام 
2007، كقائ��د ميد�ين ل�»�أن�ش��ار �هلل« يف منطقة بني معاذ، 
�شرقي مدين��ة �شعدة، �لتي ولد فيها يف عام 1979. ومنها 
ق��اد جمموعات من �ل�شباب، وفّك �حل�شار عن منطقة فلة، 
غربي �ملدينة، و�لتي كانت حا�شرتها قو�ت نظام �شنعاء. 
مل��ع ��شم��ه �شريعاً يف �أو�ش��اط �شكان �شع��دة، بف�شل قربه 
َن��ه قيادة »�أن�شار  منه��م، ون�شاطه يف ح��ّل ق�شاياهم، لُتعِيّ

�هلل« يف عام 2008 �مل�شوؤول �لجتماعي للحركة.
�ش��ارك بفاعلي��ة يف مو�جه��ة ق��و�ت �شنع��اء يف حربه��ا 
مي��د�ين  كقائ��د  له��ا  وت�ش��ّدى  �شع��دة،  عل��ى  �ل�شاد�ش��ة 
للمديريات �ملحيطة باملدينة، لُيعّن يف عام 2009 م�شوؤوًل 
ثقافياً ل�»�أن�شار �هلل«. وهذ� �ملن�شب ��شتحّقه مِلا �أظهره من 
قدر�ت يف �خلطابة، وك�شب �جلماهر �إلى �شف �حلركة يف 

�أكرث من منا�شبة يف �شعدة و�ملحافظات �ملجاورة لها.

محاور بارع 

عق��ب �حل��رب �ل�شاد�شة، ُكّل��ف �ل�شماد من قبل زعي��م »�أن�شار 
�هلل«، عب��د �مللك �حلوث��ي، بتمثيل �حلرك��ة يف �لتخاطب مع جلان 
�لو�شاط��ة �لت��ي َقِدم��ت من �شنع��اء لإع��ادة تطبي��ع �لأو�شاع يف 
�شع��دة، و�أ�شهم يف �إعادة �له��دوء و�لتوفيق بن �جلي�س و�للجان 
�ل�شعبية �لتابعة للحركة. وم��ع �نعقاد »موؤمتر �حلو�ر �لوطني« 
يف �شنع��اء، �شارك��ت »�أن�ش��ار �هلل« في��ه بفاعلي��ة، وق��ّدم فريقه��ا 
روؤي��ة �حلركة حل��ّل �لق�شايا �ليمنية �لعالق��ة، ومقرتحاتها ل�شكل 
�لنظ��ام �ل�شيا�ش��ي و�لإد�ري لليمن. ويف هذ� �ل�ش��اأن قالت م�شادر 
يف �حلرك��ة، ل�»�لأخب��ار«، �إن �ل�شماد هو من تول��ى مر�جعة هذه 
�لروؤي��ة م��ع �لدكت��ور عبد �لك��رمي جدب��ان و�لدكت��ور �أحمد �شرف 

�لدين، �للذين �غتيال يف �شنعاء قبل نهاية موؤمتر �حلو�ر. 
م��ع دخ��ول »�أن�ش��ار �هلل« �إل��ى �شنع��اء يف �ل���21 م��ن �أيلول/ 
�شبتم��ر 2014، عّن �لرئي�س �ليمن��ي )�مل�شتقيل لحقاً(، عبد ربه 
من�ش��ور ه��ادي، �ل�شم��اد م�شت�شارً� ل��ه، يف وق��ت كان ي�شغل فيه 
من�ش��ب رئي�س �ملكتب �ل�شيا�شي للحركة من��ذ ما قبل ذلك �لتاريخ 
بب�شعة �شه��ور. ويف �آب/ �أغ�شط�س 2016، حتالفت »�أن�شار �هلل« 
م��ع ح��زب »�ملوؤمتر« �ل��ذي كان يقوده �لرئي���س �ل�شابق علي عبد 
�هلل �شال��ح، و�شّكل �لطرفان »�ملجل�س �ل�شيا�ش��ي« لإد�رة �ل�شلطة 
و�لتن�شي��ق بينهم��ا يف مو�جه��ة �حل��رب. كان �ل�شم��اد ع�ش��وً� يف 
�ملجل���س، وبعده��ا تو�ف��ق �لطرفان علي��ه رئي�ش��اً للمجل�س، ومن 
يومه��ا �إل��ى حن مقتل��ه حّقق جناح��اً يف �إد�رة �ش��وؤون �ل�شلطة يف 
�شنعاء �شيا�شياً وع�شكرياً و�أمنياً و�إد�رياً، و�إلى حّد ما يف �جلانب 

�لقت�شادي، رغم �حل�شار �ملفرو�س على �ليمن.
حظ��ي �ل�شماد بثقة زعيم »�أن�ش��ار �هلل«. ومع حماولة حليفها، 

عل��ي عب��د �هلل �شال��ح، �لنق��الب عليه��ا يف كان��ون 
�لأول/ دي�شم��ر 2017، ظهر عب��د �مللك �حلوثي 
بقول��ه:  �شال��ح  و�أن�ش��ار  �أن�ش��اره  خماِطب��اً 

»جمهوري��ة برئا�شة �شال��ح �ل�شماد ومن قرح 
يق��رح«. وم��ا ه��ي �إل �شاعات حت��ى متّكن 
�ل�شم��اد، بالتف��اف قي��اد�ت �حلرك��ة م��ن 
حوله، م��ن �لق�شاء على �نق��الب �شالح، 
يف  �لأمن��ي  �لو�ش��ع  عل��ى  و�حلف��اظ 
�شنع��اء و�ل�شم��ال، و�شيان��ة متا�ش��ك 
�أكرث من 40 جبه��ة قتال حتارب عليها 

�حلرك��ة. عق��ب ذلك، متك��ن �ل�شماد 
م��ن جتاوز تد�عي��ات مقتل �شالح، 
و�حلف��اظ عل��ى حتال��ف »�أن�ش��ار 

�هلل« و»�ملوؤمت��ر«، و��شتئن��اف عقد 
جل�ش��ات �لرمل��ان �لذي ينتم��ي �أغلب 

�أع�شائه �إلى حزب �شالح. 
ُع��رف ع��ن �ل�شم��اد نز�هت��ه ومناه�شته 
تق��ول  ه��ذ�  ويف  و�لإد�ري.  �مل��ايل  للف�ش��اد 

م�ش��ادر مقّربة منه، ل�»�لأخبار«، �إن �ل�شماد 
ل ميل��ك من��زًل يف �لعا�شم��ة �شنع��اء، و�إنه 

كان يقي��م خالل �ل�شن��و�ت �لأربع �ملا�شية 
يف منزل م�شتاأج��ر. كذلك ُعرف عن �لرجل 
زيار�ت��ه  يف  جت�ّش��دت  �لت��ي  �شجاعت��ه 
فيه��ا  مب��ا  �لقت��ال،  جلبه��ات  �ملتك��ررة 
�جلبه��ة �حلدودي��ة، حي��ث ظه��ر �لعام 
�ملا�شي وهو يقود طقماً م�شلحاً، حاماًل 

بندقيته ومتنّقاًل بن جبال جيز�ن.

صالح الصماد... القائد الذي ال ميلك منزاًل

�شا�ش��ي مين��ي ، رج��ل ب�شي��ط ، بالرغ��م من 
و�شوله �أعلى قمة �ل�شلطة، وقاد �إحدى �أعنف 
�حل��روب يف �لع��امل دفاع��اً عن دين��ه و�شعبه 

ووطنه �شد عدو�ن غا�شم.
حكم �أكرث من ثالث �شنو�ت، طور �لدفاعات 
ع�شر�ت  ي��ده  على  وتخرج  �ليمنية  �جلوية 
�لدفع �لع�شكرية، ق�شف �لريا�س و�لإمار�ت، 
وو�جه �لتحالف �لعربي و�لأجنبي، كان رجل 
�لأول���ى  �ل�شفوف  يف  م��ر�ب��ط 
م��ن �جل��ب��ه��ات، �ن��خ��رط يف 
مبكر�  �هلل  �أن�شار  حركة 
�ن�شمامه  خ���الل  م��ن 
�شفوف  يف  و�لقتال 
و�شعد  �جلماعة، 
لهرم  �شريعا 
ونال  �ل�شلطة 
ث��ق��ة ق��ادت��ه، 
و�����ش����ع����ب����ه، 
ب��ع��د �أك����رث من 
����ش���ن���و�ت   3
م����ن �حل�����ش��ار 
و�ل��ق�����ش��ف �ل��ذي 
دمر �لبنية �لتحتية 

�ليمنية.
يتمك��ن  مل 
يف  �لتحالف 

�لبد�ي��ة من �غتياله، رغ��م �نت�شار �لأخبار عن 
��شتهد�ف��ه �أكرث من مرة خ��الل تلك �ل�شنو�ت، 
عندم��ا وقف �لرئي���س �ل�شهيد �شال��ح �ل�شماد 
قبل ثالث �شنو�ت وحتى �للحظة �أمام طائر�ت 
مرف��وع  �شاخم��ا  كان  �لتحال��ف  و�شو�ري��خ 
ر�ف�ش��ا  رهب��ة،  �أو  خ��وف  �أي  دون  �لر�أ���س 
�لهيمنة على وطنه، فلم يكن من قبيل �ل�شدفة 
�أن ترتك��ز “�ملوؤ�م��رة” للتحال��ف عل��ى �ليمن 
وتبد� به، فكم��ا حلم �لتحالف بقتل��ه و�إ�شقاط 
نظام��ه و�حتالل وحل جي�ش��ه و�ل�شيطرة على 
�شو�ريخه �لبال�شتية.. فالرئي�س �ل�شماد �أقام 
دول��ة لديها �لقدرة على �لدف��اع عن �أر��شيها، 
وق��اوم ح�ش��ار� �أمريكي��ا �شعودي��اً جتويعي��ا 
خانق��ا، و�أ�ش���س ل�شناع��ة ع�شكري��ة متقدمة، 
وبد�أ ب�شناع��ة �شو�ريخ بال�شتية لأول مرة يف 
وطن��ه، وخا�س حرباً لأكرث م��ن ع�شر �شنو�ت 
م��ع �لنظام �ل�شاب��ق وم��ع دول �لتحالف، ملنع 
�لهيمن��ة على �لوطن ونه��ب مقدر�ته، �ل�شماد 
�أدرك �أهمي��ة توحي��د ومو�جه��ة �مل�شروع��ن 

�لأمريكي و�ل�شعودي.
كم��ا �أطل��ق �ل�شم��اد حملته ” ي��د تنبي ويد 
حتمي” �شالح �ل�شماد كان �ليمن رغم متزيقه 
وح�شاره قوي��ا مهابا، فرغم �ملاآ�شي و�جلر�ئم 
�لت��ي حت��دث يف �ليم��ن، �ل �ن �ل�شماد حي يف 

قلوب �لأحر�ر.

اأدان���ت احلكوم���ة ال�ش���ورية ب�ش���دة اغتي���ال رئي�س 
املجل�س ال�شيا�شي االعلى ال�شهيد �شالح ال�شماد باآلة 

قتل النظام الوهابي ال�شعودي.
وقال م�شدر ر�شمي يف وزارة اخلارجية واملغرتبني 
ال�شورية يف ت�رصيح لوكالة االنباء ال�شورية الر�شمية 
)�شانا( اخلمي�س: تدين اجلمهورية العربية ال�شورية 
ب�شدة اغتيال رئي�س املجل�س ال�شيا�شي االأعلى يف اليمن 

�شالح ال�شماد بالة قتل النظام الوهابي ال�شعودي.
واأ�ش���اف امل�ش���در اإن ه���ذه اجلرمي���ة الب�شع���ة الآل 
�شع���ود تاأت���ي ا�شتمرارا للمحرقة الت���ي يرتكبها بحق 
ال�شع���ب اليمني والتي اأدت اإل���ى تدمري البنية التحتية 
واملنجزات التي حققها واإزهاق حياة ع�رصات االآالف 

من املدنيني االأبرياء.
امل����رصوع  اإن  بالق���ول  وخت���م امل�ش���در ت�رصيح���ه 

�ل�سع���ودي يف �ليم���ن �آي���ل لل�سق���وط ال حمال���ة كما هو 
ح���ال م�رصوعه���م امله���زوم يف �شوري���ة واإن ال�شع���ب 
اليمن���ي االأب���ي ال���ذي مل ير�ش���خ يف تاريخ���ه الأي قوة 
خارجية �شيعرف كيف يواجه هذا العدوان ال�شعودي 
ب�شم���وده ويحاف���ظ على �شي���ادة وا�شتق���ال ووحدة 

اليمن.
امل�شدر: وكالة �شانا

اخلارجية السورية تدين بشدة اغتيال رئيس املجلس السياسي األعلى صالح الصماد

صالح الصماد لں ميت… !!
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مل يك��ن �لرئي���س �ل�شهي��د �شال��ح �ل�شم��اد حبي�ش��اً لق�ش��ور 
مز�ول��ة �ل�شلطة بعي��دً� عن �لهم �ليومي ل�شع��ب �ليمن، بل كان 
د�ئ��م �للت�ش��اق بهم��وم �شعب��ه،  كان ي��درك �نه مث��ل كل �بناء 
�ل�شعب ل يتمتع باأي ح�شانة ميكن �أن توفر له �حلماية من غدر 
غ��ار�ت �لتحال��ف  ، �إل �أنه مل يرتدد يوم��اً يف �لتنقل بن جبهات 

�ملو�جهة .
ورغ��م علمه باأن �لتحالف و�شع مكافئ��ة قيمتها )20( مليون 
دولر ل��كل من ي��دل على مكان تو�جد �ل�شم��اد �لذي كان �ل�شم 
�لثاين  �شمن قائمة مكونة من 40 �شخ�شاً من �لقياد�ت �ليمنية ، 
�إل �أن ذلك مل مينع �لرجل من �لتنقل بن �جلبهات و�ملحافظات 
�ليمني��ة ،متحدي��اً �لتحال��ف بكل ما ميل��ك من طائ��ر�ت �لر�شد 
و�قم��ار �لتج�ش���س ، �إ�شاف��ة �إلى �جلو��شي�س م��ن �خلونة على 
�لر�س، كانت حتركاته بن �لنا�س  و��شحة ودون �أي حتفظات 
ميك��ن من خاللها �لحتماء من غار�ت ط��ر�ن �لتحالف.. ورغم 
معرفة �لرئي���س �ل�شهيد �شالح �ل�شم��اد �أن �لتحالف يح�شد كل 
�إمكانيات��ه لحت��الل �حلدي��دة ، �لمر �لذي �ندفع عل��ى �أ�شا�شه 
�ل�شماد لزيارة �حلديدة، يف زيارة كانت ��شبه بالإع�شار �لذي 
�ج��ر عا�شف��ة �لتحال��ف عل��ى �إع��ادة �لنظر يف خططه��ا يف ظل 
وجود قادة مثل �ل�شماد ل ميكن �أن تكون خطط �لحتالل �شهلة 
يف ظ��ل وجوده��م ، ��شعل خطاب �لرئي�س �ل�شهي��د حما�س �بناء 
�حلدي��دة �أك��رث يف مو�جهة �لحت��الل ، فال ميك��ن لرئي�س تولى 
م�شئولية وطن يتعر�س لأب�شع عملية �عتد�ء عرفها �لعامل ، �أن 

يختبئ يف جحور �لفئر�ن.
كان لدى �ل�شماد �لقدرة على �ختيار �لوقت �ملنا�شب لالإعالن 
ع��ن �ملر�ح��ل ، وكان لديه خرة و��شع��ة يف �إد�رة �لبالد �إد�رة 
��شرت�تيجية ، فرغم زحمة �لأعمال يف ظل �لظروف �ل�شتثنائية 
�لت��ي تتعر�س لها �ليمن يف ظل �لعدو�ن ، حيث ي�شفه عدد ممن 
تعرف��و� علي��ه �إل �أن �لرئي���س �ل�شهي��د كان ميتل��ك �لقدرة على 
�إعط��اء كل مو�ش��وع حق��ه عل��ى حده ، فه��و يجتمع م��ع رجال 
�لقت�ش��اد  ليك��ون رج��ل �قت�شاد م��ن �لدرجة �لول��ى، يجتمع 

بالع�شكري��ن فيك��ون رج��اًل ع�شكرياً م��ن طر�ز رفي��ع، وعندما 
يلتق��ي بالوف��ود �ل�شيا�شي��ة �لجنبية جت��ده ق��ادرً� على �لخذ 

و�لرد معهم بحنكة �شيا�شية تذهل حماوريه.
كانت كلمات �لرئي���س �ل�شهيد �شالح �ل�شماد تخرج 

مث��ل �لطلق��ات لت�شي��ب �لع��دو مبقت��ل، ومبج��رد 
�أن �أعل��ن ع��ن �أن �لع��ام �حل��ايل هو ع��ام بال�شتي 

بامتياز، �أثار حالة من �لرعب  يف دول �حلالف.
وقب��ل �ن ي�شت�شهد �لرئي�س �ل�شماد �علن 

خ��الل زيارت��ه ملحافظة ذمار �ن��ه يف حال 
�شيئ��اً  ميتل��ك  ل  فاإن��ه  �ل�شه��ادة  رزق 

�شي�شط��رون  �لذي��ن  �طفال��ه  يعي��ل 
للع��ودة �إل��ى �شع��دة ، مل ميتل��ك 

�لرئي���س �ل�شم��اد حتى من��زًل ، 
وكان يعي�س يف منزل م�شتاأجر 

بالعا�شمة �شنعاء.
�شال��ح  �لرئي���س  رح��ل 
حاف��ل  بتاري��خ  �ل�شم��اد 
بالت�شحي��ة و�ل�شرف،  وقد 
منح رحيله  ث��ورة �لتحرر 

�لت��ي �طلقه��ا �شع��ب �ليمن 
دفع��ة  �شبتم��ر  �ل)21(  يف 

جدي��دة ، و م��ا ل يدركه �عد�ء 
�ل�شم��اد  ��شت�شه��اد  �أن  �ليم��ن 

ل��ن يزي��د �ليمني��ن �إل �شم��ودً�  
م��ن  بالكث��ر  ز�خ��رة  فاليم��ن 

�بنائها �ل�شجع��ان �لحر�ر، وعلى 
�وث��ان  عل��ى  �ملعلق��ة  �لتح��اف   دول 

ن�شبته��م �مريكا �أن تقلق على نف�شها كونها  
معر�شة  لالنهيار �لت��ام مبجرد �شقوط  �شنم 

من ��شنامها.

سي������������������دي صال���������������ح 
محمد الوريث

وكاأين ب��ك �أ�شعد �ل�شهد�ء وحامل ر�يتهم �إلى حو���س �مل�شطفى، وكاأن �شعادة غامرة �لآن 
متالأ قلوب �لنبياء و�ل�شديقن و�ل�شهد�ء وكل �ل�شاحلن بالو�فد �جلديد �شالح ..

لقد كنت �أن�شع مناذج �ل�شرف يف كامل حياتك ع�شت طيباً جماهدً� وطنياً منذ ولدتك حتى 
�شهادت��ك، جاهدت و�شحي��ت كما مل يفعل �أحد مثلك وخ�شرت �ليمن �أ�شرف حكامها منذ بد�ية 
�خلل��ق حتى �آخره .. لقد كن��ت �شاحلا ووجد �ليمنيون في��ك �لأب �ملن�شود �لذي يطرد عنهم 
فز�عة �ليتم ، �شيبكيك �ل�شرفاء و�لطيبون لأنك �لرجل �لذي ل يعو�س ، �شيندم عليك �عد�وؤك 
قب��ل �حباب��ك ، ل �أجد يف قلب��ي �ل �شكينة ور�حة يف فر�قك فقد خرجت م��ن هذه �لدنيا �شافيا 
نقي��ا �شريفا كما جئت �إليها، �مثالك ل يليق بهم �ل �ل�شهادة لأن �ل�شهادة زكاة �هلل للمخل�شن 
�ل�شجع��ان من عباده ، حزين �نا على �طف��ال �ليمن من بعدك و�شعيد بامل�شهد �لبطويل �لفاخر 

�لذي ختم �شالح به م�شرة �شالح و�ميان وكفاح تليق بهذه �مل�شرة �لقر�آنية �ملباركة..
مل نذه��ب لهذه �ملعرك��ة �ل لن�شت�شهد وب�ش��ر�ك �ن حتقق هدفك ولو �ردن��ا �ن نعي�س على 

�شرر وثرة وق�شور �آمنه لكنا �خرتنا طريق �لرتز�ق ..
�ش��الم �شالم ي��ا �شالح و�هلل لقد فزت باملق��ام �لرفيع وخ�شرت بع��دك كل �لف�شائل و�ملكارم 

و�شبل �ل�شالح !

وجهها للمقاتلني.. 
مقولة للرئيس اليمني تكتب مباء الذهب

كان �لرئي���س �ل�شهيد ” �شالح �ل�شماد” يدرك متاما �لدور �لبطويل �لذي 
ي�شطره ويقوم به �بط��ال �جلي�س �ليمني يف خمتلف �جلبهات �لد�خلية 

وما ور�ء �حلدود.
لذلك ف��اإن �لرئي�س �ل�شهي��د �ل�شماد رئي���س ��شتثنائي يف مرحلة 
خمتلفة متاما..�طلق قول��ه �مل�شهور �لذي ي�شتحق �أن يكتب مباء 
�لذه��ب بحق �ملقاتل��ن �ملجاهدين قائ��ال :” �إن م�شح �لغبار من 
فوق نعال �ملجاهدين �أ�شرف من كل منا�شب �لدنيا”،  جاء ذلك 
�أثناء زيارته جلبهة �لقتال يف حمافظة �جلوف متفقد� خطوط 
�ملو�جه��ة مع قو�ت وم�شلحي �لتحالف يف �شبتمر 2016.. 
تذكرن��ا ه��ذه �ملقول��ة مبقول��ة �أخ��رى للرئي���س �ل�شهيد 
�إبر�هي��م �حلمدي عندما ق��ال:” ل�شنا حكاما عليكم بل 
خد�م��ا لكم“، ويف كال �ملقولت��ن عظمة ورفعة لليمن 
و�أبن��اءه.. كلمات نابع��ة من �مل�شوؤولي��ة حن �أدرك 
عظم��ة ما ي�شط��ره �ملجاهدين من مالح��م بطولية يف 
خمتلف �جلبهات.. مل يكن حبي�س مكتبه و�إل ملا نال 
�ل�شهادة يف جبهة �ل�شاحل �لغربي للبالد، لي�س لديه 
بروتك��ولت كباق��ي �لروؤ�شاء و�ل��وزر�ء يف حتركاته 
و�لتي �شكلت حتدي ��شاب قيادة قو�ت �لتحالف مبقتل 
�أثن��اء ظهوره �ملتعدد و�ملختل��ف يف �جلبهات و�مليادين، 
ت��ارة يف جي��ز�ن ، وت��ارة �أخ��رى يف �جل��وف، ويف تع��ز 
وذم��ار و�شع��دة، وغرها م��ن �جلبه��ات.. ويف ظل ظروف 
�حلرب و�لعدو�ن من ظه��وره �ملتنوع كان مبثابة “لغز” حر 
ت حتركات��ه خ��ر�ء �لتحال��ف، و �لأك��رث ب��اأن ما ز�ده��م قلق هو 
ح�ش��وره �لو��شع يف �لف��رتة �لأخرة  خمتلف �ملن��اور�ت �لع�شكرية 
و�لحتف��الت �مليد�نية، وعرو�س تخرج �لعديد م��ن �لدور�ت �لع�شكرية 

للمقاتلن ويف خمتلف ميادين �لتدرب و�لقتال يف تعزيز ورفد �جلبهات.

�أن  و�ختار  رئي�شا  ليك��ون  �ل�شعب  “�ختاره 
يكون و�حد� من �ل�شعب” بهذه �لعبارة ميكننا 
و�ش��ف �لرئي�س �ملجاهد �ل�شهيد �شالح �ل�شماد 
وقر�ءة مرحل��ة كان –�ل�شم��اد- فيها �لرئي�س 
�لذي مل تقيده بروتكولت �لفخامة و�مل�شئولية 
�أو حت��ول بينه وب��ن �إثبات وجت�شي��د �نتمائه 
لل�شع��ب �ليمن��ي كمو�ط��ن ي�ش��ارك �ملو�طن��ن 
�شموده��م ويقا�شمه��م �لهم��وم و�لأمل �ليوم��ي 
وكمجاهد يجد يف �جلبه��ات متنف�شا وم�شاحات 
يرتج��م م��ن خالله��ا جوه��ر �نتمائ��ه للخن��دق 
�جله��ادي ويوؤكد بتو�ج��ده �مل�شتم��ر وحر�شه 
عل��ى زيارته��ا ب��ن �حل��ن و�لأخ��ر �أن �لدف��اع 
ع��ن �لوطن ومو�جهة قوى �لع��دو�ن م�شئولية 
يتحملها كل ميني وو�ج��ب ل ي�شتثنى �أحد عن 

تاأديته حتى و�إن كان رئي�شا للجمهورية.

كان �لرئي���س �ل�شم��اد رئي�ش��ا ��شتثنائي��ا يف 
زم��ن ��شتثنائ��ي لي�س لأن ف��رتة توليه وقيادته 
للوط��ن جاءت يف زمن �لع��دو�ن و�إمنا لأنه كان 
�لرج��ل �ل��ذي �أجم��ع علي��ه �ل�شع��ب �ليمني يف 
زمن �لع��دو�ن و�لتباين��ات �ل�شيا�شي��ة، ولذلك 
ل عج��ب �لي��وم �إن عمت م�شاعر �حل��زن ربوع 
�لوطن ونزل خر ��شت�شهاده على �أبناء �ل�شعب 

�ليمني كال�شاعقة.
قلي��ال  �ل��ور�ء  �إل��ى  نع��ود  �أن  يكف��ي   ..
وحتدي��د� �إل��ى �شه��ر �غ�شط���س م��ن �لع��ام 
2016 و�لنظ��ر للمجل���س �ل�شيا�ش��ي �لأعلى 
م��ن �لز�وي��ة و�لبع��د �حلقيق��ي �ل��ذي يليق 
ب��ه ككي��ان ولد يف زم��ن �ل�شم��ود و�لتحدي، 
م��ن رح��م �آلم و�أوجاع �شعب خان��ه رئي�شه 
كل  علي��ه  و��شتع��دو�  حكومت��ه  وخذلت��ه 

�شياط��ن �لر���س وتخن��دق �ش��ده �لع��امل 
�أن  لن��درك  باجل��ر�ح،  �لعروب��ة  و�أثخنت��ه 
�ملجل���س �ل�شيا�ش��ي �أكر م��ن �أن يكون روؤية 
�شيا�شية نن�شبها لهذ� �حلزب �أو ذ�ك �أو ننظر 
�إليه ك�ش��ورة جامدة ر�شمناه��ا مللء �لفر�غ 
�ل�شيا�ش��ي �ل��ذي خلفته �لدول��ة �لهاربة بعد 
ف�شله��ا يف متزيق �لوط��ن وتدمرها �شيا�شيا 
و�جتماعيا وثقافيا، �أو ك�شكل بديل وحمتوى 
جدي��د لأ�شم��اء نح��اول م��ن خالله��ا جت�شيد 
�أخالقيات �لوط��ن و�ملجتمع �ليمني �مل�شاب 
ب�شقوط بع�س م�شوؤوليه يف م�شتنقع �لعمالة 
و�خليان��ة لدرج��ة �لكفر بالوط��ن و�لأخالق 

و�ملبادئ.
لق��د مثل �ملجل�س �ل�شيا�ش��ي �لأعلى، برئا�شة 
لإر�دة  �لتج�شي��د �حلقيق��ي  �ل�شم��اد،  �شال��ح 

�ل�شع��ب �ليمن��ي و�لرتجم��ة �لفعلي��ة لتم�شك��ه 
باأر�ش��ه ووحدت��ه ودولته ومبادئ��ه يف �حلرية 
�شتظ��ل  �لت��ي  �ملب��ادئ  وه��ي  و�لدميقر�طي��ة 
ت�شكن��ه وياأب��ى �لتنازل عنه��ا �أو �مل�شاومة فيها 
حت��ى لو ح�شدو� عليه عو�مل جديدة �إلى جانب 
ع��امل �لرتز�ق �ل��ذي يحيط بن��ا، و�إذ� ما عدنا 
بالذ�ك��رة لق��ر�ءة م�شاعرن��ا يوم �إع��الن ميالد 
�ملجل���س �ل�شيا�شي وم�شاعر �ل�شياع �لتي كانت 
ت�شكنن��ا قبل مي��الده ف�شندرك من ه��و �لرئي�س 
�شالح �ل�شماد وماذ� يعني لنا ��شت�شهاد �شالح 
�ل�شم��اد �لذي نع��ده �ليوم �أننا ل��ن نغفر لهم ما 
فعلوه ولن يغفر له��م �لتاريخ حتى و�إن جاءو� 

مبلء �لأر�س مرر�ت..

ال�����رئ�����ي�����س ال�����ص�����م�����اد ال����ق����ائ����د 
العظيم امللهم !

عبدالول�����������������������ي الصومل�������������ي

�لذي قدم ر�أ�شه و دمه و روحه يف �شبيل �هلل فد�ء لهذ� �لوطن فد�ء لهذ� �ل�شعب !
رئي�س مل ميتلك من متاع �لدنيا �شيء،

حتى م�شكنه كان �إيجار !
هل �شمعتم برئي�س م�شتاأجر؟!

َهَذ� هو �لرئي�س �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�لأمن..
�لرئي�س �ليمني �لذي كان يف مقدمة �شفوف �ملجاهدين ..

رئي�س عرف باحلكمة و�لتو��شع و�ل�شجاعة.
�لرئي�س �شالح �ل�شماد كان يف �جلبهات يف �لبحر و�ل�شاحل يف �جلبال و�لوديان 

يف �ل�شحر�ء و�حلدود ..
كان حا�شر� يف تخرج �لعديد من دفعات �ملجاهدين .

رغ��م �لع��دو�ن �لعامل��ي �لكب��ر �ل �ن��ه كان ي�شر موؤمن��ا باهلل مت��وكل على �هلل 
م�شتع��ن ب��اهلل ، من حمافظة �لى حمافظة ومن جبهه �ل��ى جبهه ، من �جتماع �لى 

�جتماع .
ل يخاف �ل �هلل �شبحانه .

قدم �لرئي�س �ل�شماد كل ما هو متاح وكل ما ��شتطاع �ن يقدم لهذ� �لوطن ولهذ� 
�ل�شعب �لعزيز .

حت��ى �أن��ه قدم ر�أ�شه و دمه و روحه �لطاه��ر يف �شبيل �هلل فد�ء لهذ� �لوطن فد�ء 
لهذ� �ل�شعب . 

ف�شالم �هلل عليه يوم ولد ويوم ��شت�شهد.
�نا هلل و�نا �ليه ر�جعون ..

ود�عا �با �لف�شل فلك �لف�شل و�حل�شنى و�حلياة عند رب �لعاملن

رجل اإلجماع الوطني الذي اختار أن يكون واحدًا من الشعب

ال������ث������ائ������ر ح��������ي��������ًا.. و »ش������ه������ي������دًا« ال������ص������م������اد 

مسيرة البنادق في احلديدة: بنادقنا ستحصد كل معتٍد أثيم

�شه��دت حمافظ��ة �حلدي��دة ح�ش��ود كب��رة يف " م�ش��رة 
�لبن��ادق" �لت��ي دع��ا �إليه��ا �لرئي���س �ل�شهيد �شال��ح �ل�شماد 
يف �أخ��ر زيارة ل��ه للمحافظة قبي��ل �غتياله من قب��ل �لعدو�ن 
ي��وم �خلمي���س �ملا�ش��ي.. ويف  �ل�شع��ودي ظه��ر  �لأمريك��ي 
�شاح��ة �لعرو���س ح�شره��ا �أبن��اء �حلدي��دة يف ح�ش��ود غر 
م�شبوق��ة،” لتوؤكد وتعاه��د �لرئي�س �ل�شهي��د �شالح �ل�شماد 
�أن �لغ��ز�ة ل��ن ميرو�، و�أن بنادقهم �شتح�ش��د كل معتد �أثيم، 
ف�شي��ادة وكر�م��ة �ليم��ن �لتي ق��دم �ل�شماد روحه ف��د�ًء من 
�أجلهم��ا لن يف��رط فيها �أبناء تهامة �لأح��ر�ر.. هكذ� قالو� من 
و�ش��ط �حلديدة عرو�شة �ليمن �حل��رة �لتي يطمع فيها غز�ة 

حاق��دون ل يحرتم��ون �أعر�ف��اً دولي��ة ول ت�شريع��اً �إلهياً ول 
ي�شتطيع��ون �لقت��ال ب�شرف.. وقد �أقيم��ت فعاليات �لتظاهرة 
�حلا�ش��دة �أظهرت م��دى �حل�شور �لكب��ر و�مل�شرف وتفاعل 
�جلماه��ر �ملحت�شدة، وردد �ملتظاهرون عبار�ت قوية حتمل 
ر�شائل لالأع��د�ء باأنهم �شي�شتقبلون �لغ��ز�ة بفوهات �لبنادق 
وعل��ى روؤو���س �خلناج��ر.. و�أكد حمافظ حمافظ��ة �حلديدة 
ح�ش��ن �أحم��د �لهيج يف كلمة له بالقول: "�شن��ذود عنك وناأخذ 
بحق��ك، هذه هي م�شرة �لبن��ادق، لكن �حنا عندنا �لتهاميون 
م�شرت��ن �لأول��ى م�ش��رة �خلناج��ر و�لثاني��ة ��ش��م تهامي 
م�شرة �لهر�وي".. و�أ�ش��اف: "�شالح �ل�شماد كان بالن�شبة 

يل �شديق��ا ثم رئي�شا �ألف حتي��ة لك يف قرك ويف �لعلين، �ألف 
حتية لك عند ربك".

وب��ارك حماف��ظ �حلدي��دة للرئي�س مه��دي �مل�ش��اط توليه 
�لرئا�ش��ة، د�عي��ا ل��ه بالتوفي��ق و�لنج��اح، موؤك��د� بالق��ول: 
"�شنكون معك كما كنا �أوفياء مع �ل�شماد، ذلك �ل�شهم �لبطل 
�ل��ذي فدى �حلدي��دة بدمه، كلنا لك فد�ء ووف��اء لك يا �شماد 
�لي��وم وبعد �ليوم حت��ى تقوم �ل�شاعة.. وق��ال: "ل يظن من 
��شتهدف��ك �أنه ق�شى على �لثورة �إطالقا، �شلبنا �ل�شماد، لكن 

�شكب بدمائنا مليون مليون �شماد.
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ح������االت اغ���ت���ص���اب وان���ت���ه���اك أع�������راض ف����ي احمل���اف���ظ���ات 
احمل��ت��ل��ة، وم����ن ل���م ي��ن��ه��ض وي��غ��ض��ب مل��واج��ه��ة ذل��ك 
فهو فاقد الكرامة واحلرية وأصبح في عرف الشرع 

ديوثًا.

�أعوذ باهلل من �ل�شيطان �لرجيم
ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلم��د هلل رب �لعامل��ن، و�أ�شه��د �أن ل �إله �إل �هلل �مللك �حل��ق �ملبن، و�أ�شهد �أن 
�شيدن��ا حممد عبده ور�شوله خامت �لنبين، �للهم �شل على حممد وعلى �آل حممد، 
وب��ارك عل��ى حممد وعل��ى �آل حممد، كما �شلي��ت وباركت على �إبر�هي��م وعلى �آل 
�إبر�هي��م �إنك حميد جميد، و�ر�س �للهم بر�شاك ع��ن �أ�شحابه �لأخيار �ملنتجبن، 

وعن �شائر عبادك �ل�شاحلن.
�أيها �لإخ��وة و�لأخو�ت، �شعبنا �ليمني �مل�شلم �لعزي��ز، �ل�شالم عليكم ورحمة 

�هلل وبركاته.
 َ َدُقو� َما َعاَه��ُدو� �هلَلّ ق��ال �هلل تعال��ى يف كتاب��ه �لكرمي:)ِمَن �مْلُوؤِْمِن��َن ِرَج��اٌل �شَ
ُلو� َتْبِدياًل(، �شدق �هلل �لعلي  ى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبَدّ َعَلْي��ِه َفِمْنُهْم َمْن َق�شَ
�لعظي��م. ببالغ �حلزن و�لأ�شى ننع��ي �إلى �شعبنا �ليمني �لعظي��م �ل�شهيد �لعزيز 
�لرئي���س �شالح علي �ل�شم��اد رحمة �هلل عليه، �لذي ق�شى نحب��ه �شهيد� ظهر يوم 
�خلمي�س �لثالث من �شهر �شعبان، �لتا�شع ع�شر من �أبريل مع �شتة من مر�فقيه �إثر 
��شتهد�ف��ه بغار�ت جوية يف حمافظة �حلديدة عق��ب عودته من �جلامعة يف لقائه 
مع جمع من �ل�شلطة �ملحلية ووجاهات من حمافظة �حلديدة، وعند و�شوله �إلى 
�ش��ارع �خلم�شن وبالقرب من جولة �لأْقَرعي خلف فندق ق�شر �لحتاد ��شتهدفته 
طائ��ر�ت �لعدو�ن �لأمريكي �ل�شعودي بثالث غ��ار�ت جوية، فا�شت�شهد رحمة �هلل 

عليه عزيز� حر� كرميا �شامد� �شاخما ثابتا �أبيا، و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.
ويف ه��ذ� �ملقام نتوجه بالتعازي �إلى �أ�شرة �ل�شهي��د و�قاربه و�إلى �أبناء �شعبنا 
�لأح��ر�ر، و�إلى موؤ�ش�ش��ات �لدولة كافة �لتي فقدت با�شت�شه��اده مناذج متميزة يف 
حتم��ل �مل�شوؤولية جتاه �شعب��ه وجتاه رفاقه يف �مل�شوؤولية يف كافة �أجهزة �لدولة، 
وه��و �لذي كان يرى يف موقعه يف �مل�شوؤولية موقعا للجهاد يف خدمة �شعبه وبلده، 
ويف مر�ش��اة �هلل تعاإل��ى، وموقعا للعط��اء و�لت�شحية وموقعا لل�شم��ود و�لثبات 
يف مو�جه��ة �لع��دو�ن، ومل يَر في��ه مغنما جلمع �لرثوة، ول و�شيل��ة للت�شلط، ول 

�شلم��ا نح��و �لرفاهي��ة و�لر�ح��ة، فهو منذ حتمل��ه للم�شوؤولي��ة مل ي��اأُل جهد� وهو 
يتح��رك ويعمل ويتابع يف �للي��ل ويف �لنهار لتقدمي ما ميكنه وما ي�شتطيعه يف �إطار 
�لأولوي��ات �لكرى يف �لت�شدي للعدو�ن ويف خدمة �ل�شعب، يف مرحلة من �أ�شعب 
�ملر�ح��ل، ويف ظرف قا�س عانى من��ه �شعبنا �أ�شد ما عاناه نتيج��ة �لعدو�ن �لظامل 
و�حل�ش��ار �ل�شدي��د، وقد �أكرم��ه �هلل تعالى بال�شه��ادة ليتوج بها عط��اءه ويتخلد 
به��ا مع �ل�شهد�ء �لأب��ر�ر، وهي �أمنيته �لتي متنى �خلتام به��ا، فكانت نعم �خلتام 

وم�شك �خلتام.
ونحن يف هذه �للحظة �لتاريخية نوؤكد على �لتايل:

�أول: تتحم��ل قوى �لعدو�ن وعلى ر�أ�شها �أمريكا و�لنظام �ل�شعودي �مل�شوؤولية 
�لقانونية يف �رتكابها هذه �جلرمية �لفظيعة، وكل �لتبعات و�لآثار �ملرتتبة عليها، 
وه��ذه �جلرمي��ة لن متر ب��دون حما�شبة ل ه��ي ول �شائر �جلر�ئ��م �لفظيعة بحق 
�شعبن��ا �لعزي��ز، و�لتي كان منه��ا بالأم�س �لقريب جرمية ��شته��د�ف عر�ٍس وحفل 
زف��اف يف حمافظة حجة يف بن��ي قي�س �أ�شفرت عن ��شت�شه��اد وجرح �لع�شر�ت من 

�لأهايل.
ثانياً: �إن هذه �جلرمية �لتي ��شتهدفت رمزً� وطنياً ورجاًل من خرة رجال هذ� 
�لبل��د ل��ن تك�شر �إر�دة �شعبن��ا �لعزيز ولن يتحق��ق لقوى �لعدو�ن به��ا �أي نتيجة 
ل�شاحله��م، ل يف موؤ�ش�ش��ات �لدول��ة �لتي �تخ��ذت قر�رها �مل�ش��وؤول و�مل�شّرف يف 
مو��شل��ة �ل�شر يف طريق �ل�شهي��د حتّماًل للم�شوؤولية ووف��اًء لدمائه وت�شحياته، 
وت�شحيات كل �ل�شهد�ء ومتا�شكاً وتعاوناً وثباتاً، بدًء باملجل�س �ل�شيا�شي �لأعلى 
�ل��ذي بادر �إلى �شد �لفر�غ، وكافة �ملوؤ�ش�شات �لتي بد�أت �لنعقاد وباإعالن موقفها 

يف �شمودها ووفائها.
كذل��ك على �مل�شت��وى �ل�شعبي �لذي ي��رى يف ت�شحية �لرئي���س �ل�شهيد �ل�شماد 
حافزً� ود�فع��اً نحو �ملزيد من �لعطاء و�ل�شمود و�لت�شحية و�لثبات، �إ�شافًة �إلى 

تعزيز متا�شك �جلبهة �لد�خلية و�لرو�بط فيما بن �ملكونات و�لقوى �ل�شيا�شية.
ثالثاً: ... عز�وؤنا من جديد لأ�شرة �ل�شهيد و�أ�شر رفقاه �ل�شهد�ء و�أ�شر �ل�شهد�ء 

يف جم��زرة �لعدو�ن يف حفل زفاف بني قي�س ولكل �أ�شر �ل�شهد�ء، 
كل �لأحر�ر يف �ليمن هم �شالح �ل�شماد.

�جلميع لن ي��زد�د �إل عزماً وثباتاً و�شمودً� وعطاًء وت�شحية 
كم��ا �ل�شهي��د �لذي كان منذ �لي��وم �لأول، و�شعته قوى �لعدو�ن 
على لئحة �ل�شتهد�ف �لرقم �لثاين، مكافاأة ع�شرين مليون دولر 

ملن يديل معلومات ت�شاعدهم يف ��شتهد�فه، مل يكرتث نهائياً كما هو 
قب��ل ذلك، وكما هو بع��د ذلك، لإميانه باهلل تعال��ى و�إميانه بعد�لة 

ق�شيته و�شو�بية موقفه و�شحة و�شالمة طريقه.
و�لي��وم نح��ن بال�شه��د�ء وت�شحياته��م �أعظ��م عزم��اً و�أق��وى 

�إر�دًة وثبات��اً و�شم��ودً� )َو�َشَيْعَلُم �َلِّذيَن َظَلُم��و� �أََيّ ُمنَقَلٍب 
َينَقِلُبوَن(.

لل�شه��د�ء  �لرحم��ة  �هلل  ن�ش��األ 
للجرح��ى  و�ل�شف��اء 

لالأ�ش��رى،  و�خلال���س 
ل�شعبن��ا  و�لن�ش��ر 
�لعزي��ز، �إن �ش��اء �هلل 
يك��ون لنا كلم��ة بعد 

مر��شم �لت�شييع.
عليكم  و�ل�شالم 
�هلل  ورحم��ة 

وبركاته

السيد عبدامللك بدرالدين احلوثي  ينعي  للشعب واألمة  استشهاد الرئيس صال�ح الصماد :

 قوى العدوان تتحمل مسؤولية هذه اجلري�مة  ولن ت�مر دون محاسبة

) َوَل�����َدا  ��ِخ��ذ  َي��َتّ َلْ  َم����ْن  هلل  احَل���م���ُد   (
ال�ُشَهَدا  يف   ) ��اَد  ��َمّ ال�����شَ  ( ��َخ��َذ  اَتّ ��ُه  َل��ك��َنّ

��اَلً  ُر���شُ َخ��ل��ِق��ِه  م��ن  ي�شطفي   .. �ُشبحاَنُه 
واأول�����ي�����اًء ِب���ِه���م ي�����ش��ت��ع��ِج��ُل الأَم�������َدا 

ل��ي��ب��ُل��َغ ال�����ش��ع��ُب اأع��ل��ى ال��ت�����ش��ح��ي��اِت مبا 
ُوِع��َدا  ال��ذي  بالن�شِر  فُيظَفُر   .. اأعطى 

واأك���رُبن���ا   .. ��ى  ���ش��َحّ اأ���ش��غ��ُرن��ا  داَم  م��ا 
ن���َف���َدا م����ا  اهلل  ���ش��ب��ي��ِل  يف  وب���ح���ُرن���ا 

م��وع��دن��ا  ال��ن�����ش��َر  اأَنّ  ال���ك���وُن  ف��ل��ي��ع��ل��م 
ي .. ف��ي��ه��ت��ُزّ ال���وج���وُد َغ���َدا  غ���دًا ُي�����دِوّ

ُت��ن��ا  ُق��َوّ ��اد (  ��َمّ ال�����شَ ب����دِم )  ت��ع��اَظ��َم��ْت 
وب������اِرُق ال��ن�����ش��ِر ب��ا���ش��ت�����ش��ه��ادِه َرَع�����َدا 

انت�شرت  ق��د   ) امريكا   ( ِب��ِه  َت��ُظ��ُنّ  ف��ال 
ُف��ِق��َدا  فما   .. فينا   ) ��اُدن��ا  ���ش��َمّ  ( دام  م��ا 

بها  فكيف   .. ف���ردًا   ) �شالٌح   ( اأخ��اف��ه��ا 
ع��ددا  ل��ُه  ُت�شي  ل  ال��ي��وم   ) �شالُح   ( و 

���َم���ُه ُي���َع���ِمّ ك���ي  اإل  اهلل  اخ����ت����ارُه  م���ا 
َرَدى  امل����وؤم����ن����ن  ك������ِلّ  ب�����ن�����ادِق  ع���ل���ى 

ُمَتِمَعًا   ) اد  َمّ ال�شَ �شالح   ( ُك��ْن  �شعب  يا 
ُم��ن��َف��ِرَدا  ال�شعِب  ك��ل  ك���اَن   ) ���ش��ال��ٌح  ف����َ) 

معُكْم املُ��ه��ت��دي  ف��ه��َو   .. اهلل  ي��ه��ِدِه  م��ن 
) ��َدا  َتِ فلن  ُي�شِلْل  ومن   (  .. ُخطاُه  على 

* * *
عا�شمٍة  ك��َلّ  وط��اف��وا   .. حا�شرونا  ُه��م 

َج��َح��َدا  م��ن  ك��ل  �شعبي  ���ش��َدّ  ليح�شدوا 
ق��ائ��ُدن��ا  ال�����ش��اح��ات  ب�����ش��وى  َي��ُط��ْف  وَلْ 

��َع��َدا وم���ا ال��ت��ق��ى غ���َر ُج��ن��ِد اهلل ُم���ذ ���شَ
َفِرُحوا  ) فرعوَنُهم   ( قاَبُلوا  اإذا  من  يا 

َمَدا  ال�شَ الواحَد  لقى  اليوم   ) اُدنا  �شَمّ  (
َث�����ا ع����ن خ�����ي�����اراٍت ُم����زل����ِزل����ٍة  ت�����َدّ

ل��ه��ا ���ش��ت�����ش��م��ُع ك�����ُلّ ال���ك���ائ���ن���اِت ���ش��دى 
ق���ائ���دُك���ْم  اهلل  اإَنّ  ���ش��ع��ب  ي���ا  وق�����ال 

وم����ا اأن�����ا غ���ر ُج����ن����دٍيّ ب����ِه اع��ت��م��دا 
ِبعوا  واَتّ  ) الدين  بدر  ابن   ( بنهج  �شروا 

ل��ت��ل��م�����ش��وا م���ن ���ش��م��اوات ال��ُع��ل��ى َم�����َدَدا 
َنَكَفًا  وان��ف��روا  ��وا  ه��ُبّ  ) احُل��دي��دِة   ( اإل��ى 

واجل�����ش��دا  ال�����روَح  ب��ذل��ُت  ق��د  ل��ه��ا  اإِنّ 
اأرق���ب���ه���ا  اهلل  ج������وار  م����ن  اأزل  ول 

اح��ت�����ش��دا ك���َلّ���ُه  ���ش��ع��ب��ي  اأَنّ  اأرى  ح��ت��ى 
ه�����داأْت م���ا   ) ال���ِت���ه���اِم���ِنّ   ( ن�����اَر  واأَنّ 

ُغ���ِم���َدا م���ا  اهلل  ���ش��ب��ي��ل  يف  ��ي��َف��ُه��ْم  و���شَ
بنخوتُكم  ت�شتجدي  اليوم   ) اخلوخُة   (

َق��َع��َدا  ��ِه  ِع��ر���شِ ���ش��ام��َح اهلل م��ن ع��ن  ل 
���ش��واِح��ل��ُك��ْم  م���ن  ���رٍب  ����شِ اأَيّ  ت���رك���وا  ل 

���َلّ���َم ال��َب��َل��َدا  ���ربًا .. ����شَ ُي�����ش��ِلّ��ُم ����شِ ف��م��ن 
تها  وِخ�َشّ  ) اأم��ري��ك��ا   ( م��ك��َر  ت��اأم��ن��وا  ل 

َج��َل��َدا  فا�شتنِفروا   .. ه��دن��ًة  اأعلنوا  اإن 
ل���و م���ا ب��ق��ى غ���ُر ف����رٍد م���ن ج��ح��اِف��ل��ِه��ْم 

ُط���������ِرَدا  وق������د  اإل  ُم������������اورٌة  ف�����ال 
اأب���دًا  ���ش��رُك��م .. ل ت��رج��ع��وا  ��ل��وا  ووا���شِ

 ) الَعَنَدا   ( ُترِجعوا  َلْ  ما   .. املناِزِل  اإلى 
ت��ه��ي��ئ��ًة  احل�����رب  اأَنّ  ت���ل���ق���وَن  و����ش���وف 

َع���ِه���َدا  ال�����ذي  ل��ل��ف��ت��ح  م���ن اهلل  ُك�����ربى 
ب��ع��اِت��ِق��ُك��م  م���ل���ق���ٌيّ   ) ���ة  م���َكّ  ( ت��ط��ه��ُر 

�َشَرَدا  ما  قّط  عنُكْم   ) الُقد�ِس   ( وخاِطُر 
موِكبُكم   ) اهلل  ن�����ش��ِر  ِب����)  ت��الَق��ى  ف���اإن 

وَف�����َدا  ب��ي��ن��ُك��م  ق��ل��ب��ي  اأَنّ  ل����ُه  ق���ول���وا 
ُم��ع��ت��َق��دي  ال��ب��ي��ت  ب�����اآِل  وج�����دُت  اإِنّ 

وُم���ع���َت���َق���َدا   ً غ���رُه���ْم ح�����اَلّ اأِج�����د  ول 
دمي  اإَنّ   ) ج��ربي��ل  اأب���ى   ( ي��ا  �شيدي  ي��ا 

ِف����دا  ك������اَن  والآل  وامل�������ش���ط���ف���ى  هلل 
.. وقد  للُم�شت�شعفن   .. لالأر�ِس   .. للديِن 

��َد ال���وع���ُي م���ن اأف���ع���اِل���ِه���ْم وَب����َدا  ت�����شَّ
ل�����ول ي��ق��ي��ن��ي ب��ن�����ش��ٍر اأن�������َت ت��ع��َل��م��ُه 

مل����ا ق��������درُت ع���ل���ى ت���ودي���ع���ُك���م اأب�����دا
دمنا  م��ن  املُ��م��ت��د  جي�شنا  ي��ا  اأُو����ش���ي���َك 

وي���ا ) جِل���ان���ًا ( راآه�����ا امل�����وُت ف��اب��ت��َل��َدا
دم���ي  ب����ث����اأِر  لأولدي  ع����ه����دُت  اإذا 

َوَل�����َدا ك����اَن يل   ) ���ش��م��ي��ٍح   ( ُك����َل  ف������اإَنّ 
ِع���َوَج���ًا  ي��ب��غ��ون��ه��ا  ال���ِع���دا  اأَنّ  دام  م���ا 

ت���وك���ُلّ���وا واأح���ي���ل���وا ج��م��ع��ُه��ْم َب������َدَدا 
��م��ه��م وزل���ِزل���وا ب��ال��ي��ِد ال��ُط��وَل��ى ع��وا���شِ

َيَدا ُفديِت   ..  ) اأمريكا   ( خِدّ  على  �شفعًا 
* * *

����ًا  ��اُد ( ي��ا اأَُمَ ��َمّ ه��ذا ه��َو ال��ق��ائ��ُد ) ال�����شَ
َج��َل��َدا الباغي وك��م  ��ه��ا احل��اِك��ُم  دا���شَ ك��م 

 ) ح��ي��درٍة   ( اأي���اِم  م��ن  ال��ده��ُر  ي�شهِد  ل 
��َدا م���اه���دًا ب��ع��د ن��ي��ل احُل���ك���م م���ا َف�����شَ

ول   .. ال��ي��ه��وَد  واَل����ى  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ًة  ل 
وِع���َدا  ُمعَلنَا  رف�شًا  ازداد  ب��ل   .. خ��وف��ًا 

��ت  ل��و ل ي���َر احُل���ك���َم م�����ش��ئ��ول��ي��ًة ُف��َر���شَ
ِن����دا  اإل����ي����ه  ����ى  ل����َبّ ول  ارت���������ش����اُه  مل����ا 

�����ا ن��������راُه ����ش���ه���ي���دًا ق���ب���ل م��ق��ت��ل��ِه  ُك�����َنّ
��َه��دا  ف���ُك���ُلّ اأو����ش���اف���ِه م���ن ع�����اَلِ ال�����شُ

ن�������وٌر، ي���ق���ن، ����ش���م���وٌخ، ع�������زٌة، ِث���ق���ٌة 
ُط��ه��ٌر، ُخ�����ش��وٌع، ���ش��خ��اٌء، رح��م��ٌة وَن���دى

������ِت������ِه  ي��ف��ي�����سُ وع����ي����ًا وُق������راآن������ًا لأَُمّ
������ُه م����ن ���ش��ن��ى اآي������اِت������ِه ُوِج�������َدا  ك������اأَنّ

ط��اغ��ي��ٍة  ك������َلّ  اأرَدى  �����َد  ت�����وَعّ اإذا 
وَه������َدى ����������ًة  اأَُمّ اأح����ي����ا  َث  ت��������َدّ واإن 

������������ُه ك������ان اأن����ق����ان����ا واأن����َزه����ن����ا لأَنّ
ف��ل��ْم َي��ُك��ْن ع��ن ُه��م��وِم ال��ن��ا���ِس ُم��ب��َت��ِع��َدا

ت���راأ����سَ ال�����ش��ع��َب يف اأق�����ش��ى م��راح��ل��ِه 
��َم��َدا ��ى وم���ن ���شَ وك���ان اأ����ش���دُق م��ن ���ش��َحّ

�����ن�����ا مل��ق��ت��ل��ِه  ف��������اإن ن����ُك����ن ق�����د ت�����اأمَلّ
ف��ف��ي ق��ب��ائ��ل��ن��ا م���ا ُي���ط���ف���ُئ ال���َك���َم���َدا

ق���د ي��ك��ت�����ش��ي ج��ب��ٌل ب���احُل���زِن م��رق��ًا 
ل��ك��ن��ُه ج��ب��ٌل ي���ا ُح�����زُن .. م���ا ارت���َع���َدا 

واأ���ش��دُق��ن��ا   .. ًا  رَدّ اأك���رُم���ن���ا  ك����ان  م���ا 
َم���َدى  ال��ع��امل��ن  يف  واأط���ول���ن���ا   .. وع�����دًا 

داخلنا الآن  يغلي   ) ال��رباك��ن   ( ع���اُم 
��َق��َدا  اَتّ اإذا  ���ش��اروخ��ًا  امل���رُء  ُي�شبُح  ق��د 

ُمبَت�ِشٌم وه���َو  مي�شي  ك��ان   ) ُب��رك��ان��ن��ا   (
��دا ���ُه���م ���ش��اع��ي��ًا ل��ل��ُن�����ش��ِح ُم��ق��َت�����شِ َي���ُدُكّ

���ُه ال���ي���وم ت���ب���دوا ال���ن���اُر خ��ارج��ُه ل���ك���َنّ
اأحدا  _ بًا  غا�شِ  _ ُيَكِلّم  ل  م�شى  اإذا 

و���ش��وف ي��ع��ل��ُم ح��ل��ُف ال�����ش��ِرّ م��ا َج��َل��َب��ْت 
�����اُه م����ن وي������ٍل مب����ا َع����ِم����َدا  ع���ل���ي���ِه ك�����َفّ

ع���ه���ٌد ع��ل��ي��ن��ا ���ش��ي��غ��دو ك����ل ط��اغ��ي��ٍة 
ن�������ا ي��ل��ع��ُن ال���ي���وم ال�����ذي ول���دا  م���ن رِدّ

ِقفي   .. ال�����ش��ام��دي��ن  ك��ل  ��اِد  ل�����ش��َمّ ث����اأرًا 
��دى  ي��ا ار����س ح��ت��ى ُن��ح��ي��َل امل��ج��رم��ن ���شُ

اأَب��ى  ( منَك  الف�شل  اإل��ه  ي��ا  لنا  فاخلف 
��َدا ( َر���شَ اأم��ِرَن��ا  ِم��ْن  َلَنا  ��ئ  َوَه��ِيّ  (  ) ف�شٍل 

... �������اد  ال�������َص�������َمّ �������ة  وص�������َيّ الشاعر/معاذ اجلنيد... 

ال���س���ي���د ن����ص����رال����ل����ه: وص��������ول ال�����ص�����واري�����خ ال���ي���م���ن���ي���ة إل���ى 
ال��ري��اض عشية ذك��رى ال��ع��دوان إجن��از عسكري ضخم

�أكد �لأمن �لعام حلزب �هلل �ل�شيد ح�شن ن�شر�هلل �أن �ليمنين يحققون �إجناز�ت هائلة رغم �شخامة �لعدو�ن �ل�شعودي �لأمركي.
وبح�ش��ب �شحيف��ة �لأخب��ار �للبنانية فقد عم��د �ل�شيد ن�شر �هلل �إلى �ملقارنة ب��ن �إمكانيات �ليمنين �ليوم مب��ا كانت عليه قبل ثالث 

�شنو�ت عندما كان هذ� �لبلد خا�شعاً لحتالل �شعودي غر مبا�شر.
و�عتر �أن و�شول �شبعة �شو�ريخ مينية �إلى �شماء �لريا�س ع�شية ذكرى �لعدو�ن -26 مار�س- »�إجناز ع�شكري �شخم وهائل«، 

بغ�س �لنظر عما �إذ� كانت �أ�شابت �أهد�فها يف هذ� �ملطار �ل�شعودي �أو ذ�ك.
ويف �شياق منف�شل، ك�شف �ل�شيد ن�شر �هلل عن لقاء �شعودي ��� �شوري رفيع �مل�شتوى ُعقد �أخرً� »يف مكان ما، وطرح �ل�شعوديون فيه 
على �ل�شورين قطع عالقتهم باإير�ن و�ملقاومة يف مقابل وقف دعم �لرهابين يف �شوريا ودعم �إعادة �إعمارها مبئات مليار�ت �لدولر«.

وقال �إن هذ� �لعر�س ُقدم لل�شورين مرتن، يف عهَدي عبد�هلل و�شلمان، وهذ� دليل على �أن �أ�شل �ملعركة هو ��شتهد�ف �ملقاومة.
�إل��ى ذل��ك �أكد �ل�شيد ح�شن ن�ش��ر�هلل �أن �لأمركين و�ل�شعودين يتدخل��ون يف �لنتخابات �للبنانية باإمكان��ات هائلة وو�شائل قذرة 
ل�شته��د�ف �ملقاومة..و�ش��دد على �أن �حلزب ما�س يف مكافحة �لف�شاد رغم ما �شي�شبب��ه ذلك من »وجع ر�أ�س« لأن �لو�شع �لقت�شادي 

يف �لبلد على حافة �نهيار فعلي.

نف��ذت �لق��وة �ل�شاروخي��ة �شرب��ات بالي�شتي��ة و��شع��ة على 
�أهد�ف �شعودية وفاء� لوعد �لقائد و��شتهدفت مطار�ت �شعودية 
يف �لريا���س وع�ش��ر بالإ�شافة �إلى جنر�ن وجي��ز�ن �لتي �شملت 
�ل�شرب��ات �ل�شاروخي��ة فيهم��ا �أهد�فا �أخرى مل يعل��ن عنها بعد 
.. و�أعلن��ت �لقوة �ل�شاروخية �ن �لعملي��ة �لبالي�شتية �لو��شعة 
تد�ش��ن للع��ام �لر�ب��ع من �ل�شم��ود �ليم��ان، و�أطل��ق عليها ��شم 

عملية �ل�شهيد �أبوعقيل وفاء لوعد �لقائد.
و��شتهدفت �لقوة �ل�شاروخية ب�شاروخ بركان تو �إت�س مطار 
�ملل��ك خالد �لدويل بالريا�س، كما ��شتهدفت مطار �أبها �لإقليمي يف 

ع�شر ب�شاروخ قاهر تو �إم.
كم��ا  ق�شفت  بدفعة من �شو�ريخ ب��در �لبالي�شتية �لتي ك�شف 

عنها �أخر� مطار جيز�ن و�أهد�فا �أخرى يف �لقطاع.
وباملثل طالت دفعة من �شو�ريخ بدر �لبالي�شتية مطار جنر�ن 

و�أهد�فاً �أخرى يف �لقطاع.
ويف �شي��اق عين��ه نقل��ت روي��رتز ع��ن مر��شليها: �شم��اع دوي 

�نفجار هائل قبل منت�شف �لليل يف �لريا�س.
ويف وقت لح��ق �أكدت �لقوة �ل�شاروخي��ة �ليمنية �إ�شابة كل 
�ل�شو�ري��خ �لبالي�شتي��ة �أهد�فه��ا دون متك��ن �لدفاع��ات �جلوية 
للع��دو من �عرت��شها.. م��ن جانبه رد حتالف �لع��دو�ن باإ�شد�ر 

بيان �عتر فيه ما حدث بالتطور �خلطر.
وياأت��ي ه��ذ� �لتط��ور �لنوع��ي للق��وة �ل�شاروخي��ة و�لق�شف 
�ملكث��ف ب�شو�ري��خ بالي�شتي��ة لأه��د�ف �شعودية حيوي��ة ب�شكل 
متز�م��ن بعد �شاع��ات فقط من �إع��الن �ل�شيد عبد �ملل��ك يف كلمته 
ع�شي��ة �لذك��رى �لثالث��ة للع��دو�ن، �أن �لع��ام �لر�بع م��ن �شمود 
�ل�شعب �ليمني �شي�شهد تطورً� مذهال لل�شو�ريخ �ليمنية �لتي لن 

يوقفها �شيء عن �لو�شول �إلى �أهد�فها يف عقر د�ر �لعدو.
ويف مث��ل هذه �لليل��ة  26 مار�س 2015م قب��ل 3 �شنو�ت �أعلن 

�لنظام �ل�شعودي من و��شنطن بدء عدو�نه على �ليمن.
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