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مقدمــــــة

يوم الســبت الـــسادس مــن أغســطس 2016م كان يــوم والدة يمن جديــد ،وُلدت فيــه اإلرادة
السياســية اليمنيــة والتحمــت فيــه مختلــف القــوى التــي تحــرص عــى انتمائهــا الوطنــي
واســتقالل قرارهــا ورفــض الوصايــة الخارجيــة عــى بلدهــا ومواجهــة التبعيــة واإلرتهــان.
ذلــك اليــوم الــذي أُعلــن فيــه عــن تأســيس املجلــس الســيايس األعــى كســلطة سياســية
تمثــل الصمــود والتحــدي واإلرادة السياســية يف مواجهــة العــدوان والتحديــات التــي يحــاول
األعــداء فرضهــا عــى الشــعب اليمنــي وقــواه السياســية والوطنيــة ،يــوم تــوىل الرئيــس
الشــهيد صالــح عــي الصمــاد رئاســة املجلــس الســيايس األعــى.
ً
ً
ً
وقــد مثّــل االلتفــاف الشــعبي حــول املجلــس الســيايس رافــدا رشعيــا ومعنويــا جعــل
العالــم املنافــق يف حــرة وحــرج عــن التعامــل مــن عدمــه؛ فــإرادة الشــعب هــي املنتــرة
وإن تكالــب عليهــا أرشار العالــم ،كــون ذلــك التأســيس يُعــد الخطــوة الجوهريــة يف حمايــة
كيــان الدولــة اليمنيــة الــذي ظــن العــدوان أنــه قــد قــى عليــه تمام ـاً.
عامــل آخــر مــن أهــم العوامــل الرئيســية والتــي مثلــت قــوة إضافيــة ارتســمت معهــا
مالمــح السياســة العامــة واإلدارة القويــة لهــذه املرحلــة الصعبــة مــن تاريــخ اليمــن
هــذه القــوة التــي تحولــت مــع مــرور الشــهور واألعــوام إىل أبــرز قــوة سياســية ونموذجـا ً
ملنهجيــة القيــادة التــي تمثــل ومثلــت الشــعب اليمنــي بــكل أطيافــه وفئاتــه وتنوعــه الفكري
والثقــايف والجغــرايف.
هــذه القــوة تمثلــت يف شــخصية الرئيــس الشــهيد /صالــح عــي الصمــاد (رحمــه اللــه)
وبســاطته وقربــه مــن كل اليمنيــن ،وكان لتحركــه امليدانــي سياســيا ً وثقافيــا ً وأمنيــا ً
وعســكريا ً وإداريـا ً واجتماعيـا ً تمثيـاً للشــعب بــكل فئاتــه ،ولــم يعــد يمثــل «أنصــار اللــه»
كمكــون مــن أبــرز مكونــات هــذا الشــعب اليمنــي العظيــم وهــو بذلــك مثّــل الشــخصية
القياديــة التــي ال تهــدأ لــه بــال وال يرتــاح لــه قلــب أو يغمــض لــه جفــن ،وهــو يرى وســيلة
يمكــن مــن خاللهــا خدمــة شــعبه ورفــع رايتــه بــن شــعوب العالــم إال ّ وانتهجهـا ً فمثلــت
تحركاتــه وســرته منهجيــة للعــزة والصمــود والكرامــة والبــذل والعطــاء والتفانــي يف خدمة
شــعبه وأمتــه مــن منطلــق الثقافــة القرآنيــة التــي تحــى بهــا ،حتــى تجســدت فيهــا قيــم
القــرآن الكريــم ســلوكا ً وعم ـاً ونشــاطاً.
رحــم اللــه الفقيــد وأســكنه فســيح جناتــه وألهــم أهلــه ومحبيــه الصــر والســلوان و«إنــا
للــه وإنــا إليــه راجعــون».
ضيــف اللــه قاســـم الشــامــي
وزيــــــــــــــر اإلعــــــــــــــالم

يف حضرة الشهيد الصماد
استشــهد الرئيــس صالــح الصمــاد بفعــل جريمــة اغتيــال غــادرة للعــدوان االمريكــي الســعودي
يف مدينــة الحديــدة الصامــدة التــي أحبهــا – رضــوان اللــه عليــه – وأحــب ابناءهــا وبادلهــم الحــب
والوفــاء ،وشــحذ الهمــم ،وعبــأ الجماهــر للصمــود واالنتصــار.
رحــل الرئيــس الشــهيد بذلــك الشــكل الفاجــع ليؤكــد عظمــة اللحظــة التــي انجبــت فيهــا اليمــن
أمثــال الشــهيد الصمــاد ،الــذي كان يف مقدمــة صفــوف شــعبه صمــودا ً وتضحيــة ،واســتعدادا ً ملالقــاة
املــوت يف أيــة لحظــة ونيــل الشــهادة املبتغــاة.
رحــل الشــهيد الصمــاد جســداً ،لكنــه ظــل روح ـا ً وقيم ـا ً ومبادئ ـا ً تــزداد كل يــوم فينــا رســوخا ً
ويقينــا ً بصوابيــة النهــج واملســار ،وباالنتمــاء املتجــذر للقيــم التــي جســدها الرئيــس الشــهيد
رضــوان اللــه عليــه ،بأرقــى مثــال ونمــوذج يلهــم مــن بعــده أن يســروا عــى ذات الطريــق.
كل الكلمــات لــن تــويف الرئيــس الشــهيد صالــح الصمــاد حقــه ..لكــن حســبنا أنــه يف العيــون
واألحــداق واألســماع حــارضاً ..ويف الزمــن ســوف يظــل شمســا ً تســطع وتــيء.
هلــذا كلــه كان عــى وكالــة االنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن تنجــز بعــض مــا يجــب لجهــود الرئيــس
الشــهيد توثيق ـا ً وفكــر ًة نقبــس مــن روح وفكــر الرئيــس الشــهيد ،فــإىل الكتــاب الباكــورة الــذي
تصــدره الوكالــة  ..وكلنــا أمــل يف دراســات تســتويف وتــيء جوانــب مــن حيــاة حفلــت بالعطــاء
واملواقــف الخالــدة.
ويف الفــرة القصــرة التــي قضاهــا الرئيــس الشــهيد صالــح الصمــاد رضــوان اللــه عليــه يف الســلطة
كان النمــوذج واملثــال املنشــود لشــاغل هــذا املوقــع املهــم والخطــر.
لقــد قــدم رضــوان اللــه عليــه صــورة ناصعــة مــن البــذل والعطــاء وحســن ادارة الشــأن العــام،
ويف ظــروف عصيبــة فلــم يكــن ولــم يتــوان عــن العمــل واملبــادرة ليـاً ونهــارا ً وعــى كل املســتويات
لخلــق أفضــل الظــروف لعمــل الدولــة والحكومــة وتفعيــل مؤسســاتها املدنيــة واألمنيــة واالرتقــاء
بــاالداء إىل مســتوى التحــدي املطلــوب.
كمــا قــاد رضــوان اللــه عليــه املبــادرات الشــخصية والرســمية نحــو املصالحــة الوطنيــة واالجتماعية،
وتماســك مؤسســات الدولة.
ويف ذكــرى استشــهاد الرئيــس الشــهيد صالــح الصمــاد يــر وكالــة االنبــاء اليمنيــة «ســبأ» ان تقدم
للمهتمــن والقــراء رصــدا ً شــامالً للمواقــف والقــرارات اوالخطابــات والزيــارات امليدانيــة واللقــاءات
خــال الفــرة التــي قضاهــا الرئيــس يف الحكــم وتحديــدا ً منــذ  2016/8/6إىل  2018/4/19والتــي
توضــح بجــاء أنــه كان املثــال والقــدوة لذلــك الشــعار «يــد تحمــي ويــد تبنــي».
رحــم اللــه الرئيــس الشــهيد صالــح الصمــاد وكل شــهداء العــدوان الســعودي االمريكــي والشــفاء
للجرحــى ،والنــر لليمــن العظيــم.

مـحـمــد يــحـيـــى الـمــنصــــــور
رئيس جملس اإلدارة – رئيس التحرير

الرئيس الشهيد يف سطور
 صالح عيل محمد الصماد. ولد يف بني معاذ مديرية سحار محافظة صعدة بتاريخ  6يوليو  1979ميالدية. حاصل عىل شهادة البكالوريوس علوم قرآن كلية الرتبية بصعدة جامعة صنعاء. انطلق يف املسرية القرآنية من بداياتها األوىل وشد الرحال إىل الشهيد القائد السيدحسني بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه وسمع منه الدروس واملحارضات .
ً
ظا للقرآن الكريم عن ظهر قلب ومحارضً ا ً
 كان حاف ًومثقفا واس َع
بليغا وأديبًا وشاع ًرا
ً
وتطبيقا.
االطالع ومستوعبًا للثقافة القرآنية فك ًرا وسلو ًكا
 توىل الكثري من املسؤوليات الكبرية واألعمال الجهادية الهامة يف أنصار الله. دخل الحياة السياسية عندما كلفه السيد القائد برئاسة املجلس السيايس ألنصار اللهبعد ثورة  21من سبتمرب .2014
 كما شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية اليمنية يف 2014/9/24م. كان أحد مهنديس االتفاق بني أنصار الله وحلفائهم واملؤتمر الشعبي العام وحلفائهموالذي تم بموجبه تشكيل املجلس السيايس األعىل.
 انتخب املجلس السيايس األعىل الشهيد صالح الصماد رئيسا للمجلس بتاريخ2016/8/ 6م.
 تسلم الرئاسة بعد أدائه اليمني الدستورية يف مجلس النواب بتاريخ 2016/8/14م. وضعته دول العدوان املطلوب الثاني بعد السيد القائد عىل الئحة االستهداف. أطلق مرشوعه لبناء الدولة اليمنية العادلة تحت شعار (ي ٌد تحمي ،وي ٌد تبني) يف ساحةالسبعني يف الذكرى السنوية الثالثة للعدوان 2018/3/26م.
 استشهد بغارة جوية يف جريمة اغتيال سياسية ظهر يوم الخميس بتاريخ  3شعبان1439هـ ،املوافق 2018/4/19م يف مدينة الحديدة.
 -متزوج ولديه أربعة أوالد وبنتان.

اجتماعات اجمللس
السياسي األعلى

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

اجمللس السياسي األعلى ينتخب صاحل الصماد رئيسا وقاسم لبوزه
نائبا للرئيس
[/06أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
أنتخــب املجلــس الســيايس األعــى للجمهوريــة اليمنيــة يف اجتماعــه األول اليــوم
بصنعــاء صالــح عــي الصمــاد رئيســا للمجلــس والدكتــور قاســم محمــد غالــب
لبــوزة نائبــا للرئيــس.
وكان قــد أعلــن اليــوم يف العاصمــة صنعــاء اليــوم عــن تشــكيل املجلــس الســيايس
األعــى للجمهوريــة اليمنيــة.
ويف حفــل االعــان قــال نائــب رئيــس املؤتمــر الشــعبي العــام صــادق أمــن أبــو راس
يف كلمــة املؤتمــر وحلفــاؤه «يســعدني يف هــذا اليــوم أن أقــف أمامكــم وأطلــب منكــم
الوقــوف دقيقــة حداد عــى ارواح شــهداء الشــعب اليمنــي وقــراءة الفاتحــة» .وأضاف
«إن هــذا اليــوم التاريخــي الــذي سيســجله التاريــخ يف انصــع صفحاتــه اليــوم الــذي
نشــهر فيــه املجلــس الســيايس األعــى للجمهوريــة الــذي ســيتوىل إدارة أمــور هــذا
البلــد يف كل املجــاالت وإعــادة البلــد إىل الدســتور والقوانــن النافــذة الدســتور الــذي
ضحــى مــن أجلــه الشــعب اليمنــي قاطبــة مــن اقصــاه اىل اقصــاه وهــا نحــن اليــوم
نلتقــى يف هــذا اللقــاء كــي نشــهر هــذا املجلــس».
وأشــار إىل أن هنالــك بعــض الحقائــق التــي يجــب أن يعرفهــا االخريــن أولهــا أنــه
عندمــا انشــاءنا هــذا املجلــس هــو لغــرض داخــي لصيانــة بلدنــا ومؤسســاته
والــروح الوطنيــة اليمنيــة بــن مختلــف رشائــح الشــعب اليمنــي».
وأكــد صــادق امــن أبــو راس أن هــذا املجلــس ليــس موجهــا ضــد أحــد .وقــال «مــن
يظــن أن هــذا املجلــس جــاء ضــده فهــو خاطــئ نحــن نمــد ايدينــا للســام إىل جميــع
اخواننــا وأخــص بالــذات اخواننــا اليمنيــن يف الخــارج والداخــل كمرحلــة أساســية
وأوىل عــدا مــن أســاءوا وســفكوا دمــاء أبنــاء الشــعب اليمنــي دمــاء املــرأة واألطفــال
هــؤالء ســنرتك التاريــخ يحكــم عليهــم» .وأضــاف «نحــن نمــد ايدينــا اىل الجــران
وإىل االشــقاء يف دول العالــم أن يقــدروا ظــروف الشــعب اليمنــي ،هــذه رغبــة الشــعب
اليمنــي نرتجمهــا يف هــذا املــكان».
وأشــار إىل أن املجلــس الســيايس األعــى ترجمــة لرغبــة الشــعب اليمنــي ولــم يــأت
نــزوة مــن املؤتمــر وال مــن أنصــار اللــه وإنمــا جــاء بنــاء عــى رغبــة جماهرييــة
عارمــة مــن كل أنحــاء اليمــن .وقــال «نقــول لهــم الشــعب اليمنــي  27مليــون هــو
الــذي أختــار وألــح عــى إنشــاء هــذا التكويــن الــذي ســيكون لــه نتائــج مفيــدة».
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وأضــاف «فلنمــي لتحقيــق مــا نصبــوا اليــه ونرتحــم عــى شــهدائنا ونشــيد
بمواقــف القــوات املســلحة اليمنيــة واللجــان الشــعبية يف كل الجبهــات يف مختلــف
املناطــق اليمنيــة ،وثقــوا أن الشــعب اليمنــي ســيظل صامــدا ينشــد األمــن والســام
مــع كل دول العالــم».
وأختتــم بالقــول «نرجــو أن نكــون لحمــة واحــدة يف اجتماعاتنــا القادمــة ســواء كان
عــى مســتوى املجلــس الســيايس أو عــى مســتوى التكوينــات املنبثقــة عــن الدولــة».
مــن جانبــه قــال رئيــس املجلــس الســيايس ألنصــار اللــه صالــح الصمــاد يف كلمــة
أنصــار اللــه وحلفاؤهــم «تحيــة اجــال وإعظــام للشــعب اليمنــي الصابــر الصامــد
والجيــش واللجــان الشــعبية املرابطــن يف مواقــع الــرف والبطولــة ،وتحيــة اجــال
لرئيــس وأعضــاء اللجنــة الثوريــة العليــا وكل رجــاالت الدولــة يف كل املؤسســات
الذيــن صــروا يف ســبيل الحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة وتســيري امورهــا يف اشــد
وأصعــب الظــروف».
وأضــاف «نفتتــح لقاءنــا هــذا يف هــذه اللحظــة التاريخيــة والعــدوان االمريكــي
الســعودي ال يــزال عــى أشــده بعــد عــام ونصــف مــن القتــل والتدمــر تكشــفت
خــال هــذه الفــرة اهــداف العــدوان وســقطت كل ذرائعــه وتبــن انــه يســعى
لتدمــر اليمــن ارضــا وإنســانا وكيــان ودولــة وحضــارة ومعاقبــة للشــعب اليمنــي
عــى خياراتــه االســتقاللية».
وأشــار صالــح الصمــاد إىل أن القــوى السياســية الوطنيــة بذلــت منتهــى التفاهمــات
وقدمــت التنــازالت املجحفــة يف كل مراحــل الحــوار منــذ موفنبيــك ومــرورا بجنيــف 1
وجنيــف  2وصــوال إىل مفاوضــات الكويــت يف جولتهــا االوىل والثانيــة وعملــت القــوى
مــا بوســعها لعــل وعــى أن تصــل املفاوضــات إىل حيــز النــور وتريثــت القــوى
الســيايس يف ترتيــب وضــع البلــد الســيايس وســد الفــراغ حرصــا عــى اتاحــة الفرصة
للمشــاورات التــى تــدور يف حلقــة مفرغــة مــن دون تقــدم يذكــر وكان املــراد منهــا
ان تبقــى بــدون افــق زمنــي وال ســيايس يف ظــل إدارة أمميــة هزيلــة وتواطــؤ دويل
مريــب.
وقــال «إن القــوى الوطنيــة اســتطاعت تفنيــد كل مــررات ودعــاوي العــدوان الواهيــة
التــى يتمــرس خلفهــا العــدوان ومنهــا القــرارات االمميــة ونحوهــا ،رافــق ذلــك
تقديــم العديــد الــرؤى واملبــادرات كانــت يف غايــة االنصــاف لــو كان هنــاك إرادة
جــادة يف الســام ،وأصبــح واضحــا ان هــدف العــدوان اســتمرار حالــة االربــاك
الســيايس واإلداري وإبقــاء اليمــن بــؤرة مشــتعلة بالــراع وتمكــن الجماعــات
االجراميــة كالقاعــدة وداعــش ،معتقــدا أنــه بذلــك يســتطيع إعــادة هيمنتــه ووصايتــه
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عــى اليمــن».
وأضــاف «لقــد وصــل الشــعب اليمنــي إىل حالــة مــن اليــأس مــن نجــاح أي فرصــة
للســام بــل ازدادت قناعتــه بــان العــدوان ومــن وراءه قــوى االســتكبار العاملــي
متجهــة لســحق وإذالل الشــعب اليمنــي ،فتصاعــدت الضغــوط الشــعبية واملطالبــات
الشــعبية والسياســية واالجتماعيــة بــرورة اســتكمال ترتيــب وضــع البلــد بمــا
يتــاءم مــع حجــم التحــدي والتآمــر العاملــي عــى الشــعب اليمنــي بحيــث تتــآزر
الجهــود ملواجهــة التحديــات يف هــذه املرحلــة الصعبــة».
وتابــع رئيــس املجلــس الســيايس ألنصــار اللــه «فــكان لزامــا عــى القــوى السياســية
الوطنيــة االســتجابة لصــوت الشــعب واملــي يف ترتيــب وضــع البلــد وتوحيــد
الجهــود ملواجهــة التحديــات وعــدم الرهــان عــى الخــارج فرهاننــا هــو عــى اللــه
تعــاىل وعدالــة قضيتنــا وصمــود شــعبنا».
وأكــد أن كل ذلــك كان ارهاصــات دفعــت بالقــوى السياســية ويف مقدمتهــا أنصــار
اللــه وحلفاؤهــم واملؤتمــر الشــعبي العــام وحلفــاؤه للتوقيــع عــى االتفــاق التاريخــي
يف  28يوليــو املــايض لرتتيــب وضــع البلــد واالســتعداد ملرحلــة جديــدة مــن الصمــود
ومواجهــة العــدوان وأدواتــه .وقــال «وهــا نحــن اليــوم نلتقــي الســتكمال خطــوات
هــذه االتفــاق التاريخــي بإشــهار تشــكيلة املجلــس الســيايس األعــى ليخــرج إىل
العلــن ليكــون اللبنــة االوىل لتعزيــز مشــوار الصمــود».
وأختتــم الصمــاد بالقــول «وكلنــا ثقــة بشــعبنا بجميــع تكويناتــه وفئاتــه ومكوناتــه
أن يكــون رافــدا لهــذا املجلــس فهــو مــن الشــعب وللشــعب الــذي يســتحق كل االعزاز
والتقديــر ويســتحق أن تبــذل يف ســبيل اســعادة كل الجهــود وتوظــف كل الطاقــات»..
مؤكــدا أن هــذه الخطــوة هــي لشــعبنا ومــن شــعبنا وال يــزال بــاب الحــوار مفتــوح
عــى مرصاعيــه إن اراد العــدوان ومــن يقــف وراءه املــي يف ذلــك.
فيمــا تــى عضــو املجلــس الســيايس ألنصــار اللــه حــزام األســد نــص االتفــاق بــن
املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه وأنصــار اللــه وحلفائهــم:
إزاء صلــف العــدوان الســعودي وتحالفــه واســتمرائه لقتــل شــعبنا وتدمــر املمتلــكات
العامــة والخاصــة يوميــا ً وعــى مــرئ ومســمع مــن املجتمــع الــدويل ويف مقدمتــه
األمــم املتحــدة لــكل مــا أحدثــه العــدوان الســعودي ومــا أرتكبــه مــن املجــازر
البرشيــة الجماعيــة ألهلنــا وأطفالنــا وهــي جرائــم حــرب ،واســتخدامه لألســلحة
ـرب
املشــبعة باليورانيــوم املنضــد والقنابــل العنقوديــة وهــي جميعهــا جرائــم حـ ٍ
كــرى ومحرمــة دوليــاً ،ناهيــك عــن حصــاره الــري والبحــري والجــوي بهــدف
تجويــع شــعبنا وإخضاعــه لــه ظلمـا ً وتكــرا ً وتجــرا ً عــى اللــه ورســوله وعــى ديــن
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اإلســام الــذي يزعــم اعتناقــه واســتهانته بالقيــم اإلنســانية العامــة وقواعــد الحــرب
والســام واملواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة املنظمــة لذلــك ،إزاء ذلــك كلــه وإزاء إفســاده
باملــال للعديــد مــن املنظمــات الدوليــة وإخضاعهــا لــه وتحكمــه يف قــرارات األمــن
العــام وقــرارات األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن الــدويل وقدرتــه باملــال عىل اســتصدار
قــرارات مجلــس االمــن ملصلحتــه ســلبا ً وإيجابــا االمــر الــذي مكنــه مــن التدخــل
الظاهــر والخفــي يف املشــاورات التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة يف جنيــف او يف دولــة
الكويــت.
وبمــا أن الشــعب اليمنــي العظيــم بجيشــه ولجانــه الشــعبية وقبائلــه الحــرة قــد
تصــدى وبقــوة وبســالة النظــر لهــا وال يــزال ،والحــق بــه الهزائــم املنكــرة املتكــررة
ـر مــن اللــه وتأييــده ،إزاء ذلــك فــإن املؤتمــر الشــعبي وحلفــاؤه وأنصــار اللــه
بنـ ٍ
وحلفاؤهــم وبمــا توجبــه املصلحــة الوطنيــة بجوانبهــا السياســية والعســكرية واألمنية
واإلداريــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة وغــر ذلــك ومــا يقتضيــه واجــب الحفــاظ عــى
وحــدة الوطــن وأمنــه واســتقراره وســامة أراضيــه والــذود عــن حياضــه وتنســيق
الجهــود ومضاعفتهــا للدفــاع عنــه وعــن الدولــة اليمنيــة واملجتمــع ورفــع مســتوى
التنســيق والتخطيــط لتحقيــق ذلــك فقــد تــم االتفــاق عــى مــا يــي-:
كل مــن املؤتمــر
أوالً :تشــكيل مجلــس ســيايس أعــى يتكــون مــن عــرة أعضــاء مــن ٍ
الشــعبي العــام وحلفــاؤه وأنصــار اللــه وحلفاؤهــم بالتســاوي بهــدف توحيــد الجهود
ملواجهــة العــدوان الســعودي وحلفــاؤه وإلدارة شــؤون الدولــة يف البــاد سياســيا ً
وعســكريا ً وأمنيـا ً واقتصاديـا ً وإداريـا ً واجتماعيـا ً وغــر ذلــك وفقـا ً للدســتور.
وللمجلــس يف ســبيل ذلــك اصــدار القــرارات واللوائــح املنظمــة والقــرارات الالزمــة
إلدارة البــاد ومواجهــة العــدوان.
ثانيـاً :تكــون رئاســة املجلــس دوريـ ً
ـة بــن املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفــاؤه وأنصار
اللــه وحلفاؤهــم ويــري االمــر ذاتــه عــى منصــب نائــب رئيــس املجلس.
ثالث ـاً :تكــون للمجلــس (ســكرتارية عامــة /أمانــة عامــة) يحــدد املجلــس مهامهــا
ـرار منــه.
واختصاصاتهــا بقـ ٍ
رابعــاً :يتــوىل املجلــس تحديــد اختصاصاتــه ومهامــه الالزمــة ملواجهــة العــدوان
وإدارة البــاد ورســم السياســة العامــة للدولــة وفقــا ً للدســتور وذلــك بقــرارات
يصدرهــا املجلــس.
حــرر بصنعــاء عاصمــة الجمهوريــة اليمنيــة يف  23شــوال 1437هـــ املوافــق 28
يوليــو 2016م.
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كمــا تــى عضــو اللجنــة العامــة للمؤتمــر الشــعبي العــام حســن حــازب نــص
البــاغ الصــادر عــن األحــزاب والقــوى السياســية الوطنيــة بإعــان أســماء أعضــاء
املجلــس الســيايس األعــى:
الحمــد للــه رب العاملــن الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات القائــل ســبحانه وتعــاىل
«واعتصمــوا بحبــل اللــه جميع ـا ً وال تفرقــوا» والصــاة والســام عــى رســول اللــه
الصــادق األمــن وآلــه وأصحابــه ومــن وااله وبعــد ،فإنــه ويف هــذه املرحلــة الفارقــة
والعصيبــة مــن تاريــخ شــعبنا اليمنــي الصامــد ،وبعــد عــام ونصــف مــن حــرب
عدوانيــة همجيــة ،ســخر لهــا تحالــف العــدوان كل إمكاناتــه لتدمــر اليمــن أرض ـا ً
وإنســانا ً وحضــارة ووجــود وتمزيــق وحدتــه وســلمه االجتماعــي والدينــي وصــوال ً
إلســقاط الدولــة ومؤسســاتها الوطنيــة عــر اســتهدافها وتعطيــل وظائفهــا ،ومــا
صاحــب هــذا العــدوان مــن حصــار بــري وبحــري وجــوي واقتصــادي يف ســابقه
خطــرة يف العالقــات الدوليــة خالفــا للرشائــع الســماوية وميثــاق األمــم املتحــدة
والجامعــة العربيــة ومنظمــة املؤتمــر اإلســامي والقوانــن الدوليــة واإلنســانية ،وتعمد
وفــد الريــاض تعطيــل املشــاورات التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة منــذ جنيــف ()1
و( )2ومــا قبلهــا ،وصــوال ً إىل مشــاورات الكويــت الجاريــة ،ومراوحتهــا مكانهــا دون
أفــق رغــم أن الوفــد الوطنــي املشــارك يف مشــاورات الكويــت قــدم رؤى ومبــادرات
حلــول لوقــف العــدوان ورفــع الحصــار الشــامل والخــروج بتســوية سياســية
منصفــة وعادلــة تلبــي مــا ينشــده الشــعب اليمنــي.
إال أن تلــك الخطــوات لــم تقابلهــا أي خطــوات جــادة مــن طــرف العــدوان بل اســتمر
يف عدوانــه أثنــاء محادثــات الكويــت ولــم يحــرم التزامــه بإعــان األمــم املتحــدة
بوقــف إطــاق النــار ابتــداء مــن العــارش مــن ابريــل الــذي تــم إعالنــه مــن عــى
منــر األمــم املتحــدة مــن قبــل ممثــل األمــن العــام وتأييــده مــن املجتمــع الــدويل
ومجلــس األمــن.
وبعــد أن صــار واضحــا وجليــا للعالــم مــا قدمــه تحالــف العــدوان مــن التســهيالت
(للقاعــدة وداعــش) والســماح لهمــا بالتمــدد وإيجــاد موطــئ قــدم لهــا يف عــدد مــن
املحافظــات للقيــام بتلــك األعمــال املروعــة والفضيعــة مــن خــال الســحل والتنكيــل
والذبــح والتفجــرات لــكل مــن يخالفهــم وصــوال إىل التهجــر الجماعــي للنســاء
واألطفــال مــن قراهــم ومنازلهــم وتفجــر مراقــد العلمــاء وقبورهــم والجوامــع
واألرضحــة ،كل ذلــك تحــت مــرأى وســمع التحالــف الــذي يتحمــل املســؤولية
القانونيــة واألخالقيــة عــن كل تلــك الجرائــم.
وإدراكا مــن األحــزاب والقــوى السياســية الوطنيــة ملــدى الحاجــة لتوحيــد وتضافــر
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الجهــود للتصــدي لتحالــف العــدوان ومــا يفرضــه مــن تحديــات عــى مختلــف
األصعــدة ،ومــا يتطلبــه ذلــك مــن مشــاركة األحــزاب والقــوى السياســية الوطنيــة
يف إدارة شــؤون الدولــة وتحمــل مســؤولياتها يف هــذا الشــأن ،واســتنادا إىل املطا َلــب
الشــعبية بــرورة وحــدة الصــف واملوقــف للقــوى الوطنيــة املناهضــة للعــدوان
التــي وحدتهــم تلــك الدمــاء الطاهــرة والزكيــة التــي قدمهــا األبطــال مــن الجيــش
واللجــان الشــعبية واملتطوعــن مــن أبنــاء الوطــن يف مواقــع الــرف للــذود عــن
الوطــن والشــعب يف مواجهــة صلــف العــدوان ،واســتنادا إىل االتفــاق التاريخــي،
املوقــع بــن املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفــاؤه وأنصــار اللــه وحلفاؤهــم ،يــوم
الخميــس  ٢٣مــن شــوال  ١٤٣٧املوافــق  28يوليــو 2016م والــذي ينــص يف مادتــه
األوىل عــى (تشــكيل مجلــس ســيايس أعــى يتكــون مــن عــرة أعضــاء مــن كل
مــن املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفــاءه وأنصــار اللــه وحلفاءهــم بالتســاوي بهــدف
توحيــد الجهــود ملواجهــة العــدوان الســعودي وحلفــاه وإلدارة شــئون الدولــة يف
البــاد سياســيا وعســكريا وأمنيــا واقتصاديــا وإداريــا واجتماعيــا وغــر ذلــك وفقـا ً
للدســتور وللمجلــس يف ســبيل ذلــك إصــدار القــرارات واللوائــح أملنظمــه والقــرارات
الالزمــة إلدارة البــاد ومواجهــة العــدوان).
وإىل التأييــد الشــعبي والجماهــري الواســع الــذي حظــي بــه االتفــاق ،وبنــاء
عــى املشــاورات التــي أجراهــا أنصــار اللــه وحلفاؤهــم واملؤتمــر الشــعبي العــام
وحلفــاؤه ،يف إطــار الرتتيــب الداخــي للبيــت اليمنــي ومواجهــة العــدوان وآثــاره،
فإننــا مســتعينني باللــه ومعتمديــن عليــه وعــى مســاندة وتأييــد جماهرينــا الوفيــة
نعلــن اليــوم لشــعبنا اليمنــي العظيــم يف الداخــل والخــارج أســماء أعضــاء املجلــس
الســيايس األعــى وعــى النحــو التــايل:
 -1صادق أمني حسن أبو رأس
 -2صالح عيل محمد الصماد
 -3خالد سعيد محمد الديني
 -4يوسف عبدالله حسني الفييش
 -5قاسم محمد غالب لبوزه
 -6محمد صالح مبخوت النعيمي
 -7مبارك صالح املشن الزايدي
 -8جابر عبدالله غالب الوهباني
 -9سلطان أحمد عبدالرب مجاهد السامعي
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 -10نارص نارص عبدالله النصريي
ونحــن نعلــن أســماء املجلــس الســيايس األعــى فإننــا نتوجــه بالشــكر والتقديــر
والعرفــان للجنــة الثوريــة العليــا ورئيســها األخ محمــد عــي الحوثــي عــى مــا
قامــوا ِبــه مــن دور وطنــي مشــهود ومســئول يف إدارة الســلطة والدولــة ومؤسســاتها
والحفــاظ عــى تماســكها مــن االنهيــار وســقوط الدولــة والحفــاظ عــى الوضــع
االقتصــادي واألمنــي والخدمــات العامــة والحقوقيــة ،كل ذلــك الــدور الــذي قامــت
بــه اللجنــة الثوريــة وحافظــت بــه عــى الدولــة ومؤسســاتها مــن الســقوط والفــوىض
الــذي كان مخطط ـا ً لــه بعــد اســتقالة وهــروب هــادي وحكومـ ً
ـة بحــاح وتخليهــم
عــن مســؤولياتهم الدســتورية والوطنيــة وبســبب عــدوان التحالــف الــذي اســتهدف
الوطــن أرضــا وإنســانا وكل مكونــات الدولــة البرشيــة واملاديــة إال أن اللجنــة الثوريــة
اســتطاعت أن تحبــط ذلــك املخطــط الرهيــب يف ظــل صــر وجلــد وتحمــل مــن
جماهــر الشــعب الــذي كانــت خــر معــن وأقــوى ســاح واجــه صلــف العــدوان
وشــدة الحصــار.
وهــي حالــة سيســجلها التاريــخ للجنــة الثوريــة التــي حافظــت عــى هــذا التماســك
وإدارة الدولــة والســلطة بمســؤولية وأســقطت بذلــك املراهنــات يف الداخــل ويف الخارج
ويف حســابات العــدوان أن االنهيــار والســقوط للدولــة ومؤسســاتها كان ســيحصل يف
الشــهور األوىل للعــدوان ،كمــا نؤكــد أن الوطــن يتســع للجميــع ،وإننــا ندعــو كل مــن
وقــف يف صــف العــدوان أو ٌغــ ِّرر بــه أن يعــودوا إىل رشــدهم باالعتــذار لشــعبهم
والعــودة لوطنهــم وشــعبهم ليشــاركوا يف بنــاءه وتضميــد جراحــه إال مــن تلطخــت
أيديهــم بالدمــاء فانــه ال مــكان لهــم.
ويف هــذا الصــدد نســجل الشــكر والتقديــر لــكل مــن أبــى أن يكــون عون ـا ً لألعــداء
عــى شــعبه ووطنــه مــن قيــادات وأعضــاء تلــك األحــزاب التــي وقفــت وال زالــت يف
صــف العــدوان والعمالــة واالســرزاق.
ومــن هنــا نوجــه الدعــوة إىل جماهــر شــعبنا اليمنــي العظيــم الصابــر الدعــوة
للخــروج يف مســرات حاشــده يف كل املياديــن والســاحات عــى أن تتــوج هذه املســرات
بمســرة كــرى جامعــة يف العاصمــة صنعــاء لدعــم وإســناد هــذا االتفــاق التاريخــي
ودعــم وإســناد املجلــس الســيايس األعــى والوقــوف خلفــه فهــو املعــر عــن إرادتكــم
وجــاء تلبيــة ملطالبكــم.
ويف األخــر يســجل هــذا اللقــاء التحيــة والعرفــان والثنــاء ألولئــك األبطــال مــن
الجيــش واللجــان الشــعبية واملتطوعــن البواســل الذيــن يدافعــون عــن الوطــن
وســيادته بجهاديــة وفــداء قــل نظــره والــذي ســيظلون هــم أكــرم الكــرام يف العطاء
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والتضحيــة فلهــم منــا ومــن كل جماهــر الشــعب التحيــة والســام.
الرحمــة والخلــود للشــهداء والشــفاء للجرحــى والنــر والعــزة والتمكــن لشــعبنا
اليمنــي العظيــم.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
صــادر بالعاصمــة صنعــاء الســبت  2ذي القعــدة ١٤٣٧هـــ املوافــق  ٦أغســطس
2016م.
املؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ..أنصار الله وحلفاؤهم.

اجمللس السياسي األعلى يناقش يف اجتماعه التحضريي مشروع قرار
مهامه والئحته الداخلية
[/08أغسطس ]2016/صنعاء ـ سبأ:
ناقــش املجلــس الســيايس األعــى يف اجتماعــه التحضــري اليــوم بصنعــاء برئاســة
رئيــس املجلــس األخ صالــح عــي الصمــاد ،مــروع القــرار الخــاص بمهامــه
والئحتــه الداخليــة ومحــر اللجنــة القانونيــة املكلفــة بإعــداد الئحــة اختصاصاتــه
ونظــام عملــه.
كمــا ناقــش املجلــس الخطــوات العمليــة لتوحيــد الخطــاب االعالمــي بمــا يكفــل
إيصــال املعلومــة الصحيحــة عــن نشــاط املجلــس ومهامــه لكافــة الوســائل االعالميــة
بحيــث يكــون املواطنــن عــى اطــاع بــكل انشــطته وأعمالــه.
ووقــف االجتمــاع عــى الجرائــم التــي يرتكبها طــران العــدوان الســعودي والتــي كان
آخرهــا قصفــه لســوق شــعبي ومنــازل املواطنــن بقريــة العــذري يف مديريــة نهــم ما
تســبب يف استشــهاد وجــرح  30شــخصاً.
وأدان املجلــس الســيايس األعــى اســتمرار قصــف طــران العــدوان الســعودي الغاشــم
واســتهدافه بشــكل همجــي ومبــارش لألســواق ومنــازل املواطنــن والبنيــة التحتيــة يف
جميــع محافظــات الجمهوريــة مــن منشــآت ومقــدرات عامــة وخاصــة.
حــر االجتمــاع مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود عبــد القــادر الجنيــد
وأمــن عــام رئاســة الجمهوريــة عــادل املســعودي.
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إجتماع مشرتك للمجلس السياسي األعلى وهيئة رئاسة جملس
النواب ورؤساء الكتل الربملانية
[/10أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
تــرأس األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور الدكتــور
قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس اليــوم بصنعــاء ،إجتماعــا مشــركا ألعضــاء
املجلــس الســيايس األعــى وهيئــة رئاســة مجلــس النــواب ورؤســاء الكتــل الربملانيــة.
وقــرأ املجتمعــون الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء الذيــن اســتهدفهم طــران الســعودي
األمريكــي الغاشــم وهــم يف منازلهــم أو مقــار أعمالهــم والتــي كان آخرهــا اســتهداف
طــران العــدوان يــوم أمــس ملنشــآت مدنيــة وإقتصاديــة بالعاصمــة صنعــاء
ومختلــف املحافظــات.
وجــدد املجلــس الســيايس األعــى إدانتــه واســتنكاره لهــذه األعمــال والجرائــم التــي
يرتكبهــا تحالــف العــدوان الســعودي األمريكــي والتــي تتنــاىف مــع كل الرشائــع
واألعــراف والقوانــن الدوليــة واإلنســانية.
ويف اإلجتمــاع حيــا األخ صالــح الصمــاد ،أعضــاء مجلــس النــواب املناهضــن للعــدوان
الســعودي األمريكــي الغاشــم .وقــال «لقــد حــان الوقــت لثبتــوا للعالــم أنكــم عــى
قــدر املســؤولية واألمانــة التــي حم ًلهــا لكــم أبنــاء الشــعب بوقوفكــم إىل جانبــه يف
محنتــه والتخفيــف مــن معاناتــه جــراء العــدوان الســعودي األمريكــي الغاشــم».
فيمــا أكــد رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى عــي الراعــي أن إعــان إعــادة إنعقــاد
جلســات مجلــس النــواب كان لــه األثــر الكبــر يف إثــارة الرعــب لــدى قــوى العــدوان
ومرتزقتــه واملنافقــن ملــا لــه مــن داللــة واضحــة عــى تالحــم الشــعب اليمنــي مــع
ممثليــه الرشعيــن والوقــوف يف صــف واحــد ملواجهــة العــدوان ومرتزقتــه وبنــاء
الوطــن وحمايــة مكتســباته ومقدراتــه.
وناقــش اإلجتمــاع الرتتيبــات التــى اتخــذت لضمــان إنعقــاد جلســة مجلس النــواب يف
موعدهــا املحــدد ..مســتعرضا مــا تــم إتخــاذه مــن إجــراءات لتأمــن أعمــال مجلــس
النــواب ،باإلضافــة إىل عمليــة التواصــل مــع أعضــاء املجلــس الذيــن أكــد معظمهــم
حرصهــم عــى الحضــور والوقــوف إىل جانــب أبنــاء الشــعب.
حــر اإلجتمــاع مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود عبدالقــادر الجنيــد وأمني
عــام رئاســة الجمهورية عــادل املســعودي.
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القصر اجلمهوري بصنعاء يشهد مراسيم تسليم واستالم السلطة
بني اللجنة الثورية العليا واجمللس السياسي األعلى
[/15أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
شــهد القــر الجمهــوري بالعاصمــة صنعاء اليوم مراســيم تســليم واســتالم الســلطة
بــن اللجنــة الثوريــة العليــا واملجلــس الســيايس األعــى الــذي أدى اليمــن الدســتورية
يــوم أمــس أمــام مجلــس النــواب.
ويف الحفــل ،الــذي حــره رئيــس مجلــس النــواب يحيــى عــى الراعــي ورئيــس
مجلــس القضــاء األعــى الدكتــور عبــد امللــك األغــري والقائــم بأعمــال رئيس الــوزراء
طــال عقــان وعــدد مــن الــوزراء والقائمــن باألعمــال وعــدد مــن أعضــاء مجلــي
النــواب والشــورى وعــدد مــن القيــادات العســكرية واألمنيــة وعــدد مــن أعضــاء
الســلك الدبلومــايس ،ســلم رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا األخ محمــد عــي الحوثــي
العلــم الجمهــوري لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح عــى الصمــاد ونائبه
الدكتــور قاســم محمــد لبــوزة.
وألقــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة أكــد فيهــا أهميــة هــذا الحــدث الــذي
يعــد نقلــة تاريخيــة وخطــوة إيجابيــة يف إعــادة بنــاء اليمــن ومواجهــة العــدوان
الســعودي األمريكــي الغاشــم.
وقــال «يف هــذه اللحظــة التاريخيــة والفاصلــة ويف هــذا الظــرف االســتثنائي الــذي
تعيشــه بالدنــا يف ظــل العــدوان الســعودي األمريكــي الغاشــم كان البــد مــن أن تتــم
مثــل هــذه النقلــة لتعطــي الشــعب اليمنــي اندفاعـا ً أكثــر ملواجهــة تحــدي العــدوان
الغاشــم».
وأكــد أن أعــداء البــاد يســعون إىل عــدم تمكــن اليمنيــن مــن ترتيــب أوضاعهــم
السياســية واالقتصاديــة حتــى يبقــى وضــع البلــد مشــلوال.
وتطــرق رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل االتفــاق الســيايس بــن املؤتمــر الشــعبي
العــام وحلفائــه وأنصــار اللــه وحلفائهــم ودوره يف قطــع الطريــق أمــام اعــداء
الوطــن .وقــال «إن هــذا االتفــاق ســيقطع الطريــق عــى تحالــف العــدوان الســعودي
االمريكــي الذيــن يحاولــون أن يبقــى البلــد محــارصا ومشــلوال» ..مؤكــدا اهميــة
تعــاون جميــع ابنــاء اليمــن يف مواجهــة التحــدي الــذي فرضــه العــدوان الســعودي
االمريكــي الغاشــم.
واشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف كلمتــه بــدور رئيــس اللجنــة الثوريــة
العليــا واعضــاء اللجنــة يف إدارة البــاد ومواجهــة العــدوان واملحافظــة عىل مكتســباته
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الوطنيــة.
وقــال «نقــدم كل الشــكر واالحــرام لــأخ رئيــس وأعضــاء اللجنــة الثوريــة العليــا عىل
الــدور الــذي قامــوا بــه يف الفــرة املاضيــة منــذ بدايــة العــدوان وهــم يتحملــون أعباء
البــاد ومشــاكلها ويديــرون أحوالهــا بــكل سالســة وســهولة يف مواجهــة العــدوان
الــذي كان يرتبــص وينتظــر انهيــار البــاد لــوال أن حكمــة رئيــس اللجنــة الثوريــة
العليــا واعضائهــا حالــت دون ذلــك».
وبــدوره القــى رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا األخ محمــد عــي الحوثــي كلمــة بــارك
فيهــا لرئيــس املجلــس الســيايس ونائبــه وأعضــاء املجلــس نيــل ثقــة ممثــي أبنــاء
الشــعب اليمنــي يف مجلــس النــواب محملهــم مســؤولية وأمانــة إدارة البــاد خــال
املرحلــة القادمــة ،متمنــن لهــم التوفيــق يف مهامهــم القادمــة إلدارة البــاد.
هــذا وقــد عقــد املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء اجتماعــا ً برئاســة األخ
صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس وبحضــور الدكتــور قاســم محمــد لبــوزة
نائــب رئيــس املجلــس.
وناقــش أعضــاء املجلــس مرشوعــي قــراري املجلــس الســيايس األعــى بشــأن تحديــد
اختصاصاتــه ومهامــه والئحتــه الداخليــة.
حــر االجتمــاع مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود عبــد القــادر الجنيــد
وأمــن عــام رئاســة الجمهوريــة عــادل املســعودي.

السياسي األعلى يستعرض التطورات السياسية احمللية واإلقليمية
والدولية
[/28أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري بصنعــاء اليــوم جلســته
األســبوعية برئاســة األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس وبحضــور نائــب رئيــس
املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة.
وقــف االجتمــاع أمــام جملــة مــن القضايــا املطروحــة عــى جــدول أعمالــه وتقريــر
الحالــة العســكرية واألمنيــة وتطــورات العــدوان واملجــازر املرتكبــة بحــق املدنيــن
واســتهداف البنيــة التحتيــة يف مختلــف محافظــات الجمهورية..كمــا ناقــش املجلــس
اإلجــراءات الالزمــة لتشــكيل الحكومــة يف القريــب العاجــل ،مؤكــدا عــى انه ســيتعامل
بإيجابيــة مــع أي مبــادرات تقــوم عــى أســاس الوقــف الشــامل للعــدوان ورفــع
الحصــار الجائــر عــى الشــعب اليمنــي وتحقــق الســام املنشــود.
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واســتعرض املجلــس التقريــر الســيايس املتعلــق بالتطــورات السياســية املحليــة
واإلقليميــة والدوليــة وانعكاســاتها عــى القضيــة اليمنيــة ومســار العــدوان والحصــار
عــى اليمــن.
واســتمع املجلــس مــن اللجنــة املكلفــة مــن عضــوي املجلــس جابــر عبداللــه الوهباني
ومحمــد صالــح النعيمــي بالتنســيق مــع مجلــس النــواب إىل تقريــر عــن نتائــج
حضورهمــا جلســة رؤســاء الكتــل الربملانيــة لألحــزاب والتنظيمــات السياســية املمثلــة
يف مجلــس النــواب ولقائهمــا بأعضــاء املجلــس وهيئــة رئاســة املجلــس لتعزيــز
التنســيق والتشــاور بــن املجلــس الســيايس األعــى ومجلــس النــواب يف القضايــا
الوطنيــة امللحــة ومواجهــة العــدوان عــى كافــة املســتويات.
كمــا وقــف املجلــس امــام برنامــج عمــل اللجنــة املكلفــة بالتنســيق مــع مجلــس
الشــورى واقــره ،كمــا اطلــع عــى تقريــر اللجنــة املشــكلة بشــان إعــداد مهــام
واليــات عمــل اللجــان املتخصصــة يف املجلــس.
وناقــش املجلــس التقريــر الخــاص بوضــع ارس الشــهداء والجرحــى واملعالجــات
املقرتحــة بشــأنهم واقــر اســتمرار مناقشــته يف الجلســات القادمــة ..كمــا اســتعرض
التقريــر الخــاص بالقــرارات الصــادرة عــن املجلــس والتقاريــر املعروضــة عــى
املجلــس مــن مكتــب رئاســة الجمهوريــة واملحالــة مــن عــدد مــن الجهــات الرســمية.
وقــدم مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد يف االجتمــاع خالصــة
التقريــر االقتصــادي وتقييــم الحالــة االقتصاديــة ومــا اتخــذ مــن تدابــر يف مواجهــة
العــدوان االقتصــادي واآلثــار املرتتبــة عنــه.

مناقشة األوضاع العامة وتطورات العدوان يف عدد من احملافظات
[/29أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري بصنعــاء اليــوم اجتمــاع
برئاســة األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس وبحضــور نائــب رئيــس املجلــس
الدكتــور قاســم لبــوزة.
ناقــش اإلجتمــاع األوضــاع العامــة وتطــورات العــدوان والقصــف الــذي اســتهدف
املدنيــن واألعيــان املدنيــة يف عــدد مــن املحافظــات.
ووقــف اإلجتمــاع أمــام تقاريــر اللجنــة العســكرية واألمنيــة واتخــذ إزائهــا القــرارات
املناســبة ،وكــذا مــا تنفــذه طائــرات الـــ F16األمريكيــة مــن غــارات خالل الســاعات
املاضيــة راح ضحيتهــا عــرات املدنيــن بــن شــهيد وجريــح وتدمــر طــرق
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ومصالــح مدنيــة يف عــدد مــن محافظــات الجمهوريــة ،والــدور الرســمي وغــر
الحكومــي ملنظمــات املجتمــع املدنــي املحليــة والدوليــة يف أعمــال الرصــد والتوثيــق
لجرائــم العــدوان ومــا ينتــج عنهــا مــن أرضار.
واســتعرض اإلجتمــاع تقريــر اللجنــة املكلفــة بالتنســيق مــع مجلــس الشــورى مــن
عضــوي املجلــس محمــد صالــح النعيمــي وجابــر عبداللــه الوهبانــي ومــا إقرتحتــه
اللجنــة لتفعيــل عمــل مجلــس الشــورى واإلســتفادة مــن اللجــان التخصصيــة فيــه.
كمــا ناقــش املجلــس التطــورات اإلقتصاديــة ومــا يتخــذ مــن معالجــات حيويــة
تحقــق اإلســتقرار االقتصــادي وتعمــل عــى إمتصــاص حالــة الهلــع التــي هــدف
العــدوان إىل إحداثهــا يف األوســاط اإلجتماعيــة ضمــن سلســلة اســتهدافه للوضــع
العــام واملؤســي لليمــن ويف محــاوالت متكــررة منــذ بدايــة العــدوان لزعزعــة الثقــة
بالسياســة اإلقتصاديــة اليمنيــة التــي أصبحــت نموذجــا عامليــا يف إدارة إقتصــاد
األزمــات.
واســتعرض املجلــس املســتجدات السياســية عــى الســاحة وتقاريــر التطــورات
اإلقليميــة وانعكاســاتها عــى العــدوان والحصــار عــى اليمــن والتفاعــل املطلــوب
إزائهــا.
حرض االجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبدالقادر الجنيد.

السياسي األعلى يستعرض تقارير أداء مؤسسات الدولة
[/04سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اجتماعــه األســبوعي يف القــر الجمهــوري بصنعــاء
اليــوم برئاســة األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس وبحضــور نائــب رئيــس املجلس
الدكتــور قاســم لبــوزة.
واســتهل املجلــس أعمالــه باســتعراض األوضــاع العامــة وتقاريــر األداء الوظيفــي
ملؤسســات الدولــة ،واألوضــاع الناتجة عــن الحصــار ،والحصــار الجــوي وأدان املجلس
مــا يتعــرض لــه العالقــون يف املنافــذ واملطــارات مــن أعمــال منافيــة لألخــاق
والقوانــن اإلنســانية وأنظمــة العبــور وقوانــن النقــل الدوليــة املتعــارف عليهــا.
كمــا اســتعرض املجلــس الســيايس األعــى أوضــاع الســوق الخــاص بموســم عيــد
األضحــى وآليــات االســتقرار الســلعي والســعري واإلجــراءات املتخــذة لتخفيــف
األعبــاء عــن كاهــل املواطنــن.
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وناقــش املجلــس الــروط واملعايــر الخاصــة بأعضــاء الحكومــة الجديــدة ،ومــا
تــم انجــازه مــن تقييــم أعمــال الــوزارات الحاليــة وأدائهــا ومجــاالت نشــاطها ومــا
يمكــن اتخــاذه يف الحكومــة الجديــدة مــن إجــراءات تكفــل البنــاء عــى مــا تحقــق
مــن نجاحــات ،وتجــاوز اإلشــكاالت والصعوبــات التــي كانــت تواجههــا الحكومــات
والــوزارات وتحــد مــن قدراتهــا وجــودة إنتاجهــا وأدائهــا.
وأقــر املجلــس قــوام وأعمــال اللجــان االستشــارية التابعــة لــه واألفــكار املطروحــة
لإلســتفادة مــن اإلمكانــات والخــرات الرتاكميــة يف مؤسســات الدولــة وبمــا يضمــن
تحقيــق الفائــدة املرجــوة منهــا ،وزيــادة القــدرة املؤسســية يف مواجهــة العــدوان
والحصــار ومــا ينتــج عنهمــا ،باإلضافــة إىل اللجــان النوعيــة املطلوبــة لتنفيــذ برامــج
العفــو العــام.
وأشــاد املجلــس بمــا يقــوم بــه مجلــس النــواب ورئاســته مــن أداور ايجابيــة وفعالــة
ومــا تــوايف بــه لجانــه املجلــس الســيايس مــن تقاريــر وأفــكار ملواجهــة متطلبــات
املرحلــة وتفاقــم العــدوان والحصــار ،والحصــار الدبلومــايس والســيايس الــذي
يهــدف إىل فــرض عزلــة تامــة لليمــن عــن العالــم ،وحجــب إرادة الشــعب ورشعيتــه
ومؤسســاته مــن أن يصــل صوتهــا إىل العالــم وتنكشــف حقيقــة العــدوان الســعودي
األمريكــي ومجــازره ضــد املدنيــن يف كل أرجــاء اليمــن ،وتدمــر بنيتــه التحتيــة
واإلغــراق يف توظيــف كل أشــكال العنــف وأدواتــه وتعزيــز نفــوذ القاعــدة وداعــش يف
أهــم املناطــق الحيويــة لليمــن والعالــم.
اســتعرض املجلــس محــارض اجتماعاتــه لألســبوع املــايض وتقاريــر متابعــة اللقاءات
مــع وزارة املاليــة ووزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ومؤسســات االتصــاالت
اليمنيــة ووزارة النفــط ورشكتــي النفــط والغــاز.
وقــدم األمــن العــام لرئاســة الجمهوريــة عــادل املســعودي تقريــرا عــن الوضــع
العــام ألمانــة رئاســة الجمهوريــة ومــا لحــق بهــا مــن أرضار جــراء العــدوان والعبــث
املــايل واإلداري الــذي مارســه الفــار هــادي ونجلــه بحــق أمانــة رئاســة الجمهوريــة
ومقدراتهــا وأصولهــا ،واإلجــراءات القانونيــة التــي اتخذتهــا أمانــة رئاســة الجمهورية
إزاء ذلــك ،وبرنامــج إدارة األزمــة الــذي تعمــل مــن خاللــه ملواجــه الظــروف الراهنــة.
واقــر املجلــس الســيايس األعــى جــدول أعمالــه األســبوعي والتقاريــر التــي
سيســتعرضها واســتكمال ملفــات العمــل وأعمــال اللجــان املكلفــة يف الجوانــب
الربملانيــة واالستشــارية والخدميــة.
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اجمللس السياسي االعلى يقر توحيد الوفد الوطني وتكليفه مبواصلة
متثيل اجلمهورية اليمنية
[/05سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اليــوم اجتماعــا اســتثنائيا بالقــر الجمهــوري
بصنعــاء برئاســة األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس بحضــور نائــب رئيــس
املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة.
واقــر االجتمــاع توحيــد الوفــد الوطنــي وتكليفــه بمواصلــة تمثيــل الجمهوريــة
اليمنيــة يف املباحثــات مــع اإلطــراف اإلقليميــة والدوليــة واألمــم املتحــدة.
ووجــه املجلــس الســيايس األعــى بهــذا الخصــوص رســالة إىل الوفــد الوطنــي ثمــن
فيهــا جهــوده خــال الفــرة املاضيــة ..متمنيــا لــه النجــاح يف مهامــه املســتقبلية.
وتطرق االجتماع إىل املستجدات األمنية والعسكرية عىل الساحة الوطنية.

إعادة تشكيل اللجنة العليا لإلشراف وحتفيز العمل الرقابي
[/07سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
أقــر املجلــس الســيايس األعــى يف اجتماعــه اليــوم بالقــر الجمهــوري بصنعــاء
برئاســة األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس وبحضــور الدكتــور قاســم محمــد
لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس؛ إعــادة تشــكيل اللجنــة العليــا لــإرشاف وتحفيــز
العمــل الرقابــي امليدانــي.
و أكــد املجلــس ان الهــدف مــن تشــكيل اللجنــة ضمــان اســتقرار العملــة النقديــة
واالســتقرار الســلعي و الســعري يف األســواق املحليــة وتوفــر احتياجــات واحتياطــات
مناســبة مــن الســلع الغذائيــة األساســية واملــواد االســتهالكية الحيويــة ذات األولويــة
باإلضافــة إىل تحفيــز العمــل اإلرشايف والرقابــي امليدانــي للجهــات املختصــة وتقييــم
انســياب الــواردات املســتوردة وضبــط األنشــطة التجاريــة لهــذه الســلعة واملــواد.
واقــر املجلــس الســيايس األعــى يف االجتمــاع إليــة تفعيــل أداء أطــراف املنظومــة
الرقابيــة والقضائيــة والضبطيــة لحمايــة املــال العــام والوقايــة مــن الفســاد بهــدف
تمكــن األجهــزة الرقابيــة مــن رسعــة تكييــف القضايــا واملخالفــات مــع الجرائــم
املاســة باملــال العــام وتكييفهــا قانونيــا وإحالتهــا للقضــاء باإلضافــة إىل حــث الجهات
املعنيــة برسعــة البــت يف قضايــا املــال العــام واعتبارهــا مــن القضايــا املســتعجلة.
وناقــش االجتمــاع التحديــات االقتصاديــة التــي تواجههــا بالدنــا جــراء العــدوان
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الســعودي الغاشــم واملعالجــات املقرتحــة لتجاوزهــا وتخفيــف معانــاة املواطــن
متطرقــا إىل التطــورات املاليــة العامــة خــال العــام  2015وحتــى يوليــو  2016م
ومصفوفــة املشــاكل والصعوبــات املاليــة وإجــراءات املعالجــة املقرتحــة وفقــا للتقرير
املقــدم مــن وزارة املاليــة مشــكال لجنــة لتحويــل تلــك املصفوفــة إىل قــرارات بصــورة
عاجلة..كمــا اطلــع القائــم بأعمــال وزيــر النفــط واملعــادن ومديــرا رشكتــي النفــط
والغــاز املجلــس الســيايس األعــى عــى قائمــة باملعالجــات املقرتحــة الســتمرارية
توفــر الغــاز يف الســوق املحليــة.
وحــث املجلــس بهــذا الخصــوص عــى رضورة اتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة
والتــي تأتــي ضمــن مصفوفــة املعالجــات االقتصاديــة التــي مقــرر أن تقدمهــا
اللجنــة العليــا املشــكلة بهــذه الشــأن.
و تطــرق االجتمــاع إىل اآلثــار الســلبية لظاهــرة التهريــب الجمركــي والتهــرب
الرضيبــي والســبل املثــى للقضــاء عــى تلــك الظاهــرة موجهــا كافــة الجهــات املعنيــة
مــن املؤسســات الحكوميــة واألمنيــة و الســلطة املحليــة برفــع مســتوى التنســيق بمــا
يضمــن مكافحــة تلــك الظاهــرة وضبــط املهربــن وتقديمهــم للعدالــة لنيــل جزاءهــم
خاصــة يف ظــل هــذه الظــروف االســتثنائية التــي تعيشــها بالدنــا جــراء العــدوان
الســعودي الغاشــم.
واســتعرض االجتمــاع أوضــاع الصناديــق وإمكانيــة تفعيــل آليــة تحصيــل مواردهــا
بمــا يحقــق أعــى قــدر مــن الكفــاءة لتخصيصهــا واالســتفادة مــن فوائدهــا املاليــة
وتعزيــز دورهــا بمــا يســاهم مــن تحقيــق األهــداف التــي أنشــئت مــن اجلهــا.

الرئيس الصماد يدين التصرفات السعودية حبق احلجاج اليمنيني
[/07سبتمرب ]2016/صنعاء – سبأ:
أدان األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اجتمــاع املجلــس
اليــوم يف القــر الجمهــوري بصنعــاء بحضــور ممثــي الحكومــة واألجهــزة األمنيــة،
الترصفــات الســعودية يف حــق الحجــاج اليمنيــن.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن اســتنكاره ملــا أملــح إليــه بيــان محمــد
بــن نائــف ويل العهــد الســعودي مــن إشــارات ســلبية وقلــب للحقائــق املثبتــة
باالتصــاالت واملخاطبــات مــع الجانــب الســعودي للعــام الثانــي عــى التــوايل التــي
يعيــق فيهــا موســم الحــج لليمنيــن ومــا يتعــرض لــه الحجــاج اليمنيــن الذيــن
حرصــوا عــى أداء مناســك الحــج بــكل الوســائل النتهــاكات جســيمة وإهانــات
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وحجــز وتعريــض حياتهــم للخطــر واإلذالل واإلهانــة كمــا يحصــل يف منفــذ الوديعــة
بعــد حظــر الطــران املدنــي عــن اليمــن.
وحمــل الصمــاد الجانــب الســعودي املســئولية الكاملــة للصــد عــن بيــت اللــه الحــرام
ومنــع الحجــاج اليمنيــن مــن أداء فريضــة الحــج وأي أعمــال قــد ترتكــب بحــق مــن
اســتطاع منهــم الوصــول إىل األرايض املقدســة.
وذكــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الجانــب الســعودي بســجله املرتاكــم يف
التعريــض بحيــاة الحجــاج مــن مختلــف الجنســيات ،والتوظيــف الســيايس ملوســم
الحــج مــع مــن تختلــف الســعودية معــه مــن دول وحكومــات العالــم وعــدم صوابيــة
ذلــك وبعــده عــن نهــج اإلســام.
وأكــد رضورة أن يبعــد الحــج عــن أي توظيــف ســيايس مــن أي طــرف أو جهــة وألي
غــرض كان ،وان تبقــى شــعائره ونســكه ممثلــة لقيــم الوحــدة اإلســامية والتجــرد
للــه وترســيخ لغــة وقيــم املحبــة والســام التــي تمثــل روح اإلســام وجوهــره الجامع
لــكل األطيــاف واملذاهــب واألفــكار تحــت قيــم الحــج للــه وقيــم املســاواة والعــدل.
وتمنــى رئيــس املجلــس عــى القــوى الخــرة يف العالــم اإلســامي وضــع حــد ملثــل
هــذه الترصفــات التــي لــم يعهدهــا التاريــخ اإلســامي بــكل تقلباتــه بهــذه الدرجــة
مــن العنــت والصــد عــن بيــت اللــه وتعريــض زواره وحجاجــه ملــا يعكــر زيارتهــم
وحجهــم ومناســكهم ،ويمتهــن كرامتهــم وإنســانيتهم ويــيء إىل قيــم الحــج وأخالقه
ومعانيــه التــي فرضــه اللــه ألجلهــا وألجــل توحيــد قلــوب ومشــاعر عبــاده املؤمنــن
يف طقــس واحــد موحــد جامــع غــر قابــل للتوظيــف الســيايس أو االســتغالل عــى أي
مســتوى.

مناقشة اإلجراءات اخلاصة بتسمية رئيس احلكومة
[/10سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء إجتماعــا برئاســة األخ صالــح عــي
الصمــاد رئيــس املجلــس وبحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة.
ناقــش اإلجتمــاع اإلجــراءات الخاصــة بتســمية رئيــس الحكومــة وكــذا إنشــاء اللجــان
اإلستشــارية التخصصيــة يف الجانــب اإلقتصــادي واإلعالمــي والســيايس والقانونــي.
وتطــرق اإلجتمــاع إىل الجوانــب املتعلقــة بمعالجــة األوضــاع يف مــدن مــأرب والجــوف
وتعــز والتــي يــر العــدوان ومرتزقتــه عــى إبقــاء هــذه املــدن يف حالــة مــن الفوىض
واإلختــاالت األمنيــة وعدم اإلســتقرار.
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وأكــد رضورة إتخــاذ كافــة اإلجــراءات لتخفيــف معانــاة املواطنــن يف تلــك املــدن
جــراء العــدوان الســعودي األمريكــي الغاشــم ومرتزقتــه وكــذا اســتقبال املغــرر بهــم
عــر لجــان إجتماعيــة.

اجتماع للمجلس السياسي األعلى واللجنة العسكرية واألمنية
[/10سبتمرب ]2016/صنعاء سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى واللجنــة العســكرية واألمنيــة اجتماعــا اليــوم بصنعــاء
برئاســة األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس بحضــور نائــب رئيــس املجلــس
الدكتــور قاســم لبــوزة.
وأقــر االجتمــاع خطــة اللجنــة العســكرية واألمنيــة خــال أيــام عيــد األضحــى
املبــارك.
واســتمع املجلــس الســيايس األعــى إىل تقريــري اللجنــة العســكرية واألمنية حــول آخر
مســتجدات الوضــع األمنــي والعســكري واإلنتصــارات التــي يســطرها أبطــال الجيــش
واللجــان الشــعبية يف املواقــع والجبهــات والتــي أفشــلت غطرســة العــدوان الــذي
يحــاول أن يــروج إعالميــا إنتصــارات وهميــة يف رصواح بعــد هزائمــه يف جبهــة نهــم.
وأكــد املجلــس الســيايس األعــى دعمــه ومســاندته لجهــود اللجنــة العســكرية
واألمنيــة وتوفــر اإلحتياجــات الالزمــة للجيــش واللجــان الشــعبية يف مواقــع الصمــود
والبطولــة.
وهنــأ املجلــس الســيايس األعــى كافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي الصامــد والصابــر يف
وجــه العــدوان بمناســبة عيــد األضحــى املبــارك أعــاده اللــه عــى الشــعب اليمنــي
واألمــة العربيــة واإلســامية بالخــر واليمــن والســام.
وكان اإلجتمــاع اســتهل بقــراءة الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء مــن أبطــال الجيــش
واللجــان الشــعبية الــذي يدافعــون عــن الوطــن والشــهداء الــذي ســقطوا جــراء
العــدوان الغاشــم.
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السياسي األعلى يقر حزمة من القرارات واإلصالحات االقتصادية
[/18سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
أقــر املجلــس الســيايس األعــى يف اجتماعــه اليــوم بصنعــاء برئاســة األخ صالــح
الصمــاد رئيــس املجلــس بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة،
حزمــة مــن القــرارات واإلصالحــات االقتصاديــة واملاليــة ويف مجــال الخدمــة العامــة
مــن خــال املصفوفــات املقدمــة مــن اللجــان املشــكلة مــن الــوزارات والجهــات
املعنيــة.
حيــث أقــر املجلــس الســيايس األعــى اســتكمال إجــراءات واعتمــاد تقاريــر األداء
الوظيفــي كمعيــار أســايس للرتقيــات واالســتمرار يف املعالجــات الكفيلــة بإصالحــات
الوظيفــة العامــة بحســب القوانــن واالســراتيجيات املقــرة.
وأكــد االجتمــاع عــى أهميــة اســتكمال معالجــة االســتحقاقات واملتأخــرات املاليــة
للدولــة لــدى األفــراد واملؤسســات الخاصــة والعامــة واملختلطــة خــال الفــرة
القادمــة ،وتفعيــل الرقابــة الجمركيــة وفقــا لقانــون الجمــارك وإخضــاع دخــول
وخــروج وتفريــغ املشــتقات النفطيــة وفقــا لآلليــة الــواردة يف قانــون الجمــارك
والقــرارات املنفــذة والتعليمــات الصــادرة مــن مصلحــة الجمــارك بهــذا الشــأن.
كمــا أقــر االجتمــاع البــدء برتســيم كافــة الســيارات املوجــودة يف مختلــف محافظــات
الجمهوريــة وإصــدار قــرار مــن مجلــس القائمــن بأعمــال الــوزراء بوضــع آليــة
لتنظيــم ذلــك.
ووجــه املجلــس الســيايس األعــى الجهــات املعنيــة برسعــة حــل إشــكالية البضائــع
املرتوكــة منــذ ســنوات يف املنافــذ الجمركيــة بحســب القانــون املنظــم لذلــك ،ورسعــة
إصــاح الكريــن الرابــع يف مينــاء الحديــدة وترميــه الــذي طالــه قصــف طــران
العــدوان وإعادتــه للعمــل.
وكلــف املجلــس مكتــب رئاســة الجمهوريــة باعــداد التصــورات الالزمــة للنظــم
واللوائــح املتعلقــة بتشــكيل هيئــة االرسى واملفقوديــن.
وحيــا املجلــس الســيايس األعــى الجهــود الفرديــة والجماعيــة واملؤسســية التــي
بذلــت لتحقيــق أعــى درجــات األداء الوظيفــي والخدمــي واألمنــي واالســتقرار وتأمــن
الســكينة العامــة خــال إجــازة عيــد األضحــى املبــارك التــي لــم يعكرهــا ســوى
القصــف الجــوي بطائــرات الـــ (أف  )16األمريكيــة التــي طالــت املدنيــن األبريــاء يف
املنــازل والطرقــات العامــة.
جــدد املجلــس إدانتــه لهــذه األعمــال الهمجيــة واســتمرار قصــف طــران العــدوان
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للمصانــع واملعامــل التجاريــة والبنيــة التحتيــة ..مؤكــدا أنهــا جرائــم مثبتــه ولــن
تســقط بالتقــادم.
وأشــاد املجلــس الســيايس األعــى باإلنجــازات التــي يحققهــا الجيــش واللجــان
الشــعبية يف كافــة الجبهــات ومــا تعكســه مــن قــدرة يمنيــة متوحــدة خالصــة يف
الحفــاظ عــى الســيادة والكرامــة اليمنيــة ،وانجــاز مهمــة اســتقالل القــرار الوطنــي
والحفــاظ عــى وحــدة الشــعب واألرض أمــام الهجمــة االمربياليــة الجديــدة.
وعــر املجلــس عــن الشــكر والتقديــر للقيــادات املحليــة واملشــائخ واألعيــان والعقــال
يف كل املناطــق الذيــن يقومــون بــدور حيــوي ومحــوري يف مواجهــة العــدوان
والحصــار والحــرب اإلعالميــة واالقتصاديــة وتعزيــز األمــن العــام وتحقيق االســتقرار
االجتماعي..ونــوه بالــدور الحيــوي واألســايس الــذي يلعبــه رجــال االقتصــاد الوطنــي
األحــرار ومــا تجســد مــن مبــادرات تســتحق الثنــاء والتقديــر وسيســجلها التاريــخ
لهــم يف مواجهــة العــدوان االقتصــادي بــكل أشــكاله والتضحيــات الجســام التــي
يبذلونهــا دومــا مــن اجــل اســتقرار الوضــع االقتصــادي والحفــاظ عــى الســيولة
النقديــة وســعر الــرف واســتقرار الحالــة الســلعية يف الســوق.
وكان املجلــس الســيايس األعــى قــد اســتعرض جــدول أعمالــه وتقاريــر الجلســات
الســابقة ومــا تــم انجــازه منهــا.

اجمللس السياسي األعلى يناقش آلية تنفيذ قرار العفو العام
[/22سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء اجتماعــا اســتثنائيا برئاســة رئيــس
املجلــس األخ صالــح عــي الصمــاد وبحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم
لبــوزة.
وناقــش االجتمــاع املوجهــات العامــة لوضــع آليــة تنفيذيــة لقــرار العفــو العــام الــذي
أصــدره رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وبمــا يمكــن مــن تطبيقــه بطريــق سلســة
بخصــوص الفئــات املحــددة يف املــادة األوىل مــن القــرار املتعلقــة بمــن ينطبــق عليهــم
العفــو الشــامل وكــذا فــرز الحــاالت التــي اســتثناها قــرار العفــو العــام.
وتنــاول االجتمــاع املهــام واإلعمــال التــي ســتقوم بهــا لجــان االســتقبال و التــى
ســتتضمنها االليــة التنفيذيــة بمــا يضمــن تســهيل اجــراءات العائديــن مــن املغــرر
بهــم ممــن شــملهم العفــو العــام اىل حاضنــة الوطــن بســامة ويــر ليســتفيدوا مــن
هــذا القــرار ويســاهموا مــع أبنــاء وطنهــم يف إعــادة البنــاء والتنميــة ملجتمعهــم.
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وتطــرق االجتمــاع إىل مــا تــم انجــازه مــن اللوائــح الخاصــة لهيئــة األرسى واملفقودين
مؤكــدا عــى رضورة اإلرساع يف تشــكيل تلــك الهيئة.
كمــا تــم يف االجتمــاع تســمية بعــض أعضــاء لجــان املجلــس االستشــارية (االقتصادية
واإلعالميــة والسياســية والقانونيــة) موجهــا باســتكمال كافــة اإلجــراءات لتشــكيلها
يف اقــرب وقت..هــذا وقــد اســتهل املجلــس اجتماعــه بقــراءة الفاتحــة عــى روح
االبريــاء مــن املواطنــن الذيــن اســتهدفهم طــران العــدوان الســعودي الغاشــم وهــم
يف منازلهــم وكان اخرهــا اســتهداف ســاكني صنعــاء القديمــة وحــي الهنــود بمدينــة
الحديــدة واملعروفــة بكثافــة ســكانها مجــددا إدانتــه الســتمرار وامعــان العــدوان
الســعودي الغاشــم الرتــكاب هــذه الجرائــم التــي تعتــر جرائــم يف حــق االنســانية
ضــد ابنــاء اليمــن وموروثهــم الحضــاري.

اجتماع للمجلس السياسي األعلى وهيئة رئاسة جملس النواب
ورؤساء الكتل واللجان الربملانية
[/22سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس االعــى اليــوم بصنعــاء اجتماعــا
للمجلــس الســيايس األعــى وهيئــة رئاســة مجلــس النــواب ورؤســاء الكتــل واللجــان
الربملانيــة بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة.
وناقــش االجتمــاع تقريــر لجنــة التواصــل الربملانــي عــن نتائــج عملهــا خــال الفــرة
مــن  24اغســطس وحتــى  20ســبتمرب الحــايل والــذي تضمــن عمليــة تواصــل اللجنــة
مــع الربملانــات واالتحــادات الربملانيــة التــى بعــث اليهــا مجلــس النــواب رســالة
اطلعهــم فيهــا عــى الوضــع القائــم يف اليمــن مــن الناحيــة السياســية والدســتورية
باالضافــة اىل جرائــم العــدوان الســعودي عــى ابنــاء الشــعب اليمنــي.
واطلــع املجلــس مــن خــال التقريــر عــى ردود الربملانــات التــى تمــت مراســلتها
والجهــود التــى تبــذل للتنســيق مــع الربملانــات العربيــة والدوليــة ذات التاثــر
االقليمــي والــدويل اليصــال معانــاة اليمــن وصــوت الشــعب اليمنــي اليهــا وتوضيــح
حقيقــة مــا يجــري يف اليمــن ومــا يقــوم بــه عــدوان التحالــف بقيــادة الســعودي مــن
جرائــم بحــق ابنــاء اليمــن.
وثمــن االجتمــاع الــدور الوطنــي لكافــة القــوى الوطنيــة و حرصهــا عــى التوحــد يف
وجــه العــدوان الســعودي الغاشــم بمــا يســاهم بشــكل كبــر يف االســتمرار يف تحقيــق
االنتصــارات عــى املســتوى العســكري والســيايس واالقتصــادي.
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السياسي األعلى يطلع على أخر املستجدات العسكرية واألمنية
[/27سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اجتماعــا لــه اليــوم برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة.
واطلــع املجلــس الســيايس األعــى يف االجتمــاع الــذي ضــم اللجنــة العســكرية واألمنيــة
عــى أخــر املســتجدات والتطــورات العســكرية واألمنيــة.
وناقــش االجتمــاع الوســائل والخيــارات التــي مــن شــأنها تعزيــز رفــد الجبهــات
وردع العــدوان وحمايــة كل شــر مــن أرض الوطــن.
كمــا وقــف االجتمــاع أمــام تطبيــق قــرار العفــو العــام فيمــا يخــص املغــرر بهــم
املنخرطــن يف الســلك العســكري واألمنــي واإلجــراءات التــي يمكــن أن تســهل عودتهم
للصــف الوطنــي لتضمينهــا يف آليــات تطبيــق قــرار العفــو العــام.
ويف االجتمــاع هنــأ رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أعضــاء اللجنــة العســكرية
واألمنيــة وكافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي بأعيــاد الثــورة اليمنيــة املباركــة ســبتمرب
وأكتوبــر ونوفمــر.
وأشــاد باستبســال وصمــود الجيــش واللجــان الشــعبية يف كافــة مواقــع وجبهــات
العــزة والــرف ومــا يســطرونه مــن انتصــارات عظيمــة كان لهــا دور كبــر يف كــر
العــدوان الــذي يحــاول أن يــروج إعالميــا النتصــارات وهميــة ليغطــي عــى هزائمــه
املتتاليــة.
ويف االجتمــاع أكــد أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى دعــم اللجنــة العســكرية واألمنيــة
باإلمكانــات املتاحــة وبمــا يســهم يف انجــاز املهــام املوكلــة إليهــا ..منوهــن بمــا
قطعتــه اللجنــة مــن شــوط كبــر يف إعــداد الخطــط وتنفيذهــا ميدانيــا واألمــر الــذي
أســهم يف حفــظ األمــن يف مختلــف املناطــق اليمنيــة وعــزز مــن صمــود الجيــش
واللجــان الشــعبية يف كافــة املواقــع والجبهــات.
فيمــا ثمنــت اللجنــة العســكرية واألمنيــة دعــم املجلــس الســيايس األعــى ..مؤكــدة
تســخري كل اإلمكانيــات الســتنهاض الهمــم واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بمشــاركة
الجميــع يف الدفــاع عــن الوطــن ودحــر الغــزاة.
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اقرار أمساء أعضاء اللجان اإلستشارية التخصصية
[/27سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
أقــر املجلــس الســيايس األعــى يف إجتماعــه اليوم بصنعــاء برئاســة األخ صالــح الصماد
رئيــس املجلــس ،أســماء أعضــاء اللجــان اإلستشــارية التخصصيــة للمجلس الســيايس
األعــى للجمهوريــة اليمنيــة عــى النحــو التــايل:
أوال اللجنة االقتصادية:
 -1الدكتور عاتق سالم االحول
 -2صالح عيل صالح شعبان
 -3أحمد عبد العيل احمد الشامي
 -4الدكتور قائد عائض العميثيل
 -5حسن عبدالله يحيى الصعدي
 -6أمني اسماعيل الشيباني
ثانيا اللجنة السياسية:
 -1عبدامللك عبدالله محمد العجري
 -2يحيى محمد السياغي
 -3مجاهد مجاهد القهايل
 -4يونس هزاع الشيباني
ثالثا اللجنة االعالمية:
 - 1أحمد محمد يحيى حامد
 - 2طارق محمد الشامي
 - 3عبدالله عيل صالح صربي
 -4أحمد الحبييش
 -5نبيل عيل عبده الصويف
 -6عبدالرحمن عبدالله األهنومي
رابعا اللجنة القانونية:
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 -1الدكتور أحمد عبدامللك أحمد قاسم
 -2الدكتور محمد سعيد يحيى نجاد
وسيحدد قرار التشكيل املهام املناطة بهذه اللجان.

اجمللس السياسي األعلى يقر اآللية التنفيذية لقرار العفو العام
[/27سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
أقــر املجلــس الســيايس األعــى يف اجتماعــه اليــوم برئاســة األخ صالــح الصمــاد رئيس
املجلــس اآلليــة التنفيذيــة لقــرار العفــو العــام رقــم ( )15لســنة 2016م وتشــكيل
لجنــة رئيســية للعفــو العــام يكــون مقرهــا العاصمــة صنعــاء.
كمــا منــح املجلــس الســيايس األعــى اللجنــة الرئيســية صالحيــة تشــكيل لجــان
فرعيــة يف أي مــن املحافظــات كلمــا اســتدعت الحاجــة لذلــك.
وينــص قــرار التشــكيل عــى أن مــن صالحيــات اللجنــة الرئيســية للعفــو العــام
تشــكيل لجــان أو فــرق عمــل ملواجهــة أي حــاالت أو مواقــف خاصــة يســتدعيها
تنفيــذ قــرار العفــو العــام.
كمــا يجيــز للجــان اإلســتقبال يف املحافظــات أن تشــكل مــن بــن أعضائهــا أو مــن
خارجهــا فــرق عمــل ملســاعدتها يف تنفيــذ مهمــة معينــة مــن مهامهــا.
وتحــدد اللجنــة الرئيســية عــدد مــن مقــرات االســتقبال للعائديــن واملتقدمــن
لالســتفادة مــن قــرار العفــو العــام ،وإعالنهــا عــر وســائل االعــام املختلفــة.
ويلــزم قــرار التشــكيل كافــة الجهــات الحكوميــة املعنيــة التعــاون مــع اللجنــة
الرئيســية ولجانهــا الفرعيــة.

السياسي األعلى يناقش املستجدات السياسية والعسكرية على
الساحة الوطنية
[/10أكتوبر ]2016/صنعاء – سبأ:
ناقــش املجلــس الســيايس األعــى يف اجتماعــه اليــوم برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس وبحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس املســتجدات
السياســية والعســكرية عــى الســاحة الوطنيــة.
واســتعرض االجتمــاع األرضار املاديــة واإلنســانية ،التــي تســبب فيهــا العــدوان
الســعودي الغاشــم ومــا ارتكبــه مــن جرائــم ومجــازر بحــق املواطنــن أبرزهــا
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املجــزرة البشــعة التــي ارتكبهــا طــران العــدو يف الصالــة الكــرى بصنعــاء.
واعتــر املجلــس املعركــة التــي يخوضهــا الشــعب اليمنــي مــع العــدو معركــة مصــر
وتحــرر واســتقالل وســيادة ال يمكــن لليمــن إال أن ينتــر فيهــا.
وحمــل املجلــس األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن مســئولية الصمــت تجــاه هــذه
الجرائــم املرتكبــة بحــق اإلنســانية ..مؤكــدا بــأن تلــك اإلدانــات الصــادرة عــى
اســتحياء لهــذه الجرائــم البشــعة تعــد تواطــؤا مــع املجــرم.
وطالــب املجلــس الســيايس األعــى األمــم املتحــدة برسعــة تشــكيل لجنــة تحقيــق
دوليــة محايــدة يف هــذه الجرائــم.
وتطــرق املجلــس إىل اإلجــراءات الفوريــة للــرد عــى هــذه الجريمــة واالســتنفار العــام
عــى كل األصعــدة لرفــد الجبهــات باملــال والرجــال.
وأكــد االجتمــاع رضورة اإلرساع يف عمــل اللجــان والهيئــات التــي شــكلها املجلــس،
وأهميــة وضــع التصــورات االقتصاديــة والسياســية اآلنيــة واالســراتيجية للعمــل
بمــا مــن شــأنه تعزيــز الصمــود يف مواجهــة العــدوان ويف مقدمــة ذلــك العــدوان
االقتصــادي ،والعمــل عــى حــل مشــكلة املرتبــات التــي يتحمــل مســئوليتها يف املقــام
األول العــدو مــن خــال خطواتــه املتخــذة بخصــوص البنــك املركــزي.
كمــا أكــد املجلــس أن تلــك الخطــوات كانــت بهــدف إنهــاء االقتصــاد الوطنــي
وفــرض املزيــد مــن الحصــار عــى اليمــن ..مطالبــا مؤسســات النقــد الدوليــة تحمــل
مســئوليتها إزاء اليمــن كونهــا ســتعترب رشيكــة فيمــا ســيتعرض لــه االقتصــاد
الوطنــي حــال اســتمرت يف التــزام الصمــت تجــاه خطــوات العــدوان بشــأن البنــك
املركــزي.

اجمللس السياسي االعلى يناقش مع اللجنة العسكرية واالمنية
اخليارات املتاحة لردع العدوان والرد على جمازره حبق املدنيني
[/10أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى برئاســة االخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس
وبحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتور قاســم لبــوزة اليــوم بصنعــاء لقــاء باللجنة
العســكرية واالمنيــة.
وناقــش اللقــاء الخيــارات والوســائل املتاحــة لــردع العــدوان الســعودي االمريكــي
املتصاعــد الــذي يســتهدف ابنــاء اليمــن والــرد عــى مجــازره بحــق املدنيــن و
كان آخرهــا املجــزرة الشــنيعة التــي قــام بهــا طــران العــدوان الســعودي الغاشــم
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باســتهدافه املبــارش لصالــة عــزاء آل الرويشــان يف العاصمــة صنعــاء مــا أدى
الستشــهاد وجــرح املئــات مــن املواطنــن املدنيــن.
وقــرأ املجتمعــون الفاتحــة عــى ارواح الشــهداء وتمنــوا الشــفاء للجرحــى واملصابــن
مؤكديــن بــأن هــذه املجــزرة لــن تمــر وســيتم تلقــن العــدو أقــى الــدروس.
وحيــا اللقــاء اﻻنتصــارات الحاســمة للجيــش واللجــان الشــعبية يف مختلــف الجبهــات
ويف مقدمتهــا جبهــة رصواح.
واكــد بــان جرائــم العــدوان ســتواجه بالــرد الحاســم الــرادع بفضــل اللــه و بتكاتــف
ابنــاء الشــعب اليمنــي وتوحدهــم يف خنــدق التحــدي والصمــود الكفيــل بتحقيــق
االنتصــار املــؤزر لليمــن عــى أعدائــه.

مناقشة اإلجراءات األخرية لتشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني
ومستجدات املواقف الدولية الداعية إليقاف العدوان السعودي
[/18أكتوبر ]2016/صنعاء – سبأ:
ناقــش املجلــس الســيايس األعــى يف اجتماعــه اليــوم برئاســة األخ صالــح عــى الصماد
وحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة مــا تــم انجــازه حتــى اآلن
لتشــكيل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي وأولوياتهــا خــال الفــرة القادمــة.
وأكــد املجلــس الســيايس األعــى انــه ســيتم خــال األيــام القليلــة القادمــة إعــان
أســماء حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي والتــي ســتتضمن عــدد مــن الشــخصيات الوطنيــة
الكفــؤة والقــادرة عــى تحمــل املســؤولية والقيــام باملهــام عــى أكمــل وجــه خــال
املرحلــة القادمــة بــكل صعوباتهــا وتحدياتهــا خاصــة يف ظــل العــدوان الســعودي
الغاشــم الــذي اســتهدف ويســتهدف تدمــر البنــي التحتيــة للبــاد.
وأشــاد املجلــس الســيايس األعــى باملواقــف الشــعبية الواســعة وبشــكل خــاص
املواقــف التــى أعلنتهــا قبائــل خــوالن يف تداعيهــا يــوم أمــس والتــي أدانــت مجــزرة
العــدوان الســعودي الغاشــم يف حــق عــزاء ال الرويشــان بالصالــة الكــرى بصنعــاء و
راح ضحيتهــا املئــات مــن املدنيــن.
واســتعرض االجتمــاع مســتجدات املواقــف الدوليــة حيــال العدوان الســعودي الغاشــم
ومــا يرتكبــه يوميــا مــن مجــازر بحــق املدنيــن مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي ،مجــددا
بهــذا الخصــوص تعاطيــه االيجابــي مــع أي قــرارات تصــدر مــن مجلــس األمــن مــن
شــانها إيقــاف العــدوان الغاشــم عــى بالدنــا دون قيــد أو رشط وفــك حصــاره عــى
كافــة املنافــذ الربيــة والبحريــة والجويــة.
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وقــد وقــف املجلــس امــام عــدد مــن القضايــا املدرجــة يف جــدول أعمالــه واتخــاذ
القــرارات املناســبة إزاءهــا.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يرتأس اجتماعا للمجلس والوفد
الوطني
[/24أكتوبر ]2016/صنعاء – سبأ:
تــرأس األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور الدكتــور
قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس اليــوم اجتماعـا ً للمجلــس مــع الوفــد الوطنــي.
ويف االجتمــاع رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بأعضــاء الوفــد الوطنــي
املفــاوض وثمــن جهودهــم الوطنيــة التــي بذلوهــا خــال املراحــل املختلفــة
للمفاوضــات ،معــرا عــن اســتيائه ملــا تعــرض لــه الوفــد مــن احتجــاز يف مســقط
وعــدم ســماح العــدوان بقيــادة الســعودية لفتــح األجــواء لعــودة طائــرة الوفــد.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بتالحــم أعضــاء الوفــد الوطنــي وانســجامهم
وتعاطيهــم الوطنــي املســؤول وحرصهــم الدائــم عــى املصلحــة العليــا للبــاد والعمــل
عــى إيقــاف العــدوان الســعودي الغاشــم عــى أبنــاء الشــعب اليمنــي ورفــع الحصــار
الجائــر املفــروض عــى أبنــاء الشــعب اليمنــي وفضــح مــا يرتكبــه العــدوان بشــكل
يومــي مــن مجــازر ضــد اإلنســانية بحــق أبنــاء الشــعب اليمنــي واســتهدافه للبنيــة
التحتيــة واملكتســبات الوطنيــة للبــاد.
ويف االجتمــاع ثمــن أمــن عــام املؤتمــر الشــعبي العــام عــارف الــزوكا الجهــود
املبذولــة مــن املجلــس الســيايس األعــى يف الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا الوطــن،
مؤكــدا اعتــزاز الوفــد بصمــود الشــعب اليمنــي والقــوات املســلحة واللجــان الشــعبية.
وأكــد تمســك الوفــد بالحــل الســيايس واألمنــي معــا ورضورة أن يحظــى الوضــع
االقتصــادي باألولويــة واالهتمــام يف أي نقاشــات قادمــة.
مــن جانبــه أكــد الناطــق الرســمي ألنصــار اللــه محمــد عبــد الســام تقديــره
للجهــود االســتثنائية التــي يقــوم بهــا املجلــس الســيايس األعــى خــال هــذه املرحلــة،
واســتعرض الجهــود املبذولــة مــن الوفــد الوطنــي خــال مســار املفاوضــات ،مشــرا
إىل التحديــات والصعوبــات التــي واجههــا الوفــد الوطنــي خــال الحــوارات الســابقة
والتــي كانــت يف األســاس تتــم مــع املجتمــع الــدويل.
كمــا اســتمع املجلــس الســيايس ملداخــات مــن قبــل عــدد مــن أعضــاء الوفــد الوطني
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قدمــوا فيهــا بعــض التوضيحــات حــول املراحــل املختلفــة للمشــاورات التــي أجراهــا
الوفــد خــال تواجــده يف دولــة الكويــت وكــذا بعــض اللقــاءات التــي أجراهــا الوفــد
الوطنــي مــع بعــض الدبلوماســيني واملمثلــن للمجتمــع الــدويل خــال فــرة بقائــه يف
ســلطنة عمــان التــي أثنــى الوفــد عــى حســن ضيافتهــا لــه وملــا تقــوم بــه تجــاه
اليمــن.
وأشــار أعضــاء الوفــد الوطنــي إىل طبيعــة املرحلــة وحساســيتها وأنــه ينبغــي أن
يتســم عمــل ولــد الشــيخ بالحياديــة والنزاهــة التــي تفرضهــا عليــه طبيعــة عملــة
كمبعــوث أممــي.
وجــددوا التأكيــد عــى املوقــف الثابــت تجــاه رضورة الوقــف الكامــل والشــامل
والدائــم إلطــاق النــار بمــا يفــي إىل وقــف العــدوان ورفــع الحصــار واعتبــار ذلــك
مــن املبــادئ الرئيســية التــي ينبغــي أن تشــملها أي خطــة أو رؤيــة مســتقبلية.

السياسي األعلى يطلع على املستجدات العسكرية واالمنية ويناقش
سبل حتسني الوضع االقتصادي للبالد
[/01نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء اجتمــاع برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس وبحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة.
واســتعرض االجتمــاع املســتجدات العســكرية واألمنيــة واالنتصــارات التــي يســطرها
ابطــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف جبهــات العــزة والــرف والتقــدم الكبــر الــذي
حققــوه يف تلــك الجبهــات وبخاصــة يف جبهــات رصواح ونهــم والبيضــاء والجــوف.
وأكــد االجتمــاع عــى أهميــة دور اإلعــام الوطنــي يف تعزيــز الجهــود الحربية وكشــف
كــذب وزيــف اإلعــام املعــادي واطــاع الــرأي العــام املحــي والعاملــي بالحقائــق
أوال بــأول بمــا يضمــن تجنيــب الــرأي العــام الوقــوع يف فــخ اإلعــام املعــادي و
تزييفــه املســتمر للحقائــق والتغطيــة عــى جرائــم عــدوان التحالــف الغاشــم بقيــادة
الســعودية بحــق املدنيــن مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي.
وأدان املجلــس الســيايس االعــى اســتمرار طــران العــدوان الغاشــم اســتهداف
املدنيــن يف عمــوم محافظــات الجمهوريــة مؤكــدا أن تعمــد طــران العــدوان لقصــف
الســجن املركــزي بالزيديــة وقتــل املدنيــن يف الصلــو بتعزعقــب جريمتــه البشــعة
يف الصالــة الكــرى بصنعــاء والتــي راح ضحيتهــا املئــات مــن الشــهداء والجرحــى
يكشــف بوضــوح االرصار عــى القتــل املمنهــج للمدنيــن الــذي تتعمــده الســعودية.
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واعتــر املجلــس الســيايس أن تلــك الجرائــم تعــد تحديــا ً صارخــا ً لــكل القوانــن
واملواثيــق الدوليــة والعامليــة واســتمرارا يف ســفك الــدم اليمنــي بــدم بــارد عــى
مــرأى ومســمع املجتمــع الــدويل الــذي لــم يتخــذ أي موقــف رادع الســتهداف طــران
العــدوان الســعودي الغاشــم للمدنيــن يف أماكــن تجمعهــم.
وتطــرق االجتمــاع إىل إحاطــة املبعــوث االممــي لليمــن إســماعيل ولــد الشــيخ التــي
قدمهــا يــوم أمــس أمــام مجلــس األمــن وعــر املجلــس الســيايس األعــى بهــذا
الخصــوص عــن اســتيائه لبعــض ماتضمنتــه تلــك االحاطــة مــن مغالطــات اظهــرت
عــدم تمتــع املبعــوث االممــي بالحياديــة التامــة وبخاصــة مــا أورده املبعــوث االممــي
الســتهداف القــوى الصاروخيــة ملكــة املكرمــة والتــي تنــاىس فيهــا املبعــوث اإلممــي
قدســية مكــة املكرمــة لــدى اليمنيــن وحرصهــم عــى حرمتهــا.
وأكــد املجلــس الســيايس أن تلــك اإلحاطــة أثبتــت بالدليــل القاطــع إن املبعــوث االممي
يــروج لدعــوات عــدوان التحالــف الغاشــم الزائفــة والكاذبــة لتحريــض العالــم
اإلســامي عــى البلــد التــي وصفهــا الرســول الكريــم عليــه أفضــل الصــاة والتســليم
ببلــد اإليمــان والحكمــة.
وناقــش االجتمــاع مــا تــم انجــازه يف تشــكيل حكومــة االنقــاذ الوطنــي ،موكــدا ً انــه
لــم يتبــق ســوى خطــوات قليلــة للتوافــق بشــأنها وإعــان الحكومــة خــال األيــام
القادمــة.
كمــا بحــث املجلــس الســبل املثــى لتحســن الوضــع االقتصــادي يف البــاد وتوفــر
الســيولة النقديــة بمــا يمكــن مــن رصف املرتبــات يف اقــرب وقــت ممكــن.

اجمللس السياسي ورئيسي جملس النواب والقضاء والقائم باعمال
رئيس جملس الوزراء يؤكدون البدء بصرف املرتبات بشكل تدرجيي
[/02نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
تــرأس األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وبحضــور نائــب
رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة اليــوم بصنعــاء اجتمــاع املجلــس الســيايس
األعــى مــع رئيــي مجلــي النــواب والقضــاء األعــى والقائــم بإعمــال رئيــس مجلــس
الــوزراء ورئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة وممثــي اللجــان االستشــارية
للمجلــس الســيايس األعــى.
وأكــد االجتمــاع انــه ســيتم رصف جــزء مــن مرتبــات موظفــي الدولــة املدنيــة
والعســكرية و بشــكل تدريجــي وبحســب اإلمكانيــات املتاحــة مــن بدايــة األســبوع
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القــادم وفــق اإلليــة املناســبة.
وثمــن االجتمــاع دور الجهــات املاليــة املعنيــة التــي بذلــت جهــود كبــرة لتجــاوز
االقتصــاد الوطنــي ألزمتــه وتمكــن مؤسســات الدولــة املدنيــة والعســكرية مــن رصف
املرتبــات.
وحيــا االجتمــاع صمــود وثقــة أبنــاء الشــعب اليمنــي بخاصــة العاملــن يف مؤسســات
الدولــة املدنيــة والعســكرية بالقيــادة السياســية ممــا كان لــه االثــر الكبــر يف تحقيــق
االنتصــارات الكبــرة ســواء يف مياديــن العــزة والــرف او عــى املســتوى الســيايس و
االقتصادي.
وناقــش االجتمــاع الســبل املثــى لتحســن الوضــع االقتصــادي ورفــع كفاءة اإليــرادات
للدولــة وتفعيــل دور الرقابــة عليهــا بمــا يضمــن وصولهــا بشــكل كامــل إىل خزينــة
الدولة.
هــذا وقــد أشــاد االجتمــاع بــدور مجلــس النــواب برئاســة األخ يحيــى عــى الراعــي
عــى كافــة املســتويات.
حــر االجتمــاع مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد ووزيــر الخدمــة
املدنيــة والتأمينــات الدكتــور احمــد الشــامي والقائــم باعمــال وزيــر الدفــاع اللــواء
حســن خــران.

السياسي االعلى يستعرض مع بن حبتور ما مت اجنازه لتشكيل
حكومة اإلنقاذ
[/08نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتعرض املجلــس الســيايس األعــى برئاســة األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس
وبحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة خــال اجتماعــه اليــوم مــع
الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور املكلــف بتشــكيل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي ،مــا
تــم انجــازه بشــأن تشــكيل الحكومــة.
ويف االجتمــاع تطــرق الدكتــور بــن حبتــور إىل جهــود تشــكيل حكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي ،مؤكــدا اقــراب موعــد اإلعــان عــن حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي خــال األيــام
القليلــة القادمــة.
وأشــار بــن حبتــور إىل أن تأخــر اإلعــان عــن الحكومــة يتعلــق بقضايــا تهــم
املصلحــة الوطنيــة يف الدرجــة األوىل منهــا حســن اختيــار الــوزراء مــن الكفــاءات
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الوطنيــة املخلصــة خاصــة يف ظــل مــا يعيشــه الوطــن مــن مرحلــة صعبــة يف الوقــت
الراهــن تحتــاج إىل شــخصيات كفــؤة وقــادرة عــى مواجهــة عــدوان التحالف الغاشــم
بقيــادة الســعودية.
وأشــاد بــن حبتــور بجهــود املجلــس الســيايس األعــى وتحملــه ملســؤوليته الوطنيــة
يف أصعــب مرحلــة يف تاريــخ البــاد والتــي ســاهمت بشــكل كبــر يف تعزيــز صمــود
أبنــاء الشــعب اليمنــي أمــام أصلــف عــدوان شــهدته املنطقــة يف التاريــخ املعــارص.
بــدوره أكــد املجلــس الســيايس األعــى رسعــة املــي يف تشــكيل حكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي بمــا مــن شــأنه ترتيــب البيــت اليمنــي ومعالجــة القضايــا ذات العالقــة ويف
مقدمتهــا القضايــا االقتصاديــة.
واســتعرض االجتمــاع املســتجدات العســكرية واألمنيــة واالنتصــارات التــي يســطرها
يوميــا إبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف مختلــف الجبهــات والتقــدم الكبــر الذي
حققــوه فيهــا ،وتطــرق االجتمــاع إىل نتائــج لقــاءات الوفــد الوطنــي املفــاوض مــع
املبعــوث األممــي لليمــن إســماعيل ولــد الشــيخ ،ووقــف املجلــس الســيايس األعــى أمام
جملــة مــن القضايــا املدرجــة يف جــدول أعمالــه واتخــذ بحقهــا القــرارات املناســبة.

اجمللس السياسي األعلى يرحب باجلهود الدولية إليقاف إطالق النار
ورفع احلصار
[/20نوفمرب ]2016/صنعاء – سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اليــوم اجتماعـا ً برئاســة األخ صالــح الصمــاد رئيــس
املجلــس وبحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس.
واســتعرض االجتمــاع الجهــود الدوليــة لوقــف إطــاق النــار الشــامل والكامــل ورفــع
الحصــار عــن الشــعب اليمنــي ،مرحبـا ً بــكل الجهــود الســاعية إليقــاف العــدوان ويف
مقدمتهــا جهــود ســلطنة عمــان إلحــال الســام يف اليمــن.
ويف إطــار متابعتــه للمســتجدات العســكرية واألمنيــة اســتمع املجلــس الســيايس
إىل تقريــر عــن التصعيــد الــذي قــام بــه العــدوان الســعودي الغاشــم يف مختلــف
الجبهــات خــال الهدنــة املزعومــة ومــا حققــه أبطــال الجيــش واللجــان مــن
انتصــارات خــال تصديهــم لذلــك التصعيــد.
وحيــا املجلــس الســيايس األعــى أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية عــى تلــك
االنتصــارات واستبســالهم يف الدفــاع عــن الوطــن ويقظتهــم وتصديهــم للعــدوان
الغاشــم الــذي يســتغل أي مــروع هدنــة للتوســع واحتــال األرايض اليمنيــة و إراقــة
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الــدم اليمنــي واســتهداف املدنيــن.
وأكــد املجلــس أهميــة وحــدة الصــف اليمنــي ورفــع جاهزيــة الجيــش واللجــان
الشــعبية إلفشــال مراهنــة العــدو عــى أي تقــدم أو انتصــار تحــت غطــاء الهدنــة
التــي تأتــي يف األســاس خدمــة للقاعــدة وداعــش وتجســدت يف األعمــال اإلرهابيــة
التــي شــهدتها مدينــة تعــز مؤخــرا ً مــن ســحل وتنكيــل بجثــث الضحايــا يف منطقــة
الجحمليــة.
وأوضــح أن هــذه املمارســات أصبحــت مفضوحــة اليــوم أمــام املجتمــع الــدويل الــذي
ينبغــي عليــه أال يظــل غطــاء لهــذا العــدوان الظالــم بحــق الشــعب اليمنــي.
ووقــف املجلــس أمــام عــدد مــن املواضيــع املدرجــة يف جــدول أعمالــه واتخــذ فيهــا
القــرارات املناســبة.

اقرار تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني
[/28نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
أقــر املجلــس الســيايس األعــى يف إجتماعــه اإلســتثنائي الــذي عقــده اليــوم بصنعــاء
برئاســة األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس بحضــور نائــب رئيــس املجلــس
الدكتــور قاســم لبــوزة ورئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبدالعزيــز بــن
حبتــور ،التشــكيلة الحكوميــة.
وأشــاد رئيــس وأعضــاء املجلــس الســيايس األعــى بمــا تضمنتــه تشــكيلة الحكومــة
التــي ضمــت مختلــف ألــوان الطيــف الوطنــي مــن األحــزاب واملكونــات املناهضــة
للعــدوان والشــخصيات الوطنيــة.
وأكــد اإلجتمــاع أن مهمــة الحكومــة التــى جــاء تشــكيلها يف الظــروف الصعبــة التــى
يمــر بهــا الوطــن يأتــي يف األســاس لرتتيــب األوضــاع الداخليــة ومواجهــة العــدوان
إقتصاديــا وعســكريا وسياســيا.
وأشــار املجلــس إىل أن ذلــك يأتــي يف ظــل تعنــت العــدوان ومرتزقتــه عــن املــي يف
إطــار الحــل الوطنــي الــذي يقــوم عــى أســاس الرشاكــة الوطنيــة وتجنيــب البــاد
املزيــد مــن إراقــة الدمــاء والدمــار.
كمــا أكــد املجلــس الســيايس أن ذلــك يأتــي أيضــا لتعزيــز الســام والعمــل يف إطــار
املصالحــة الوطنيــة وفقــا لقــرار العفــو العــام ..محمــا العــدوان املســؤولية الكاملــة
عــن مــا آلــت إليــه األوضــاع وتعنتهــم ومنعهــم للحــل الســيايس الســلمي.
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وقــد شــكر الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور رئيــس وأعضــاء املجلــس الســيايس
األعــى عــى الجهــود التــى بذلوهــا إلخــراج الحكومــة إىل حيــز الوجــود.
وجــدد الدكتــور بــن حبتــور تأكيــده بــأن هــذه الحكومــة ســتبذل كل مــا يف وســعها
لتلبيــة طموحــات جماهــر الشــعب اليمنــي وإيجــاد الحلــول املناســبة لإلشــكاالت
املاثلــة الناتجــة عــن العــدوان الســعودي الغاشــم.
وقد تضمن القرار تشكيلة الحكومة عىل النحو التايل:
قرار رئيس املجلس السيايس األعىل رقم ( )56لسنة 2016م
بشأن تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني وتسمية أعضائها
رئيس املجلس السيايس األعىل:
بعد اإلطالع عىل دستور الجمهورية اليمنية.
وعــى االتفــاق الســيايس املوقــع بتاريــخ 2016/7/28م بــن أنصــار اللــه وحلفائهــم
واملؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه.
وعىل اإلعالن الصادر بتاريخ 2016/8/6م بتشكيل املجلس السيايس األعىل.
وعــى قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم ( )1بشــأن تحديــد مهــام املجلــس
واختصاصاته.
وعــى قــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رقــم ( )18لســنة 2016م بشــأن
تكليــف الدكتــور عبدالعزيــز صالــح بــن حبتــور بتشــكيل حكومــة إنقــاذ وطنــي.
وبنا ًء عىل ترشيح املؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.
وبعد موافقة املجلس السيايس األعىل.
قـــــــرر:
مادة ( :)1تشكل حكومة اإلنقاذ الوطني عىل النحو التايل:
. .1د /عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيسا ً للوزراء
 .2د .حسني عبدالله مقبويل نائبا ً لرئيس الوزراء للشؤون االقتصادية
 .3أكرم عبدالله عطية نائبا ً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية
 .4اللواء ركن /جالل عيل الرويشان نائبا ً لرئيس الوزراء لشؤون األمن
 .5اللواء /محمد نارص العاطفي وزيرا ً للدفاع
 .6عيل بن عيل القييس وزيرا ً لإلدارة املحلية
 .7القايض/أحمد عبدالله عقبات وزيرا ً للعدل
45

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

 .8صالح أحمد شعبان وزيرا ً للمالية
 .9طالل عبد الكريم عقالن وزيرا ً للخدمة املدنية والتأمينات
 .10اللواء ركن /محمد عبدالله القويس وزيرا ً للداخلية
 .11علياء فيصل عبداللطيف الشعبي وزيرا ً لحقوق اإلنسان
 .12يارس أحمد العوايض وزيرا ً للتخطيط والتعاون الدويل
 .13اللواء ركن /زكريا يحيى الشامي وزيرا ً للنقل
 .14فائقة السيد باعلوي وزيرا ً للشؤون االجتماعية والعمل
 .15أحمد محمد حامد وزيرا ً لإلعالم
 .16يحيى بدر الدين الحوثي وزيرا ً للرتبية والتعليم
 .17حسني عيل حازب وزيرا ً للتعليم العايل والبحث العلمي
 .18محسن عيل النقيب وزيرا ً للتعليم الفني والتدريب املهني
 .19د.عبدالرحمن أحمد املختار وزيرا ً للشؤون القانونية
 .20حسن محمد زيد وزيرا ً للشباب والرياضة
 .21محمد محمد الزبريي وزيرا ً للثروة السمكية
 .22م.هشام رشف عبدالله وزيرا ً للخارجية
 .23م .نبيل عبدالله الوزير وزيرا ً للمياه والبيئة
 .24ذياب محسن بن معييل وزيرا ً للنفط والثروات املعدنية
 .25م .لطف عيل الجرموزي وزيرا ً للكهرباء والطاقة
 .26القايض/رشف عيل القلييص وزيرا ً لألوقاف واإلرشاد
وزيرا ً للتجارة والصناعة
 .27عبده محمد برش
 .28جليدان محمود جليدان وزيرا ً لالتصاالت وتقنية املعلومات
وزيرا ً للزراعة والري
 .29غازي أحمد محسن
 .30نارص محفوظ باقزقوز وزيرا ً للسياحة
 .31د.محمد سالم بن حفيظ وزيرا ً للصحة العامة والسكان
 .32أحمــد صالــح القنــع وزيــرا ً للدولــة لشــؤون مخرجــات الحــوار واملصالحــة
الوطنيــة
 .33عبدالله أحمد الكبيس وزيرا ً للثقافة
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وزيرا ً لألشغال العامة والطرق
 .34غالب عبدالله مطلق
وزيرا ً للمغرتبني
 .35محمد سعيد املشجري
وزيرا ً للدولة لشؤون مجليس النواب والشورى
 .36عيل عبدالله أبو حليقة
وزيرا ً للدولة
 .37فارس محمد مناع
 .38نبيه محسن أبونشطان وزيرا ً للدولة
وزيرا ً للدولة
 .39رضية محمد عبدالله
وزيرا ً للدولة
 .40عبيد سالم بن ضبيع
 .41حميد عوض املزجاجي وزيرا ً للدولة
وزيرا ً للدولة
 .42عبدالعزيز أحمد البكري
مادة ( :)2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينرش يف الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية بالعاصمة صنعاء
بتاريخ/28 :صفــر1438/هــ
املوافق/28 :نوفمرب2016/م
صالح عيل الصماد
رئيس املجلس السيايس األعىل.

اجمللس السياسي يكرم أعضاء جملس القائمني بأعمال الوزراء
[/13ديسمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
كــرم املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي اليــوم يف القــر الجمهوري
بصنعــاء ،أعضــاء مجلــس القائمــن باألعمــال التــي تســلمت قيــادة وزارات الدولــة
منــذ بــدء العــدوان الســعودي األمريكــي عــى بالدنــا.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن هــذا التكريــم يأتــي عرفانــا بالــدور الكبــر
واإلســتثنائي الــذي قــام بــه القائمــن بأعمــال الــوزراء بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن
معنــى منــذ بدايــات العــدوان ويف أشــد مراحلــه فتــكا ..الفتــا إىل أن نجاحهــم يف إدارة
املرحلــة واملؤسســات كان عــى مســتوى عــايل وقــوي وخــاق.
ووجــه األخ صالــح الصمــاد حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي باإلســتفادة مــن الخــرة
الرتاكميــة يف اإلدارة يف الظــروف الصعبــة للقائمــن باألعمــال والــروح البنــاءة التــي
تميــزوا بهــا يف املرحلــة الســابقة مــن أجــل املرحلــة الحاليــة واملســتقبلية ودورهــم
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املنتظــر فيهــا.
مــن جانبــه أكــد رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور أن
القائمــن باألعمــال كانــوا عــى مســتوى التحــدي عندمــا هــرب اآلخــرون فســجلوا
حضورهــم الحيــوي الــذي عمــل عــى تماســك املؤسســات وتطويرهــا ..مبينــا أن
الشــعب اليمنــي والتاريــخ هــو مــن ســيكرمهم وأن الحقبــة التاريخيــة التــي أداروا
خاللهــا الدولــة لــن تنــى.
وأعــرب بــن حبتــور عــن الشــكر والتقديــر لــكل الشــخصيات الوطنيــة والقيــادات
التــي وقفــت مــع اليمــن والشــعب اليمنــي ضــد العــدوان ومــن أجــل حريتــه
وكرامتــه ومســتقبله.
فيمــا أعــرب اللــواء عبــد الســام الضلعــي يف الكلمــة التــي ألقاهــا عــن القائمــن
باألعمــال عــن الشــكر والتقديــر لرئيــس وأعضــاء املجلــس الســيايس األعــى ورئيــس
وأعضــاء حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي عــى التكريــم ومــا يحملــه مــن دالالت يف هــذه
املرحلــة وقيمــة إيجابيــة عــى الجميــع.
وأشــار إىل مــا قــام بــه مجلــس القائمــن باألعمــال مــن واجــب وطنــي حتمتــه
الظــروف واملبــادئ اإليمانيــة الصادقــة التــي إنطلــق منهــا الجميــع كال يف جبهتــه
للدفــاع عــن الوطــن والحفــاظ عــى بنيتــه املؤسســية التــي تواجــه كل العواصــف
واملؤامــرات التــي يشــنها العــدوان الســعودي األمريكــي عــى اليمــن.
وأكــد الضلعــي أن النــر الــذي يتحقــق يف الجبهــات يتحقــق يف املؤسســات وأن
الجميــع ســيدعم القيــادة وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي وكل القــوى الوطنيــة التــي
تعمــل مــن أجــل الوطــن ومســتقبل اليمــن.
وســلم رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد ورئيــس مجلــس
الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور القائمــن باألعمــال الشــهادات التقديريــة
والهدايــا الرمزيــة.
حــر حفــل التكريــم عضــو املجلــس الســيايس األعــى محمــد النعيمــي ومديــر
مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد وأمــن رس املجلــس الســيايس األعــى
الدكتــور يــارس الحــوري.
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السياسي األعلى يقر باإلمجاع متديد أربعة أشهر لرئيس اجمللس
ونائبه
[/28ديسمرب ]2016/صنعاء ـ سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء اجتماعــا اســتثنائيا برئاســة األخ
صالــح عــى الصمــاد رئيــس املجلــس وبحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب
رئيــس املجلــس وجميــع أعضــاء املجلــس.
ويف االجتمــاع أقــر أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى باإلجمــاع اســتمرار األخ صالــح
عــي الصمــاد يف رئاســته للمجلــس الســيايس األعــى والدكتــور قاســم محمــد لبــوزة
يف منصبــه نائبــا لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى ســبيل االســتثناء ملــدة أربعــة
أشــهر إضافيــة اعتبــارا مــن تاريــخ انتهــاء الفــرة األصليــة لتوليهمــا مهــام الرئيــس
والنائــب.
جــاء ذلــك بعــد نقــاش مســتفيض للمســتجدات يف هــذه املرحلــة الصعبــة التــي تمــر
بهــا البــاد جــراء العــدوان الســعودي الغاشــم واســتعراض املــادة ( )30مــن الالئحــة
الداخليــة للمجلــس الصــادرة بقــرار املجلــس رقــم ( )2لســنة 2016م املحــددة
للــدورة الرئاســية للمجلــس الســيايس األعــى.

اجمللس السياسي األعلى يطلع على املستجدات العسكرية واألمنية
يف جبهات العزة والشرف
[/31ديسمرب ]2016/صنعاء – سبأ:
اطلــع املجلــس الســيايس األعــى يف اجتماعــه اليــوم بصنعــاء برئاســة األخ صالــح
الصمــاد رئيــس املجلــس وحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة
عــى املســتجدات العســكرية واألمنيــة يف كافــة الجبهــات.
حيــث اســتمع االجتمــاع الــذي حــره رئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور
عبدالعزيــز بــن حبتــور إىل تقاريــر مــن وزيــر الدفاع اللــواء محمــد العاطفــي ورئيس
هيئــة األركان العامــة اللــواء محمــد الغمــاري ونائــب رئيــس هيئــة األركان اللــواء
عــي املوشــكي حــول االنتصــارات الكبــرة التــي حققهــا أبطــال الجيــش واللجــان
الشــعبية ومســتوى التقــدم الــذي أحــرزوه خــال املواجهــات مــع قــوى العــدوان
ومرتزقتهــم يف كافــة جبهــات العــزة والــرف.
واســتعرض وزيــر الدفــاع ورئيــس هيئــة األركان العامــة ونائبــه الخطــط العملياتيــة
49

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

لتعزيــز قــدرات الجيــش واللجــان الشــعبية بمــا يمكنهــم مــن أداء واجبهــم يف الدفــاع
عــن الوطــن وحمايتــه تحــت رايــة واحــدة ،وأوضحــوا أن االنتصــارات التــى يحققهــا
أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية جــاءت نتيجــة لالصطفــاف الشــعبي إىل جانبهــم
يف دحــر العــدوان ومرتزقتــه.
وثمــن االجتمــاع دور أبطــال الجيــش واللجــان وتضحياتهــم يف أداء عملهــم الوطنــي
املقــدس يف الدفــاع عــن الوطــن وحمايتــه رغــم الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا
الوطــن جــراء العــدوان الغاشــم.
وأشــاد املجلــس الســيايس األعــى بالقــدرات العاليــة للجيــش واللجــان الشــعبية
ومســتوى جاهزيتهــم ملواجهــة أي تطــور أو اســتحداث لتحــركات العــدو ،وقدرتهــم
العاليــة يف كــر زحوفــات العــدو املســتمرة وتقــدم الجيــش واللجــان الدائــم يف عمــق
العــدو يف كافــة الجبهــات.
هــذا وقــد اســتهل االجتمــاع بقــراءة الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء والشــفاء العاجــل
للجرحــى.

اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس احلكومة ووزراء املالية والنفط
والدفاع
[/31ديسمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء إجتماعــا برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس وبحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس وعــدد مــن
أعضــاء املجلس.
ويف اإلجتمــاع الــذي ضــم رئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز بــن
حبتــور ووزيــر املاليــة الدكتــور صالــح شــعبان ووزيــر النفــط واملعــادن ذيــاب بــن
معيــي ووزيــر الدفــاع اللــواء محمــد العاطفــي ورئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء
محمــد الغمــاري ونائــب رئيــس هيئــة األركان اللــواء عــي املوشــكي ..قــدم وزيــر
املاليــة عرضــا آلليــة عمــل الــوزارة واإلجــراءات التــي إتخذتهــا بمــا يســهم يف رفــع
نســبة اإليــرادات والســيولة يف البنــك املركــزي لــرف مرتبــات موظفــي الدولــة ويف
مقدمتهــا مرتبــات أبنــاء الجيــش والقــوات املســلحة حســب اإلمكانيــات املتاحــة.
وأوضــح وزيــر املاليــة أن الــوزارة وكوادرهــا تعمــل حاليــا بــكل جهــد لتوفــر
الســيولة النقديــة بمــا يضمــن رصف مرتبــات موظفــي الدولــة يف إطــار خطــة عمليــة
مدروســة تتناســب مــع اإلمكانيــات واملــوارد املاليــة العامــة املتوفــرة.
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وناقــش اإلجتمــاع الوســائل املختلفــة لتطويــر عمــل وزارة النفــط واملعــادن ورشكــة
النفــط اليمنيــة والســبل املثــى لتجــاوز التحديــات والصعوبــات التــي تواجههــا جــراء
الحصــار الــذي يفرضــه تحالــف العــدوان الغاشــم بقيــادة الســعودية.
وقــدم وزيــر النفــط واملعــادن عــدد مــن املقرتحــات العمليــة لتحســن أداء الــكادر
الوظيفــي بالــوزارة والرشكــة وتحفيزهــم عــى األداء املتميــز.
فيمــا تطــرق وزيــر الدفــاع إىل الخطــط العســكرية الجديــدة التــي تــرف عليهــا
الــوزارة بمــا مــن شــأنه دحــر العــدوان وكــر زحوفاتــه وإفشــال مخططاتــه
وتحقيــق اإلنتصــار عليــه ..مشــيدا بصمــود أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف
مختلــف الجبهــات ..وحيــا وقــوف الشــعب إىل جانبهــم.
إىل ذلــك وجــه املجلــس الســيايس األعــى بتذليــل كل الصعــاب بمــا مــن شــانه
إنجــاح أعمــال الحكومــة والــوزارات املختلفــة كــون مهمتهــا الرئيســية تتعلــق برفــع
مســتوى األداء يف الجوانــب األمنيــة والدفاعيــة واإلقتصاديــة يف ظــل العــدوان الغاشــم
عــى اليمــن الــذي يحــاول القيــام باملســتحيل ليصنــع إنتصــارات ميدانيــة تحولــت إىل
أوهــام عــى يــد أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية.

مناقشة التطورات العسكرية وسبل جتاوز التحديات االقتصادية
[/15يناير ]2017/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس االعــى اليــوم بصنعــاء اجتماعــه الــدوري برئاســة األخ
صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس وبحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب
رئيــس املجلــس.
اســتعراض االجتمــاع التطــورات العســكرية والبطــوالت التــي يســطرها رجــال
الجيــش واللجــان الشــعبية ىف مختلــف الجبهــات.
وحيــا املجلــس الســيايس االعــى استبســال رجــال الجيــش واللجــان الشــعبية
وصدهــم املســتمر لــكل الزحوفــات التــي يقــوم بهــا العــدوان وإفشــالها يف ذوبــاب
وغريهــا مــن الجبهــات.
وثمــن املجلــس الســيايس األعــى صمــود أبنــاء الشــعب اليمنــي العظيــم امــام كافــة
اســاليب تحالــف العــدوان الغاشــم ســواء كانــت اقتصاديــة أو عســكرية.
وناقــش املجلــس الســيايس االعــى الســبل املثــى لتجــاوز التحديــات التــي يواجهــا
االقتصــاد الوطنــي جــراء العــدوان الســعودي الغاشــم ..مؤكــدا عــى تماســك الجبهــة
الداخليــة بمــا يعــزز صمــود الجبهــات وانتصاراتهــا.
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كمــا وقــف املجلــس امــام عــدد مــن القضايــا املدرجــة يف جــدول اعمالــه واتخــذ
ازاءهــا عــددا مــن القــرارات املناســبة.

السياسي األعلى يطلع على اخلطط العسكرية لوزارة الدفاع لدحر
العدوان
[/23يناير ]2017/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء إجتمــاع برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس وبحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس.
إســتعراض اإلجتمــاع الــذي ضــم قيــادة وزارة الدفــاع وهيئــة األركان العامــة آخــر
التطــورات العســكرية يف جبهــات العــزة والــرف ومــا يســطره أبطــال الجيــش
واللجــان الشــعبية مــن بطــوالت أفشــلت زحوفــات العــدوان بقيــادة الســعودية
ومرتزقتــه وتحشــيداته يف مختلــف الجبهــات ويف مقدمتهــا ذبــاب ونهــم.
واطلــع املجلــس الســيايس األعــى مــن وزيــر الدفــاع اللــواء محمــد العاطفــي ورئيــس
هيئــة األركان العامــة اللــواء محمــد الغمــاري ونائــب رئيــس هيئــة األركان اللــواء عــي
املوشــكي عــى الخطــط العســكرية التــي تعمــل عليهــا وزارة الدفــاع واإلمكانيــات
الالزمــة التــي يتطلــب توفريهــا لدحــر قــوى العــدوان واإلحتــال مــن كل شــر مــن
األرايض اليمنيــة.
وقــدم وزيــر الدفــاع ورئيــس هيئــة األركان العامــة ونائبــه رشحــا عــن صمــود
واستبســال أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية والبطــوالت التــي يســطروها يف صــد
أكــر الزحوفــات التــي يــزج فيهــا العــدو بمرتزقتــه الذيــن حشــدهم مــن مختلــف
أصقــاع األرض.
وأكــد املجلــس الســيايس األعــى دعمــه لقيــادة وزارة الدفــاع وهيئــة األركان العامــة
وتلبيــة إحتياجاتهمــا للــذود عــن اليمــن ..مثمنــا ثبــات الجيــش واللجــان الشــعبية
والشــعب اليمنــي يف ظــل تصاعــد مجــازر العــدوان ومحاوالتــه املتكــررة بــكل مــا
يســتطيع أن يحــرز أي إنتصــار ولــو مؤقتــا منــذ بدايــة العــدوان عــى اليمــن.
هــذا وقــد وقــف املجلــس الســيايس األعــى ،أمــام عــدد مــن املواضيــع والقضايــا
املدرجــة يف جــدول أعمالــه واتخــذ إزاءهــا القــرارات الالزمــة.
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اجمللس السياسي يناقش األوضاع العسكرية يف اجلبهات ويستعرض
األوضاع يف تعز
[/19فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
ناقــش املجلــس الســيايس األعــى يف إجتماعــه اليــوم بصنعــاء برئاســة األخ صالــح
عــي الصمــاد رئيــس املجلــس ،األوضــاع العســكرية يف مختلــف الجبهــات ويف
مقدمتهــا األوضــاع يف محافظــة تعز..واســتعرض اإلجتماع التطــورات امليدانيــة يف املخا
وذبــاب ..مثمن ـا ً الــدور البطــويل ألبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية الذيــن أفشــلوا
كل املخططــات واملؤامــرات التــي كانــت تراهــن عليهــا قــوى العــدوان ويف مقدمتهــا
الســعودية واإلمــارات لتســجيل بعــض اإلنتصــارات التــي تحفــظ لهمــا مــاء الوجــه.
وشــدد املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة حفــظ األمــن واإلســتقرار يف محافظــة
تعــز وتكامــل الجهــود بــن رجــال الجيــش واللجــان الشــعبية واملؤسســات الحكومية
بمــا يحقــق ويعــزز الجبهــة الداخليــة يف املحافظــة ويقــدم الصــورة األمثــل يف
التعاطــي مــع املواطنــن واحتياجاتهــم وتذليلهــا وخاصــة يف ظــل الظــروف الراهنــة.
ووجــه املجلــس الســيايس األعــى ،املعنيــن يف الســلطة املحليــة إىل عقــد إجتمــاع مــع
مشــائخ وأعيــان محافظــة تعــز ملناقشــة اإلشــكاليات التــي تواجــه املحافظــة وتقديــم
التصــورات الالزمــة بذلــك ليتــم عــى ضوئهــا إتخــاذ القــرارات التــي مــن شــأنها
تعزيــز الصمــود وطــرد الغــزاة ورفــد الجبهــات بــكل مــا تحتــاج إليــه مــن الرجــال
واملــال والســاح.
ً
وأكــد املجلــس الســيايس األعــى أن تعــز ســتظل عصيــة عــى العــدوان ومرتزقتــه
مهمــا كان التحشــيد والتآمــر عــى املحافظــة وأهلهــا الذيــن ســطروا أفضــل املالحــم
يف وجــه العــدوان ويف مقدمتهــم أبنــاء املخــا الذيــن تصــدوا للعــدوان إىل جانــب أبطال
الجيــش واللجــان الشــعبية ودحــروا الغــزاة.

اجمللس السياسي األعلى يناقش أداء احلكومة ويدين جمزرة العدوان
يف اخلوخة ويشيد بأداء اجليش واللجان الشعبية
[/12مارس ]2017/صنعاء  -سبأ:
ناقــش املجلــس الســيايس األعــى يف إجتماعــه اليــوم بصنعــاء برئاســة األخ صالــح عيل
الصمــاد رئيــس املجلــس وحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس،
أداء الحكومــة مؤسســاتها وهيئاتهــا.
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ووجــه اإلجتمــاع الحكومــة بتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن املجلــس الســيايس األعــى
والعمــل بمــا مــن شــأنه تعزيــز الجبهــة الداخليــة يف مواجهــة العــدوان ومرتزقتــه.
واســتعراض اإلجتمــاع آخــر املســتجدات عــى الســاحة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة،
حيــث تنــاول الــدور البطــويل لرجــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف مواجهــة العدوان
ودحــر مؤامراتــه وإفشــال مخططاتــه رغــم مــا يقــوم بــه تحالــف العــدوان بقيــادة
الســعودية مــن تحشــيد يف مختلــف الجبهــات وخاصــة يف نهــم وميــدي واملخــا.
كمــا وجــه ،الحكومــة وكل الجهــات املعنيــة بتذليــل الصعوبــات وتوفــر إحتياجــات
الجبهــات ومنحهــا األولويــة كونهــا الضامــن لســيادة واســتقالل اليمــن وكرامــة
أبنائــه.
واســتهجن املجلــس الســيايس األعــى الترصيحــات املنســوبة للمدعــو أحمــد عبيــد
بــن دغــر حــول املرتبــات التــي يحــاول فيهــا رصف أنظــار الشــعب عــن القرصنــة
التــي يقــوم بهــا هــو وهــادي ضــد الطبعــة الجديــدة مــن العملــة الوطنيــة يف إطــار
العــدوان اإلقتصــادي املمنهــج ضــد الشــعب اليمنــي.
وأكــد أن النــر حليــف إلرادة الشــعب اليمنــي وأن أبنــاء الشــعب ســيتجاوزون كل
الصعــاب والتحديــات والحصــار املفــروض عليهــم بــرا ً وبحــرا ً وجــوا ً ويف مقدمــة
ذلــك الحصــار اإلقتصــادي ،وأنهــم لــن يخضعــوا ألي حصــار أو إبتــزاز مهمــا أمعنت
األمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل يف تجاهــل حقــوق هــذا الشــعب املقــاوم.
وأدان املجلــس الســيايس األعــى املجــازر البشــعة التــي إرتكبهــا العــدوان بقيــادة
الســعودية ضــد املدنيــن والتــي كان آخرهــا مجــزرة ســوق الخوخــة ..مؤكــدا ً
مســؤوليته عــن الــرد الصــارم انتصــارا ً للمدنيــن الضعفــاء وأن العــدو ســيدفع
أثمانــا ً مضاعفــة إزاء هــذه الجرائــم البشــعة التــي يرتكبهــا يف حــق املواطنــن
املدنيــن والبنيــة التحتيــة اليمنيــة.
ودعــا الجيــش واللجــان الشــعبية وكل أبنــاء اليمــن إىل رص الصفــوف وتوحيــد اإلرادة
لــردع العــدو واألخــذ بثــأر املســتضعفني والشــهداء والجرحــى مــن أبنــاء الشــعب
اليمنــي.
ونــدد املجلــس الســيايس األعــى بالتفجــر اإلرهابــي الــذي وقــع يف أحــد أحيــاء
دمشــق يــوم أمــس الســبت.
وقــد وقــف املجلــس أمــام عــدد مــن القضايــا املدرجــة يف جــدول أعمالــه واتخــذ
إزاءهــا القــرارات املناســبة.
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االطالع على برنامج اللجنة العسكرية واألمنية العليا
[/14مارس ]2017/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اليــوم اجتماعـا ً مــع اللجنــة العســكرية واألمنيــة العليا
برئاســة األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس وبحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة
نائــب رئيــس املجلــس.
واطلــع املجلــس الســيايس األعــى خــال االجتمــاع عــى برنامــج العمــل املقــدم مــن
قبــل اللجنــة العســكرية واألمنيــة العليــا واتخــذ ازاءه القــرارات املناســبة.
وثمــن املجلــس تضحيــات أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية واستبســالهم يف مختلف
ا لجبها ت .
وكان املجلــس اســتهل اجتماعــه بقــراءة الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء والدعــاء
بالشــفاء العاجــل للجرحــى.

يف اجتماع ضم اجمللس األعلى وحكومة اإلنقاذ ورئاسة جملس
النواب ..الرئيس الصماد يؤكد على وحدة الصف السياسي واإلداري
[/25مارس ]2017/صنعاء  -سبأ:
تــرأس االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بصنعــاء اليــوم اجتماعا
موســعا للمجلــس الســيايس األعــى وهيئــة رئاســة مجلــس النــواب وحكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي وقيــادات عــن مكونــي املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه وأنصــار اللــه
وحلفائهــم.
ورحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء بالحارضيــن ،مشــرا إىل مــا يمثلــه
االجتمــاع ونوعيتــه مــن أهميــة مــع حلــول الذكــرى الثانيــة لبــدء العــدوان الســعودي
االمريكــي عــى اليمــن ،والتأكيــد عــى وحــدة الصــف الســيايس واالداري للدولــة
ومكوناتهــا التــي تعرضــت الســتهداف ســابق للعــدوان بأعــوام طويلــة.
واشــار رئيــس املجلــس إىل طبيعــة املرحلــة ومــا تمثلــه مــن انتقــال مــن مرحلــة
الفــوىض واال انتظــام إىل مرحلــة االنتظــام وتأكيــد النقــاط املتفــق عليهــا والناتجــة
عــن التجــارب الســابقة واملفيــدة يف معالجــة الحــارض واملســتقبل والتقييــم الدائــم
لألعمــال والتجــارب والبنــاء عــى الخــرات املرتاكمــة لــدى الحكومــة والكــوادر
الوطنيــة يف مواجهــة العــدوان وتصاعــد أعمالــه وتماديــه يف عدوانــه ومواجهــة
اســراتيجية العــدوان الجديــدة ونتائــج تحليــل املعلومــات وتوجهــات العــدوان ومــا
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يجــب ان يقــوم بــه الجميــع مــن موقــع املســئولية يف املواجهــة.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أهميــة البنــاء عــى االنتصــار اليمنــي
العظيــم الــذي تحقــق بصمــود وثبــات الشــعب اليمنــي العزيــز والقــدرة عــى
مواجهــة التحديــات والحفــاظ عــى النســيج االجتماعــي وتقديــر التضحيــات التــي
تبــذل يف الجبهــات واملســئولية التــي تلقيهــا عــى عاتــق الجميــع ،مؤكــدا ً أهميــة
تقيــم املرحلــة تقييمــا حقيقيــا وواقعيــا يعمــل عــى تخفيــف املعانــاة عــن الشــعب
واالنطــاق مــن قيــم العمــل املؤســي البعيــد عــن أي انتمــاء أو توظيف ســوى االنتماء
للوطــن والشــعب ،والبنــاء عــى مــا تحقــق مــن تكامــل وعمــل مؤســي واإلفــادة مــن
التكامــل الســيايس ودعــم القــوى السياســية للحكومــة والجهــود املخلصــة يف مواجهــة
العــدوان.
وأكــد أن مــا حققــه املجلــس وحكومــة االنقــاذ واالتفــاق الســيايس بــن املؤتمــر
الشــعبي العــام حلفائــه وانصــار اللــه وحلفائهــم مثــل جبهــة قويــة ومســتدامة يف
مواجهــة العــدوان ورهانــه عــى تفتيــت الوحــدة الداخليــة واســتهداف مؤسســات
الدولــة وكوادرهــا.
مــن جهتــه بــارك رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى الراعــي انعقــاد االجتمــاع يف
هــذه الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا اليمــن ..مســتعرضا مــا قــام بــه املجلــس
مــن اجتماعــات عمــل مــع حكومــة االنقــاذ الوطنــي ومــا توصلــت إليــه لجــان
املجلــس املتخصصــة يف اجتماعاتهــا مــع أعضــاء الحكومــة.
وأشــار رئيــس مجلــس النــواب إىل أهميــة العمــل عــى تحقيــق تطلعــات الشــعب
اليمنــي ومــا يعــول عليــه مــن حكومــة االنقــاذ الوطنــي مــع تقديــر الجميــع للمرحلة
وصعوبتهــا وتحدياتهــا والعمــل املتكامــل بــن مختلــف األطــراف لتعزيــز الشــفافية
والوقــوف صفــا واحــدا بعــد أن وحــد العــدوان الجميــع.
بــدوره تطــرق رئيــس حكومــة االنقــاذ الوطنــي إىل مــا قامــت بــه الحكومــة مــن
معالجــات ملواجهــة املشــكالت والتحديــات التــي فرضهــا العــدوان والحصــار الجائــر
عــى اليمــن ويف مقدمتهــا املشــكالت االقتصاديــة ..مؤكــدا عــى االمــل الكبــر يف
حــدوث االنفــراج عــى كافــة املســتويات ،واملســئولية امللقــاة عــى عاتــق الجميــع يف
مواجهــة التحديــات االساســية ومواجهــة العــدوان وتكامــل األدوار يف ايجــاد البدائــل
ومواجهــة املؤامــرات عــى الوطــن واملؤامــرة عــى االتفــاق الســيايس الــذي عمــل عــى
توحيــد الجهــود يف مواجهــة العــدوان وتحدياتــه.
كلمــة املؤتمــر الشــعبي العــام التــي ألقاهــا الشــيخ صــادق أمــن أبــو راس أكــدت
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أهميــة اللقــاء عــى هــذا املســتوى وبمثــل هــذا الحضــور املميــز والســعادة الكبــرة
للمجلــس الســيايس األعــى بالبنــاء يف أعمالهــم عــى اللقــاءات املتسلســلة واملتتابعــة
والتواصــل الدائــم والتشــارك يف العمــل والقــرارات وتحمــل املســئولية يف مواجهــة
العــدوان.
واشــار أبــو راس إىل مــا يدعيــه ويزايــد بــه أدوات العــدوان مــن حيازتهــم لـــ80
باملائــة مــن أرايض الجمهوريــة اليمنيــة ،بينمــا يعــر املجلــس الســيايس األعــى
وحكومــة االنقــاذ الوطنــي عــن  91باملائــة مــن ســكان الجمهوريــة اليمنيــة وهــي
املســئولية الكبــرة التــي يتحملهــا املجلــس والحكومــة يف حمــل همــوم كل املناطــق
اليمنيــة وكل ســكان اليمــن مــن أقصــاه إىل أقصــاه.
وأكــد أبــو راس أن املســئولية الوطنيــة ارتقــت بالجميــع إىل أن يستشــعر مســئولياته
ويعمــل بصــدق وإخــاص يف أولويــة االولويــات وهــي مواجهــة العــدوان الخارجــي
بدرجــة أساســية ومواجهــة تبعــات العــدوان يف الداخــل ،وأن االتفــاق والتنســيق بــن
املؤتمــر الشــعبي العــام وأنصــار اللــه تنســيق اســراتيجي ومســئولية وضعهــم اللــه
فيهــا ليكونــا مدافعــن فيهــا عــن الوطــن والشــعب حتــى يصــل إىل بــر األمــان
ويقــرر مصــره.
ونــوه باتفــاق القيــادة السياســية يف مكونــي املؤتمــر الشــعبي وأنصــار اللــه والعمــل
وفــق مــا أقرتــه املرجعيــات السياســية وهدفهــا الرئيــي والوحيــد هــو مواجهــة
العــدوان والنهــوض باليمــن والشــعب اليمنــي ..مؤكــدا ً أن عــى الجميــع العمــل
بتكامــل يف هــذه االهــداف والغايــات ومواجهــة املؤامــرة عــى االتفــاق الســيايس
والتكامــل يف مواجهــة العــدوان.
فيمــا أعربــت كلمــة أنصــار اللــه التــي ألقاهــا حمــزة الحوثــي عــن الســعادة بهــذا
اللقــاء والتأكيــد عــى أن يكــون نقطــة انطــاق متجــددة للتحــرك بــروح الفريــق
الواحــد املنســجم واملستشــعر ألهميــة املرحلــة وخطورتهــا والواجــب عــى الجميــع
أمــام اللــه والشــعب اليمنــي الــذي ينتظــر الكثــر مــن الجميــع يف موقــع املســئولية.
وأشــار حمــزة إىل مــا تقتضيــه املرحلــة والتحــرك بعيــدا عــن العمــل الحزبــي
واملصالــح الشــخصية والحزبيــة وروحيــة التنافــس االنتخابــي ألن الجميــع يف مرحلــة
انقــاذ وطنــي أولوياتهــا مواجهــة العــدوان ..مؤكــدا أن دعــم الجبهات وخدمــة املواطن
هــي أوىل األولويــات ،متمنيــا االبتعــاد عــن أي خطــوات وإجــراءات تتعــارض مــع هذه
األولويــة ،وتجــاوز الســلبيات والقصــور وأي تعثــر تكشــفه أعمــال التقييــم لــكل مــا
تــم ،مشــددا ً عــى مرجعيــة التوافــق الوطنــي ومبــدأ الرشاكــة العادلــة.
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وأكــد حمــزة الحوثــي عــى الدعــم الكامــل للمجلــس الســيايس األعــى وحكومــة
االنفــاذ الوطنــي وبــذل قصــارى الجهــد يف تذليــل أي صعوبــات بغيــة نجــاح
أعمالهــم وأولوياتهــم املتمثلــة يف مواجهــة العــدوان ودعــم املواطنــن واجتيــاز املرحلــة
وصعوباتهــا وتحدياتهــا.
وخرج االجتماع ببيان تاله وزير االعالم أحمد حامد ،فيما ييل نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
تزامنـا ُ مــع ذكــرى مــرور عامــن عــى انطــاق العــدوان العســكري للتحالــف الــذي
تقــوده الســعودية وأمريــكا عــى شــعبنا اليمنــي وهــي الذكــرى التــي ترتافــق مــع
تصعيــد عســكري خطــر مــن قبــل العــدوان ســواء فيمــا يتعلــق بجبهــات القتــال
واســتمرار عمليــات القصــف والقتــل وارتــكاب املذابــح واملجــازر بحــق ابنــاء الشــعب
اليمنــي ســيما النســاء واألطفــال أو يف تشــديد الحصــار الجائــر عــى اليمــن بــرا
وبحــرا وجــوا الــذي تحــول اىل عميلــة قتــل جماعيــة بحــق املاليــن مــن اليمنيــن،
وإدراكا لحجــم املؤامــرات واملخططــات التــي تنفذهــا دول تحالــف العــدوان ضــد
اليمــن ارضــا وإنســانا،دولة ومقــدرات ،تاريخــا وحضــارة ،ســيادة واســتقالل ،وحدة
وســلما اجتماعيــا ،عقــد اجتمــاع موســع ضــم أعضــاء اللجنــة الخاصــة مــن مكونــي
املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه وأنصــار اللــه وحلفائهــم واملجلــس الســيايس األعــى
وهيئــة رئاســة مجلــس النــواب وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي وذلــك بهــدف تــدارس
ومناقشــة كل تلــك املســتجدات بغيــة الخــروج برؤيــة هادفــة اىل تعزيــز الصمــود
االســطوري ألبنــاء الشــعب اليمنــي وتماســك الجبهــة الداخليــة للقــوى الوطنيــة
املواجهــة للعــدوان ،وفقــا لقــرارات وإجــراءات تنفيذيــة من شــانها مواكبة مؤسســات
الدولــة الرســمية ملســتوى الصمــود الشــعبي وجعــل العالقــة بينهمــا تكامليــة تصــب
يف اطــار املــروع الوطنــي املقــاوم للعــدوان واالحتــال والغــزو الخارجــي والحفــاظ
عــى ثوابــت الوطــن والدفــاع عنهــا.
ولقــد كان االجتمــاع املوســع فرصــة ملناقشــة كل القضايــا املتصلــة بالعــدوان
الخارجــي ،وتعزيــز الجبهــة الداخليــة ،وقضايــا الرشاكــة ،وتفعيــل عمــل مؤسســات
الدولــة وفقــا للدســتور والقوانــن ،ومناقشــة كافــة القضايــا املتعلقــة باالقتصــاد
واإلعــام وقضايــا العالقــات الخارجيــة ،وتبــادل وجهــات النظــر حولهــا وفقــا
لرؤيــة قائمــة عــى اســاس ان الدولــة وأجهزتهــا هــي التــي باتــت تتحمــل املســؤولية
الدســتورية والقانونيــة واألخالقيــة يف مواجهــة العــدوان الغاشــم والحصــار الجائــر،
وإدارة شــؤون البــاد واتخــاذ االجــراءات الكفيلــة بتقديــم الخدمــات للمواطنــن
واتخــاذ القــرارات الوطنيــة املتعلقــة بالتعامــل مــع العالــم الخارجــي بمــا يحقــق
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مصالــح الوطــن العليــا ويحافــظ عــى ثوابتــه.
وبعــد نقــاش مســتفيض ملختلــف القضايــا وفقــا لرؤيــة تغلــب مصلحــة الوطــن
العليــا عــى ايــة مصالــح ضيقــة خــرج االجتمــاع بالبيــان التــايل:
 -1لعلــه مــن املهــم التذكــر ان تحالــف املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه وأنصــار
اللــه وحلفائهــم يف مواجهــة العــدوان لــم يكــن عمــا سياســيا او تكتيكيــا بقــدر
مــا كان رضورة وطنيــة حتميــة وخيــارا اســراتيجيا فرضــه العــدوان الخارجــي عــى
وطننــا وشــعبنا وســيادتنا واســتقاللنا وكرامتنــا ،ولذلــك ونظــرا لقدســية القضيــة
التــي ولــد مــن اجلهــا التحالــف فانــه تحــول اىل خيــار الرشاكــة الوطنيــة التــي
تجســدت يف توقيــع وثيقــة التحالــف بــن املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه وأنصــار
اللــه وحلفائهــم والتــي نتــج عنهــا االتفــاق عــى العمــل بموجــب الدســتور والقوانــن
النافــذة وتفعيــل مؤسســات الدولــة الدســتورية والترشيعيــة والتنفيذيــة ،وتشــكيل
املجلــس الســيايس االعــى وحكومــة االنقــاذ الوطنــي ومنحهمــا الثقــة مــن الســلطة
الترشيعيــة ممثلــة بمجلــس النــواب املؤسســة الرشعيــة املنتخبــة األمــر الــذي مثــل
رســالة واضحــة املعالــم واألهــداف عــن حقيقــة وجوهــر وأهــداف هــذا التحالــف
الــذي وضــع نصــب عينيــه الوطــن والدفــاع عنــه والتصــدي للعــدوان هدفــا ســاميا
لــه ،ومبــدأ ثابتــا ال يقبــل املســاومة.
 -2ان هــذا االجتمــاع يمثــل رســالة واضحــة تجســد حقيقــة تماســك وتالحــم وقــوة
وصالبــة الجبهــة الداخليــة يف مواجهــة العــدوان والتــي ال يمكــن ألي محــاوالت مــن
قبــل أي اطــراف داخليــة او خارجيــة التأثــر عــى متانتهــا وصالبتهــا او شــق صفهــا
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف.
 -3التأكيــد عــى إن دســتور الجمهوريــة اليمنيــة والقوانــن النافــذة واالتفاقــات
املوقعــة بــن الطرفــن هــي املرجعيــة الحاكمــة والناظمــة لعمــل مختلــف ســلطات
ومؤسســات الدولــة الرســمية املركزيــة واملحليــة بمــا يمثلــه الدســتور والقوانــن
املنبثقــة عنــه مــن قــوة الرشعيــة واملرشوعيــة باعتبــاره العقــد االجتماعــي الناظــم
لعالقــة الشــعب بســلطات الدولــة التــي تحكمــه وتتــوىل ادارة شــؤونه ومــا يوجبــه
ذلــك مــن منــع أي تدخــل مــن قبــل أي جهــة كانــت يف ادارة الدولــة عــى املســتويني
املركــزي واملحــي خــارج نصــوص الدســتور والقوانــن.
 -4التأكيــد عــى إن املجلــس الســيايس االعــى هــو الســلطة السياســية التوافقيــة التــي
تتــوىل ادارة شــؤون الدولــة واإلرشاف عــى مختلــف مؤسســات الدولــة التنفيذيــة وفقا
للدســتور والقوانــن النافــذة وهــو مــا يســتوجب تفعيــل مهــام املجلــس الســيايس
االعــى وقيامــه بواجباتــه الدســتورية والقانونيــة تجــاه الوطــن واملواطــن وفقــا ملبــدأ
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التوافــق الناظــم لعمــل املجلــس.
 -5مجلــس النــواب والســلطة الترشيعيــة الرشعيــة ويجــب أن يقــوم بمهامــه كجهــة
رقابيــة عــى الســلطة التنفيذيــة وفقــا ً لصالحيتــه الدســتورية فضــاً عــن كونــه
الســلطة التــي يتعاطــى العالــم أجمــع مــع رشعيتهــا باعتبارهــا تمثــل الشــعب وقــد
لعــب املجلــس دورا ً ريادي ـا ً عــى املســتوى الوطنــي يف مواجهــة العــدوان الغاشــم أو
عــى املســتوى الــدويل مــن خــال القنــوات التــي تربطــه بمختلــف برملانــات العالــم.
 -6حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي هــي الســلطة املســئولة عــن إدارة شــئون املؤسســات
التنفيذيــة بمختلــف مســتوياتها وفقــا ً لصالحياتهــا الدســتورية كــون الحكومــة
ممثلــة للشــعب اليمنــي بكاملــه وتعمــل يف إطــار برنامجهــا الــذي نالــت عليــه الثقــة
مــن مجلــس النــواب ويجــب عليهــا أن تتــوىل مهامهــا يف توفــر املرتبــات ملوظفــي
الدولــة وتقديــم موازناتهــا إىل مجلــس النــواب إلقراراهــا عــى أن تكــون متطلبــات
دعــم وتوفــر االمكانــات الالزمــة لرفــد جبهــات القتــال أولويــة هــذه املوازنــة مــع
التشــديد عــى رضورة أن تكــون هنــاك شــفافية مــن قبــل الحكومــة يف إيضــاح
مصــادر االيــرادات وأوجــه رصفهــا ،وأهميــة أن تكــون جبايتهــا وفقــا ً للقوانــن
النافــذة وبمــا يضمــن توريدهــا إىل خزينــة الدولــة ممثلــة بالبنــك املركــزي اليمنــي.
 -7مفهــوم الرشاكــة الحقيقيــة يف إدارة شــئون الدولــة يكــون بقــرار موحــد مــن
املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي والرشاكــة يف التنفيــذ طبقــا ً
للدســتور والقوانــن النافــذة.
 -8أكــد االجتمــاع عــى رضورة توحيــد الصــف ،ويدعــو إىل اصطفــاف وطنــي واســع
ملواجهــة العــدوان مــن كل أبنــاء الشــعب دون اســتثناء فالبلــد هــو بلــد الجميــع،
وتفويــت الفرصــة عــى القــوى املعاديــة التــي لجئــت باالســتعانة بالخــارج إىل
إشــعال وتغذيــة االقتتــال الداخليــة يف الوطــن تحــت شــعارات مقيتــة كاملذهبيــة
والطائفيــة واملناطقيــة ،وهــو مــا يفــرض أن يعمــل الجميــع مــن أجــل إيقــاف
االقتتــال واالحــراب الداخــي وتوجيــه كافــة الطاقــات الوطنيــة واإلمكانــات ملواجهــة
العــدوان والتصــدي ملخططاتــه الهادفــة إىل تمزيــق وتفتيــت الوطــن وإشــاعة ثقافــة
الحقــد والبغضــاء بــن أبنــاء الوطــن الواحــد.
 -9التأكيــد عــى معالجــة األرضار والتأثــرات الســلبية التــي تســببت بهــا قــرارات
مــا يســمى بإعــادة هيكلــة القــوات املســلحة واألمــن وإعــادة ترتيــب أوضــاع هــذه
املؤسســات الدفاعيــة الوطنيــة ورفــع كفاءتهــا وتجميــع منتســبيها يف إطــار وحداتهــم
العســكرية عــى أن تخضــع إدارتهــا ســوا ًء مــن حيــث التعيينــات أو الرتقيــات أو
التجنيــد أو التدريــب أو غريهــا للحكومــة ممثلــة بــوزارة الدفــاع والداخليــة واللجنــة
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األمنيــة العليــا باعتبارهــا املؤسســات املخولــة بتحديــد احتياجــات ومتطلبــات هــذه
املؤسســة وأوجــه اإلنفــاق والــرف فيهــا ،وبمــا يخــدم قيــام منتســبي القــوات
املســلحة واألمــن بمســئوليتهم يف الدفــاع عــن الوطــن والتصــدي للعــدوان ومرتزقتــه.
 -10مؤسســات اإلعــام الرســمية هــي ملــك للشــعب بكافــة أطيافــه ويجــب ان
يقــوم بعملهــا تحــت إرشاف مبــارش مــن قبــل املجلــس الســيايس األعــى الــذي
يحــدد الخطــوط العريضــة لعملهــا وبتنفيــذ مــن حكومــة اإلنقــاذ وبحيــث يــؤدي
هــذا اإلعــام دوره بحياديــة وعــدم انحيــاز ألي طــرف وبمــا يســهم يف ترســيخ
وتعزيــز الثوابــت الوطنيــة وتوجيــه طاقــات املجتمــع يف مواجهــة العــدوان ،وفيمــا
يتعلــق بــأداء اإلعــام الحزبــي واألهــي يجــب أن يخضــع يف عملــه لقانــون الصحافــة
واملطبوعــات والقوانــن ذات الصلــة.
 -11التأكيــد عــى رفــض وعــدم القبــول بــأي تدخــل مــن قبــل أي جهــة كانــت
يف عمــل مؤسســات الدولــة أو التعــدي عليهــا ،أو ممارســة ترصفــات تنتقــص مــن
شــخصيتها االعتباريــة أو شــخصيات القائمــن عليهــا ليــس باعتبــار ذلــك تعديـا ً عىل
الدســتور والقوانــن فحســب ،بــل ومدعــاة لفقــد املواطــن الثقــة بمؤسســات الدولــة،
وهــو مــا يســتوجب إحالــة مــن قــام ويقــوم بمثــل هكــذا ترصفــات يف حــق بعــض
الــوزارات أو أي مؤسســة حكوميــة إىل النيابــة العامــة واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة
بحقهــم ومحاســبتهم بحيــث يكــون ذلــك رادعــا ً لــكل مــن يحــاول التعــدي عــى
مؤسســات الدولــة مســتقبالً.
 -12دعــم كل الجهــود واملبــادرات الراميــة إىل تحقيــق الســام عــر الحــوار الــذي
يفــي إىل إيقــاف العــدوان ورفــع الحصــار وصــون حقــوق الشــعب اليمنــي
والحفــاظ عــى كرامتــه وثوابتــه الوطنيــة ويف مقدمتهــا نظامــه الجمهــوري ووحدتــه
الوطنيــة وســيادته واســتقالل قــراره الوطنــي وعــدم القبــول بــأي انتقــاص لهــا بأي
شــكالً مــن األشــكال وإننــا عــى اســتعداد للحــوار مــع اململكــة العربيــة الســعودية
التــي تقــود التحالــف عــى أن يكــون هــذا الحــوار تحــت شــعار ال رضر وال رضار
وبمــا يعــزز اســتقرار البلديــن ودول املنطقــة وعــدم التدخــل بالشــأن الداخــي لــكىل
البلديــن.
إن توحيــد الجبهــة الداخليــة وتعزيــز وترســيخ دورهــا ومظاهرهــا ومعاملهــا كانــت
وســتظل الهــدف االســمى الــذي تلتــف حولــه مؤسســات الدولــة الرســمية والقــوى
السياســية املواجهــة للعــدوان كونــه يمثــل تجســيدا ومواكبــة للصمــود االســطوري
للشــعب اليمنــي ودليــا عــى صــدق االنتمــاء والــوالء الوطنــي ،ورســالة للعالــم
اجمــع بــان الجبهــة الداخليــة كانــت وســتظل هــي الصخــرة التــي تتحطــم عليهــا
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كل املؤامــرات ومحــاوالت انتهــاك الســيادة واالســتقالل الوطنــي ،والدســائس التــي
تســتهدف الشــعب اليمنــي ووحدتــه وســلمه االجتماعــي وقتــل الشــعب وتدمــر
مقدراتــه.
ويف الختــام نجدهــا فرصــة لندعــو كافــة جماهــر الشــعب اليمنــي العظيــم إىل
االحتشــاد إىل ميــدان الســبعني بالعاصمــة صنعــاء يــوم األحــد  26مــارس وذلــك
للمشــاركة يف إحيــاء الذكــرى الثانيــة للعــدوان الغاشــم والصمود األســطوري للشــعب
اليمنــي.
الرحمــة لشــهداء الوطــن االبــرار والشــفاء للجرحــى والعــزة والنــر لشــعبنا اليمنــي
ا لصا مد .
صــادر عــن االجتمــاع املوســع للجنــة الخاصــة ملكونــي املؤتمــر الشــعبي العــام
وحلفائــه وأنصــار اللــه وحلفاؤهــم واملجلــس الســيايس األعــى وهيئــة رئاســة مجلــس
النــواب وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي.
صنعاء املوافق 2017/3/25

السياسي األعلى يقر إعادة تسمية رئيس وأعضاء جملس الدفاع
الوطني
[/04أبريل ]2017/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اليــوم اجتماعــا لــه بصنعــاء برئاســة األخ صالــح عــي
الصمــاد رئيــس املجلــس وبحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس.
وأدان املجلــس الســيايس األعــى ممارســات قــوى اإلحتــال والعــدوان يف املناطــق
الواقعــة تحــت ســيطرتها ومنهــا جزيــرة ســقطرى الهادفــة لطمــس الهويــة الوطنيــة
فيهــا ..مؤكــدا أن أبنــاء الشــعب اليمنــي ويف مقدمتهــم أبنــاء ســقطرى يدركــون
األهــداف اإلســتعمارية البغيضــة التــي تقــف خلــف هــذه املمارســات الدنيئــة لقــوى
الغــزو واإلحتــال وســيقفون صفــا واحــدا إلفشــالها.
وأقــر املجلــس الســيايس األعــى إعــادة تســمية رئيــس وأعضــاء مجلــس الدفــاع
الوطنــي املنشــأ بالقانــون رقــم  62لعــام 1991م عــى النحــو اآلتــي:
 -1رئيس املجلس السيايس األعىل رئيسا ً
 -2نائب رئيس املجلس السيايس األعىل وأعضاء املجلس السيايس األعىل أعضاء
 -3رئيس مجلس النواب عضوا ً
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 -4رئيس مجلس الوزراء عضوا ً
 -5وزير الدفاع عضوا ً
 -6وزير الخارجية عضوا ً
 -7وزير الداخلية عضوا ً
 -8وزير اإلعالم عضوا ً
 -9وزير املالية عضوا ً

 -10رئيس هيئة األركان العامة عضوا ً

 -11مستشار رئاسة الجمهورية للشئون العسكرية مقررا ً

عىل أن يتم إستكمال اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن.
وناقــش االجتمــاع اإلجــراءات العاجلــة عــى املســتوى االقتصــادي التــي مــن شــأنها
تخفيــف معانــاة املواطنــن جــراء العــدوان والحصــار املفــروض عــى اليمــن بقيــادة
الســعودية بــرا وبحــرا وجــوا.
مــن جانــب آخــر اســتعرض املجلــس الســيايس األعــى خطــة عملــه للفــرة القادمــة..
مؤكــدا رضورة تفعيــل دور الجهــات الرقابيــة وتنشــيطها للقيــام بدورهــا يف الرقابــة
ومتابعــة تنفيــذ قــرارات املجلــس.
ووجــه املجلــس الحكومــة ومختلــف الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة بااللتــزام
الكامــل بقــرارات وتوجيهــات املجلــس وبالــذات فيمــا يخــص التعيينــات.
وتطــرق االجتمــاع إىل املســتجدات العســكرية واألمنيــة ومــا يســطره أبطــال الجيــش
واللجــان الشــعبية مــن انتصــارات عظيمــة لــردع العــدوان وتصعيــده املســتمر يف
كافــة الجبهــات.
وثمــن املجلــس الســيايس األعــى يقظــة أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية وكرسهــم
املســتمر لزحوفاتــه يف مختلــف الجبهــات.
هــذا وقــد وقــف املجلــس أمــام عــدد مــن القضايــا املدرجــة يف جــدول أعمالــه واتخــذ
إزاءها القــرارات املناســبة.
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رئيس اجمللس السياسي يوجه احلكومة بإعداد املوازنة العامة وتوفري
مرتبات موظفي الدولة
[/11أبريل ]2017/صنعاء  -سبأ:
وجــه األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،حكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي بإعــداد املوازنــة العامــة واســتكمال اإلجــراءات الدســتورية إلقرارها والســعي
الجــاد لتحصيــل االيــرادات وتوفــر املرتبــات لكافــة موظفــي الدولــة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــال ترأســه اليــوم إلجتمــاع املجلــس
الســيايس األعــى ومجلــس الــوزراء بحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس
املجلــس الســيايس والدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور رئيــس الــوزراء ،أهميــة أن
يكــون دعــم الجبهــات وتوفــر متطلباتهــا مــن أولويــات امليزانيــة العامــة.
كمــا وجــه األخ صالــح الصمــاد يف اإلجتمــاع الــذي ضــم اللجنــة اإلستشــارية
اإلقتصاديــة للمجلــس الســيايس األعــى وقيــادة البنــك املركــزي اليمنــي ،الحكومــة
والبنــك املركــزي اليمنــي بالعمــل املتواصــل إليجــاد بدائــل لحــل مشــكلة الســيولة
كالبطاقــة التموينيــة واملحفظــة النقديــة.
وحــث الحكومــة عــى ضبــط املــوارد املاليــة وإصالحهــا وتوســيع دائرتهــا وتحصيــل
كافــة تلــك املــوارد مــن خــال األجهــزة اإليراديــة الرســمية وفقــا للدســتور والقانــون
ووفقــا لقــرار الحكومــة رقــم ( )2بتوريــد كل الجهــات للبنــك املركــزي اليمنــي
ورفــع تقريــر بذلــك ..مؤكــدا أهميــة تشــكيل مجلــس إقتصــادي أعــى خــال األيــام
القادمــة وإطــاق مــروع التكافــل اإلجتماعــي.
كمــا وجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الحكومــة بتفعيــل آليــات وأدوات
مكافحــة التهريــب الجمركــي والتهــرب الرضيبــي ومتابعتهــا وتشــجيع القطــاع
الخــاص وتبســيط اإلجــراءات أمامــه بمــا يعــزز مــن دوره يف رفــد اإلقتصــاد الوطنــي
وتوفــر الخدمــات.
ولفــت إىل رضورة التــزام الحكومــة بالشــفافية يف إيضــاح مصــادر جبايــة اإليــرادات
وفــق آليــة تضمــن توريدهــا إىل خزينــة الدولــة ممثلــة بالبنــك املركــزي اليمنــي
وأوجــه رصفهــا وفقــا للقوانــن النافــذة ورفــع تقريــر شــهري عــن ســر أعمــال
الحكومــة للمجلــس الســيايس األعــى.
وشــدد األخ صالــح الصمــاد عــى ترســيخ مبــدأ احــرام ســيادة الدســتور والقانــون
يف كافــة مؤسســات الدولــة ..مؤكــدا ـــن املجلــس الســيايس األعــى ســيكون حاســما
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بهــذا الخصــوص وأنــه يجــب عــى الحكومــة ضبــط األداء املؤســي ومنــع أي تدخالت
يف أعمــال أجهــزة الدولــة املختلفــة مــن قبــل أي طــرف واإللتــزام الكامــل والصــارم
بتوجيهــات املجلــس الســيايس األعــى بتجميــد القــرارات الصــادرة منــذ تشــكيل
الحكومــة وإلغــاء كل القــرارات الصــادرة عقــب توجيــه املجلــس بهــذا الخصــوص يف
 5فربايــر 2017م و 6مــارس 2017م.
وأكــد أن املجلــس الســيايس األعــى ســيعمل بآليــة حازمــة خــال املرحلــة القادمــة
ولــن يتهــاون تجــاه أي مخالفــات ..مشــرا إىل أن واجــب الجميــع هــو العمــل يف
مواجهــة العــدوان وتعزيــز الصمــود وتقويــة أداء مؤسســات الدولــة.
كمــا أكــد أن عــى الجميــع تقييــم األداء وتجــاوز أي عثــرات وفتــح آفــاق جديــدة
واســتيعاب الوضــع الحســاس والدقيــق الذي يمــر بــه الوطن واإلبتعــاد عــن املناكفات
والرتكيــز عــى أولويــات املرحلــة والتوقــف عــن التعيينــات ومــا هــو رضوري منهــا
يرفــع عــر األطــر القانونيــة للمجلــس الســيايس األعــى للبــت فيــه.
ودعــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل تعزيــز وحــدة الصــف الوطنــي والبنيــة
املجتمعيــة وترســيخ قيــم الوســطية واالعتــدال والثوابــت الوطنيــة برتشــيد الخطــاب
الدينــي والثقــايف وكــذا تفعيــل دور منظمــات املجتمــع املدنــي وقــادة الــرأي
والشــخصيات االجتماعيــة.
وحــث حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي عــى التحــرك الســيايس والدبلومــايس للتواصــل مــع
منظمــات األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة واملنظمــات اإلنســانية والدول
دائمــة العضويــة يف مجلــس األمــن والــدول الفاعلــة عــى املســتوى العربــي واإلقليمــي
والــدويل ..مؤكــدا رضورة تفعيــل دور املؤسســات والهيئــات والــركات الرســمية
ورفــع تقريــر عــن مســتوى أداء الحكومــة وتنفيذهــا لربنامجهــا ولتوجيهــات املجلــس
الســيايس األعــى.
فيمــا تطــرق نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة إىل
رضورة اإلهتمــام بالشــأن اإلقتصــادي وضبــط اإليــرادات واملاليــة العامــة.
وتنــاول الخطــة اإلقتصاديــة التــي أعدهــا املجلــس الســيايس األعــى ودورهــا يف
تنميــة اإليــرادات ورفــد الخزينــة العامــة بمــا يســاهم يف تحســن الوضــع اإلقتصــادي
ومواجهــة التحديــات الراهنــة جــراء العــدوان الغاشــم.
وأكــد الدكتــور لبــوزة أن هــذه املرحلــة تتطلــب مــن الجميــع توحيــد الجهــود وتغليب
املصلحــة العامــة عــى أي مــن املصالــح األخــرى الضيقــة وخاصــة أن أبنــاء الشــعب
اليمنــي يواجهــون أصلــف عــدوان عرفتــه املنطقــة.
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بــدوره أكــد رئيــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور إلتــزام الحكومــة التــام
بتنفيــذ كافــة التوجيهــات الصــادرة عــن املجلــس الســيايس األعــى وإدراج التوجيهات
الــواردة يف كلمــة األخ رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ضمــن املصفوفــة العمليــة
التــي ســتنفذها الحكومــة خــال الفــرة القادمــة.
وأوضــح الــدور الــذي قامــت بــه الحكومــة فيمــا يخــص موضــوع املرتبــات
ومصفوفــة اإلجــراءات التنفيذيــة لحكومــة اإلنقــاذ ..مشــرا إىل أن هنــاك بدائــل عمليــة
لحــل مشــكلة الســيولة النقديــة ســيتم تنفيذهــا خــال الفــرة القادمــة بمــا يلبــي
إحتياجــات املواطنــن ويخــدم الصالــح العــام.
وأشــار الدكتــور بــن حبتــور إىل أن الحكومــة بكامــل أعضائهــا تــدرك مســؤوليتها
تجــاه أبنــاء الشــعب اليمنــي وخاصــة يف هــذه املرحلــة الزمنيــة الحرجــة والصعبــة
التــي تمــر بهــا البــاد جــراء تحالــف العــدوان الغاشــم بقيــادة الســعودية وحصــاره
الجائــر الــري والبحــري والجــوي وتســعى إىل تخفيــف معانــاة الشــعب وتعزيــز
صمــوده يف وجــه العــدوان حتــى االنتصــار.
وناقــش اإلجتمــاع مســتوى اإلنجــاز الحكومــي خــال الفــرة املاضيــة والتحديــات
الراهنــة وخاصــة يف جوانــب تنميــة اإليــرادات ..مســتعرضا الســبل املثــى لتعزيــز
وحــدة الصــف الوطنــي ومعالجــة الوضــع اإلقتصــادي الصعــب الــذي تواجهــه
املؤسســات الحكوميــة جــراء العــدوان وحصــاره الجائــر.
هــذا وقــد قــدم عدد مــن أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى والــوزراء بعــض املداخالت
التــي تؤكــد أهميــة تمتــن الجبهــة الداخليــة وارتقــاء الجميــع بمســئولياتهم الوطنيــة
ورضورة اإللتــزام بتوجيهــات املجلــس الســيايس األعــى التــي تركــز عــى أولويــة
الجانــب اإلقتصــادي والعســكري واألمنــي والســيايس.
حــر اإلجتمــاع مستشــار رئاســة الجمهوريــة الدكتــور عبدالعزيــز الــرب ونائــب
مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة الدكتــور عبداللــه أبــو حوريــة.

إجتماع للمجلس السياسي األعلى واللجنة العسكرية واألمنية
يستعرض آخر املستجدات يف اجلبهات
[/07مايو ]2017/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى واللجنــة العســكرية واألمنيــة العليــا إجتماعــا اليــوم
بصنعــاء برئاســة األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس بحضــور الدكتــور قاســم
لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى.
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وقــف اإلجتمــاع عــى آخــر املســتجدات العســكرية واألمنيــة يف مختلــف جبهــات
العــزة والــرف ..وحيــا اإلنتصــارات الكبــرة التــي حققهــا أبطــال الجيــش واللجــان
الشــعبية يف مختلــف الجبهــات والتــي أفقــدت العــدو توازنــه.
واســتمع اإلجتمــاع إىل تقريــر مــن رئيــس اللجنــة العســكرية واألمنيــة العليــا نائــب
رئيــس الــوزراء لشــؤون الدفــاع واألمــن اللــواء جــال الرويشــان عــن أداء اللجنــة
خــال الفــرة املاضيــة ومتطلباتهــا الرضوريــة للمرحلــة القادمــة.
وقدمــت خــال اإلجتمــاع تقاريــر ملخصــة عــن الوضــع العســكري واألمنــي مــن
قبــل هيئــة األركان العامــة ووزارة الداخليــة واألمــن الســيايس.
وكان املجلــس الســيايس األعــى قــد اســتعرض املســتجدات يف املناطــق الواقعــة تحــت
اإلحتــال ووقــف أمــام عــدد مــن القضايــا املدرجــة يف جــدول أعمالــه واتخــذ إزاءهــا
القــرارات املناســبة.

السياسي األعلى يوجه باإلستنفار ملواجهة الكولريا ويصدر بيان
يدين حماوالت تفكيك اليمن
[/16مايو ]2017/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى إجتماعــه الــدوري اليــوم برئاســة األخ صالــح عــي
الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،بحضــور نائبــه الدكتــور قاســم لبــوزة.
وقــف املجلــس أمــام آخــر املســتجدات عــى الســاحة ويف مقدمتهــا انتشــار وبــاء
الكولــرا والخطــوات الرســمية املتخــذة مــن قبــل الجهــات املختصــة بهــذا الشــأن،
ووجــه بالتحقيــق يف مصــدر انتشــار هــذا الوبــاء ،كمــا وجــه كل أجهــزة ومؤسســات
الدولــة لإلســتنفار ملواجهتــه.
وأقــر اإلجتمــاع تعيــن مهــدي املشــاط بديال عــن يوســف الفيــي يف عضويــة املجلس
الســيايس األعــى وذلــك بنــاء عــى طلــب مكــون أنصــار اللــه ووفقــا لالئحــة الداخلية
للمجلــس الســيايس األعىل.
واســتمع املجلــس إىل تقريــر اللجنــة املكلفــة بحــر التعيينــات الصــادرة منذ تشــكيل
الحكومــة باملخالفــة للقانــون والقــرارات والتوجيهــات الصــادرة من املجلس الســيايس
األعــى ..ووجــه بتوســيع اللجنــة لتقديــم مصفوفــة مشــفوعة بالــرأي للمجلــس
الســيايس األعــى خــال أســبوع مــن تاريخــه وذلــك لحســم امللــف وإغالقــه.
وشــكل املجلــس الســيايس األعــى عــدد مــن اللجــان لعمــل الضوابــط اإلعالميــة
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الالزمــة ملنــع املهاتــرات اإلعالميــة وجوانــب أخــرى مــن شــأنها ضبــط أداء مؤسســات
الدولــة وتمتــن الرشاكــة بــن مكونــي أنصــار اللــه واملؤتمــر وحلفائهمــا وتوحيــد
الجبهــة الوطنيــة ملواجهــة العــدوان.
كمــا وقــف اإلجتمــاع أمــام املســتجدات السياســية يف املناطــق الجنوبيــة املحتلــة ومــن
بينهــا إعــان مــا ســمي باملجلــس اإلنتقــايل يف عــدن ..وأدان اإلجتمــاع ممارســات
العــدوان الراميــة لتمزيــق الوطــن وتفكيكــه.
وأصــدر املجلــس الســيايس األعــى بهذا الشــأن بيــان حمــل العــدوان مســئولية تفكيك
اليمــن وتمزيقــه ..مؤكــدا عــى التمســك بالوحــدة اليمنيــة التــي تفصلنــا أيــام عــن
اإلحتفــال بذكراهــا الـــ .27وفيمــا يــي نــص البيــان:
تابــع املجلــس الســيايس األعــى تطــورات األحــداث الدراماتيكيــة التــي يشــهدها
الوطــن اليمنــي ،والتــي كان آخرهــا إعــان مــا ســمي باملجلــس الســيايس اإلنتقــايل
الجنوبــي والــذي يعتــر جــزءا ً مــن مخطــط تمزيــق الوطــن وتفكيكــه لصالــح قــوى
النفــوذ واإلســتكبار العاملــي ويف مقدمتهــا أمريــكا وبريطانيــا والصهيونيــة العامليــة،
كمــا يعتــر نتيجــة حتميــة للعــدوان الغاشــم عــى بالدنــا بقيــادة أدوات قــوى
الهيمنــة املتمثلــة يف الســعودية واإلمــارات ومــن تحالــف معهــا منــذ يــوم  26مــارس
2015م.
لقــد هــدف العــدوان إىل تمزيــق اليمــن وتجزئتــه إىل دويــات وكانتونــات ضعيفــة،
متخذيــن مــن رشعيــة هــادي املزعومــة مظلــة لتنفيــذ مخططاتهــم التآمريــة عــى
اليمــن أرضـا َ وإنســاناً ،كمــا اســتخدم العــدوان ومــن يقــف خلفــه دور األمــم املتحدة
وتحديــدا املبعــوث الــدويل لليمــن لتضييــع الوقــت وذر الرمــاد يف العيــون وتظليــل
املجتمــع الــدويل و تعطيــل املفاوضــات السياســية.
إن املجلــس الســيايس األعــى وإزاء هــذه األوضــاع املأســاوية التــي أفرزتهــا املخططات
التآمريــة عــى اليمــن ،يحمــل مجلــس األمــن الــدويل والــدول الخمــس دائمــة
العضويــة فيــه بشــكل خــاص ومنظمــة األمــم املتحــدة وأدوات العــدوان الســعودية
واإلمــارات ومــن معهــم مســئولية املــآالت الكارثيــة التــي وصلــت إليهــا األوضــاع يف
اليمــن عــى كل األصعــدة السياســية واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والتــي ســتنعكس
بآثارهــا الســلبية عــى مجمــل األوضــاع األمنيــة يف املنطقــة عمومــا.
كمــا أن املجلــس الســيايس يحمــل املنتهيــة واليتــه هــادي مســئولية التآمــر عــى
وحــدة اليمــن واملســئولية املبــارشة عــن إزهــاق أرواح اليمنيــن ،وســفك دمــاء األبرياء
أطفــاال ً ونســا ًء وشــيوخا ً وشــبابا ً والتدمــر الكامــل والشــامل لــكل مقــدرات الوطــن
68

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

وكل مشــاريع البنــى التحتيــة يف كل املجــاالت ،وتمرتســه وراء دول العــدوان وإرصاره
عــى تحــدي إرادة الشــعب اليمنــي ،مؤكــدا بــأن الجرائــم التــي ارتكبهــا العــدوان
تحــت مظلــة إعــادة مــا يســمى برشعيــة هــادي ،وجرائــم مــن وقــف معــه وأيــده من
القــوى السياســية يف الداخــل والخــارج ،والدعــم الخارجــي الــذي تزعمتــه الســعودية
كلهــا لــن تســقط بالتقــادم وســيقتص شــعبنا لنفســه مــن أولئــك املجرمــن عاجـاً
أم آجـاً.
ودعــا املجلــس الســيايس األعــى كل أبنــاء شــعبنا اليمنــي العظيــم ويف مقدمتهــم أبنــاء
املحافظــات الجنوبيــة والرشقيــة إىل عــدم اإلنجــرار وراء مشــاريع العــدوان الصغــرة
الهادفــة إىل تمزيــق الوطــن وتفكيكــه ودعــاة التجزئــة والعمــاء واملرتزقــة والدواعــش
وعنــارص القاعــدة التابعــة لهــادي الذيــن باعــوا ضمائرهــم وتجــردوا عــن وطنيتهــم
ويتآمــرون عــى الوحــدة اليمنيــة مقابــل املــال الرخيــص واملدنــس خدمــة ملصالحهــم
الذاتيــة التــي جعلوهــا فــوق مصالــح الوطــن العليــا.
وشــدد املجلــس الســيايس عــى أبنــاء اليمــن جميعــا الوقــوف صفـا ً واحــدا ً للتصــدي
للعــدوان وإفشــال محــاوالت تجزئــة الوطــن وتمزيقــه والحفــاظ عــى الوحــدة اليمنية
قــدر ومصــر شــعبنا ومصــدر قوتــه وعزتــه وتقدمــه والتــي تفصلنــا أيــام عــن
اإلحتفــال بالذكــرى الـــ  27إلعــادة تحقيقهــا يف  22مايــو 1990م.
هــذا وقــد وقــف اإلجتمــاع أمــام عــدد مــن القضايــا املدرجــة يف جــدول أعمالــه
واتخــذ إزاءهــا عــددا مــن القــرارات املناســبة.
حــر اإلجتمــاع مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد ونائــب مديــر
مكتــب رئاســة الجمهوريــة الدكتــور عبداللــه أبــو حوريــة.

مناقشة اخلطوات املنجزة لصرف املرتبات قبل شهر رمضان
[/23مايو ]2017/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اليــوم إجتماع ـا ً برئاســة األخ صالــح عــي الصمــاد
رئيــس املجلــس ،بحضــور رئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز
بــن حبتــور ووزراء املاليــة واإلتصــاالت والخدمــة املدنيــة والشــئون القانونيــة ووزيــر
الدولــة لشــئون مجلــي النــواب والشــورى.
ناقــش اإلجتمــاع الخطــوات املنجــزة مــن قبــل الحكومــة لــرف املرتبــات قبــل
شــهر رمضــان املبــارك.
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واســتمع املجلــس الســيايس األعــى إىل رشح موجــز مــن رئيــس الــوزراء ملــا قامــت بــه
الحكومــة بهــذا الخصوص.
وقــدم وزيــر املاليــة تقريــرا ً عــن الجهــود املبذولــة والصعوبــات التــي تواجه الــوزارة
جــراء العــدوان والحصــار الــذي أعــاق حــواالت  90باملائــة مــن إيــرادات الدولــة
إىل جانــب اإلخفــاء املمنهــج مــن قبــل العــدوان للســيولة وكــذا قــرار نقــل البنــك
والصمــت الــدويل إزاء كل ذلــك.
وأكــد أنــه وبفضــل جهــود جبــارة بذلهــا املجلــس الســيايس األعــى والحكومــة
والبنــك املركــزي تــم البــدء بتنفيــذ رصف نســبة  50باملائــة مــن مرتبــات شــهر
ملوظفــي الدولــة اســتثناء ملواجهــة التزامــات شــهر رمضــان املبــارك وذلــك برفــع
نســبة  20باملائــة عــن مــا تــم إقــراره بمجلــس الــوزراء الــذي كان أقــر  30باملائــة
مــن املرتبــات نقــدا و 20باملائــة توفــر بريــدي و50باملائــة للبطاقــة الســلعية.
إىل ذلــك اســتمع املجلــس الســيايس األعــى لعــرض قدمــه وزيــر الخدمــة املدنيــة
والتأمينــات عــن التصــورات املقرتحــة مــن قبــل الــوزارة لــرف املرتبــات يف األشــهر
القادمــة والتــي مــن شــأنها ضمــان رصف مرتــب شــهر كل ثالثــة أشــهر والجهــود
الالزمــة إلنجــاح هــذا التصــور ,كمــا قــدم وزيــر اإلتصــاالت رشحــا موجــزا ملــا بذلتــه
الــوزارة مــن متابعــة للمتأخــرت لــدى رشكات اإلتصــاالت واملتوقــع توريــده خــال
الفــرة املقبلــة.
وناقــش اإلجتمــاع الصعوبــات التــي تقــف حائــا دون الرفــع مــن اإليــرادات ..ووجــه
املجلــس الســيايس األعــى رئيــس الحكومــة والــوزراء بإتخــاذ كل االجــراءات القانونيــة
والخطــوات الالزمــة لتحقيــق ذلــك وعــدم الســماح ألي جهــة بالتالعــب أو املماطلــة يف
التوريــد للبنــك املركــزي ومنــع تجنيــب أي إيــرادات.
وتطــرق اإلجتمــاع إىل الجهــات التــي أوردهــا وزيــر املاليــة يف تقريــره بهــذا الشــأن
ويف املقابــل وجــه باتخــاذ اإلجــراءات املناســبة التــي تســهل للجهــات اإلســتفادة مــن
حســاباتها لــدى البنــك املركــزي ،كمــا وجــه باملتابعــة الجــادة للرضائــب املســتحقة
عــى الوحــدات اإلقتصاديــة البالغــة أكثــر مــن  25مليــار ريــال بحســب تقريــر
وزارة املاليــة ورسعــة تحصيــل املتأخــرات عــى رشكات اإلتصــاالت واتخــاذ اإلجــراءات
القانونيــة الرادعــة تجــاه مــن يخالــف ذلــك وخاصــة يف ظــل الحصــار والعــدوان
والتضحيــات التــي يقدمهــا الشــعب اليمنــي يف ســبيل حريتــه واســتقالل قــراره
الســيادي والســيايس.
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اجمللس السياسي األعلى يعرب عن خيبة أمله لدور األمم املتحدة
الضعيف
[/23مايو ]2017/صنعاء  -سبأ:
وقــف املجلــس الســيايس األعــى يف اجتماعــه الــدوري اليــوم برئاســة األخ صالــح
الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،أمــام املســتجدات عــى الســاحة الوطنيــة
ويف مقدمتهــا املســتجدات العســكرية واألمنيــة.
وحيــا االجتمــاع ثبــات وصمــود واستبســال الجيــش واللجــان الشــعبية ومــا يحققــوه
مــن بطــوالت يف مختلــف الجبهــات.
واســتعرض خســائر العــدو ومرتزقتــه يف ميــدي ويف مقدمتهــم املرتزقــة املأجوريــن
املســتقدمني مــن الســودان الشــقيق الذيــن تــم الــزج بهــم يف معركــة خــارسة ضــد
الشــعب اليمنــي ليــس للســودان فيهــا أي مصلحــة ..داعيـا ً أبنــاء الشــعب الســوداني
وقــواه الوطنيــة الحيــة واألحــزاب واملنظمــات الجماهرييــة الســودانية إىل رفــض
وإدانــة اســتخدام العــدوان بقيــادة الســعودية ألبنائهــم يف عدوانــه ضــد اليمــن.
كمــا وقــف االجتمــاع أمــام التحــركات األخــرة للمبعــوث األممــي إســماعيل ولــد
الشــيخ أحمــد وكلــف حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي باللقــاء بــه.
وعــر املجلــس الســيايس األعــى عــن خيبــة أملــه للــدور الضعيــف الــذي تقــوم
بــه األمــم املتحــدة وعــدم تحملهــا املســؤولية تجــاه معانــاة الشــعب اليمنــي جــراء
الحصــار والعــدوان ،وإغــاق مطــار صنعــاء الــدويل وإيقــاف املرتبــات ..مشــرا ً إىل
أن أي جهــود ينبغــي أن تركــز عــى هــذا الجانــب إلثبــات مصداقيــة األمــم املتحــدة
ومبعوثهــا الخــاص لليمــن.
وقــد رحــب املجلــس بعضويــة مهــدي املشــاط يف املجلــس الســيايس األعــى خلفــا
ليوســف الفيــي ..مثمنــا الــدور الوطنــي الــذي قــام بــه الفيــي خــال الفــرة
الســابقة مــن أعمــال املجلــس.
كمــا اســتعرض املجلــس الســيايس األعــى عــدد مــن القضايــا املدرجــة يف جــدول
أعمالــه وأتخــذ إزاءهــا القــرارات املناســبة.
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السياسي األعلى يثمن حرص القوى الوطنية على املشاركة يف
مؤمتر حكماء اليمن
[/03يونيو ]2017/صنعاء  -سبأ:
حيــا املجلــس الســيايس األعــى يف اجتماعــه اليــوم برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وبحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس
املجلــس ،حــرص كل القــوى الوطنيــة املناهضــة للعــدوان عــى املشــاركة يف مؤتمــر
حكمــاء وعقــاء اليمــن.
وعــر املجلــس الســيايس األعــى عــن اعتــزازه بالتفاعــل االجتماعــي الواســع بهــذا
الخصــوص ..مثمنــا هــذه الخطــوة الوطنيــة ودور كل القــوى الوطنيــة ويف مقدمتهــا
أنصــار اللــه واملؤتمــر الشــعبي العــام يف اإلعــداد والتحضــر للمؤتمــر الــذي دعــا
إليــه الســيد عبــد امللــك الحوثــي ..مؤكــدا أن هــذا املؤتمــر يمثــل اليمــن كل اليمــن.
وبعــد نقاشــه لالســتعدادات القائمــة للمؤتمــر املقــرر انعقــاده يف العــارش مــن شــهر
رمضــان ،أقــر االجتمــاع تشــكيل لجــان مشــركة لالطــاع عــى الخطــوات املنجــزة
واملســاعدة يف اســتكمال مــا يلــزم بخصــوص املدعويــن واألدبيــات الخاصــة باملؤتمــر
بمــا مــن شــأنه إنجــاح أعمــال املؤتمــر ورســم لوحــة يمنيــة موحــدة ومعــرة لتمثــل
رســالة قويــة للعــدوان بقيــادة الســعودية ومرتزقتهــم تؤكــد بــأن الصــف اليمنــي
موحــدا ويــزداد تالحمــا وصمــودا كل يــوم وأن اليمــن ســينترص عــى كل املؤامــرات
وعــى كل أعدائــه.

اجمللس السياسي األعلى يقف أمام آخر التطورات ويقر تعيني وزيرا
للتخطيط
[/12يونيو ]2017/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اجتماعــه الــدوري اليــوم برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وبحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس
املجلــس.
وقــف االجتمــاع أمــام آخــر التطــورات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة ،كمــا ناقــش
إداء مؤسســات الدولــة خــال الشــهر الفضيــل ووجــه بمضاعفــة الجهــود للتخفيــف
مــن معانــاة املواطنني..وأقــر االجتمــاع تعيــن عبــد العزيــز نــارص الكميــم وزيــرا
للتخطيــط والتعــاون الــدويل يف حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي.
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وأطلــع االجتمــاع ،الــذي اســتهل بقــراءة الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء وشــفاء
للجرحــى ،عــى االنتصــارات التــي حققهــا الجيــش واللجــان الشــعبية يف مختلــف
الجبهــات خــال األيــام املاضيــة رغــم التحشــيد والزحــف املســتمر الــذي يقــوم بــه
تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية ومرتزقتــه ..مشــيدا ومثمنــا بطــوالت الجيــش
واللجــان الشــعبية التــي لقنــت العــدو دروســا لــن ينســاها عــى مــدى التاريــخ،
وناقــش املجلــس عــدد مــن القضايــا املدرجــة يف جــدول أعمالــه واتخــذ إزاءهــا
القــرارات املناســبة.

ُ

رئيس اجمللس السياسي األعلى يحيي الدور الوطني جمللس النواب
[/02يوليو ]2017/صنعاء – سبأ:
حيــا األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الــدور الوطنــي للرشفــاء
مــن أعضــاء مجلــس النــواب الذيــن آثــروا الوقــوف إىل جانــب أبنــاء الشــعب يف
مواجهــة العــدوان الغاشــم وحمايــة مكتســباته ومصالحــه الوطنيــة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــال ترأســه اليــوم اجتمــاع للمجلــس
الســيايس األعــى وهيئــة رئاســة مجلــس النــواب ،أن اســتمرار معظــم أعضــاء
املجلــس يف الوقــوف إىل جانــب أبنــاء شــعبهم الذيــن منحوهــم الثقــة يف هــذه املرحلــة
التاريخيــة التــي تمــر بهــا البــاد وتجاوزهــم للصعــاب والتحديــات ورفضهــم لــكل
مغريــات العــدوان يربهــن بمــا ال يــدع مجــاال للشــك فشــل كل املراهنــات عــى وطنيــة
أولئــك األعضــاء الرشفــاء.
ويف االجتمــاع قــدم رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى عــي الراعــي ونــواب رئيــس
املجلــس أكــرم عطيــة وعبــد الســام هشــول ونــارص محمــد باجيــل رشحــا عــن
املهــام التــي قــام بهــا مجلــس النــواب خــال الفــرة املاضيــة عــى املســتوى الداخــي
والخارجــي.
وتطرقــوا إىل الصعوبــات التــي تواجههــا هيئــة رئاســة مجلــس النــواب وأعضــاءه
جــراء الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد حاليــا ،مســتعرضني عــددا مــن
املقرتحــات والحلــول لتجــاوز تلــك الصعوبــات.
وأوىص االجتمــاع بهــذا الخصــوص بإعــداد مصفوفــة لرتجمــة تلــك املقرتحــات
والحلــول عــى الواقــع العمــي وفق ـا ً لإلمكانيــات املتاحــة وبمــا يمكــن املجلــس مــن
أداء دوره الوطنــي يف هــذه املرحلــة االســتثنائية الصعبــة التــي تعيشــها البــاد.
واســتمع االجتمــاع إىل عــدد مــن املداخــات ألعضــاء املجلــس الســيايس األعــى التــي
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أكــدت عــى املوقــف املــرف ألعضــاء الربملــان ورفــض اإلغــراءات التــي يقدمهــا
العــدوان لعقــد جلســة تحــت مســمى مجلــس النــواب يمــرر مــن خاللهــا مشــاريعه
لتقســيم اليمــن.
كمــا أكــدت املداخــات أن محــاوالت العــدوان ســتكون نهايتهــا الخيبة والخــران وأن
أي ممثــل برملانــي ســينضم للمرتزقــة يف الريــاض أو غريهــا ســيكون مرفوضــا عــى
املســتوى الجماهــري واالجتماعــي يف دائرتــه كونــه خــان ثقتهــم والوطــن.
وأقــر االجتمــاع إيــاء أعضــاء مجلــس النــواب االهتمــام الــازم وتوســيع االجتماعــات
لتشــمل رؤســاء اللجــان والكتــل الربملانيــة يف املحافظــات وتفعيــل دورهــا الشــعبي
والجماهــري ملواجهــة العــدوان وتعزيــز الجبهــة الداخليــة واتخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة تجــاه القضايــا التــي تحتــاج إىل معالجــات بمــا يدعــم قيــام مجلــس النــواب
مــن خــال هيئاتــه املختلفــة بمهامــه الدســتورية والوطنيــة.
حــر االجتمــاع أمــن عــام مجلــس النــواب عبــد اللــه صوفــان واألمــن العــام
املســاعد أحمــد الخــاوي.

االطالع على خطة وزارة اإلعالم لتحسني أداء املؤسسات اإلعالمية
[/02يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
اطلــع املجلــس الســيايس األعــى يف اجتماعــه اليــوم برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس ،عــى خطــة وزارة اإلعــام املســتقبلية لتحســن أداء املؤسســات
اإلعالميــة الرســمية.
واســتمع املجلــس الســيايس األعــى مــن وزيــر اإلعــام احمــد حامــد إىل إيضــاح
عــن الخطــوات العمليــة التــي ســتنتهجها وزارة اإلعــام يف إطــار خطتهــا لتحديــث
السياســية اإلعالميــة إليصــال صــوت الشــعب اليمنــي ومظلوميتــه للــرأي العــام
املحــي والعربــي والعاملــي ومــا تتضمنــه الخطــة مــن إصالحــات مؤسســية وترشيعية
وهيكليــة لبعــض األجهــزة اإلعالميــة الرســمية واالحتياجــات الالزمــة لذلــك.
وأوضــح وزيــر اإلعــام أن الــوزارة حرصــت يف خطتهــا عــى تطويــر الجانــب
االســتثماري واإليــرادي للمؤسســات اإلعالميــة وإنشــاء قنــوات تلفزيونيــة متخصصــة
وتوفــر محطــات اإلرســال اإلذاعــي مــع االســتمرار يف أعمــال صيانــة املحطــات
الســابقة ..مســتعرضا الخســائر الفادحــة التــي لحقــت باملؤسســات اإلعالميــة جــراء
العــدوان.
تطــرق الوزيــر حامــد إىل اإلجــراءات التــي ســتتخذها الــوزارة لتوســيع التعــاون
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اإلعالمــي بــن كافــة الوســائل الحكوميــة والخاصــة املناهضــة للعــدوان عىل املســتوى
املحــي والخارجــي وإمكانيــة التواصــل مــع وســائل اإلعــام العربيــة والعامليــة ذات
الحضــور اإلعالمــي القــوي واملؤثــر يف الــرأي العــام لنقــل وعــرض جرائــم العــدوان
البشــعة يف اليمــن.
وناقــش االجتمــاع ،املهــام التــي قامــت بهــا الوســائل اإلعالميــة الرســمية خــال
الفــرة املاضيــة ومــدى التزامهــا باألهــداف والسياســيات اإلعالميــة ،يف التغطيــة
الصحفيــة واإلذاعيــة والتلفزيونيــة والســبل الكفيلــة بتجــاوز الصعوبــات التــي
تعرتضهــا جــراء العــدوان.
وحــث االجتمــاع عــى رضورة توحيــد الخطــاب اإلعالمــي والعمــل وفــق معايــر
وسياســات مهنيــة تكفــل توحيــد الصــف والجبهــة الداخليــة وإيصــال الرســالة
اإلعالميــة الصادقــة والواضحــة للــرأي العــام املحــي والعربــي والعاملــي حــول مــا
يرتكبــه تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية مــن جرائــم ضــد اإلنســانية بحــق
الشــعب اليمنــي.

اجمللس السياسي األعلى يقر التمديد لرئيس اجمللس ونائبه لفرتتني
رئاسيتني
[/04يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
أقــر املجلــس الســيايس األعــى التمديــد لرئيــس املجلــس األخ صالــح الصمــاد ونائــب
رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة لدورتــن رئاســيتني جديدتــن وفقـا ً لالئحــة
الداخليــة للمجلــس.
حيــث أقــر أعضــاء املجلــس يف االجتمــاع االســتثنائي الــذي عقــد اليــوم برئاســة األخ
صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس وبحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس
املجلــس ،باإلجمــاع اســتمرار األخ صالــح الصمــاد رئيسـا ً للمجلــس الســيايس األعــى
والدكتــور قاســم لبــوزة نائبــا لرئيــس املجلــس لدورتــن رئاســيتني جديدتــن.
وكان املجلــس قــد ناقــش املســتجدات عــى الســاحة الوطنيــة خــال املرحلــة الراهنــة
التــي تمــر بهــا البــاد جــراء العــدوان الســعودي الغاشــم ،كمــا اســتعرض املــادة
( )30مــن الئحتــه الداخليــة الصــادرة بقــرار املجلــس رقــم ( )2لســنة 2016م
املحــددة للــدورة الرئاســية للمجلــس الســيايس األعــى.
وأكــد املجلــس أن هــذا التمديــد يعكــس الرضــا عــن أداء رئاســته الحاليــة يف ظــل
العــدوان وتعقيداتــه.
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ً
اجمللس السياسي األعلى يعقد لقاء مع هيئة رئاسة جملس النواب
ورؤساء اللجان والكتل الربملانية
[/04يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
ثمــن األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائبــه الدكتــور قاســم
لبــوزة مواقــف هيئــة رئاســة مجلــس النــواب ورؤســاء اللجــان والكتــل الربملانيــة
باملحافظــات وجهودهــم يف رص الصفــوف وتوحيدهــا للدفــاع عــن الشــعب اليمنــي
ومواجهــة العــدوان وحصــاره الجائــر عــى البــاد.
جــاء ذلــك خــال لقــاء املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بالقــر الجمهــوري بصنعاء
برئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى عــى الراعــي وهيئــة رئاســة مجلــس النــواب
ورؤســاء اللجــان والكتــل الربملانيــة يف محافظــات الجمهوريــة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــال اللقــاء الــذي ضــم عــدد مــن أعضــاء
مجلــس النــواب أن هــذه املواقــف املرشفــة ليســت بغريبــة عــى أعضــاء املجلــس
الرشفــاء الذيــن حرصــوا ويحرصــون عــى عــدم الحنــث باليمــن الدســتورية التــي
التزمــوا بهــا أمــام الشــعب اليمنــي بالدفــاع عنــه وعــن مصالحــه ومكتســباته
الوطنيــة وحمايتــه مــن أي عــدوان خارجــي.
وقــال « إن ذلــك يتجــى اليــوم باملواقــف اإليجابيــة واملرشفــة التــى تبناهــا معظــم
أعضــاء مجلــس النــواب يف هــذه املرحلــة التاريخيــة العصيبــة التــى يمــر بهــا أبنــاء
الشــعب اليمنــي ورفضهــم لــكل مغريــات العــدوان الخارجي برغــم شــحة اإلمكانيات
التــي تمــر بهــا الدولــة حاليــا جــراء العــدوان الغاشــم وحصــاره الجائــر».
وأشــاد بجهــود رئيــس مجلــس النــواب وهيئــة رئاســته وحرصهــم الدائــم عــى
تذليــل الصعوبــات التــى يواجههــا نــواب الشــعب لتمكينهــم مــن تأديــة واجبهــم
الوطنــي والتاريخــي خاصــة يف هــذه املرحلــة الحرجــة التــى تواجــه فيهــا بالدنــا
أصلــف عــدوان شــهدته املنطقــة.
وأكــد األخ صالــح الصمــاد بهــذا الخصــوص ،إهتمــام املجلــس الســيايس األعــى
بمتطلبــات أعضــاء مجلــس النــواب ..وقــال «إن هنــاك توجيهــات للجهــات املختصــة
للتجــاوب مــع متطلبــات هيئــة رئاســة مجلــس النــواب يف إطــار اإلمكانيــات املتاحــة
ووفقــا للوائــح القانونيــة «.
فيمــا أكــد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة أن رشعيــة
املجلــس الســيايس األعــى اســتمدت مــن الشــعب يف ميــدان الســبعني ومــن ممثــي
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الشــعب يف مجلــس النــواب الــذي إســتجاب إلرادة الشــعب بمنحــه الثقــة للمجلــس
الســيايس األعــى ليقــوم بواجبــه الوطنــي يف إدارة البــاد يف هــذه املرحلــة التاريخيــة
الحرجــة.
وحــث عــى رضورة تكاتــف الجهــود للقضــاء عــى كافــة املشــاريع الضيقــة التــي
يســعى مــن خاللهــا العــدوان للتفريــق بــن أبنــاء الشــعب اليمنــي الواحــد ورشاء
الذمــم ليســتكمل مخططاتــه التوســعية ويــرر جرائمــه ضــد اإلنســانية التــي يرتكبها
يوميــا بحــق الشــعب اليمنــي وبنيتــه التحتيــة يف عمــوم محافظــات الجمهوريــة.
وشــدد الدكتــور لبــوزة عــى رضورة التواصــل مــع كل الوطنيــن مــن أبنــاء الشــعب
اليمنــي األوفيــاء .وقــال «إننــا اليــوم يف جبهــة واحــدة أمــام العــدو الخارجــي الــذي
إســتهدف إحتــال اليمــن واســتغالل ثروتــه وفــرض الوصايــة عليــه».
وعــر عــن ثقــة القيــادة السياســية يف أعضــاء مجلــس النــواب الرشفــاء الــذي رفضــوا
ومــا زالــوا يرفضــون كل اإلغــراءات املقدمــة مــن العــدوان ومرتزقتــه ..وأضــاف «إن
رهــان العــدوان عــى أعضــاء مجلــس النــواب الــذي أكــدوا ومــا زالــوا يؤكــدون أن
مواقفهــم لــن تحيــد عــن مصلحــة الوطــن وإرادة أبنائــه الحــرة الرافضــة للوصايــة
والــذل ،هــو رهــان خــارس».
ويف اللقــاء قــدم عــدد مــن أعضــاء مجلــس النــواب مداخــات طرحــوا مــن خاللهــا
القضايــا التــي يواجههــا أعضــاء املجلــس ومــا يعانيــه أبنــاء الدوائــر اإلنتخابيــة يف
عمــوم محافظــات الجمهوريــة جــراء العــدوان الغاشــم وحصــاره الجائــر والســبل
املثــى للتغلــب عليهــا.
وأكــد أعضــاء مجلــس النــواب يف مداخالتهــم حرصهــم الدائــم يف الوقــوف إىل جانــب
أبنــاء الشــعب اليمنــي ومــع مــن يقــوم بالدفــاع عنــه وحمايــة مصالحــه مــن أي
عــدوان خارجــي والعمــل بــروح الفريــق الواحــد مــع املجلــس الســيايس األعــى
وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي ملــا فيــه املصلحــة العامــة.
ودعــا أعضــاء مجلــس النــواب إىل تغليــب املصلحــة العامــة دون النظــر إىل أي مصالح
ضيقــة شــخصية أو حزبيــة حتــى يتحقــق اإلنتصــار للشــعب اليمنــي عــى تحالــف
العــدوان الغاشــم ..مؤكديــن رفضهــم التــام لــكل مــا يمــس أمــن واســتقرار ووحــدة
البــاد ..الفتــن إىل أن أي محاولــة مــن قبــل العــدوان للنيــل مــن وطنيــة أعضــاء
مجلــس النــواب ســيكون مصريهــا الخــران.
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السياسي األعلى يدين إغالق األقصى ويقر الضوابط اإلعالمية بني
املؤمتر وأنصار اهلل
[/17يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
أدان املجلــس الســيايس األعــى يف إجتماعــه اليــوم بصنعــاء برئاســة األخ صالــح عــي
الصمــاد رئيــس املجلــس وبحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس،
مــا أقدمــت عليــه قــوات الكيــان الصهيونــي مــن إغــاق للمســجد األقــى املبــارك
ومنــع إقامــة شــعائر صــاة الجمعــة ورفــع اآلذان فيــه.
ودعــا املجلــس الســيايس األعــى زعمــاء ورؤســاء وملــوك الــدول العربيــة واإلســامية
الغيوريــن عــى دينهــم إىل تحمــل مســؤولياتهم تجــاه األمــة اإلســامية ومقدســاتها
والتصــدي إلرصار اإلحتــال عــى إنتهــاك القوانــن واألعــراف الدوليــة ،وإجبــاره عــى
إعــادة فتــح املســجد األقــى للمصلــن.
وأكــد أن هــذه اإلجــراءات تســتفز مشــاعر الغضــب لــدى املســلمني يف جميــع أنحــاء
العالــم ويف مقدمتهــم الشــعب اليمنــي الــذي يرفــض تدنيــس املقدســات اإلســامية
ويتقــدم الصفــوف يف محاربــة املــروع الصهيونــي لتمزيــق األمــة العربيــة
واإلســامية مــن خــال مواجهــة العــدوان الهــادف لتمزيــق األمــة وتفتيتهــا.
وقــد اســتعرض املجلــس الســيايس األعــى الضوابــط اإلعالميــة املوقعــة بــن حــزب
املؤتمــر الشــعبي العــام ومكــون أنصــار اللــه وأقرهــا مــع التعديــات املناســبة.
وشــدد عــى رضورة اإللتــزام بتلــك الضوابــط اإلعالميــة ..موجهــا الجهــات املعنيــة
بإتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة والكفيلــة بتوحيــد الصــف الداخــي ومعاقبــة كل مــن
يثــر الخــاف والفتنــة ويخالــف القانــون والضوابــط اإلعالميــة املقــرة.
ووقــف اإلجتمــاع أمــام إحاطــة ولــد الشــيخ األخــرة املقدمــة ملجلــس األمــن الخميــس
املــايض ..وأشــار إىل أنهــا تأتــي يف الســياق الــذي يؤكــد صوابيــة املوقــف الســيايس
مــن إســتمرار ولــد الشــيخ مبعوثــا ً أمميــا ً وأنــه أصبــح مرفوضــا ً عــى املســتوى
الشــعبي والرســمي بســبب إنحيــازه الواضــح للعــدوان.
هــذا وقــد ناقــش اإلجتمــاع عــددا ً مــن املشــاريع املقدمــة واملتعلقــة بالقضايــا
اإلقتصاديــة وتنميــة اإليــرادات واملشــتقات النفطيــة وتطويــر األداء ..وكلــف بهــذا
الخصــوص لجنــة مــن املجلــس لدراســتها والرفــع بالــرأي املناســب بمــا يضمــن
إصــاح األوعيــة اإليراديــة وال يضيــف أي أعبــاء عــى كاهــل املواطنــن.
مــن ناحيــة أخــرى اطلــع املجلــس الســيايس األعــى عــى جــدول أعمــال مجلــس
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النــواب املقــرح للفــرة األوىل مــن الــدورة الثانيــة لــدور اإلنعقــاد الســنوي الثانــي
عــر ..متمنيــا لهــم النجــاح.
وأكــد عــى الــدور الوطنــي الــذي قــام بــه مجلــس النــواب وثبــات أعضــاء املجلــس
الوطنيــن رغــم اإلغــراءات التــي يقدمهــا العــدوان ..واعتــر كل مــن يذهــب أو
يصطــف مــع املنتهيــة واليتــه هــادي خائن ـا ً للوطــن ومرفوض ـا ً مــن قبــل الشــعب
اليمنــي ويعــرض نفســه للمســاءلة الرســمية والشــعبية.
وتنــاول اإلجتمــاع املســتجدات عــى الصعيــد العســكري ..مشــيدا بــأداء رجــال
الجيــش واللجــان الشــعبية وإفشــالهم تحشــيدات العــدو وتحقيــق اإلنتصــارات عــى
كافــة األصعــدة.
واســتعراض نتائــج زيــارة رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخــرة التــي شــملت
جزيــرة كمــران والتحيتــا وزبيــد وعــدد مــن جبهــات املواجهــة مــع العــدوان بقيــادة
الســعودية واإلمــارات.
وشــدد اإلجتمــاع عــى أهميــة هــذه الزيــارة والزيــارات املماثلــة التــي تؤكــد تماســك
القيــادة السياســية مــع الشــعب واصطفافهــا إىل جانــب أبطــال الجيــش واللجــان
الشــعبية الذيــن يقدمــون التضحيــات للدفــاع عــن ســيادة اليمــن واســتقالله وعــن
عــزة وكرامــة الشــعب اليمنــي.
كمــا وقــف االجتمــاع أمــام جملــة مــن القضايــا املدرجــة يف جــدول عملــه واتخــذ
إزاءهــا القــرارات املناســبة.

اجمللس السياسي يطلع على تقرير اللجنة الرئاسية ويشيد جباهزية
اجليش واللجان الشعبية
[/19يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
أشــاد املجلــس الســيايس األعــى خــال اجتماعــه اليــوم بصنعــاء برئاســة األخ صالــح
الصمــاد رئيــس املجلــس وبحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس،
بمســتوى الجاهزيــة والــروح املعنويــة التــي يتمتــع بهــا أبطــال الجيــش واللجــان
الشــعبية يف مواقــع العــزة والــرف.
وأطلــع املجلــس الســيايس األعــى خــال االجتمــاع الــذي حــره رئيــس مجلــس
النــواب األخ يحيــى عــى الراعــي ورئيــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور،
عــى تقاريــر ميدانيــة عــن مــا يســطره أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية مــن
مالحــم بطوليــة وانتصــارات عظيمــة عــى العــدوان ومرتزقتــه.
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ويف االجتمــاع قــدم عضــو املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي ،تقريــرا عــن
اللجنــة التــي شــكلها املجلــس للنــزول امليدانــي برئاســته وعضويــة وزراء الثــروة
الســمكية محمــد الزبــري واإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي والكهربــاء والطاقــة
املهنــدس لطــف عــي الجرمــوزي واالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات جليــدان محمــود
جليــدان ووزيــر الدولــة حميــد عــوض املزجاجــي ونائــب رئيــس هيئــة األركان
العامــة عــي حمــود املوشــكي.
وأحــال االجتمــاع تقريــر اللجنــة وتوصياتهــا إىل مجلــس الــوزراء للدراســة والتنفيــذ
يف إطــار اإلمكانيــات املتاحــة وبمــا يلبــي احتياجــات املرابطــن يف جبهــات العــزة
والكرامــة.
ويف االجتمــاع قــدم رئيــس وأعضــاء اللجنــة امليدانيــة للمجلــس الســيايس األعــى،
صــورة مختــرة عــن البطــوالت التــي يســطرها الجيــش واللجــان الشــعبية ومــا
يرضبونــه مــن أمثلــة يف الفــداء والدفــاع والــذود عــن الوطــن وحمايتــه مــن العــدوان
ومرتزقته..وأشــادوا بالــروح املعنويــة العاليــة التــي يتحــى بهــا أبطــال الجيــش
واللجــان الشــعبية الذيــن أقســموا وعاهــدوا اللــه والوطــن عــى بــذل كل غــال ونفيس
يف ســبيل الــذود عــن الوطــن.
وأكــد رئيــس وأعضــاء اللجنــة قــدرة املرابطــن يف الجبهــات عــى تجــاز الصعــاب
والتغلــب عليهــا يف ســبيل الغايــة املثــى التــي يســعون إليهــا ..الفتــن إىل اإلمكانيــات
املتوفــرة يف مواقــع العــزة والــرف والســبل الكفيلــة بتلبيــة احتياجاتهــم وبمــا يعــزز
مــن قدراتهــم يف الدفــاع عــن الوطــن وتحقيــق املزيــد مــن االنتصــارات.
حــر االجتمــاع وزيــر املاليــة الدكتــور صالــح شــعبان ووزيــر الشــئون القانونيــة
الدكتــور عبدالرحمــن املختــار.

اجمللس السياسي األعلى يسخر من ادعاءات السعودية باستهداف
مكة املكرمة
[/29يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
ســخر املجلــس الســيايس األعــى يف اجتماعــه اليــوم برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،مــن ادعــاءات تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية
اســتهداف القــوة الصاروخيــة ملكــة املكرمــة.
وأدان املجلــس الســيايس األعــى ،التوظيــف املشــن للمقدســات اإلســامية بهــدف
تأليــب املســلمني يف موســم الحــج ضــد أبنــاء اليمــن الذيــن يعتــرون حمايــة مكــة
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املكرمــة واملدينــة املنــورة واجبــا مقدســا إىل جانــب مــا يقومــون بــه اليــوم مــن
دفــاع عــن األرض والعــرض والســيادة والكرامــة يف وجــه قــوى العــدوان واالحتــال
بقيــادة الســعودية واألمــارات التــي تقتــل الشــعب اليمنــي وتدمــر بنيتــه التحتيــة.
وأشــار اإلجتمــاع إىل أن جرائــم الســعودية مشــهودة ومعروفــة يف حــق الحجــاج مــن
كل الــدول اإلســامية ويف مقدمتهــم حجــاج اليمــن.
واســتعرض االجتمــاع املســتجدات العســكرية يف مختلف الجبهــات ..مشــيدا بالبطوالت
التــي حققهــا أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف جيــزان وكافــة الجبهات.
ونــوه بالتطــور الــذي حققتــه القــوات البحريــة وانجازهــا األخــر يف حمايــة الســاحل
الغربــي وامليــاه اإلقليميــة.
كمــا اطلــع املجلــس الســيايس األعــى عــى املذكــرة الــواردة مــن هيئــة رفــع املظالــم
وأقــر إنفــاذ مــا ورد فيهــا رشعــا.
حيــث أشــارت املذكــرة إىل ســامة اإلحــكام الصــادرة بإدانــة محمــد مجاهــد ســعد
املغربــي بقتــل املجنــي عليهــا الطفلــة رنــا يحيــى هــادي املطــري ومعاقبتــه باإلعــدام
قصاصــا وتعزيــزا ومطابقتهــا للقواعــد الرشعيــة والقانونيــة.
واقــر املجلــس إحالــة القضايــا األخــرى املشــابهة املعروضــة عليــه إىل هيئــة رفــع
املظالــم لفرزهــا وتصنيفهــا وإعــادة العــرض عــى املجلــس بمــا يلــزم بشــأنها.
مــن ناحيــة أخــرى اســتعرض املجلــس الرؤيــة املقدمــة بخصــوص التعاطــي مــع
الشــأن الخارجــي وأقــر مراجعتهــا ودراســتها وإثرائهــا بمــا يســهم يف دعــم ثبــات
واســتقرار وحيويــة تعاطــي بالدنــا مــع السياســة الخارجيــة ومتغرياتهــا.
هــذا وقــد بــارك املجلــس الســيايس األعــى للشــعب اليمنــي ولقيــادة املكونــات
السياســية املواجهــة للعــدوان مــرور عــام عــى توقيــع االتفــاق الســيايس الــذي انبثق
عنــه تشــكيل املجلــس الســيايس األعــى.

الرئيس الصماد يرأس إجتماعا للمجلس السياسي األعلى وحكومة
اإلنقاذ الوطني
[/02أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
وجــه األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،حكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي بالعمــل وفــق آليــات موحــدة يف عــدة مســارات إلفشــال مؤامــرات العــدوان
واإلنتصــار عليــه.
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وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــال ترأســه اليــوم بصنعــاء إجتمــاع
ضــم املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي ،بالــدور الــذي تقــوم
بــه الحكومــة واملســؤولية امللقــاة عــى عاتقهــا ..موجه ـا ً ببــذل املزيــد مــن الجهــود
لتكــون عنــد مســتوى التحديــات يف ظــل تصعيــد العــدوان وتحركــه عــى مختلــف
املســتويات.
وأملــح إىل أن هنــاك خططـا ً مدروســة مــن قبــل العــدو إلســتهداف الحكومــة واملجلــس
الســيايس األعــى وإثــارة الخالفــات وتفكيــك الجبهــة الداخليــة ..مؤكــدا رضورة أن
يكــون إرتبــاط أعضــاء الحكومــة أكثــر بامليــدان وتطلعــات أبنــاء الشــعب اليمنــي
وأن تعمــل عــى تعزيــز الجبهــة الداخليــة واإلبتعــاد عــن املناكفــات واملماحــكات.
وأكــد األخ صالــح الصمــاد أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه مجلــس النــواب كمؤسســة
وطنيــة تعمــل إىل جانــب بقيــة مؤسســات الدولــة يف مواجهــة العــدوان ..مشــرا إىل
أهميــة تكثيــف تواصــل مجلــس النــواب مــع املؤسســات واملنظمــات الدوليــة إليصــال
صــوت اليمــن إىل العالــم.
وعــر عــن إدانتــه لــكل محــاوالت اإلســتهداف والنيــل مــن املؤسســة الربملانيــة
واإلســاءة إىل رئاســة وأعضــاء الربملــان.
وأشــار إىل أن التعبــر عــن أي مواقــف أو تحفــظ عــى مــا يصــدر عــن هــذه املؤسســة
أو غريهــا حــق مكفــول بــرط أن ال يتجــاوز حــدود املوقــف والطعــن واإلســاءة التــي
تخــدم العــدوان وتــيء إىل هــذه املؤسســة الوطنيــة والتشــكيك يف مواقفهــا املبدئيــة
والوطنية.
كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة تكامــل األدوار بــن جميــع
املؤسســات بمــا يف ذلــك املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ ومجلــس النــواب
واألحــزاب واملكونــات والقــوى الوطنيــة املواجهــة للعــدوان بمــا يخــدم املصلحــة
الوطنيــة ويفــوت الفرصــة عــى العــدوان يف تنفيــذ مخططاتــه.
إىل ذلــك اســتعرض رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الجهــود التــي يبذلهــا املجلــس
يف ســبيل تحقيــق األمــن واالســتقرار خــال عــام منــذ تشــكيله والصعوبــات التــي
واجههــا وأبرزهــا الجانــب اإلقتصــادي نتيجــة إقــدم العــدوان عــى نقــل البنــك
املركــزي إىل عــدن ومنــع وصــول املرتبــات إىل املوظفــن.
فيمــا أشــاد رئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور
باإلهتمــام الــذي تحظــى بــه الحكومــة مــن قبــل املجلــس الســيايس األعــى منــذ
إعالنهــا حتــى اليــوم.
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وأكــد أن توجيهــات رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ســتكون مــن أولويــات
عمــل الحكومــة بمــا يضمــن العمــل بــروح الفريــق الواحــد يف مواجهــة التحديــات
والتخفيــف مــن معانــاة أبنــاء الشــعب جــراء العــدوان الغاشــم وحصــاره الجائــر.
ووقــف اإلجتمــاع أمــام أداء حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي ومــا يســطره أبطــال الجيــش
واللجــان الشــعبية مــن بطــوالت وإنتصــارات عــى العــدوان وتحشــيداته.
هــذا وقــد اطلــع اإلجتمــاع عــى آخــر املســتجدات عــى الســاحة املحليــة واإلقليميــة
وكيفيــة اإلســتفادة منهــا بمــا يخــدم املصلحــة الوطنيــة العليــا وتحقيــق اإلنتصــار
عــى العــدوان ومرتزقتــه.

السياسي األعلى يؤكد على تعزيز اجلبهة الداخلية ويستهجن ما
ورد يف إحاطة ولد الشيخ
[/19أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء إجتماعــا برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس وبحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس.
واطلــع املجلــس الســيايس األعــى عــى املســتجدات العســكرية يف مختلــف الجبهــات
وجاهزيــة أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية لــردع تحشــيدات العــدوان وتصعيــده
امليدانــي مؤخــرا ً رغــم دفعــه اآلالف مــن مرتزقتــه يف مختلــف جبهــات املواجهــة يف
محاولــة إلحــراز أي انتصــارات ميدانيــة.
وأشــاد اإلجتمــاع بمــا يســطره رجــال الجيــش واللجــان الشــعبية مــن بطــوالت يف
تصديهــم ببســالة ملؤامــرات العــدو وإفشــال مخططاتــه ..داعي ـا ً إىل رفــد الجبهــات
بالرجــال واملــال.
واســتعرض اإلجتمــاع الجهــود التــي تبــذل لتعزيــز وحــدة الصــف والجبهــة
الداخليــة ..مشــيدا بــدور األحــزاب واملكونــات والقــوى الوطنيــة يف هــذا الجانــب
ومشــاركتها الفاعلــة يف تفويــت الفرصــة عــى العــدو للنيــل مــن وحــدة القــوى
الوطنيــة وقدرتهــا يف التصــدي للعــدوان ومقاومتــه.
واســتهجن اإلجتمــاع مــا ورد يف إحاطــة ولــد الشــيخ أمــام مجلــس األمــن يــوم أمــس
الجمعــة ..مؤكــدا أن تلــك اإلحاطــة تضمنــت كثــر مــن التظليــات واملغالطــات بهدف
تســويق املخططــات العدوانيــة ضــد أبنــاء اليمــن ومــن قبــل قــوى العــدوان بقيــادة
الســعودية واإلمــارات وتربيرهــا وتوفــر غطــاء دويل لجرائمهــا.
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واعتــر املجلــس الســيايس األعــى إحاطــة ولــد الشــيح أداة لتوظيــف املعاناة اإلنســانية
لليمنيــن جــراء العــدوان الغاشــم وحصــاره الجائــر واســتغاللها بمــا يخــدم أهــداف
العــدوان ومصالحــه الضيقة.
كمــا اســتعرض اإلجتمــاع مســتوى إلتــزام الجهــات والهيئــات واملؤسســات الرســمية
بتقديــم تقاريرهــا املطلوبــة مــن املجلــس الســيايس األعــى بخصــوص تقييــم األداء
خــال املرحلــة املاضيــة.
وشــدد بهــذا الخصــوص عــى الجهــات التــي لــم تقــدم تقاريرهــا رسعــة رفعهــا
ليتســنى وضــع الخطــط والربامــج الالزمــة لتفعيــل أداء أجهــزة ومؤسســات الدولــة
بالصــورة الالزمــة.
هــذا وقــد اســتعرض اإلجتمــاع عــدد مــن القضايــا املدرجــة يف جــدول إجتماعــه
واتخــذ إزاءهــا القــرارات املناســبة.

اجمللس السياسي يوجه احلكومة بتكثيف اجلهود لصرف املرتبات
قبل عيد األضحى
[/20أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
وجــه املجلــس الســيايس األعــى يف إجتماعــه اليــوم بصنعــاء برئاســة األخ صالــح
الصمــاد رئيــس املجلــس وبحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس،
الحكومــة بتكثيــف جهودهــا لــرف املرتبــات قبــل عيــد األضحــى املبــارك.
وحــث املجلــس الســيايس األعــى بعــد نقاشــه لوضــع الجهــات اإليراديــة ومســتوى
أداءهــا ،عــى رضورة حشــد كل الجهــود والطاقــات لتتمكــن أجهــزة الدولــة املعنيــة
بــرف املرتبــات حســب املتــاح وذلــك لتخفيــف معانــاة موظفــي الدولــة ..مثمنــا
صمــود املوظفــن وتقديرهــم للحالــة اإلقتصاديــة الحرجــة التــي تمــر بهــا البــاد
حاليــا جــراء العــدوان الغاشــم وحصــاره الجائــر.
كمــا ناقــش املجلــس أداء األجهــزة الرقابيــة والقضائيــة ..وأكــد رضورة تفعيلهــا
ومكافحــة الفســاد ورسعــة البــت يف القضايــا املعروضــة أمــام القضــاء ويف مقدمتهــا
قضايــا املــال العــام.
ومــن ناحيــة أخــرى اطلــع اإلجتمــاع عــى عــدد مــن التقاريــر األمنيــة والعســكرية
املتعلقــة بمواجهــة خطــط العــدوان الهادفــة للنيــل مــن النســيج اإلجتماعــي اليمنــي
وبــث الفرقــة والخــاف وشــق الصــف الوطنــي.
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وأكــد بهــذا الشــأن أهميــة تعزيــز الرشاكــة بــن املكونــات السياســية املناهضــة
للعــدوان وتوحيــد الجهــود لدعــم الجبهــات ورفدهــا باملــال والرجــال.
واســتعرض املجلــس التقريــر املقــدم مــن وزارة الخارجيــة حــول املســتجدات عــى
املســتوى اإلقليمــي والــدويل والجهــود التــي تبذلهــا الــوزارة يف هــذا الســياق.
هــذا وكان املجلــس قــد وقــف أمــام آخــر املســتجدات يف جبهــات الــرف والبطولــة..
مشــيدا بصمــود األبطــال يف مختلــف الجبهــات.

اجمللس السياسي األعلى واللجنة العسكرية واألمنية يؤكدان إحتواء
املوقف بأمانة العاصمة
[/27أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
أشــاد املجلــس الســيايس األعــى واللجنــة العســكرية واألمنيــة العليــا يف إجتمــاع اليــوم
برئاســة األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وبحضــور نائبــه
الدكتــور قاســم لبــوزة بالجهــات األمنيــة وأداءهــا املتميــز وكــذا باملواقــف الحكيمــة
واملســئولة لقيــادات املكونــات السياســية املواجهــة للعــدوان والتــي أفشــلت مؤامــرات
العــدوان ومرتزقتــه وفوتــت عليهــم الفرصــة للنيــل مــن صمــود الشــعب ووحــدة
صفــه وجبهتــه الداخليــة.
وأكــد اإلجتمــاع ان تلــك املواقــف ســاهمت وبشــكل مبــارش يف إحتــواء العديــد مــن
اإلشــكاالت عــى املســتوى الوطنــي والتــي كان آخرهــا األحــداث التــي شــهدتها
العاصمــة صنعــاء أمــس الســبت.
كمــا أكــد املجلــس الســيايس األعــى واللجنــة العســكرية واألمنيــة العليــا أنــه تــم
إحتــواء تداعيــات مــا حصــل مــن إشــكال والــذي هــو عبــارة عــن حادثــة عرضيــة تم
معالجتهــا وأنــه تــم وضــع الحلــول املناســبة واملرضيــة للجميــع والتــي مــن شــأنها
إزالــة أي إحتقــان أو توتــر.
ووجــه اإلجتمــاع بتنســيق جهــود األجهــزة األمنيــة بمــا يكفــل توحيــد الجبهــة
الداخليــة وتعزيزهــا وتطبيــع األوضــاع األمنيــة وإعادتهــا إىل الوضــع الطبيعــي..
موجهــا بمنــع أي إنتشــار مســتحدث ومنــع أي مظاهــر قــد تكــون ســببا يف أي
إحتــكاكات أو خالفــات.
وجــدد اإلجتمــاع التأكيــد عــى توحيــد جهــود كل القــوى الوطنيــة يف مســار مواجهــة
العــدوان ومرتزقتــه ورفــد الجبهــات باملــال والرجــال كــون ذلــك هــو املــروع
الوطنــي الكبــر الــذي ينبغــي أن تبــذل مــن أجلــه كل الجهــود مــن قبــل املكونــات
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السياســية املواجهــة للعــدوان وســائر أبنــاء الشــعب اليمنــي إحرتامــا وإجــاال لدمــاء
الشــهداء وتضحياتهــم يف ســبيل الوطــن وســيادته واســتقالله.
ويف اإلجتمــاع عــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن شــكره للجنــة األمنيــة
العليــا ملــا قامــت بــه مــن جهــود جبــارة ومتميــزة يف تأمــن فعاليــات يــوم الخميــس
املنــرم  24أغســطس 2017م.
وأكــد أن املجلــس الســيايس األعــى وبالتعــاون مــع الجهــات املعنيــة لــن يســمح ألي
كان بإقــاق الســكينة العامــة للمواطنــن.
وأشــار إىل أن صنعــاء التــي يــرب بهــا املثــل يف اســتقرار الوضــع األمنــي مقارنــة
باملناطــق التــي تقــع تحــت اإلحتــال ســتظل آمنــة ومســتقرة بفضــل الجهــود األمنية
الجبــارة التــي تبــذل مــن بدايــة العــدوان رغــم أنهــا أصبحــت هدفــا للعــدوان
ومرتزقتــه بعــد أن فشــل عــى املســتوى العســكري والســيايس.
وكان اإلجتمــاع قــد اســتمع للتقريــر األويل املقــدم مــن اللجنــة املشــكلة مــن وزارة
الداخليــة للتحقيــق يف مالبســات مــا شــهدته العاصمــة صنعــاء مــن أحــداث.
ووجــه املجلــس الســيايس األعــى بهــذا الخصــوص اللجنــة العســكرية واألمنيــة العليــا
بإســتكمال التحقيقــات ورفــع تقريــر متكامــل إلتخــاذ اإلجــراءات الصارمــة إزاء مــا
حــدث بمــا يمنــع تكــراره مــرة أخــرى.
وعــر املجلــس الســيايس األعــى عــن أســفه لوقــوع ضحايــا جــراء هــذه األحــداث
كونهــم خســارة عــى الشــعب اليمنــي املواجــه للعــدوان ..وكلــف لجنــة للتواصــل
بذويهــم وأهاليهــم ورفــع تعــازي املجلــس الســيايس االعــى لهــم ..متمنيــا الشــفاء
العاجــل للجرحــى.
وأكــد اإلجتمــاع عــى الجميــع اإللتــزام بالقانــون وضبــط النفــس وتحمــل املســئولية
يف تجنيــب الوطــن اإلنــزالق يف أي رصاعــات مــن شــأنها تشــجيع العــدوان للنيــل مــن
صمــود الشــعب اليمنــي وثبــات وبســالة رجــال الجيــش واللجــان الشــعبية الذيــن
ألحقــوا بالعــدو الخــزي والعــار يف مختلــف الجبهــات ،والــرب بيــد مــن حديــد
ضــد كل مــن يحــاول زعزعــة األمــن واإلســتقرار.
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السياسي األعلى يهنئ الشعب اليمني بأعياد الثورة ويناقش
معاجلة بعض التباينات
[/24سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
وقــف املجلــس الســيايس األعــى يف إجتماعــه اليــوم برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،وبحضــور نائبــه الدكتــور قاســم لبــوزة أمــام آخر
املســتجدات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة.
واســتعرض املجلــس مســتجدات الوضــع يف الجبهــات العســكرية ..معــرا عــن
الشــكر ملــا يقــوم بــه رجــال الجيــش واللجــان الشــعبية واإلنتصــارات الكبــرة التــي
يســطرونها يف مختلــف املواقــع والجبهــات ويف مقدمتهــا الجبهــات الحدوديــة وصدهم
للزحوفــات املســتمرة للعــدو ومرتزقتــه.
وأكــد اإلجتمــاع أن املرحلــة القادمــة هــي مرحلــة انتصــارات ولــن يرتــي الشــعب
اليمنــي الصامــد بديــا عــن ذلــك.
وأشــار املجلــس الســيايس األعــى إىل الــدور املنــاط بالجميــع يف تعزيــز الجبهــة
الداخليــة بمــا يتناســب مــع تصعيــد العــدوان وتحمــل املســئولية التاريخيــة
والوطنيــة أمــام مجمــل التحديــات ..مؤكــدا أن التضحيــات التــي قدمهــا الشــعب
اليمنــي والجيــش واللجــان الشــعبية ،هــي الكفيلــة بتحصــن ســيادة واســتقالل
اليمــن وستســقط أمامهــا كل أدوات العــدوان ومؤامراتــه.
إىل ذلــك اســتعرض املجلــس الســيايس األعــى التباينــات التــي بــرزت مؤخــرا عــى
الســاحة الوطنيــة ،وناقــش املعالجــات املناســبة التــي مــن شــأنها تعزيــز الوحــدة
الوطنيــة ودعــم صمودهــا إلفشــال مؤامــرات العــدو ومخططاتــه وكل الواهمــن
بالنيــل مــن وحــدة الصــف الوطنــي.
وكان اإلجتمــاع قــد هنــأ الشــعب اليمنــي بأعيــاد الثــورة املباركــة  21ســبتمرب و26
ســبتمرب و 14أكتوبــر املجيــدة والســنة الهجريــة الجديــدة ..مشــيدا بــأداء الجهــات
األمنيــة ونجاحهــا يف تأمــن وتنظيــم االحتفــاالت الوطنيــة ..مؤكــدا أن اليمــن ســيعيش
حــرا وأبيــا ومســتقال وأن العــدوان والحصــار واالحتــال إىل زوال.
وعــى الصعيــد الخارجــي اســتعرض اإلجتمــاع األوضــاع التــي تمــر بهــا األمــة
العربيــة واإلســامية وحساســية املرحلــة والتحديــات التــي تســتهدف كيانهــا
ومقومــات وجودهــا ومــن بينهــا املســتجدات التــي تشــهدها العــراق ومحــاوالت
تقســيمه بدعــم ومســاندة مــن بعــض الــدول واألنظمــة املشــاركة يف العــدوان عــى
اليمــن والتــي تقــدم خدمــة مجانيــة لقــوى النفــوذ واإلســتعمار الجديــد.
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وأشــار إىل أن الــدور القــادم ســيكون عــى هــذه األنظمــة وأن عوامــل ذلــك متوفــرة
لديهــا أدركــت ذلــك أو لــم تدركــه.
وشــدد االجتمــاع عــى أهميــة الحــوار الداخــي ورفــض محــاوالت التمزيــق والتقســيم
التــي مــن شــأنها إضعــاف األمــة العربيــة واإلســامية.

اجمللس السياسي يثني على مرجعيات املكونات السياسية ويناقش
تقارير أداء املؤسسات
[/25سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
واصــل املجلــس الســيايس األعــى خــال اجتماعاتــه اليــوم بصنعــاء برئاســة األخ
صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،وبحضــور نائبــه الدكتــور قاســم
لبــوزة مناقشــة املعالجــات املقرتحــة لعــدد مــن القضايــا التــي أدت إىل التباينــات
التــي شــهدتها الســاحة السياســية مؤخــرا.
واتخــذ املجلــس الســيايس األعــى بهــذا الخصــوص عــدد مــن القــرارات التــي مــن
شــأنها تعزيــز الجبهــة الداخليــة يف مواجهــة العــدوان.
وأثنــى اإلجتمــاع عــى مرجعيــات املكونــات السياســية لتعاطيهــا املســئول مــع
مختلــف القضايــا ..ودعاهــا إىل بــذل املزيــد لدعــم الجهــود الوطنيــة املخلصــة التــي
يقــوم بهــا املجلــس يف ســبيل الرفــع مــن مســتوى أداء مؤسســات الدولــة.
ويف إطــار تقييــم الحكومــة والهيئــات واملؤسســات الحكوميــة خــال املرحلــة
املاضيــة ..ناقــش اإلجتمــاع عــددا ً مــن تقاريــر األداء املرفوعــة مــن قبــل عــدد مــن
الجهــات والهيئــات واملؤسســات الحكوميــة ويف مقدمتهــا التقريــر املرفــوع مــن
الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة حــول أدائــه خــال الفــرة مــن يوليــو 2016م
حتــى يوليــو 2017م.
واســتعرض االجتمــاع تقريــر اللجنــة األمنيــة والعســكرية العليــا حــول عــدد مــن
املســتجدات العســكرية واألمنيــة ..مشــيدا بالــدور الــذي تقــوم بــه اللجنــة وتعاطيهــا
الوطنــي املســئول مــع مختلــف املتغــرات واملســتجدات.
واطلــع املجلــس الســيايس األعــى عــى الطلبــات املقدمــة لزيــارة بالدنــا مــن قبــل
بعــض املؤسســات اإلعالميــة الخارجيــة ..ووجــه الجهــات املختصــة بإتخــاذ اإلجراءات
الالزمــة بشــأنها وبمــا يســهم يف تعريــة العــدوان وكشــف جرائمــه للــري العــام
املحــي والــدويل.
هــذا وقــد أقــر املجلــس الســيايس األعــى تكليــف لجنــة مــن أعضائــه إلعــداد مــروع
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خطــة عمــل للفــرة القادمــة وذلــك بالتــوازي مــع اســتكمال تقييــم األداء للمرحلــة
املاضيــة لــكل مؤسســات وأجهــزة الدولــة والتــي عــى ضوئهــا ســتتخذ القــرارات
املناســبة لتحســن وتطويــر عمــل مؤسســات الدولــة واتخــاذ االجــراءات الحازمــة
تجــاه املقرصيــن واملتواطئــن.

اجمللس السياسي األعلى يبارك إجناز الدفاع اجلوي ويوجه احلكومة
بوضع حلول إلجناح التعليم
[/01أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
وقــف املجلــس الســيايس األعــى يف إجتماعــه الــدوري اليــوم بصنعــاء برئاســة
األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس أمــام آخــر التطــورات عــى الســاحة املحليــة
واإلقليميــة والدوليــة.
واســتعرض اإلجتمــاع مســتجدات األوضــاع العســكرية يف مختلــف الجبهــات ..مشــيدا
بالصمــود األســطوري والبطــوالت للجيــش واللجــان الشــعبية وإفشــالهم ملخططــات
العــدوان ومؤامراتــه.
وبــارك املجلــس الســيايس األعــى النقلــة النوعيــة املتميــزة للدفاعــات الجويــة التــي
أســقطت صبــاح اليــوم طائــرة تجســس أمريكيــة نــوع  MQ9تســتخدم للتجســس
والقتــال والقصــف وبإمكانهــا التحليــق ألســبوع كامــل ويبلــغ طولهــا  11مــرا.
واعتــر ذلــك تطــورا ً للقــدرات الوطنيــة التــي توجــه اليــوم صفعــة جديــدة للعــدوان
بقيــادة الســعودية واإلمــارات ..مؤكــدا أن هــذا اإلنجــاز يف مجــال الدفــاع الجــوي
يتكامــل مــع اإلنجــازات النوعيــة يف املجــال البحــري والقــوة الصاروخيــة وبمــا يعــزز
مــن الحفــاظ عــى أمــن اليمــن وســيادته واســتقالله.
كمــا أكــد املجلــس الســيايس األعــى رضورة إنجــاح العمليــة التعليميــة وعــدم
تعطيلهــا ..وكلــف الحكومــة بإيجــاد حلــول عاجلــة للعاملــن يف القطــاع التعليمــي
بالتعــاون مــع النقابــات الوطنيــة لتخفيــف معاناتهــم وبمــا يمكنهــم مــن خدمــة
الوطــن عــى أفضــل وجــه.
وأشــاد بالجهــود التــي قــد بذلــت يف هــذا الصــدد ..مؤكــدا أن هــدف العــدوان
مــن الحصــار ونقــل البنــك املركــزي اليمنــي ومنــع وصــول املرتبــات هــو توقــف
املؤسســات الرســمية عــن العمــل ويف مقدمتهــا املؤسســة التعليميــة.
وعــر املجلــس يف هــذا الســياق عــن تقديــره وتثمينــه للــدور الوطنــي املســئول
ملوظفــي الدولــة امللتزمــن بواجباتهــم والقائمــن بمســئولياتهم رغــم إنقطــاع
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املرتبــات يف مختلــف الهيئــات واملؤسســات واألجهــزة الحكوميــة وملــا يمثلــه ذلــك مــن
انتصــار عــى العــدوان والحصــار.
هــذا وقــد اســتعرض اإلجتمــاع التطــورات التــي شــهدها مجلــس حقــوق اإلنســان
ومــا يتعلــق منهــا بالقضيــة اليمنيــة ..واطلــع عــى عــدد مــن القضايــا املدرجــة يف
جــدول أعمالــه واتخــذ بشــأنها القــرارات املناســبة.

اجتماع مشرتك للمجلس السياسي األعلى وجملسي النواب والوزراء
[/07أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء
اجتماعـا ً مشــركا ً للمجلــس الســيايس األعــى ورئيــس وأعضــاء هيئــة رئاســة مجلــس
النــواب ورئيــس وأعضــاء حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي.
ويف مســتهل االجتمــاع بــارك رئيــس املجلــس الســيايس األعــى للحارضيــن والشــعب
اليمنــي بأعيــاد الثــورة اليمنيــة املباركــة ســبتمرب وأكتوبــر ونوفمــر ..مؤكــدا ً عــى
أهميــة هــذا االجتمــاع الــذي يأتــي لتعزيــز العالقــة بــن مؤسســات الدولــة ويف إطــار
الشــفافية وتكامــل األدوار بمــا يخــدم املصلحــة الوطنيــة العليــا ويعالــج القضايــا
أوال ً بــأول.
وتطــرق رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف كلمتــه إىل اجتماعــات مجلــس النــواب
والحكومــة ،وكــذا اللجــان املشــركة بينهــم ،حيــث أكــد عـى ً رضورة تجســيد الرشاكة
بــن مؤسســات الدولــة كافــة يف تحمــل املســؤولية والعمــل كفريــق واحــد للتغلــب
عــى كافــة التحديــات والصعوبــات.
وقــال «إن أي تقصــر أو نجــاح سيحســب عــى الجميــع وأن تبــادل التهــم ورمــي
الفشــل عــى اآلخريــن غــر وارد يف ظــل هــذه املرحلــة التــي يعتــر فيهــا اليمنيــون
أن أوىل األوليــات مواجهــة العــدوان وتعزيــز الصــف الوطنــي والجبهــة الداخليــة
وبالتــوازي مــع ذلــك تحقيــق النجاحــات يف إدارة مؤسســات الدولــة وتقديــم الخدمات
للمواطنــن».
وأضــاف « إن التنصــل عــن تحمــل املســؤولية غــر مقبــول ،وبالنســبة ملــن ال يجــد
نفســه كفــؤا وقــادرا عــى تحمــل املســؤولية عليــه أن يغــادر موقعــه ليــرك لآلخريــن
فرصــة لخدمــة الوطــن وأبنائــه».
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالجهــود املبذولــة مــن قبــل حكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي برئاســة الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور وحثهــا عــى مضاعفتهــا بمــا
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يخفــف مــن معانــاة الشــعب ويلبــي احتياجاتهــم.
ووجــه الرئيــس الصمــاد باســتمرار العمليــة التعليميــة وعــدم الســماح بتعطيلهــا
والرفــع بــأي معالجــات مقرتحــة بشــأنها.
كمــا وجــه الحكومــة بمضاعفــة الجهــود يف تقديــم الخدمــات للمواطنــن والرفــع
بمســتوى األداء وحــل إشــكالية ارتفــاع أســعار الــرف وتوفــر الغــاز املنــزيل
بأســعار مناســبة وكذلــك املشــتقات النفطيــة ،وعــدم الســماح ألي كان بالتالعــب بهذا
الشــأن كــون ذلــك يمــس حيــاة املواطنــن ومصالحهــم املبارشة،مشــددا عــى اتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة تجــاه كل مــن يثبــت ممارســته ألي نــوع مــن أنــواع الفســاد أو
التســبب بعرقلــة تقديــم الخدمــات أو إعاقتهــا.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى احــرام قدســية املؤسســات الرســمية
وعــدم الســماح ألي كان باالعتــداء عــى املســؤولني فيهــا ،حيــث وجــه الجهــات األمنية
باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة تجــاه ذلــك حاثــا بهــذا الخصــوص رئيــس الحكومــة
وأعضائهــا بمعالجــة أي إشــكالية أوال بــأول.
وتنــاول الرئيــس الصمــاد التحديــات التــي يواجههــا االقتصــاد الوطنــي جــراء
العــدوان وحصــاره الجائــر موجهــا بتشــكيل لجنــة تضــم يف عضويتهــا عضــوي
املجلــس الســيايس األعــى املعنيــن بامللــف االقتصــادي مهــدي املشــاط وخالــد الدينــي
ونائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة ووزيــري الصناعــة والتجــارة واملاليــة
والبنــك املركــزي.
وحــث عــى أن تنجــز اللجنــة عــى مــدى أســبوع األعمــال املوكلــة لهــا بهــدف تثبيــت
واســتقرار ســعر الــرف ورسعــة اســتكمال التأهيــل للمزاولــن لألنشــطة التجاريــة
ومســتوردي املشــتقات النفطيــة والغــاز املنــزيل ومســتوردي املــواد الغذائيــة وخدمات
الرصافــة والبنــوك واملصــارف وكــذا عمــل آليــة واضحــة ومحــددة لتوحيــد األوعيــة
االيراديــة وتوريــد فــوارق أســعار املشــتقات النفطيــة والغــاز املنــزيل واملــواد الغذائيــة
إىل الخزينــة العامــة للدولــة باإلضافــة إىل اســتيفاء الديــون املســتحقة للدولــة مــن
جميــع الــركات واملؤسســات والهيئــات واملرافــق ووضــع آليــة واضحــة لــرف
املرتبــات.
وكلــف اللجنــة باللقــاء مــع التجــار واملســتوردين ورؤوس األمــوال والبنــوك واملصارف
والرصافــن بهــدف تعزيــز الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص والوصــول لحلــول لتحديد
ولتخفيــض واســتقرار األســعار وإزالــة الفــوارق يف األســعار يف التعامــل بالــكاش أو
بالشــيكات واآلجل.
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مــن جانبــه أكــد رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى عــي الراعــي عــى أهميــة
الخــروج مــن هــذا االجتمــاع بحلــول عمليــة ونتائــج ملموســة لتجــاوز التحديــات
التــي يواجههــا االقتصــاد الوطنــي يف هــذه املرحلــة الحرجــة التــي تعيشــها البــاد
حاليا..واســتعرض مــا اتخــذه مجلــس النــواب مــن قــرارات وتوصيــات لتجــاوز
األزمــة الراهنــة ..داعيــا إىل تكاتــف جهــود أعضــاء الحكومــة بمــا يمكنهــم مــن أداء
واجبهــم الوطنــي ويخفــف مــن معانــاة أبنــاء الشــعب ويســاعده عــى التغلــب عــى
العــدوان الغاشــم وحصــاره الجائــر.
وكان رئيــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز صالــح بــن حبتــور ،قــد القــى كلمــة
أشــار فيهــا إىل أهميــة هــذا االجتمــاع الــذي تلتقــي فيــه قيــادة الدولــة ورئاســة
مجلــس النــواب ملشــاركة الحكومــة يف مناقشــة العديــد مــن القضايــا والهمــوم التــي
تواجههــا والوقــوف عــى ســر األداء الحكومــي خــال الفــرة املاضيــة.
وأســتعرض مجمــل الجهــود التــي تبذلهــا حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي ملعالجــة
التحديــات املاثلــة ويف املقدمــة تلبيــة احتياجــات جبهــات الصمــود ومواجهــة املعتديــن
وحشــد اإليــرادات مــن مختلــف املصــادر املتاحــة ملواجهــة النفقــات التشــغيلية ذات
األولويــة.
ولفــت الدكتــور بــن حبتــور إىل مــا توصلــت اليــه اللجنــة االقتصاديــة واملاليــة يف
اجتماعهــا األســبوع املنــرم مــن نتائــج بشــأن القضايــا املثــارة مــن قبــل مجلــس
النــواب ،وبوجــه خــاص مــا يتصــل باملشــتقات النفطيــة وتعزيــز جهــود مكافحــة
التهريــب واســتيفاء حقــوق الدولــة لــدى الغــر ومعالجــة االختــاالت التــي شــابت
نظــام البطاقــة الســلعية خــال الفــرة املنرصمــة إضافــة إىل جوانــب معالجــة
أوضــاع الســجون ونزالئهــا ،وكــذا مــا تــم التوصــل اليــه مــع الرتبويــن ونقاباتهــم
لرفــع اإلرضاب إىل غــر ذلــك مــن القضايــا املثــارة.
وأكــد رئيــس الــوزراء ،عــزم حكومــة اإلنقــاذ مواصلــة وتعزيــز جهودهــا املبذولــة
ملواجهــة التحديــات املاثلــة واجــراح الحلــول العمليــة للمتطلبــات ذات األولويــة بدعــم
مــن املجلــس الســيايس األعــى وتضافــر جهــود كافــة أعضاءهــا والتعــاون الكامــل
مــع مجلــس النــواب ملــا فيــه خــر وصالــح الوطــن واملواطنــن وتعزيــز الجبهــة
الداخليــة وصمودهــا يف وجــه العــدوان ومرتزقتــه.
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اجمللس السياسي األعلى :احلل السياسي يف اليمن البد أن يكون شامال
[/11أكتوبر ]2017/صنعاء -سبأ:
أكــد املجلــس الســيايس األعــى يف إجتماعــه اليــوم بصنعــاء برئاســة األخ صالــح
الصمــاد رئيــس املجلــس أن الحــل الســيايس يف اليمــن البــد أن يكــون شــامال وغــر
مجــزأ.
وأوضــح املجلــس الســيايس األعــى أن إحاطــة ولــد الشــيخ املقدمــة يــوم أمــس
ملجلــس األمــن لــم تـ ِ
ـأت بجديــد ..مشــرا ً إىل املوقــف الثابــت للجمهوريــة اليمنيــة
ً
تجــاه ولــد الشــيخ وإحاطاتــه التــي تعــد إســتمرارا لالنحيــاز الــذي تميــز بــه خــال
فــرة عملــه إىل جانــب العــدوان ومرتزقتهــم.
وتطــرق اإلجتمــاع إىل محــاوالت الفــار هــادي لجمــع أعضــاء الربملــان بمدينــة عــدن..
مشــيدا بمواقــف أعضــاء الربملــان األحــرار الذيــن يرفضــون أي إمــاءات للعــدوان
مــن خــال هــادي أو غــره كونهــم يعرفــون أن مــن لجــأ لإلرتمــاء يف أحضــان العــدو
يعتــر خائنـا ً يف نظــر الشــعب ومحــل ســخرية املجتمــع.
وأكــد أن أعضــاء الربملــان األحــرار أثبتــوا يف أكثــر مــن محطــة وطنيتهــم ورفضهــم
للعــروض التــي يقدمهــا العــدو وأفشــلوا كل املحــاوالت البائســة التــي تتزعمهــا
دول العــدوان بقيــادة الســعودية يف محاولــة مســتميتة لتمريــر مشــاريع التقســيم
والتجزئــة لليمــن ومشــاريع اإلحتــال.
كمــا ناقــش االجتمــاع عــددا ً مــن القضايــا املدرجــة يف جــدول أعمالــه واتخــذ إزاءهــا
القــرارات املناســبة.

السياسي األعلى يقر بقاء احلكومة يف إنعقاد دائم ملعاجلة آثار إعالن
العدوان إغالق املنافذ
[/11نوفمرب ]2017/صنعاء-سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء إجتماعــا برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس وبحضــور نائبــه الدكتــور قاســم لبــوزة.
ناقــش اإلجتمــاع الــذي ضــم رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى عــي الراعــي ورئيس
حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور وعــدد مــن أعضــاء
املجلــس الســيايس األعــى ،املعالجــة العمليــة والفوريــة لآلثــار املرتتبــة عــى إعــان
العــدوان بإغــاق املنافــذ اليمنيــة.
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واســتنكر اإلجتمــاع اإلجــراءات التعســفية التــي تضمنــت أيضــا منــع طائــرات
املســاعدات اإلنســانية التــي كانــت تهبــط يف مطــار صنعــاء وكــذا إغــاق مينــاء
الحديــدة املتنفــس الوحيــد ملــا يقــرب مــن  80باملائــة مــن ســكان الجمهوريــة اليمنية
وســحب الســفن مــن غاطــس امليناء..وأقــر االجتمــاع بهــذا الخصــوص بقــاء الحكومة
يف حالــة إنعقــاد دائــم ملعالجــة اآلثــار املرتتبــة عــى إعــان العــدوان ..ووجــه الحكومة
وبــإرشاف مبــارش مــن املجلــس الســيايس األعــى ورئيــس الــوزراء بتوفــر الخدمــات
ومضاعفــة الجهــود ملواجهــة أزمــة الغــاز والنفــط والتحقيــق يف أســبابها ومــن
ســاهم ويســاهم يف تأزيــم الوضــع والوقــوف خلفهــا إىل جانــب إجــراءات العــدوان
ملــا تســببت بــه مــن إربــاك يف هــذا الجانــب.
كمــا أقــر اإلجتمــاع إعــان االســتنفار يف كافــة مؤسســات الدولــة وعــدم الســماح ألي
كان بتمريــر مصالحــه عــى حســاب املصلحــة الوطنيــة العليــا.
وكلــف اإلجتمــاع رئيــس الــوزراء باتخــاذ الخطــوات واإلجــراءات الالزمــة يف إطــار
ســقف زمنــي محــدد بأســبوع ملعالجــة كل مــا يتعلــق بمنظومــة النفــط بمــا يف ذلــك
تغيــر أو اقــراح تغيــر القيــادات التــي تســتدعيها املعالجــات الفعليــة والحقيقيــة
ووضــع اآلليــات الكفيلــة بتجــاوز األزمــة القائمــة واطــاع املجلــس الســيايس األعــى
أوال بــأول عــى نتائــج هــذه الخطــوة أو مــا تتطلبــه مــن قــرارات من شــأنها تحســن
األداء وتقويمــه بمــا يلبــي تطلعــات أبنــاء الشــعب اليمنــي وتخفيــف معاناتهــم.
وأكــد اإلجتمــاع أن القيــادة السياســية واملكونــات السياســية لــن تحمــي الفاســدين
واملقرصيــن يف واجبهــم ولــن تكــون غطــاء أو مظلــة ألي فاســد أو فاشــل أو مســتهرت
أيــا كان موقعــه بمصالــح الشــعب اليمنــي الصامــد بــكل فخــر وعــزة واقتــدار أمــام
آلــة العــدوان الغاشــم.
وشــدد اإلجتمــاع عــى أهميــة دور الربملــان ومســاندته لــكل الخطــوات اإليجابيــة
الهادفــة لخدمــة املواطنــن وحمايتهــم وإقــرار مــا تتطلبــه هــذه املرحلــة مــن
ترشيعــات قانونية..كمــا أكــد اإلجتمــاع االلتــزام الصــارم بتوجيهــات رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى بعــدم رفــع أي رســوم عــى التجــار مــن قبــل رشكــة النفــط يف
الوقــت الحــايل وذلــك لتســهيل اإلجــراءات الالزمــة وأي مقرتحــات بهــذا الشــأن
تبحــث الحقــا ويف ظــروف أفضــل.
وبخصــوص اإلشــكاالت التــي تواجههــا بعــض منظمــات اإلغاثــة اإلنســانية يف
أعمالهــا وفقــا ملــا تقدمــت بــه للمعنيــن ..وجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
رئيــس الحكومــة ونوابــه والجهــات األمنيــة املختصــة وبمشــاركة ومســاندة مــن
املجلــس الســيايس األعــى ومجلــس النــواب بوضــع آليــة مناســبة تضمــن تســهيل
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أعمــال املنظمــات اإلغاثيــة واإلنســانية ومعالجــة أي لبــس يتعلــق بأعمالهــا إن وجــد
ومحاســبة مــن يخالــف ذلــك.
ودعــا اإلجتمــاع أبنــاء الشــعب اليمنــي وقــواه الحيــة لتلبيــة دعــوة املجلــس الســيايس
األعــى باالحتشــاد يف تظاهــرة كــرى صبــاح اإلثنــن القــادم تعبــرا ً عــن رفــض
إجــراءات العــدوان التــي تعــد بمثابــة حكــم إعــدام بحــق املاليــن مــن أبنــاء الشــعب
اليمنــي وكــذا دعــوة املجتمــع الــدويل للقيــام بمســئولياته يف إيقــاف العــدوان ورفــع
الحصــار املفــروض عــى اليمــن والــذي سيتســبب يف كارثــة إنســانية ال نظــر لهــا.
كمــا أدان اإلجتمــاع إســتمرار طــران العــدوان يف إســتهداف األحيــاء الســكنية
واملنشــآت املدنيــة وآخرهــا اســتهداف حــي الصعــدي وســط العاصمــة صنعاء مســاء
أمــس ..داعيــا الجيــش واللجــان الشــعبية إىل الــرد الــازم عــى هــذا اإلســتكبار.
هــذا وقــد أقــر اإلجتمــاع أن تعمــل الحكومــة بــكل طاقاتهــا لرفــع اإليــرادات وتنميتها
وربــط النفقــات باإليــرادات لتشــجيع املرافــق واملؤسســات الناجحــة يف هــذا املجال.

االطالع على تطورات اجلبهات وتقارير األداء لعدد من الوزارات
[/15نوفمرب ]2017/صنعاء-سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء إجتماعــا برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس ،ضــم رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى عــي الراعــي ورئيــس
حكومــة اإلنقــاذ الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور.
تنــاول اإلجتمــاع آخــر التطــورات امليدانيــة يف الجبهــات العســكرية والتصعيــد الــذي
يمارســه العــدوان إىل جانــب مواصلتــه إغــاق املنافــذ الربيــة والبحريــة والجويــة
وتشــديد الحصــار عــى مينــاء الحديــدة ومطــار صنعــاء الــدويل.
وأشــاد اإلجتمــاع الــذي حــره نائبــا رئيــس الــوزراء للدفــاع واألمــن اللــواء جــال
الرويشــان والشــئون اإلقتصاديــة الدكتــور حســن مقبــويل وعــدد مــن الــوزراء
وممثــي الجهــات ذات العالقــة ،باملواقــف التــي صــدرت عــن بعــض املؤسســات
واملنظمــات الدوليــة املعــرة عــن رفضهــا إلعــان تحالــف العــدوان بإغــاق املنافــذ.
وأدان اإلجتمــاع غــارات العــدوان التــي إســتهدفت مطــار صنعــاء الــدويل وقصفــت
بصــورة مبــارشة جهــاز اإلرشــاد املالحــي إلخــراج املطــار عــن جاهزيتــه فنيــا يف
حــال نجحــت الضغــوط الدوليــة إلعــادة فتــح مطــار صنعــاء ..مؤكــدا أن ذلــك لــن
يكــون مــررا إلغــاق املطــار.
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وأشــار إىل أن الجهــود الدوليــة لــم تثمــر بعــد عــن تخفيــف الحصــار عــن مينــاء
الحديــدة أو الســماح إلدخــال املســاعدات واإلغاثــة اإلنســانية عــر طائــرات األمــم
املتحــدة إىل مطــار صنعــاء ناهيــك عــن إعــادة فتــح املطــار واســتئناف الرحــات.
وأكــد اإلجتمــاع أن آلــة العــدوان مهمــا مارســت مــن تصعيــد عســكري وحصــار
إقتصــادي ضــد اليمــن ســتبوء بالفشــل.
وأشــار اإلجتمــاع إىل أن املجلــس الســيايس األعــى والربملــان والحكومــة يعملــون بــروح
مشــركة وأداء تكامــي مــن شــأنه تعزيــز الجبهــة الداخليــة وتلقــن العــدو ومرتزقته
أقــى الــدروس وأن املســارات التــي يعمــل عليهــا العــدوان ســقطت أمــام بــأس
رجــال الجيــش واللجــان الشــعبية وإرادة الشــعب اليمنــي الحــر الــذي يأبــى الضيــم
وسيحســم معركــة االنتصــار وســيفرض خياراتــه يف الحفــاظ عــى الحريــة والكرامــة
واالســتقالل والســيادة والوحــدة الوطنيــة ..مؤكــدا أن تحقيــق أطمــاع العــدوان
بقيــادة الســعودية بعيــدة املنــال.
هــذا وقــد اطلــع اإلجتمــاع عــى الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة لتخفيــف معانــاة
املواطنــن يف توفــر املشــتقات النفطيــة وفــق خطــة واضحــة يف إطــار املهلــة التــي
منحهــا املجلــس الســيايس األعــى ..مشــيدا بمــا تــم انجازه ،مشــددا عــى رفــع الطاقة
اإلنتاجيــة يف كل الــوزارات واملؤسســات والعمــل وفــق مســارات ورؤى إســراتيجية
موازيــة للنجاحــات العســكرية ويف مقدمتهــا انجــازات القــوة الصاروخيــة.
واســتمع املجتمعــون إىل تقاريــر أداء عــدد مــن الــوزارات يف إطــار التقييــم الســنوي
ألداء حكومــة اإلنقــاذ التــي تشــكلت يف  28نوفمــر 2016م تضمنــت النجاحــات
ومــؤرشات اإلنجــاز واإلخفاقــات والصعوبــات التــي واجهتهــا وكيفيــة تجاوزهــا يف
تقديــم الخدمــات للمواطنــن وخاصــة يف ظــل مــا يمارســه العــدوان مــن إســتهداف
لــم يســتثن أي قطــاع أو مؤسســة خدميــة.

السياسي األعلى يرحب بالعضو الكسادي ويستعرض أداء احلكومة
واللجنة االقتصادية
[/26نوفمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
عقــد املجلــس الســيايس األعــى اجتماعــه الــدوري اليــوم برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلس.
ويف اإلجتمــاع رحــب املجلــس بــاألخ قاســم الكســادي عضــو املجلــس الســيايس
األعــى ..متمنيــا لــه التوفيــق والنجــاح يف مهامــه يف املجلــس الســيايس األعــى وأن
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يكــون إضافــة نوعيــة للمجلــس وإنجــاح أعمالــه.
وأكــد املجلــس الســيايس األعــى أهميــة قيــام املجلــس بمهامــه الدســتورية والقانونيــة
عــى أكمــل وجــه وأهميــة التجانــس بــن جميــع أعضائــه وتكامــل جهودهــم ملــا
يحقــق املصلحــة الوطنيــة العليــا.
واســتعرض املجلــس املســتجدات العســكرية يف مختلــف الجبهــات ..مثمنـا ً استبســال
أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية واالنتصــارات التــي تحققــت خــال األيــام األخــرة
رغــم تحشــيدات العــدوان ومرتزقتهــم عــى كل املســتويات.
ووقــف اإلجتمــاع أمــام مــا أنجزتــه الحكومــة واللجنــة اإلقتصاديــة والجهــات املعنيــة
يف مواجهــة اآلثــار املرتتبــة عــى إعــان العــدوان إغــاق املنافــذ وتشــديد الحصــار
الخانــق واملســتمر مــن قبــل قــوى العــدوان بقيــادة الســعودية والــذي ســيؤدي يف
حــال اســتمراره إىل كارثــة انســانية.
كمــا أكــد املجلــس الســيايس األعــى أن أي مزايــدة أو ابتــزاز مرفــوض يف هــذا الجانــب
وأن هنــاك جهــود رســمية جبــارة تبــذل لتخفيــف وطــأة هــذا الحصــار واإلغــاق
للمنافــذ ســواء مــا يتعلــق باملشــتقات النفطيــة أو املــواد الغذائيــة ،ووجــه بإتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة تجــاه مــن يقــوم بالتالعــب واحتــكار املشــتقات أو املــواد الغذائية.
وجــدد املجلــس التأكيــد عــى أن اســتمرار حصــار العــدوان ومنعــه لوصــول الســفن
التجاريــة للمنافــذ اليمنيــة البحريــة بدرجــة رئيســية ويف مقدمتهــا مينــاء الحديــدة
هدفــه تجويــع الشــعب ..معتــرا ذلــك جريمــة يف حــق أكثــر مــن عرشيــن مليــون
مواطــن يمنــي ووصمــة عــار يف جبــن األمــم املتحــدة واملؤسســات واملنظمــات الدولية
التــي تقــف عاجــزة عــى رفــع الظلــم الواقــع عــى الشــعب اليمنــي.
ووجــه املجلــس الســيايس األعــى الجهــات املعنيــة بعمــل إحصائيــات بالوفيــات
والحــاالت اإلنســانية التــي تســبب بهــا الحصــار الخانــق الــذي تفرضــه دول تحالــف
العــدوان.

اجمللس السياسي األعلى يشيد بدور جلان التهدئة ويوجه برفع
املظاهر املستحدثة بأمانة العاصمة
[/01ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
أشــاد املجلــس الســيايس األعــى يف اجتماعــه االســتثنائي اليــوم برئاســة األخ صالــح
الصمــاد رئيــس املجلــس ،بمــا أنجزتــه لجــان التهدئــة املكلفــة بتثبيــت األوضــاع
وإزالــة االحتقــان والتوتــر الــذي شــهدته بعــض املناطــق بأمانــة العاصمــة خــال
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اليومــن املاضيــن.
وكلــف املجلــس الســيايس األعــى هــذه اللجــان ،والتــي كان لنزولهــا امليدانــي األثــر
الكبــر يف توقــف املواجهــات املؤســفة ،باالســتمرار يف أعمالهــا ورفــع كل املظاهــر
املســتحدثة وســحب كل املتمرتســن يف املناطــق املجــاورة لنقــاط التمــاس وفــرض
مراقبــن لتثبيــت األمــن واالســتقرار ومنــع أي تداعيــات ،والتحقيــق يف مالبســات مــا
حصــل ملحاســبة مرتكبيــه بــإرشاف ومتابعــة مــن قبــل قيــادة املجلــس الســيايس
األعــى.
ووجــه املجلــس الجهــات األمنيــة برفــع مســتوى اليقظــة والحيطــة وبســط األمــن
واالســتقرار يف أمانــة العاصمــة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة تجــاه كل مــن تســول
لــه نفســه زعزعــة األمــن واالســتقرار وتوســيع بــؤرة الخالفــات وزرع الفتنــة بــن
املكونــات السياســية املواجهــة للعــدوان .موكــدا أن مــا حصــل إنمــا يخــدم العــدوان
ومرتزقتــه بالدرجــة األوىل.
وأقــر املجلــس الســيايس األعــى البقــاء يف حــال انعقــاد دائــم لتجــاوز أثــار األحــداث
الداميــة ومنــع توســعها ومحاســبة املتورطــن فيهــا.
هــذا وقــد اطلــع اإلجتمــاع الــذي اســتهل بقــراءة الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء
والشــفاء للجرحــى ،عــى تقاريــر أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى املكلفــن بمتابعــة
مســتجدات االختــاالت األمنيــة التــي شــهدتها أمانــة العاصمــة ومــا أنجزتــه اللجــان
التــي كلفــت بتثبيــت األوضــاع وإزالــة االحتقــان والتوتــر القائــم يف بعــض املناطــق
باألمانــة.

اجمللس السياسي األعلى ينعي لألمة استشهاد الرئيس الصماد
وخيتار املشاط رئيسا للدورة القادمة
[/23أبريل ]2018/صنعاء -سبأ:
نعــى املجلــس الســيايس األعــى الشــعب اليمنــي واألمــة باستشــهاد رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد.
كمــا أقــر املجلــس اختيــار األخ مهــدي محمــد حســن املشــاط رئيســا للمجلــس
الســيايس األعــى للــدورة القادمــة وفقــا لالئحــة الداخليــة للمجلــس.
وناقــش املجلــس الســيايس األعــى يف اجتماعــه اليــوم آخــر املســتجدات يف الســاحة
اليمنيــة وأصــدر البيــان التــايل:
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ن أَ ُ
الحمــد للــه القائــل «إ ِ َّن ال َّل ـ َه ْ
اشـ َ
ـن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن ـ َ
ـرَىٰ ِمـ َ
نف َســهُ ْم وَأَمْ وَا َلهُ ــم ِبــأ َ َّن َلهُ ـ ُم
ا ْلجَ نَّـ َ
ـن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن ـ َ
ـة» والقائــل ســبحانه وتعــاىل «مِّ ـ َ
صد َُقــوا مَ ــا عَ َ
ن ِرجَ ــا ٌل َ
اه ـدُوا ال َّل ـ َه
ـى نَحْ بَـ ُه و َِمنْهُ ــم مَّ ــن يَنتَ ِظـ ُر ۖ وَمَ ــا بَ َّدلُــوا تَبْدِيـ ً
عَ َليْـ ِ
ـا « ..والصــاة
ـه ۖ َف ِمنْهُ ــم مَّ ــن َقـ َ ٰ
والســام عــى ســيدنا محمــد وعــى الــه الطاهريــن.
بــكل فخــر واعتــزاز وقلــوب يملؤهــا الرضــا والصــر والصمــود والتحــدي ..ننعــي
للشــعب اليمنــي ولألمــة جمعــاء استشــهاد الرجــل املؤمــن املجاهــد العظيــم رئيــس
املجلــس الســيايس األعــى الرئيــس الشــهيد صالــح عــي الصمــاد بعــد عمــر حافــل
باملآثــر العظيمــة مــن العمــل والعطــاء والنضــال والجهــاد والصــر والصمــود يف
شــتى املراحــل والظــروف واألوضــاع وأقســاها.
وقــد لقــي اللــه تعــاىل مجاهــدا بطــا وهــو يتطلــع إىل لقــاء ربــه شــهيدا ظهــر
يــوم الخميــس  3شــعبان 1439هـــ املوافــق  19إبريــل  2018م يف محافظــة الحديــدة
اثــر اســتهدافه بغــارة جويــة مــن قبــل طــران العــدوان األمريكــي الســعودي وهــو
يــؤدي واجبــه الوطنــي.
إن الشــهيد الرئيــس يف مســرة جهــاده العظيمــة لــم يخضــع ولــم يتوانــى ولــم يهــن
ولــم يرتاجــع و كان كلمــا ازدادت التهديــدات ازداد صمــودا ً وصــرا ً وقــوة حتــى وصل
إىل آخــر املراحــل يف حياتــه وأبرزهــا وأهمهــا وأكربهــا مســؤولية وهــي فــرة رئاســته
للبلــد والتــي أتــت يف ظــروف اســتثنائية حرجــة وحساســة ,ومشــحونة بالتناقضــات,
فاثبــت أنــه رجــل املرحلــة الجديــر بالنجــاح والتحــدي لــم يضــق صــدره يومــا ولــم
يفقــد توازنــه حتــى يف أشــد الظــروف واحرجهــا ,وأثبــت حكمتــه وســعة صــدره
ووطنيتــه بنهجــه التوافقــي يف كل املواقــف والظــروف ,وكان الحصــن اآلمــن لــكل
أطيــاف الشــعب وكل تياراتــه السياســية والفكريــة والقبليــة بــا اســتثناء أمــام كل
املؤامــرات الداخليــة والخارجيــة  ,وكان الــويف للجيــش واللجــان الشــعبية والقــوى
األمنيــة ورمــزا للنظــام والقانــون والقيــم واملبــادئ املثــى والهويــة اليمنيــة اإليمانيــة
الجامعــة.
ولعظيــم حرصــه ووفائــه لشــعبه ووطنــه كان رجــل دولــة قائــدا عــى جميــع
املســتويات ويف كل الجبهــات يعــد العــدة ويجهــز الرجــال ويرعــى ويتابــع كل مــا
تســتلزمه معركــة املواجهــة القائمــة واملحتملــة عــى الســواحل اليمنيــة وغريهــا
مــن ثغــور األرض اليمنيــة ,ومــا نزولــه املتكــرر إىل الحديــدة وحضــوره املنــاورات
ومشــاركته يف الــدورات التدريبيــة والتأهيليــة وإرصاره عــى النــزول إىل الســاحل
قبيــل استشــهاده رغــم علمــه بالخطــورة إال دليــل وشــاهد عــى ذلــك.
ووفــاءا لهــذا القائــد العظيــم عهــدا نقطعــه وشــعبنا اليمنــي العظيــم أن نقابــل
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الوفــاء بالوفــاء والصــدق بالصــدق وان نكــون أوفيــاء لــه ولدمــه الطاهــر الــذي
قدمــه مــع ثلــة مــن رفــاق دربــه وكل الشــهداء الذيــن بذلــوا أرواحهــم يف ســبيل اللــه
والوطــن والحريــة والقيــم واإلبــاء والشــموخ وان نواصــل الصمــود والتضحيــة شــعبا
صامــدا ً صمــادا ً حتــى تحقيــق النــر.
كمــا عهدنــا لــه أن الشــعار الــذي رفعــه الشــهيد ((يــد تبنــي ويــد تحمــي)) ســيكون
عنوانــا للمرحلــة القادمــة وخارطــة طريــق نحــو عمــل مؤســي بنــاء وتحــرك
جهــادي شــامل وفاعــل ملقارعــة قــوى الغــزو واالحتــال عهــدا لــن نفــرط فيــه
وطريقــا لــن نحيــد عنهــا مهمــا كان حجــم التحديــات.
إن األمــة التــي يقــدم قادتهــا أنفســهم قرابني مــن أجــل الله ودفاعــا عن املســتضعفني
مــن عبــاده لهــي أمــة عصيــة عــى األعــداء ال يمكــن أن تركعهــا األحــداث أو تنحنــي
أمــام العاصفــة وهــي أمــة موعــودة بنــر اللــه وتأييــده.
وســنثبت لقــوى العــدوان إننــا قيــادة وحكومــة ومؤسســات وشــعبا أمــة عصيــه لــن
نلــن ولــن نهــون ولــن ننكــر وســنواصل خطــوات الصمــود والنــر التــي خطهــا
الرئيــس الشــهيد بدمــه وســنكون أوفيــاء لشــهيدنا وقيادتنــا وأمتنــا وشــعبنا وليعلــم
الظالــم الغــازي املعتــدي أن هــذه الجريمــة لــن تمــر دون رد مزلــزل وموجــع فالعــن
بالعــن والســن بالســن وعــى أمــراء العــدوان أن يفهمــوا أنهــم ســيد فعــون الثمــن
غاليــا ولــن يذوقــوا طعــم األمــن منــذ اليــوم بعــون اللــه وقوتــه وســيعلم الذيــن
ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون.
إننــا يف املجلــس الســيايس األعــى ندعــو جماهــر الشــعب اليمنــي العظيــم إىل الحضور
املــرف لتشــييع الشــهيد يف الزمــان واملــكان الــذي تحــدده اللجنــة املنظمــة ونعلــن
الحــداد الوطنــي ملــدة ثالثــة أيــام وتنكيــس األعــام مــدة أربعــن يومــا « .إنــا للــه
وإنــا إليــه راجعــون «.
الخلود للشهداء ..الشفاء للجرحى ..الخالص لألرسى
صادر عن املجلس السيايس األعىل  -صنعاء
 /7شعبان 1439/هـ املوافق 2018 /4/23م
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رئيس وأعضاء اجمللس السياسي األعلى يؤدون اليمني الدستورية
أمام جملس النواب الذي اختتم جلساته ببيان سياسي
[/14أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
اختتــم مجلــس النــواب جلســات أعمالــه لــدورة انعقــاده غــر العاديــة اليــوم األحــد
برئاســة رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى عــي الراعــي.
حيــث افتتحــت واختتمــت الجلســة بالســام الجمهــوري ،ثــم ألقــى رئيــس املجلــس
كلمــة رحــب يف مســتهلها بنــواب الشــعب ورئيــس وأعضــاء املجلــس الســيايس األعــى
وممثــي املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه وممثــي أنصــار اللــه وحلفائهــم وممثــي
األحــزاب والتنظيمــات السياســية ومنظمــات املجتمــع املدنــي ورئيــس وأعضــاء
مجلــس الشــورى والقائــم بأعمــال رئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس وأعضــاء
مجلــس القضــاء األعــى والقائمــن بأعمــال الــوزراء وممثــي عــدد مــن الســفارات
والقنصليــات للــدول الشــقيقة والصديقــة املعتمديــن لــدى اليمــن ورئيــس وأعضــاء
حكومــة األطفــال.
وقــال رئيــس مجلــس النــواب «باألمــس باركنــا وأيدنــا االتفــاق الســيايس بــن املؤتمر
الشــعبي العــام وحلفائــه وأنصــار اللــه وحلفائهــم ،وبــارك لهــم الثقــة التــي منحــت
لهــم يف تحمــل هــذه املســؤولية الوطنيــة».
وأشــار رئيــس مجلــس النــواب ،إىل أن رئيــس وأعضــاء املجلــس الســيايس اليــوم
يــؤدون اليمــن الدســتورية ..الفتـا ً إىل أن هــذا يعنــي أن مهــام وطنيــة كبــرة تنتظــر
املجلــس الســيايس األعــى.
وأكــد عــى أن الجميــع ســيعمل مع ـا ً وبتعــاون جماهــر الشــعب اليمنــي مــن أجــل
مصلحــة اليمــن أرضــا ً وإنســاناً ..معــرا عــن تمنياتــه لرئيــس وأعضــاء املجلــس
الســيايس األعــى التوفيــق والنجــاح ،داعي ـا ً اللــه ســبحانه وتعــاىل أن يســدد خطــى
الجميــع عــى طريــق الخــر.
بعــد ذلــك دعــا األخ يحيــى عــي الراعــي ،األخــوة رئيــس وأعضــاء املجلــس الســيايس
األعــى ألداء اليمــن الدســتورية ..وهــم:
رئيس املجلس السيايس األعىل
 -1صالح عيل محمد الصماد
نائب رئيس املجلس السيايس األعىل
 -2قاسم محمد غالب لبوزه
عضو املجلس السيايس األعىل
 -3صادق أمني حسن أبو رأس
 -4يوسف عبدالله حسني الفييش عضو املجلس السيايس األعىل
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 -5محمد صالح مبخوت النعيمي عضو املجلس السيايس األعىل
عضو املجلس السيايس األعىل
 -6مبارك صالح املشن الزايدي
عضو املجلس السيايس األعىل
 -7جابر عبدالله غالب الوهباني
 -8نارص نارص عبدالله النصريي عضو املجلس السيايس األعىل
وتغيــب أثنــن مــن أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى عــن أداء اليمــن الدســتورية
ألســباب موضوعيــة همــا :خالــد ســعيد محمــد الدينــي وســلطان أحمــد عبــد الــرب
الســامعي.
عقــب ذلــك ألقــى األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة
أعــرب يف مســتهلها عــن رسوره بالوقــوف أمــام نــواب الشــعب وتحــت قبــة مجلســهم
املوقــر.
وقــال «هــذه املؤسســة الدســتورية الوطنيــة العظيمــة التــي تمثــل إرادة شــعبنا األبــي
وقــواه الحيــة والتــي قالــت باألمــس كلمتهــا نيابــة عــن الشــعب بمختلــف توجهاتــه
وانتماءاتــه ،وأبــت رغــم كل الظــروف والتحديــات والتهديــدات مــن قــوى العــدوان
إال أن تكــون حــارضة ويف مقدمــة صفــوف أبنــاء الشــعب للقيــام بدورهــا الوطنــي
والدســتوري الفاعــل إىل جانــب مؤسســات الدولــة املختلفــة يف مواجهــة تحديــات
املرحلــة وصلــف العــدوان الســعودي األمريكــي عــى وطننــا الحبيــب وأهلــه الكــرام».
وأضــاف «كمــا تعلمــون وكمــا عايشــتم لحظــة بلحظــة فــان بالدنــا تمــر بظــروف
اســتثنائية يف ظــل عــدوان غاشــم شــن عليهــا دون أي مــرر قانونــي أو ســند واقعــي
وعــى مســمع ومــرأى مــن العالــم أجمــع ،لــم تكتــف قــوى العــدوان بمــا اقرتفتــه
مــن خطايــا وآثــام وجرائــم بحــق شــعبنا الكريــم نســاء وأطفــاال وشــيوخا ،بــل
أخــذت تمــارس حصــار جائــر عــى اليمــن وطنــا وشــعبا يف محاولــة يائســه لرتكيعــه
وإذاللــه وإجبــاره عــى االستســام ،ولكــن هيهــات لهــم ذلــك ،فكيــف لهــم أن يهزموا
هــذا الشــعب األبــي الصابــر املوغــل يف حضارتــه والتليــد بتاريخــه ،معــدن العروبــة
وظهــر اإلســام منــذ الحــت تباشــره عــى البرشيــة جمعــاء».
وتابــع األخ صالــح الصمــاد «إننــا أمــام هــذا الصلــف ويف ظــل اســتمرار العــدوان،
نعاهــد اللــه ونعاهدكــم ونعاهــد شــعبنا بــان نظــل أوفيــاء لهــذا الوطــن املعطــاء،
محافظــن عــى كرامــة أبنائــه ووحــدة أراضيــه واســتقالله وســيادته ،باذلــن يف
ذلــك كل الجهــود والطاقــات ،ولــن نيــأس ولــن نــذل ولــن نركــع ولــن نستســلم ولــن
نهــان ولــن نقبــل ضيمــا أو حيفــا أو جــورا ينــال مــن عزمنــا وعزتنــا وكرامتنــا
وعرضنــا وديننــا ،هــذا لــن يكــون واللــه معنــا وشــعبنا معنــا وكل رشيــف وحــر يف
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العالــم معنــا ،ســننترص يف هــذه املعركــة التــي فرضــت علينــا ان طالــت وتطاولــت،
ألننــا عــى درب الحــق وأهلــه ،وألننــا ندفــع عــن أنفســنا وعــن شــعبنا الظلــم والبغــي
والعــدوان ،وســيعلم الظاملــون أي منقلــب ينقلبــون».
وأوضــح أن انعقــاد مجلــس نــواب الشــعب املوقــر يــوم أمــس ومباركتــه وتأييــده
لالتفــاق الســيايس بــن القــوى الوطنيــة ممثلــة يف املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه
وأنصــار اللــه وحلفائهــم ،والــذي بموجبــه تــم اإلعــان عــن تشــكيل املجلــس
الســيايس األعــى إلدارة شــئون البلــد ،والــذي بــكل اعتــزاز وتقديــر أدى رئيســه
وأعضــاؤه اليمــن الدســتورية أمــام املجلــس املوقــر لهــو انتصــار كبــر لــإرادة
الوطنيــة الحــرة وأبلــغ رد عــى بعــض األطــراف التــي تدعــي الرشعيــة وتتباكــى
ليــا ونهــارا عليهــا.
وأكــد أن اجتمــاع مجلــس النــواب يف األمــس واليــوم ومبارشتكــم لجلســات انعقادكــم
فيمــا ســيأتي يمثــل رســالة قويــة للعالــم بــأرسه بــان الرشعيــة ال تســتمد إال مــن
الداخــل ومــن املؤسســات الدســتورية التــي تمثــل الشــعب اليمنــي وإرادتــه الحــرة،
وهــي كذلــك رســالة لــكل مــن يشــكك أو يطعــن يف هــذه املؤسســة الوطنيــة
والدســتورية العظيمــة ويف دورهــا الوطنــي الفاعــل الســيما يف هــذه املرحلــة التــي
يواجــه فيهــا الشــعب اليمنــي العظيــم والصابــر عدوانــا ظاملــا وحصــارا جائــرا
وغــر مــرر ومؤامــرات داخليــة وخارجيــة تســعى إىل زعزعــة أمنــه وتمزيــق نســيجه
االجتماعــي واملــس بوحــدة أراضيــه واســتقالله وســيادته الوطنيــة.
وقــال رئيــس املجلــس الســيايس األعــى «إن عــى العالــم أن يــدرك أننــا مــن عــى هــذا
املنــر الدســتوري ،مــن عــى تــراب عاصمــة الجمهوريــة اليمنيــة صنعــاء ،نؤكــد أنــه
هنــا اليمــن كل اليمــن هنــا الشــعب هنــا الديمقراطيــة هنــا الرشعيــة».
ودعــا مــن قاعــة الربملــان املؤسســة التــي ال ينــازع املجتمــع الــدويل يف رشعيتهــا،
املجتمــع الــدويل إىل احــرام إرادة الشــعب اليمــن وخياراتــه السياســية ،كمــا دعــاه
إىل مراجعــة مواقفــه مــن العــدوان عــى اليمــن والتــي تتعــارض مــع املرجعيــات
واملواثيــق األمميــة التــي يزعــم تمثيلهــا والقيــام عــى رعايتهــا.
وأضــاف «لقــد حرصــت القــوى الوطنيــة يف الداخــل كمــا تعلمــون جميعــا عــى ايــاء
الجانــب الســيايس والســلمي لحــل األزمــة يف بالدنــا ســواء قبــل العــدوان أو خاللــه،
كل االهتمــام وســخرت كل اإلمكانيــات وقدمــت التنــازالت تلــو التنــازالت مــن أجــل
التوصــل إىل حــل ســيايس شــامل وعــادل مســتدام ،فــكان أن توصلنــا يف وقــت مبكــر
كمــا تعلمــون إىل اتفــاق الســلم والرشاكــة الــذي قــدم حلــوال ً موضوعيــة وجذريــة
لالزمــة اليمنيــة يف كافــة املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة والعســكرية،
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ووقعــت عليــه كافــة القــوى واملكونــات التــي شــاركت يف مؤتمــر الحــوار الوطنــي
الشــامل ،ونــال قبــول وتأييــد املجتمــع الــدويل بمــن فيهــم دول العــدوان التــي
حاولــت فيمــا بعــد أن تقــوض هــذا االتفــاق بــكل الطــرق والوســائل بمــا فيهــا
اللجــوء إىل العــدوان العســكري املبــارش».
وتابــع مســتطردا ً «ومــع احتفاظنــا بحقنــا يف التصــدي للعــدوان فقــد قبلنــا رغــم
ذلــك يف مســار الحــل الســيايس وخضنــا وخــاض وفدنــا الوطنــي مشــكورا الجــوالت
تلــو الجــوالت يف مســقط وجنيــف وصــوال ً اىل مباحثــات الكويــت التــي اســتمرت ألكثر
مــن شــهرين ،وقدمنــا فيهــا تنــازالت ملموســة ولكنهــا مــع ذلــك تعثــرت لألســف
بســبب تعنــت الطــرف اآلخــر ومــن خلفــه قــوى العــدوان ،وكان لعــدم مصداقيــة
وجديــة وحياديــة الجهــة الراعيــة للمباحثــات وبعــض القــوى الدوليــة األخــرى دور
يف وصولنــا إىل مــا وصلنــا إليــه».
وقــال األخ صالــح الصمــاد «فــكان البــد مــن اتخــاذ الخطــوات التــي تعــزز مــن
التالحــم الوطنــي عــى املســتويني الشــعبي والســيايس وتكتــل كل القــوى وتنظــم كل
الجهــود والطاقــات يف إدارة مشــركة تظــم كل القــوى الوطنيــة لتحمــل مســؤوليتها
يف حمايــة الشــعب اليمنــي ودفــع جائحــة العــدوان الرببــري بــكل الســبل والوســائل
املمكنــة واملرشوعــة والخطــوات التــي تلبــي اإلرادة الشــعبية وتســتجيب لضغــوط
ومناشــدات الفعاليــات الشــعبية والسياســية واالجتماعيــة للدخــول يف رشاكــة واســعة
إلدارة البلــد وســد الفــراغ اإلداري القائــم ،والتــي كان رغــم إدراكنــا ألهميتهــا نرحلهــا
ونعمــل عــى تأجيلهــا إلعطــاء فرصــة كافيــة ملشــاورات الســام ولســحب ذرائــع
تحالــف العــدوان املجــرم ،وإســقاط معاذيــر املجتمــع الــدويل وإبــاغ الحجــة امــام
شــعبنا وامــام العالــم أن ايدينــا ممــدودة للســام إن كانــوا اهــل ســام».
وأضــاف «لقــد شــاهدتم وشــاهد العالــم عــى مــدى أكثــر مــن مائــة يــوم مــن
املشــاورات انهــم يبحثــون عــن االستســام ال عــن الســام ،عندهــا كان البــد مــن
اتخــاذ خطــوات قويــة ورادعــة تلبــي رغبــة وإرادة الشــعب اليمنــي وتعــزز حالــة
الصمــود يف مواجهــة العــدوان عــى كافــة املســتويات ،وذلــك بإعــان التوافــق عــى
إنشــاء املجلــس الســيايس األعــى كســلطة عليــا تتــوىل إدارة البلــد يف هــذه املرحلــة
العصيبــة ،ترافــق مــع ذلــك عــودة الربملــان لالنعقــاد ومعــاودة عقــد جلســاته،
واالســتفادة مــن هــذه املؤسســة الدســتورية باعــراف العالــم يف تنفيــذ برنامــج
واســع ملواجهــة العــدوان ،واتخــاذ اإلجــراءات املمكنــة واملتاحــة إلبطــال الذرائــع التــي
يرفعونهــا لتربيــر عدوانهــم وتحقيــق مصالحهــم ومعاقبــة اليمنــي عــى خياراتــه
السياســية والثوريــة واالســتقاللية والوطنيــة».
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وجــدد األخ صالــح الصمــاد ،التأكيــد عــى أن تشــكيل املجلــس الســيايس األعــى
والــذي حظــي بمباركــة ودعــم ممثــي الشــعب وقــواه الحيــة قــد أملتــه رضورات
املرحلــة ومتطلبــات الوقــوف يف وجــه العــدوان والحصــار وأولويــة تماســك الجبهــة
الوطنيــة وتوحيــد الجهــود والطاقــات الرســمية والشــعبية يف هــذا اإلطــار.
كمــا جــدد التأكيــد باســم كل القــوى واملكونــات الوطنيــة عــى أن هــذه الخطــوة
ال تشــكل بــأي حــال مــن األحــوال قطيعــة مــع املســار الســيايس والســلمي لحــل
األزمــة يف بالدنــا ،بــل أن التئــام مجلســكم املوقــر ودعمكــم للمجلــس الســيايس األعــى
ســيعطي زخمــا أكــر ملســار التســوية والوصــول إىل حــل ســيايس عــادل وشــامل
يلبــي طموحــات ابنــاء شــعبنا وصمــوده وتضحياتــه الجســام وســنظل بطبيعــة
الحــال نؤيــده ونتطلــع إليــه.
ودعــا األخ صالــح الصمــاد القــوى الوطنيــة بكافــة أطيافهــا إىل املشــاركة يف هــذا
املجلــس وكل األطــر املتفرعــة عنــه وتحمــل مســؤولياتها الوطنيــة والتاريخيــة يف هــذه
املرحلــة الدقيقــة واملفصليــة التــي يعيشــها وطننــا الحبيــب.
وأكــد حــرص الجمهوريــة اليمنيــة والتزامهــا بالنهــج الســلمي والديمقراطــي الــذي
أقــره الشــعب اليمنــي منــذ اعــان وحدتــه املباركــة ،وكذلــك احــرام حقــوق االنســان
واملعاهــدات واملواثيــق الدوليــة التــي صادقــت عليهــا بالدنــا واحرتامنــا ملبــدأ العيــش
املشــرك وعــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للــدول ،وباملثــل نشــدد عــى حقنــا
الكامــل يف الــرد عــى العــدوان والعمليــات الحربيــة التــي تتعــرض لهــا بالدنــا ،كمــا
إننــا لــن نتهــاون يف اتخــاذ كافــة اإلجــراءات والتدابــر الراميــة ملكافحــة القاعــدة
وداعــش والتنظيمــات املتطرفــة التــي تهــدد امــن اليمــن واملنطقــة والعالــم.
وقــال مخاطبــا ً دول العــدوان «نؤكــد لــدول العــدوان أن رهانكــم عــى هــادي
ومجموعــة املنتفعــن واملرتزقــة يف فنــادق الريــاض ،رهــان فاشــل فانتــم تعلمــون
علــم اليقــن انهــم فشــلوا حتــى يف أن يكونــوا خونــة جديــري بالتبنــي ،وتعلمــون
انهــم لــو تســلموا البــاد لســلموها للقاعــدة وداعــش ،واســتمرار تواطؤكــم معهــم
يعنــي انكــم موافقــن عــى تســليم اليمــن للقاعــدة وداعــش ،وقــد رأيتــم ورأى كل
العالــم كيــف ان كل مدينــة يعلــن تحالــف العــدوان الســيطرة عليهــا فــورا تعلــن
القاعــدة وداعــش عــن وجودهــا ،ومــا دخــل التحالــف مدينــة اال قالــت داعــش خذنــا
معــك».
ودعــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى دول تحالــف العــدوان إىل مراجعــة حســاباتها
الخاطئــة والتوقــف فــورا ً عــن العــدوان الغاشــم وغــر املــرر عــى بالدنــا ،ومراعــاة
املصالــح التاريخيــة التــي تجمــع شــعوبها بالشــعب اليمنــي ،واعتمــاد نهــج الحــوار
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املبــارش والصــادق الــذي يفــي اىل تحقيــق االســتقرار واألمــن لشــعوب املنطقــة
ودولهــا كافــة.
وأكــد األخ صالــح الصمــاد أن اليمــن دولــة مســتقلة ذات نظــام جمهــوري ووطــن
قومــي لــكل اليمنيــن يخضعــون فيــه لحكــم النظــام والقانــون ،ودولــة تســعى الن
تكــون عالقاتهــا الثنائيــة مــع دول الجــوار ومحيطهــا العربــي واإلســامي وجميــع
دول العالــم قائمــة عــى أســاس النديــة واالحــرام املتبــادل واحــرام الســيادة
والتعــاون وتبــادل املنافــع االقتصــادي وتعزيــز االمــن والســلم الدوليــن ،لكنهــا لــن
تكــون واليــة داعشــية وال إمــارة ســعودية وال ذات والءات رشقيــة أو غربيــة بــل يمنيــة
خالصــة.
وقــال «هــذا هــو العقــد االجتماعــي بيننــا وبــن شــعبنا أوال وبيننــا وبــن املجتمــع
الــدويل وجميــع دول العالــم ،فمــن أراد أن يتعامــل مــع اليمــن عــى هــذا االســاس
مددنــا لــه أيدينــا ،ومــن أراد اليمــن واليــة تابعــة لــه او خاضعــة إلرادتــه فهــذه
مشــكلة تخصــه».
وتابــع مســتطردا ً «كمــا نؤكــد لشــعبنا اليمنــي الصامــد أن  17شــهرا مــن العــدوان
حتمــت أن تكــون اولويــة األولويــات هــي مواجهــة العــدوان ،اال أنــه ومــع تكاتــف
كل القــوى ملواجهــة العــدوان فــان املجلــس الســيايس االعــى ســيكون امامــه فرصــة
ســانحة بــل ســتكون اولويــة مــن اولوياتــه هــي تمثيــل الرشاكــة الوطنيــة لــكل
أطيــاف الشــعب ،بحيــث نكــون جميعــا رشكاء يف القــرار رشكاء يف التنفيــذ رشكاء يف
محاربــة الفســاد رشكاء يف مواجهــة العــدوان».
وأضــاف «كمــا ســتكون مــن أولوياتــه اتخــاذ كافــة الوســائل التــي مــن شــأنها
تعزيــز وحمايــة الفئــات الضعيفــة وحقوقهــا كاألطفــال الذيــن يتعرضــون ألبشــع
الجرائــم عــى يــد العــدوان كان آخرهــا مــا حصــل يــوم أمــس بحــق مدرســة يف
مديريــة حيــدان راح ضحيتهــا عــرات األطفــال مــا بــن شــهيد وجريــح ،والنهــوض
باملــرأة وتعزيــز دورهــا يف العمــل الســيايس واالداري ،وعقــد لقــاء تشــاوري لكافــة
القــوى والفعاليــات السياســية والشــبابية واملــرأة واالحــزاب والتنظيمــات السياســية
ومنظمــات املجتمــع املدنــي وكافــة الوجاهــات ورشائــح املجتمــع لإلســهام يف بنــاء
اليمــن والحفــاظ عــى وحدتــه وأمنــه واســتقراره ،والنظــر يف القضايــا املختلفــة ذات
البعــد الوطنــي ومعالجــة أســباب التوتــر يف جميــع محافظــات الجمهوريــة».
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل أنــه ويف هــذا الوضــع االســتثنائي يجــب أن يــدرك
الجميــع اهميــة مضاعفــة الجهــود ملواجهــة التحديــات ويف مقدمتهــا التحــدي
االقتصــادي الــذي يراهــن عليــه العــدوان لرتكيــع شــعبنا مــن خاللــه.
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وأكــد أن املجلــس الســيايس األعــى سيســعى بــكل جهــد لالســتقرار االقتصــادي
وتحســن إيــرادات الدولــة ملواجهــة التحديــات الراهنــة وتقديــم الخدمــات للمجتمــع.
وقــال «كمــا ال ننــى دور رجــال املــال واألعمــال الذيــن أســهموا بــدور كبــر يف هــذا
الظــرف االســتثنائي ،ونهيــب بــكل أجهــزة ومؤسســات الدولــة بتقديم كل التســهيالت
املرشوعــة ملــا فيــه مصلحــة البــاد ،ونأمــل أن يدركــوا ان املرحلــة مرحلــة اســتثنائية
يجــب ان نغلــب مصلحــة الوطــن فــوق كل املصالــح ،وسيســجل التاريــخ كل موقــف
حــر رشيــف اســهم بــدور ايجابــي يف تماســك الوضــع الداخــي يف كل املجــاالت».
كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن مؤسســتي الجيــش واالمــن هــي عمــاد
االســتقرار الــذي ترتكــز عليــه كل مقومــات البــاد ،وان هاتــن املؤسســتني التــي
تعمــدت دول العــدوان ومــن يقــف وراءهــا عــى انهاكهــا وتفكيكهــا ثــم القضــاء
عليهــا مــن خــال العــدوان ،وبالرغــم ممــا تعرضــت لــه هاتــان املؤسســتان قبــل
العــدوان وبعــده إال انهــا الزالــت تمثــل ركنــا أساســيا لحمايــة الوطــن والحفــاظ عــى
كرامــة ابنائــه واســتقالله.
وأشــاد بالــدور البطــويل للمؤسســتني العســكرية واألمنيــة ..مؤكــدا أن املجلــس
الســيايس األعــى ســيعمل عــى تعزيــز دور هاتــن املؤسســتني التــي وقفــت بــكل
فخــر جنبــا إىل جنــب مــع اشــاوس اللجــان الشــعبية يف الدفــاع عــن الوطــن وتحســن
أوضــاع املنتســبني لهاتــن املؤسســتني وتكريــم كل مــن بــذل ووقــف وضحــى مــن
بقيــة ابنــاء الشــعب باالنضمــام لهاتــن املؤسســتني وايــاء ارس الشــهداء والجرحــى
كل الرعايــة واالهتمــام.
وأشــار إىل ان املجلــس الســيايس األعــى ســيعمل عــى احــال الســام عــى كافــة
ربــوع الوطــن بــكل الوســائل ســواء مــن خــال اســتعداده ملــد يــد الســام والحــوار
مــع كل القــوى يف الداخــل والخــارج ،ســام ال استســام او مــن خــال املصالحــة
الداخليــة بــن ابنــاء الشــعب اليمنــي الواحــد ،وتقريــب وجهــات النظــر بــن الفرقــاء
السياســيني .وقــال «فالوطــن يتســع للجميــع ســعيا للوصــول إىل وضــع مســتقر
نســتطيع مــن خاللــه االنتقــال إىل ترتيــب وضــع البــاد للوصــول إىل االنتخابــات
العامــة التــي نأمــل ان يتعاطــى املجتمــع الــدويل بإيجابيــة إلنجاحهــا».
ودعــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى دول العالــم واألمــم املتحــدة وكل املنظمــات
الدوليــة والعربيــة واإلســامية إلعــادة فتــح ســفاراتها ومقــرات بعثاتهــا بصنعــاء.
كمــا وجــه الشــكر والتقديــر للجنــة الثوريــة العليــا التــي عملت يف ظــروف اســتثنائية
وحافظــت عــى مقــدرات البلــد وكرامتــه وكل رجــاالت الدولــة الذيــن وقفــوا وقفــة
صامــدة مــع شــعبهم ،محييــا كل أبنــاء الشــعب اليمنــي عــى صمودهــم وصربهــم
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رغــم املعانــاة والحصــار ..مزجيــا الشــكر لألخــوة رئيــس وأعضــاء مجلــس النــواب،
معربــا عــن األمــل يف اســتمرار عطــاء املجلــس يف هــذا الظــرف االســتثنائي ومضاعفــة
الجهــود يف ترجمــة برنامــج املرحلــة القادمــة ســواء فيمــا يتعلــق باإلصــاح
االقتصــادي او املصالحــة الوطنيــة وتمثيــل اليمــن امــام برملانــات العالــم.
وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن أســمى معانــي الشــكر والعرفــان
والتقديــر واالكبــار ألبنــاء الشــعب اليمنــي املجاهــد والصابــر يف كافــة ربــوع الوطــن
الحبيــب عــى مــا بذلــوه مــن تضحيــات بــكل مــا هــو غــال ونفيــس يف ســبيل
مواجهــة العــدوان والتصــدي لــه.
وقــدم الشــكر والثنــاء الخــاص لــكل فــرد مــن أبطــال قــوات الجيــش واللجــان
الشــعبية الذيــن يتقدمــون الصفــوف االوىل يف جميــع جبهــات الدفــاع عــن الــرف
والعــرض والكرامــة والعــزة الوطنيــة ..مؤكــدا العهــد عــى الوفــاء لــكل مــا بذلــوه
ويبدلــوه مــن تضحيــات يف ســاحات الفــداء ومياديــن الكرامــة وإيــاء الجرحــى
واملصابــن منهــم وارس الشــهداء كل الرعايــة واالهتمــام.
كمــا أعــرب األخ صالــح الصمــاد عــن الشــكر لــكل الــدول الشــقيقة والصديقــة التــي
وقفــت إىل جانــب الشــعب اليمنــي وقدمــت الدعــم لتحقيــق الســام يف بالدنــا.
فيمــا أوضــح رئيــس مجلــس النــواب أن املجلــس الســيايس األعــى تنتصــب أمامــه
مهــام وطنيــة كبــرة وعليــه أن يتنــاىس انــه يمثــل أحــزاب معينــة بــل يمثــل اليمــن
بــكل محافظاتــه ورشائحــه االجتماعيــة ،وإعطــاء األولويــة يف نشــاطه إىل تثبيــت
األمــن واالســتقرار والســكينة العامــة ،والحــرص عــى الجانــب االقتصــادي واإلهتمــام
بــأرس الشــهداء ومعالجــة الجرحــى بإعتبــار ذلــك قضايــا تهــم املواطنــن يف عمــوم
الســاحة اليمنيــة.
واســتمع مجلــس النــواب عــر تســجيل مصــور إىل مجموعــة مــن أعضــاء مجلــس
النــواب الذيــن أرســلوها يــوم أمــس ولــم يســتطيعوا الحضــور إىل الوطــن بســبب
الحصــار وحــر الطــران املدنــي مــن قبــل تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية،
والذيــن أكــدوا مباركتهــم وتأييدهــم لإلتفــاق الســيايس بــن املؤتمــر الشــعبي
وحلفائــه وأنصــار اللــه وحلفائهــم ،وكل مــا يتخــذه املجلــس مــن إجــراءات.
وأجــرى املجلــس نقاشــا ً عامــا ً حــول األوضــاع القائمــة يف البــاد واصــدر البيــان
التــايل:
قــال تعــاىل «الذيــن قــال لهــم النــاس إن النــاس قــد جمعــوا لكــم فاخشــوهم فزادهم
إيمانــا وقالــوا حســبنا اللــه ونعــم الوكيل».
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يا أبناء شعبنا اليمني الصامد الصابر:
هــا هــي إرادتكــم تثبــت اليــوم حضورهــا مجــددا يف لحظــة مفصليــة مــن املســار
التاريخــي ليمننــا العريــق ،يف وقــت تتســاقط فيــه أقنعــة الزيــف واالدعــاء باالنتســاب
إىل آالمكــم وتطلعاتكــم ،وتتحطــم عــى صالبتكــم آالت الحــرب والدمــار ،وصلــف
العنجهيــة والعــدوان.
اعتمــادا عــى الثقــة التــي منحتمونــا إياهــا يف التعبــر عــن إرادتكــم وترجمــة نزوعكم
نحــو الخيــارات الوطنيــة ،فإننــا نجــدد العهــد بمواصلــة الســر عــى دروب الحيــاة
الدســتورية ،والحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة وتعزيــز دورهــا يف ممارســة مهامهــا
وفقــا للدســتور والقوانــن النافــذة.
إننــا اليــوم وبعــد مــا يزيــد عــى ســتة عــر شــهرا مــن عــدوان بربــري همجــي
تقــوده مملكــة الــر مدججــة بإيديولوجيــة وقــوى إرهابيــة ضــد شــعبنا ،نؤكــد
للقــايص والدانــي أن هــذه األرض أرض حيــاة ،وهــذا الشــعب شــعب ضــارب الجــذور
يف أعمــاق التاريــخ ،لــه مــن مآثــر البطــوالت مــا تصغــر أمامــه أراجيــف األقــزام،
وتتكــر عــى عتبــات صمــوده صواريــخ العــدوان وطائراتــه وأموالــه وكل مــا يمتلــك
مــن آالت الحقــد والدمــار.
ونؤكــد للعــدوان أن إرادة الشــعب اليمنــي عــى أرضــه أقــوى ممــا تصــور لكــم
خياالتكــم وتزيــن لكــم شــياطينكم ،ونقــول لــه :اتقــوا نفــاد صــر شــعب التاريــخ
أمــام مملكــة اللحظــة.
يا أبناء شعبنا اليمني املجيد:
إن الرشعيــة التــي يتشــدق بادعائهــا الف ّراريــن ســقطت شــعبيا ودســتوريا بخيانتهــم
أمانــة املســؤولية وتآمرهــم عــى البلــد باســتجالب عــدوان خارجــي أثيــم ،مــا
يضعهــم تحــت طائلــة الخيانــة العظمــى واملســاس باســتقالل وســيادة البــاد ،وفــق
الدســتور النافــذ.
إن الرشعيــة الحقيقيــة الوحيــدة القائمــة اليــوم تتمحــور يف مجلــس النــواب بموجــب
قــوة الدســتور وأحكامــه التــي تؤكــد بجــاء اســتمرار املجلــس يف مبــارشة ســلطاته
الدســتورية.
إن مــدى انزعــاج العــدوان وأدواتــه مــن اســتئناف املجلــس ألعمالــه ،ال يأتــي مــن
القــوة الدســتورية والشــعبية للمجلــس فحســب ،فقــد طرحــوا الدســتور جانبــا
عندمــا عبثــوا بروحــه ونصوصــه ،وخانــوا الشــعب حــن اســتدعوا عليــه العــدوان
وشــذاذ اآلفــاق ،بــل إن قلقهــم وانزعاجهــم كامــن يف تشــبثهم الهســتريي بمرجعيــات
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خارجيــة للعمليــة السياســية اعرتفــت بمجلــس النــواب كمؤسســة رســمية وشــعبية ال
غنــى عنهــا يف إضفــاء املرشوعيــة عــى أيــة تســويات ومخرجــات سياســية.
إننــا واســتنادا عــى رشعيتنــا الشــعبية والدســتورية ،وتعبــرا عــن ضيــق اليمنيــن
ذرعــا بالفــراغ الســيايس التنفيــذي ،وترجمــة لتطلعــات اليمنيــن يف عــودة الحيــاة
الدســتورية الطبيعيــة ،والحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة وتمكينهــا مــن االســتمرار يف
ممارســة أدوارهــا وفقــا للدســتور والقوانــن النافــذة ،فإننــا باركنــا ونبــارك اتفــاق
صنعــاء املوقــع يف الثامــن والعرشيــن مــن يوليــو  2016ميالديــة بــن املؤتمر الشــعبي
العــام وحلفائــه وأنصــار اللــه وحلفائهــم ،والــذي تمخــض عنــه تشــكيل املجلــس
الســيايس األعــى لتوحيــد جهــود مواجهــة العــدوان الســعودي وحلفائــه ،وإلدارة
شــؤون الدولــة يف البــاد سياســيا وعســكريا وأمنيــا واقتصاديــا وإداريــا واجتماعيــا
وغــر ذلــك وفقــا للدســتور ،يف الوقــت الــذي ندعــو فيــه بقيــة القــوى السياســية
واالجتماعيــة لالنضمــام إىل هــذه الخطــوة اليمنيــة الخالصــة بعيــدا عــن مؤثــرات
األجنــدات الخارجيــة التــي ال هـ ّم لهــا إال مصالحهــا وإن كانــت غــر مرشوعــة وعــى
حســاب الشــعب اليمنــي.
إن هــذه املباركــة تأتــي بنــاءا عــى تجربــة مريــرة لليمنيــن عــى مــدى خمــس
ســنوات عانــى خاللهــا الشــعب مــن التفــاف أدعيــاء الرشعيــة يف فنــادق الريــاض
عــى مرجعيــات العمليــة السياســية حينهــا والقــرارات الدوليــة ذات الصلــة إلطالــة
فــرة بقائهــم يف الســلطة ،ضاربــن عــرض الحائــط بتلــك املرجعيــات املؤكــدة
لوضعهــم االنتقــايل املزمــن ،وكــذا املماطلــة والتملــص مــن تنفيــذ التزاماتهــم املزمنــة
املرتتبــة عــى تلــك املرجعيــات ومخرجاتهــا.
لقــد انتهــى عجزهــم الشــديد يف إدارة شــؤون البــاد باختيــار خانــة العمالــة وجلــب
عــدوان خارجــي غــادر.
ورغمــا مــن ذلــك ســعت القــوى الوطنيــة لرفــع معانــاة اليمنيــن مــن العــدوان
العســكري والحصــار االقتصــادي عــر اســتجابتها لدعــوات األمــم املتحــدة والقــوى
الخــرة وبمقدمتهــا األشــقاء يف دولــة الكويــت وســلطنة عمــان يف خــوض مشــاورات
سياســية جــرت فعــا يف جنيــف ملرتــن ثــم يف دولــة الكويــت الشــقيقة لنحــو ثالثــة
أشــهر ،بيــد أن القــوى الوطنيــة وجــدت تعنتــا واضحــا يف املشــاورات يســتهدف
اســتمرار العــدوان وإجهــاض أيــة حلــول شــاملة وكاملــة تصــب يف مصلحــة اليمنيني
وتحفــظ مــاء الوجــه ملختلــف األطــراف.
وهنــا نجــدد التأكيــد أن معالجــة األزمــة اليمنيــة لــن تكــون إال عــر حــل يمنــي
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يمنــي ينبنــي عــى مــا ســبق مــن اتفاقــات سياســية داخليــة.
يا أبناء شعبنا اليمني األبي:
لقــد اســتطعتم ومــا زلتــم تتصــدون ببطــوالت نــادرة عــى مــدى يتجــاوز الســتة
عــر شــهرا دون معاونــة مــن شــقيق أو كلمــة حــق مــن صديــق ،لعــدوان عســكري
وســيايس واقتصــادي غاشــم تمكــن بأمــوال نفــط الشــعوب العربيــة مــن إخــراس
ضمائــر العالــم الرســمي بمــا يف ذلــك األمــم املتحــدة ومؤسســاتها التــي وفــرت
غطــاءا سياســيا دوليــا لصلــف العــدوان وغطرســته وجرائمــه.
وهنــا ندعــو األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن الــدويل إىل تحمــل مســؤوليتهم األخالقيــة
تجــاه الشــعوب بــدال مــن توفريهــم أغطيــة الظلــم والعــدوان عــى الشــعوب مثلمــا
حــدث لشــعبنا اليمنــي بمنــح األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن عصــا الحصــار
االقتصــادي املطبــق ورشعنــة العــدوان العســكري أمميــا.
إننــا مــن قاعــة الشــعب وباســم الشــعب ندعــو أحــرار العالــم وبقايــا الضمــر
اإلنســاني إىل املســاعدة يف رفــع معانــاة اليمنيــن بكشــف جرائــم العــدوان ومجــازره
الوحشــية بحــق املدنيــن العــزل ،والضغــط عــى املنظمــات الدوليــة املعنيــة بتشــكيل
لجــان تحقيــق محايــدة ،واملســاهمة يف مالحقــة قــادة العــدوان للوصــول إىل مثولهــم
أمــام املؤسســات القضائيــة الدوليــة.
وندعــو الــرأي العــام يف الــدول الكــرى إىل الضغــط عــى حكوماتــه لوقــف تزويــد
دول العــدوان بالســاح الــذي أعمــل القتــل يف نســاء وأطفــال اليمــن.
كمــا نناشــد الربملانــات العربيــة واإلســامية والعامليــة ،والربملــان العربــي ،واالتحــاد
الربملانــي العربــي ،واتحــاد برملانــات الــدول اإلســامية ،واالتحــاد الربملانــي الــدويل،
أن يحــذوا حــذو الربملــان األوروبــي يف صدحــه بكلمــة الحــق بوجــه عــدوان التحالــف
الســعودي ،واتخــاذ مواقــف وإجــراءات إيجابيــة تســاعد يف إعــادة حــق اليمنيــن يف
العيــش بســام وبظــروف طبيعيــة.
التحية واإلجالل لجيشنا اليمني الباسل وللجان الشعبية وأبناء الشعب.
املجد والخلود لشهداء معركة الدفاع الوطني والشفاء للجرحى.
العزة والصمود للشعب اليمني العظيم
الويل والثبور للخونة والعمالء
صادر عن مجلس النواب  -صنعاء
األحد 2016/8/14م.
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الرئيس الصماد يرتأس اجتماع للجنة العليا للفعاليات اجلماهريية
[/17أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
تــرأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء بحضور
نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة اجتماعــا للجنــة العليــا للفعاليــات
الجماهرييــة.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة مــا تقــوم بهــا اللجنــة مــن أعمــال واســتعدادات
للفعاليــة الجماهرييــة املزمــع إقامتهــا يــوم الســبت املقبــل بالعاصمــة صنعــاء
وجوانــب التنســيق والرتتيبــات الكفيلــة بســامة الفعاليــة وضمــان انســيابية حركــة
الســر وعــدم تأثرهــا بالحشــود املتوقعــة.
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الجهــات األمنيــة والخدميــة واألجهــزة ذات
العالقــة بتنفيــذ خطــة عمــل مشــركة مــع لجنــة الفعاليــات لضمــان نجــاح الفعاليــة
وتأمينهــا وتأمــن املشــاركني فيهــا والعمــل عــى تنفيــذ برنامــج مــرور يحــل أي
إشــكاليات وضغــط تتعــرض لــه الطــرق وحالــة الســر وتقديــم الخدمــات العامــة.
فيمــا اســتعرض رئيــس اللجنــة العليــا للفعاليــات الجماهرييــة حســن حــازب،
الخطــوات اإلجرائيــة التــي تمــت وجوانــب التنســيق مــع القطاعــات اإلجتماعيــة
واملدنيــة واملنظمــات وبرنامــج الفعاليــة وآليــة العمــل الكفيلــة بضمــان تعبــر
الفعاليــة عــن القطاعــات اإلجتماعيــة واملنظمــات والجماهــر.
حــر اللقــاء عــدد مــن أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى ومديــر مكتــب رئاســة
الجمهوريــة محمــود الجنيــد.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس اجتماعا موسعا ملناقشة أوضاع
أمانة العاصمة
[/18أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
تــرأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
اليــوم اجتماعــا موســعا ضــم عــدد مــن أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى والقائمــن
بأعمــال الــوزراء وقيــادة أمانــة العاصمــة ومكتــب رئاســة الجمهوريــة والبنــك
املركــزي.
واســتهل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اإلجتمــاع بقــراءة الفاتحــة عــى أرواح
الشــهداء األبــرار ..مرحبــا بالحارضيــن ..وأشــار إىل أن اإلجتمــاع يأتــي بشــكل
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اســتثنائي قبــل البــدء يف برنامــج املجلــس الســيايس األعــى ألهميــة وحساســية
موضــوع اإلجتمــاع املتعلــق بأوضــاع أمانــة العاصمــة والخدمــات املقدمــة للمواطنــن
ومصالحهــم الرئيســية وتخفيــف األعبــاء عنهــم واألرضار التــي لحقــت بالطــرق جراء
غــزارة األمطــار وتدفــق الســيول.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة بقــاء الوجــه الحضــاري الجامــع
لصنعــاء عاصمــة اليمــن يف أفضــل حاالتــه يف ظــل الظــروف الراهنــة للعــدوان
والحصــار.
ووجــه بتشــكيل لجنــة لدراســة الربامــج املتعلقــة بأعمــال صيانــة الطــرق والخدمــات
يف أمانــة العاصمــة وتوفــر مواردهــا امللحــة ،تتكــون مــن رئاســة الــوزراء ومكتــب
رئاســة الجمهوريــة وأمانــة العاصمــة والبنــك املركــزي ووزارة اإلدارة املحليــة ووزارة
الشــؤون القانونيــة عــى أن تخــرج اللجنــة بمعالجــات عاجلــة خــال ثالثــة أيــام.
كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رضورة تضافــر الجهــود بــن الجهــات
ذات العالقــة واســتمرار العمــل مــن منطلــق التكامــل بــن الجهــات املختصــة وتقييــم
أمــن العاصمــة إلحتياجــات األمانــة وبمــا يخفــف مــن األعبــاء عــى املواطنــن.
وقــال «املرحلــة حساســة واســتثنائية وتحتــاج إىل تضافــر الجهــود وتكامــل األدوار
ومعرفــة الجميــع للمهــام املناطــة بهــم والعمــل بــروح الفريــق الواحــد لخدمــة
املواطنــن وحفاظــا عــى الوطــن».
فيمــا أكــد عضــو املجلس الســيايس األعــى محمــد النعيمــي أهميــة مواجهــة التحديات
اإلقتصاديــة وأولويــة الخدمــات للمواطنــن ..مشــرا إىل برنامــج عمل املجلس مســتقبال
يف هــذا الجانــب وأعمــال التقييــم املســتقبلية املهمة للمؤسســات والربامــج واألداء.
واســتعرض عضــو املجلــس الســيايس األعــى جابــر الوهبانــي املراحــل التــي مــرت
بهــا اليمــن مؤخــرا ومــا يتعــرض لــه مــن تدمــر واســتهداف ممنهــج إلعادتــه إىل
الــوراء ..ولفــت إىل أهميــة إعــادة النظــر يف كل الطروحــات لتواكــب مرحلــة العــدوان
ومواجهتــه والظــروف اإلقتصاديــة الحرجــة التــي أوجدهــا العــدوان والحصــار
ومعالجــة املشــكالت وبنــاء الوعــي الوطنــي.
فيمــا أكــد القائــم بأعمــال رئيــس الــوزراء طــال عقــان عــى األولويــة املقــرة يف
ظــل الظــروف الراهنــة لصيانــة الطــرق ومواجهــة األرضار الناتجــة عــن العــدوان
واســتهداف الغــارات للطــرق والجســور والعبــارات وآثــار األمطــار والســيول.
وأشــار إىل الحلــول واملعالجــات التــي اتخــذت لتوفــر املــوارد العاجلة ملشــاريع صيانة
الطــرق وإعــادة تأهيلهــا يف املرحلــة الحاليــة ،وكــذا الخطــوات التــي يمكــن اتخاذهــا
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لتفعيــل القوانــن املتعلقــة ببعــض االيــرادات والعمــل وفــق رؤيــة تكامليــة فيمــا
يخــص أمانــة العاصمــة ومشــاريعها الخاصــة بتوفــر الخدمــات العامــة وصيانــة
الطــرق.
مــن جانبــه قــال أمــن العاصمــة عبــد القــادر هــال «إن كل يمنــي يدفــع ثمــن
العــدوان عــى الوطــن وإن صنعــاء مدينــة كل اليمنيــن بــكل مذاهبهــم وانتماءاتهــم
السياســية والجغرافيــة وتحــوي كل الطيــف اليمنــي».
وأشــار إىل حجــم مســئولية املجلــس املحــي يف أمانــة العاصمــة وحرصــه عــى تقديــم
الخدمــات للجميــع ومواجهــة الضغــط الســكاني نتيجــة النــزوح وارتفــاع عــدد
املركبــات املســجلة يف املــرور باألمانــة ومعالجــة األرضار الناتجــة عــن العــدوان وعــن
الظــروف الطبيعيــة أوال بــأول ويف مقدمتهــا الطرقــات التــي تنعكــس عــى حيــاة
أبســط املواطنــن وذوي الدخــل املحــدود.
واســتعرض أمــن العاصمــة مــا تتعــرض لــه الطرقــات املرصوفــة يف أمانــة العاصمــة
مــن أرضار ســنوية طبيعيــة ومتطلبــات الصيانــة وواقعهــا الحــايل وما يتطلــب العمل
لصيانتهــا وتحديثهــا ..مشــرا إىل االرضار الناتجــة عــن الســيول وميــاه االمطــار
والعقــود الســارية التــي توقفــت يف مجــال الطــرق يف امانــة العاصمــة وتمويالتهــا.
وأكــد أهميــة تكامــل الجهــود يف الظــروف الراهنــة ومعالجــة العقــود املتوقفــة وتلــك
الســارية الخاصــة بإنقــاذ الطــرق والحفــاظ عليهــا وعــى الخدمــات التــي تقدمهــا
والحــد مــن الخســارة املرتتبــة عــى ذلــك وتعزيــز املــوارد املتاحــة وتفعيــل القوانــن
املتعلقــة باملــوارد االضافيــة دون أعبــاء اضافية..وثمــن التعــاون القائــم مــع وزارة
اإلدارة املحليــة والجهــات الخدميــة واإليراديــة ..مشــيدا برتكيــز املجلــس الســيايس
األعــى عــى أن تكــون بواكــر أعمالــه همــوم وخدمــة املواطنــن وتلبيــة احتياجاتهــم.
كمــا اســتعرض القائــم بأعمــال وزيــر االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات مصلــح العزيــر
الجوانــب املتعلقــة بالرشاكــة مــع اإلدارة املحليــة وأمانــة العاصمــة بشــان املــوارد
املشــركة ومــا تقدمــه الــوزارة ومســتمرة يف تقديمــه والتفاهمــات القائمــة بينهــا
وبــن البنــك املركــزي ووزارة املاليــة بهــذا الخصــوص.
القائــم بأعمــال وزيــر اإلدارة املحليــة عبــد الســام الضلعــي أكــد إســتعداد الــوزارة
وقطاعاتهــا توفــر متطلبــات صيانــة الطــرق بأمانــة العاصمــة.
ولفــت إىل اآلثــار الســلبية التــي لحقــت املــوارد املشــركة جــراء العــدوان والحصــار
ومــا يفرضــه ذلــك مــن رضورة عمــل دراســة مشــركة يف هــذا الجانــب لســد
الفجــوات وتوفــر البدائــل ودراســة البدائــل املطروحــة وقيــاس مــدى فعاليتهــا
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وأثرهــا وتأثريهــا الحــايل واملســتقبيل.
يف حــن قــدم القائــم بأعمــال وزيــر االشــغال العامــة والطــرق الدكتــور عبــد امللــك
الجولحــي عرضــا ملــا تقــوم بــه الــوزارة وقطاعاتهــا يف مجــال مواجهــة أرضار
العــدوان واألمطــار والســيول عــى الطــرق والجســور بأمانــة العاصمــة وعىل مســتوى
الجمهوريــة والحفــاظ عــى شــبكة الطــرق موصولــة وحيويــة وتحــدي مخططــات
العــدوان بعــزل العاصمــة ورفــع كلفــة املعانــة عــى املواطنــن.
وأشــار إىل الصعوبــات التــي تواجــه الــوزارة ومــا اتخذتــه مــن تدابــر الســتمرار
مشــاريعها وبرامجهــا مــع أمانــة العاصمــة بهــذا الصــدد.
وأكــد القائــم بأعمــال وزيــر النفــط الدكتــور يحيــى األعجــم ومديــر عــام رشكــة
النفــط عــي الطائفــي أن الــوزارة والرشكــة عملــت عىل تجــاوز الكثــر مــن الصعوبات
التــي تواجههمــا بشــكل دائــم تحــت تأثــر العــدوان والحصــار والتزامهمــا بالتعــاون
مــع أمانــة العاصمــة وســداد التزاماتهــا القانونيــة تجاههــا.
بــدوره أكــد القائــم بأعمــال وزيــر الشــئون القانونيــة الدكتــور عبــد الرحمــن
املختــار أهميــة إحيــاء املبــادرات الفرديــة والجماعيــة يف مجــال الخدمــات العامــة
وأعمــال الصيانــة للطــرق واملصالــح العامــة والتخفيــف مــن األعبــاء املركزيــة يف ظــل
الظــروف الراهنــة وتكويــن وعــي جماعــي بذلــك وضبــط املــوارد وآليــات تحصيلهــا.
فيمــا أكــد رئيــس صنــدوق صيانــة الطــرق املهنــدس أنيــس الســماوي اســتمرار
الصنــدوق يف أعمــال الصيانــة مــع أمانــة العاصمــة ومختلــف محافظــات الجمهوريــة
وفتــح الطــرق والجســور وتقديــم الخدمــات دون أي اعتبــارات إال للواجــب الوطنــي
والخدمــي املتعلــق باملواطنــن والــدور املؤســي للصنــدوق.
حــر اإلجتمــاع أمــن عــام املجلــس املحــي بأمانــة العاصمــة أمــن جمعــان ومديــر
مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد ومديــر دائــرة اإلدارة املحليــة بمكتــب
رئاســة الجمهوريــة قاســم الحوثــي وعــدد مــن قيــادات أمانــة العاصمــة.

الرئيس الصماد يرأس االجتماع األول للجنة العسكرية واألمنية
[/21أغسطس ]2016/صنعاء – سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة
وأعضــاء املجلــس ،االجتمــاع األول للجنــة العســكرية واألمنيــة التــي شــكلها املجلــس
إلدارة امللــف العســكري واألمنــي.
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واســتهل االجتمــاع بقــراءة الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء وشــهداء املســرة الشــعبية
املؤيــدة للمجلــس التــي شــهدتها العاصمــة صنعــاء أمــس والتــي اســتهدفها قصــف
العــدوان بطائــرات  F16ســقط عــى إثرهــا ثالثــة شــهداء وعــرة جرحــى مــن
املواطنــن املشــاركني يف املســرة.
وأدان املجلــس واللجنــة هــذا االســتهداف الجبــان الــذي يضــاف إىل جرائــم الحــرب
والجرائــم ضــد اإلنســانية التــي يرتكبهــا العــدوان الســعودي األمريكــي يف اليمــن
بتواطــؤ وصمــت دويل ال يخــدم جهــود إحــال الســام والســام العاملــي.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،بالنجــاح التنظيمــي واألمنــي الــذي واكــب
املســرة الجماهرييــة الفريــدة مــن نوعهــا التــي قــال فيهــا الشــعب اليمنــي كلمتــه
الفصــل وأكــد فيهــا عــى خياراتــه املســتقبلية.
واعتــر مــا تــم انتصــار كبــر عــى كل املســتويات وتســتحق الجهــود األمنيــة
والتنظيميــة كل الشــكر والتقديــر مــن الجميــع عــى مــا قامــت بــه مــن حســن
التنظيــم والتأمــن والتعامــل مــع الحشــود الجماهرييــة الكبــرة.
ورحــب رئيــس املجلــس واألعضــاء بالكــوادر العســكرية واألمنيــة التــي تمثــل قــوام
اللجنــة العســكرية واألمنيــة.
ولفــت إىل أن العمــل الجــاري لتشــكيل الحكومــة والوضــع الراهــن والتحديــات بالغــة
القــوة املفروضــة عــى اليمــن تطلبــت التعزيــز بتشــكيل اللجنــة للقيــام باألعمــال
العســكرية واألمنيــة وتكامــل الجهــود واإلمكانــات وزيــادة كفــاءة األداء املؤســي
والبنــاء عــى مــا تحقــق مــن إنجــازات يف مواجهــة العــدوان والتحالــف العاملــي ضــد
اليمــن وأدواتــه وتوظيفــه لإلرهــاب بــكل أشــكاله يف هجومــه عــى اليمــن.
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل اإلنجــاز الفريــد لألجهــزة األمنيــة والجيــش واللجــان
الشــعبية طــوال الفــرة املاضيــة يف الحــد مــن اإلرهــاب ودحــره وتحجيمــه وتعزيــز
مكافحتــه.
وأكــد أن تشــكيل اللجنــة العســكرية واألمنيــة مطــروح منــذ مــا قبــل االتفــاق
وتشــكيل املجلــس الســيايس يف ســياق زيــادة فعاليــة األداء املؤســي وعــدم تداخــل
املهــام ومــن منطلــق حــرص الجميــع عــى العمــل الوطنــي الخالــص وتعزيــز الــروح
الوطنيــة والعمــل بــروح الفريــق الواحــد يف مواجهــة التحديــات التــي تســتهدف
اليمــن وكل اليمنيــن.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل األدوار املناطــة باللجنــة العســكرية
واألمنيــة ومــا ســتحققه عــر ذلــك مــن رســم للخطــط ودعــم للقــرار يف املجلــس
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الســيايس األعــى وتوســيع دائــرة اآلراء واألفــكار وتبــادل الخــرات وتطويرهــا وعكــس
ذلــك يف العمــل امليدانــي واســتيعاب كافــة التطــورات الحاليــة واملســتقبلية وتعزيــز
دور مؤسســات الدولــة األمنيــة والعســكرية.
مــن جانبــه أكــد نائــب رئيــس املجلــس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة عــى الــدور
االستشــاري والتنظيمــي والتنفيــذي الــذي ســتقوم بــه اللجنــة العســكرية واألمنيــة
ومــا يعــول عليهــا يف توحيــد الجهــود واالســتفادة مــن تراكــم التجربــة للجيــش
واللجــان الشــعبية والتكتيــك الــذي اســتخدم يف املواجهــة عــى مــدى عــام ونصــف
وتعزيــزه.
ولفــت إىل النقاشــات التــي ســبقت تشــكيل اللجنــة العســكرية واألمنيــة والتــي كانــت
تصــب جميعهــا يف تحقيــق املصلحــة العامــة وتعزيــز املؤسســتني األمنيــة والعســكرية
والقــوة األمنيــة والدفاعيــة لليمــن ووجــود وثبــات املؤسســات الرســمية.
وأشــار لبــوزة إىل مــا يمكــن أن تقدمــه اللجنــة مــن إضافــة نوعيــة يف مجــال عملهــا
واألولويــات الرئيســية املتمثلــة يف مواجهــة العــدوان وصــوال إىل بقيــة املراحــل
املســتقبلية وعــر تكامــل الجهــود واملســاندة القائمــة عــى العمــل بــروح الفريــق
الواحــد.
فيمــا أشــار عضــو املجلــس الســيايس األعــى صــادق أمــن أبــو راس إىل أن اللجنــة
العســكرية واألمنيــة تشــكل فريقـا ً واحــدا ً هدفــه خدمــة اليمــن كقيمــة واحــدة فــوق
الجميــع وهــو املنطلــق الــذي ســيتعامل معهــا املجلــس الســيايس األعــى مــن خاللــه
وســيحوزون عــى احــرام وثقــة وتقديــر الشــعب اليمنــي.
ولفــت إىل مــا يمثلــه موقــع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــن ســلطة القائــد
األعــى للقــوات املســلحة واألمــن ودور اللجنــة يف الجانــب التنفيــذي للمهــام الكبــرة
التــي تنتظرهــا واملســئولية الكبــرة امللقــاة عــى عاتــق أعضائهــا وهــم جــزء مــن
الشــعب ومــا ينتظرهــم مــن واجبــات تخفيــف األعبــاء واملظالــم وضبــط العمــل
األمنــي يف املرافــق األمنيــة وتفعيــل القوانــن العامــة والعمــل كقــوة تنفيذيــة يف
امليــدان ورفــع الخطــط والربامــج لرئيــس املجلــس إلقرارهــا.
وأكــد أبــو راس أن اللجنــة العســكرية واألمنيــة لجنــة وطنيــة ال تخضــع ألي طــرف
بــل خاضعــة لليمــن وخدمــة اليمــن ،خدمــة تجمــع الجميــع يف ســفينة واحــدة
تتطلــب أن يحســن الجميــع قيادتهــا والوصــول بهــا إىل بــر االمــان ..الفتــا إىل أن
املجلــس الســيايس األعــى ســيكون عونــا للجنــة يف كل أعمالهــا وخططهــا.
واســتعرض أعضــاء اللجنــة يف االجتمــاع مهــام اللجنــة وآليــات التنســيق والعمــل
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مــع املجلــس الســيايس األعــى وأجهــزة ومؤسســات الدولــة ..مؤكديــن اســتعدادهم
الكامــل للعمــل بــروح الفريــق الواحــد وأن اللجنــة ســتظل يف حالــة انعقــاد دائــم
الســتكمال آليــات وأدوات عملهــا والعمــل عــى تطبيــع الحيــاة األمنيــة واالجتماعيــة
ورفــع الخطــط والربامــج واملقرتحــات لرئيــس املجلــس.
وأشــاروا إىل األولويــات التــي تشــكل حجــر األســاس لعمــل اللجنــة والبنــاء عــى
النجاحــات التــي تحققــت طــوال الفــرة املاضيــة وتعزيزهــا.
حرض االجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبد القادر الجنيد.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يكلف الوزراء والقائمني باألعمال
بتصريف أعمال الوزارات
[/22أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
أصــدر األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم قــرارا بتكليــف
الــوزراء والقائمــن بأعمــال الــوزراء بترصيــف أعمــال الــوزارات إىل حــن تشــكيل
الحكومــة الجديــدة.

الرئيس الصماد جيري اتصاالت مبحافظي احملافظات
[/22أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
أجــرى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم اتصــاالت هاتفيــة
بمحافظــي املحافظات.
جــرى خــال االتصــاالت مناقشــة أوضــاع املحافظــات واملشــكالت التــي تواجههــا
وأحــوال املواطنــن فيهــا ومســتوى تقديــم الخدمــات العامــة ومــدى اســتقرارها،
وســر العمــل يف الجوانــب اإلداريــة واملرافــق العامــة واملكاتــب التنفيذيــة ومســتوى
تفعيــل املجالــس املحليــة.
كمــا جــرى خــال االتصــاالت مناقشــة اإلجــراءات التــي تتخذهــا قيــادات املحافظــات
لتخفيــف األعبــاء عــى املواطنــن جــراء العــدوان والحصــار االقتصــادي والجــوي
الخانــق ،ومســتوى توفــر الخدمــات الصحيــة وكــذا نتائــج تقييــم ســر االختبــارات
العامــة.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالــدور الوطنــي الخــاق واملتميــز الــذي
عمــل مــن خاللــه جميــع محافظــي املحافظــات ،وجهودهــم لتعزيــز أمــن املواطنــن
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والتفانــي يف اســتمرار مؤسســات الدولــة وارتباطهــا بواجباتهــا اليوميــة ،والتكامــل
مــع املجالــس املحليــة ومواجهــة التحديــات واملؤامــرات والصعوبــات القاهــرة طــوال
الفــرة املاضيــة ،والحفــاظ عــى الــروح الوطنيــة واملهنيــة يف األداء وااللتــزام والتعامل.
وأكــد الحــرص عــى االلتقــاء بهــم جميعــا ومواصلــة العمــل عــى اســتعادة برامــج
التطويــر والتنميــة وتعزيــز جهــود إحــال الســام ومعالجــة أرضار العــدوان
والحصــار ،ومواجهــة املؤامــرة عــى النســيج االجتماعــي اليمنــي الثابــت والراســخ
الــذي لــم يعــرف التطــرف يف األفــكار أو الدوافــع أو املناطقيــة واملذهبيــة وكل األفــكار
الهدامــة يف تاريخــه اإلنســاني الطويــل املشــهود بــه.
مــن جانبهــم عــر محافظــو املحافظــات عــن ســعادتهم باتصــال رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى ..مؤكديــن اســتمرارهم يف أعمالهــم انطالقــا مــن واجــب الــوالء
الوطنــي ،كــون املهمــة التــي يؤدونهــا مهمــة وطنيــة ال تقبــل املزايــدة أو الرضــوخ
ألي اعتبــارات غــر اعتبــارات الوطــن واملواطــن ،والحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة.
وثمنــوا الجهــود التــي تبــذل يف ســبيل إحــال الســام وإنهــاء العــدوان والحصــار
الجائــر عــى اليمــن والتأييــد الشــعبي لهــذه الجهــود وأحقيــة اليمــن بالحريــة
واالســتقالل واالســتمرار يف البنــاء والتقــدم وتعزيــز التجربــة الديمقراطيــة وتطبيــع
الحيــاة يف كل املجــاالت.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يتلقى اتصاال من السفري الصيني
[/11سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
تلقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم اتصــاال هاتفيــا
مــن الســفري الصينــي لــدى اليمــن تيــان تــي.
جــرى خــال االتصــال بحــث العالقــات الثنائيــة بــن البلديــن الصديقــن والتطورات
الراهنــة ومســار عمليــة الســام يف اليمــن ،ومــا يطمــح إليــه الطرفــان لتطويرهــا
وتعزيزهــا ،باإلضافــة إىل مســتجدات األوضــاع عــى األصعــدة االنســانية وامليدانيــة
والسياســية.
وخــال االتصــال أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى حــرص اليمــن عــى عالقتهــا
بجميــع أصدقائهــا الذيــن تجمعهــا بهــم املصالــح املشــركة والعالقــات الدائمــة
القائمــة عــى االحــرام املتبــادل ،وعــى عالقتهــا التاريخيــة بجمهوريــة الصــن
الشــعبية التــي كان لهــا ســبق املســاندة لليمــن دائمــا يف عمليــات التحــول الســيايس
واالقتصــادي والتنمــوي منــذ أواســط القــرن العرشيــن.
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وأعــرب عــن تطلــع املجلــس الســيايس األعــى لــدور صينــي أكثــر فعاليــة مــن أجــل
وقــف العــدوان عــى اليمــن ،مؤكــدا االســتعداد الدائــم للتعاطــي مــع أي مبــادرات
وجهــود تحقــق الحــل الشــامل وتــريس الســام الدائــم القائــم عــى التوافــق
والتشــارك البنــاء.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالسياســة الصينيــة املتوازنــة والبنــاءة ومــا
تشــهده مــن تطــورات ومبــادرات مــن اجــل إحــال الســام يف الــرق األوســط..
وحمــل األخ الصمــاد ســعادة الســفري نقــل تحياتــه وتحيــات اعضــاء املجلــس للرئيس
والقيــادة الصينيــة.
مــن جانبــه عــر الســفري تيــان تــي عــن تهانيــه لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى
بمناســبة عيــد األضحــى املبــارك ،متمنيــا أن يحــل الســام عــى اليمــن رسيعــا.

رئيس جملس القضاء يرفع برقية تهنئة لرئيس وأعضاء اجمللس
السياسي األعلى مبناسبة عيد األضحى
[/11سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
رفــع رئيــس مجلــس القضــاء األعــى القــايض الدكتــور عبدامللــك ثابــت األغــري
برقيــة تهنئــة لرئيــس وأعضــاء املجلــس الســيايس األعــى وكافــة أبنــاء الشــعب
اليمنــي وأعضــاء الســلطة القضائيــة بمناســبة عيــد األضحــى املبــارك ..جــاء فيهــا:
األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وأعضــاء املجلس الســيايس
األعــى املحرتمون..
يرسنــي أصالــة عــن نفــي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس القضــاء األعــى وكافــة
منتســبي الســلطة القضائيــة أن نعــر لكــم عــن أصــدق التهانــي وأســمى التربيــكات
بحلــول عيــد األضحــى املبــارك.
راجيــن مــن اللــه العــي القديــر أن يكلــل بالنجــاح كل خطاكــم يف قيــادة ســفينة
الوطــن إىل بــر األمــان منترصيــن عــي جميــع تلــك العوائــق االقتصاديــة والسياســية
واالجتماعيــة التــي فرضتهــا قــوى العــدوان عــى شــعبنا اليمنــي وبجانبكــم العديــد
مــن أبنــاء اليمــن املخلصــن الذيــن نــذروا انفســهم للدفــاع عــن الوطــن وجعلــوا
مــن اليمــن حصنــا منيعــا وصعــب املنــال أمــام قــوى العــدوان ،مســتلهمني العــر
والعظــات مــن هــذه املناســبة الكريمــة يف معانــي التضحيــة مــن أجــل خدمــة الوطــن
ورص الصفــوف يف ســبيل مواجهــة مــا يتعــرض لــه اليمــن مــن عــدوان غاشــم.
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وختامــا نســأل اللــه العــي القديــر أن يعيــد هــذه املناســبة عــى الجميــع بموفــور
الصحــة ودوام العافيــة وعــى وطننــا الغــايل بالعــزة والنــر والتمكــن وعــى أمتنــا
العربيــة واإلســامية باإلخــاء والتالحــم.

القائم بأعمال وزير الدفاع ونائب رئيس هيئة األركان العامة يرفعان
برقية تهنئة مبناسبة عيد األضحى املبارك
[/12سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
رفــع القائــم بأعمــال وزيــر الدفــاع رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن
حســن ناجــي خــران ونائــب رئيــس هيئــة االركان العامــة اللــواء الركــن زكريــا
يحيــى الشــامي اليــوم برقيــة تهنئــة بمناســبة عيــد األضحــى املبــارك اىل الســيد
عبدامللــك بــن بــدر الديــن الحوثــي قائــد الثــورة واألخ صالــح الصمــاد رئيــس
املجلــس الســيايس األعــى ونائبــه الدكتــور قاســم لبــوزة ..جــاء فيهــا:
يطيــب لنــا أن نرفــع إليكــم باســم كل مقاتــل وكل بطــل مــن أبطــال القــوات
املســلحة واألمــن ومــن اللجــان الشــعبية أزكــى التهانــي وأطيــب التربيــكات بحلــول
عيــد األضحــى املبــارك وندعــو اللــه ســبحانه وتعــاىل أن يعيــده عليكــم وعــى شــعبنا
وقواتنــا املســلحة ولجاننــا الشــعبية بالخــر واليمــن والــركات.
كمــا نبتهــل اىل املــوىل عــز وجــل أن يحيطكــم بعافيتــه ورعايتــه وحفظــه ويبــارك
كل خطواتكــم يف خدمــة امتكــم وشــعبكم ووطنكــم الغــايل يمــن االيمــان والحكمــة..
يمــن العــزة والكرامــة واملجــد والعطــاء.
ونؤكــد لكــم أن املقاتلــن األبطــال رجــال الرجــال يف مواقعهــم العســكرية ويف أماكــن
مرابطتهــم يف الجبهــات ويف مياديــن املواجهــات ويف مــا وراء الحــدود يثقــون بقيادتكم
الحكيمــة ومؤمنــن باملبــادئ العظيمــة املباركــة التــي تجمــع كل أبنــاء الشــعب اليمني
مــن أقصــاه اىل أقصــاه ،التــي حرصتــم وتحرصــون عــى أن تكــون املحــرك الفاعــل
لــكل تحركاتكــم مــن أجــل اليمــن وعزتهــا واســتقاللها وثبــات موقفهــا املبدئــي
وكرامتهــا الوطنيــة.
ويــرون ان القــرار التاريخــي الحكيــم الــذي اتخــذه العقــاء والحكمــاء واملرجعيــات
السياســية واالجتماعيــة بالتوقيــع عــى اتفــاق صنعــاء التاريخــي بتشــكيل املجلــس
الســيايس األعــى كمنظومــة سياســية وطنيــة لتتحمــل أعظــم وأجــل املهــام الوطنيــة
التاريخيــة ويف مرحلــة اســتثنائية ووقــت عصيــب ويف ظــل أقــى التحديــات وأهــم
وأعظــم االســتحقاقات التاريخيــة التــي أوجبتهــا املرحلــة الراهنــة مرحلــة عــدوان
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غاشــم همجــي وبربــري بــكل مــا تعنيــه الكلمــة ،ضــد شــعبنا الصابــر املرابــط
واملســالم املحــب للســام لكنــه يرفــض الخنــوع وال يقبــل املســاس بكرامتــه
وبوحدتــه وبأمنــه وباســتقراره ،وال يــردد يف رد الصــاع صاعــن لــكل معتــد أثيــم
ـال متجــر.
ولــكل متعـ ٍ
ال نقــول ذلــك مــن بــاب املبالغــات الكالميــة وإنمــا مــن واقــع معــاش شــهده القريب
والبعيــد ،وتأكــد لقــوى البغــي والعــدوان والطغيــان ان ثمــن املســاس بالكرامــة
اليمنيــة الوطنيــة باهــظ وقــاس ومدمــر وان االعتــداد برتســانات االســلحة الفتاكــة
والحديثــة ال يعنــي شــيئا ً أمــام املقاتــل اليمنــي وأمــام هــذا الشــعب األبــي العظيــم
ولقــد تأكــد للعــدوان وأذيالــه ومرتهنيــه ومــن يــدور يف فلكهــم أن اليمانــي ال يطــوع
وال يســتوطأ جــداره ،وال يفكــر مــن االقــراب مــن قيمــه وســيادته وعزتــه وكرامتــه
إال مــن دفعتــه أقــداره املحتومــة ليلقــى مرصعــه ونهايتــه املؤملــة عــى يــد الرجــال
البواســل األبطــال الذيــن يجرعونــه كأس املــوت ويوردونــه اىل هالكــه األكيــد.
يف هــذه املحطــة الحاســمة ويف موقــف التــذكار الكريــم نــود أن نقــف إجــاال ً ومهابــة
واعتــزازا ً للشــهداء األجــاء األبــرار امليامــن الذيــن رووا بدمائهــم الزكيــة الثــرى
الطاهــر ألرضنــا املباركــة وإنهــا لوقفــة يشــهد لهــا التاريــخ وســيحفظها ألنهــا تجــل
رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه.
ونؤكــد أن هــذه املرحلــة مرحلــة التحديــات قــدر لكــم أن تقــودوا اليمــن وتديــرون
شــؤون شــعبها ،وان تتولــوا يف ذات الوقــت مواجهــة أعتــى عــدوان تقــوده وتخطــط
لــه أمريــكا وأعوانهــا مــن صهاينــة الغــرب وصهاينــة املنطقــة العربيــة ومــن
صهاينــة اليهــود وهــو عــدوان كونــي انتظمــت فيــه كل املؤامــرات ،وتــوارت خلفــه
كل حســابات االســتعمار الجديــد ،ومحــاوالت فــرض الهيمنــة واالســتبداد والوصايــة
وحاولــت املؤسســات الدوليــة أن توجــد لــه الغطــاء الــدويل ولكنــه غطــاء مخاتــل
ومــراوغ يقــف بــكل صفاقــة وخساســة اىل جانــب القتلــة واملتســلطني وشــياطني
االحتــال واالســتعمار.
ولقــد ثبــت أن قيادتكــم الحكيمــة والشــجاعة واملؤمنــة قــد أصابــت كبــد الحقيقــة
وكشــفت كل زيــف وفضحــا كل إدعــاء مــن ادعــاءات القــوى املهيمنــة املتســلطة
والقائمــة عــى دمــاء وأشــاء املواطنــن املســاملني يف اليمــن ويف غريهــا مــن مناطــق
الــراع التــي اشــعلوها وغذوهــا وحشــدوا مــن أجلهــا تحالفاتهــم الشــيطانية.
ـان مــن اندفــاع طائــش لعــدوان قاتــل مدمــر شــن
وهــا نحــن عــى اعتــاب عــام ثـ ٍ
أقــذر وأبشــع عــدوان ضــد اليمــن وشــعبها الحضــاري ،وبــدم بــارد وبمــوت ضمــر
ودمــروا األحيــاء الســكنية ،واســتطاعوا أن يصلــوا بقتلهــم وبشــاعة اســتهدافهم إىل
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األطفــال وإىل النســاء لكنهــم ظلــوا لقرابــة العامــن عاجزيــن أن ينالــوا مــن عظمــة
وقــوة وصالبــة إرادة املقاتــل اليمنــي الــذي فــرت األســلحة واملدرعــات أمام الشــجاعة
النــادرة ألبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية ،وأبنــاء القبائــل اليمنيــة الذيــن علمــوا
جحافــل العــدوان معنــى الرجولــة ،وقيــم البطولــة والتضحيــة والفــداء.
ونثــق أن بطــوالت رجالنــا امليامــن والشــجعان ســوف تكــون عناويــن رئيســية
ومهمــة يف كل املوســوعات العســكرية الذيــن مثلــت كل اســهاماتهم يف مياديــن القتــال،
ومعــارك املنازلــة والتصــدي للعــدوان ،موضوعــات مهمــة يف مختلــف االســراتيجيات
العســكرية رغمــا ً عــن العــدوان وزبانيتــه وطغاتــه وأذنابــه الصغــار والكبــار..
ورغم ـا ً عــن آلياتــه االعالميــة املضللــة.
ونؤكــد هنــا أن العــدوان تأكــد لــه بعــد أن طالــه األبطــال واقتحمــوا عليــه أســواره
وتحصيناتــه وبعــد أن تأكــد لــه أن ذراعنــا الصاروخيــة تمتلــك كامــل القــدرة
والخــرات ،واملهــارة يف أن تصــل إىل أبعــد مــن الطائــف وقــادرة أن تصــل إىل أهدافهــا
بدقــة عاليــة ،وبقــدرة تدمرييــة ال يتصورهــا العــدوان ومتحالفــوه وداعمــوه ومــن
الرشعيــة الحقيقيــة ومــن واقــع حقنــا الوطنــي والقانونــي والــدويل أن نــردع العدوان
بعــد أن اســتفحلت بشــاعته وتجــاوزه لــكل القيــم واألصــول التــي أكدهــا القانــون
الــدويل واإلنســاني ،وتجــاوزت تمادياتــه إىل الحــد الــذي لــم يعــد أمامنــا غــر تأديبــه
بمــا يتناســب وحجــم بشــاعته وأعمالــه اإلجراميــة ولدينــا مــا يكفــي إلقنــاع العــدوان
أن املعادلــة اختلفــت ،وأن عليــه أن يكــون عــى يقــن أنــه يف متنــاول أســلحتنا وذراعنا
الصاروخيــة ودفاع ـا ً عــن شــعبنا ســنذيقه ويــات مغامراتــه الطائشــة.
نحــن نــدرك تطــورات املواقــف السياســية ،ونــدرك جيــدا ً املســؤوليات امللقــاة علينــا،
ونثــق أنكــم أقــدر وأكفــأ وأجــدر مــن يديــر هــذه التفاعــات السياســية واالجتماعيــة
وستســهمون يف رســم معالــم اتجاهــات الدفــاع والبنــاء وســتجدون القــوات املســلحة
واللجــان الشــعبية دومــا ً عــى أهبــة االســتعداد لتنفيــذ كل مــا يســند إليهــم مــن
مهــام ومــن واجبــات وهــم يســتهينون بــكل تضحيــة ويســرخصون دمائهــم
وأرواحهــم مــن أجــل اليمــن ومــن أجــل أمنهــا واســتقرارها ومــن أجــل وحدتهــا
وأننــا لنــرى حجــم االنهيــارات النفســية واملعنويــة والعســكرية للعــدوان الذيــن
اســتجلبوا كل املرتزقــة واملنتفعــن واملتاجريــن بالدمــاء ..لكنهــم مــا زالــوا وســيظلون
يتخبطــون وتبتلعهــم أرض اليمــن التــي أكــدت كل مراحــل التاريــخ أنهــا مقــرة
الغــزاة واملحتلــن.
مــرة أخــرى نجــدد لكــم التهانــي الصادقــة ..وندعــو اللــه أن يعيــد عيــد األضحــى
املبــارك عــى شــعبنا ووطننــا بالخــر والــركات ،ونؤكــد لكــم أن أبطالنــا يمرغــون
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وســيواصلون يمرغــون أنــوف األعــداء بالــراب ويصوغــون املالحــم البطوليــة ..دفاعـا ً
عــن الحــق وعــن وطــن وشــعب عــرف معنــى الكرامــة والحريــة والتحــرر مــن
الهيمنــة واالســتحواذ ..واالرتهــان..
الرحمــة والغفــران والجنــات الفســيحة لشــهدائنا األبرار..والثبــات ألبطالنــا يف مواجهة
العــدوان ..واملجــد لشــعبنا اليمنــي البطل

وزير الداخلية يرفع برقية تهنئة لرئيس اجمللس السياسي االعلى
مبناسبة عيد االضحى املبارك
[/12سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
رفــع وزيــر الداخليــة اللــواء جــال الرويشــان برقيــة تهنئــة إىل رئيــس املجلــس
الســيايس االعــى صالــح الصمــاد ونائبــه الدكتور قاســم لبــوزة وجميــع ابناء الشــعب
اليمنــي وكافــة منتســبي االجهــزة األمنيــة بمناســبة حلــول عيــد االضحــى املبــارك
أعــاده اللــه عــى األمــة العربيــة واالســامية باليمــن والخــر والــركات ..جــاء فيهــا:
ننتهــز هــذه األيــام املباركــة لنرفــع إليكــم وأعضــاء املجلــس الســيايس وكافــة أبنــاء
الشــعب اليمنــي أســمى آيــات التهانــي والتربيــكات بحلــول عيــد األضحــى املبــارك
ســائلني املــوىل القديــر ان يعيــده عــى شــعبنا وقــد تحقــق مــا يصبــو اليــه مــن
أمــن واســتقرار وإفشــال لــكل مخططــات العــدوان عــى اليمــن وشــعبه ووحدتــه
وحضارتــه.
واننــا نجــد هــذه املناســبة الدينيــة الجليلــة فرصــة لنؤكــد لكــم مباركــة كل منتســبي
املؤسســة األمنيــة لخطــوات املجلــس الســيايس يف الحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة
وتفعيــل العمــل بالدســتور والقوانــن النافــذة ورص الصفــوف يف مواجهــة العــدوان
وأدواتــه يف الداخــل والخــارج.
كمــا نؤكــد لكــم ولــكل أبنــاء الشــعب اليمنــي العظيــم أن رجــال األمــن واللجــان
األمنيــة الذيــن قدمــوا التضحيــات الجســام دفاعـا ً عــن الوطــن ومكتســباته عازمــون
عــى االســتمرار يف هــذا النهــج املقــدس ،متصديــن لــكل مــن تســول لــه نفســه
املســاس باألمــن واالســتقرار ومكتســبات الشــعب اليمنــي ووحدتــه.
مبتهـاً إىل اللــه العــي القديــر بالرحمــة لشــهداء الوطــن والشــفاء للجرحــى والعــزة
للشــعب اليمنــي الصامــد ..وكل عــام والجميــع بخــر.
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مستشار رئاسة اجلمهورية يهنئ رئيس اجمللس السياسي ونائبه
بعيد األضحى
[/12سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
بعــث مستشــار رئاســة الجمهوريــة اللــواء ركــن خالــد أبوبكــر بــاراس برقيــة تهنئــة
إىل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى صالــح الصمــاد ونائــب رئيــس املجلــس الدكتــور
قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس بمناســبة عيــد األضحــى املبــارك جــاء فيهــا:
نتقــدم إليكــم بأطيــب التهانــي والتربيــكات بمناســبة عيــد األضحــى املبــارك ســائلني
املــوىل عــز وجــل أن يعيــده عليكــم وعــى شــعبنا اليمنــي الصابــر والصامــد واألمــة
العربيــة واإلســامية بالخــر واليمــن والــركات وهــي فرصــة ننتهزهــا كذلــك لتهنئــة
الرشفــاء يف مياديــن البطولــة والــرف أبطــال جيشــنا اليمنــي ولجاننــا الشــعبية
الذيــن جســدوا أروع مالحــم الصمــود يف وجــه تحالــف العــدوان الغاشــم ومرتزقتــه.
إن أهــم درس يمكــن أن نســتفيده مــن هــذه الشــعائر الدينيــة العظيمــة هــو الصــر
واملصابــرة وهــذا مــا نحــث بــه شــعبنا اليمنــي العظيــم بــأن يواصــل صــره
وصمــوده فالعــدوان ومرتزقتــه قــد أيقنــوا أن إرادة الشــعب اليمنــي قــد انتــرت
فلجــأوا إىل إســتخدام أســاليب قــذرة لينالــوا مــن هــذه اإلرادة الصلبــة مــن خــال
الضغــوط اإلقتصاديــة وخلــق األزمــات ولكننــا عــى ثقــة أن الشــعب اليمنــي العظيــم
كمــا صمــد قرابــة  18شــهرا يف وجــه العــدوان قــادر عــى إفشــال كل مخططاتــه
ومؤامراتــه الراميــة للنيــل مــن جبهــة الصمــود الوطنيــة.

اجلبهة الوطنية ألبناء احملافظات اجلنوبية ملناهضة الغزو تهنئ
الشعب اليمني بعيد األضحى
[/12سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
هنــأت الجبهــة الوطنيــة ألبنــاء املحافظــات الجنوبيــة ملناهضــة الغــزو واإلحتــال
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد ونائــب رئيــس املجلــس
الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس والشــعب اليمنــي بمناســبة عيــد األضحــى
املبارك..وحيــت الجبهــة يف برقيتهــا كل الرشفــاء املدافعــن عــن الوطــن والصامديــن يف
كل املواقــف الوطنيــة التــي ترفــع رايــة الوطــن ويف مقدمتهــم املرابطــون يف الجبهــات
مــن الجيــش واللجــان الشــعبية وكل مواطــن حمــل بندقيتــه وقلمــه وصوتــه ضــد
العــدوان.
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وأعربــت الجبهــة عــن التهانــي إىل كل الرشفــاء مــن أبنــاء املحافظــات الجنوبيــة
الذيــن قالــوا ال للعــدوان ال إلحتــال همجــي مغتصــب ..مطالبــة كل الرشفــاء األحــرار
يف الجنــوب إىل النهــوض والصحــوة وطــرد املحتــل.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس اجتماع موسع لألجهزة
القضائية والرقابية واألمنية
[/20سبتمرب ]2016/صنعاء – سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم االجتمــاع املوســع
لألجهــزة القضائيــة والرقابيــة واألمنيــة والخــاص بإقــرار آليــة تفعيــل عمــل
املنظومــة الرقابيــة والضبطيــة والقضائيــة الهادفــة إىل تحقيــق التكامــل بــن املهــام
واالختصاصــات يف ســلطات الدولــة ومواجهــة متطلبــات املرحلــة.
ويف االجتمــاع أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة العمــل يف كل مؤسســات
الدولــة وفــق طبيعــة املرحلــة وتجــاوز الروتــن وبمــا تمليــة الطبيعــة الحساســة
للمؤامــرة عــى اليمــن التــي تأتــي يف إطــار املؤامــرة األمريكيــة الكبــرة لتفتيــت
املنطقــة والرتكيــز عــى اليمــن الــذي يحمــل مــروع تحــرري وطنــي حقيقــي.
وأشــار إىل األبعــاد التــي تحملهــا املفاوضــات مــن أســاليب كســب الوقــت والحــرب
النفســية ومــا بــدا يتكشــف للعالــم مــن أســاليب أمريــكا يف إدارة املفاوضــات عــى
هــذا النهــج الــذي يقــوي تحالفــات الــر والقاعــدة وداعــش يف العالــم ..الفتــا إىل
تطــورات امللــف الســوري ومــا حصــل مــع روســيا مؤخــرا فيــه مــع أمريــكا.
وبــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــا تحملــه الفريــق الوطنــي والوطــن عمومــا
يف ســبيل الوصــول إىل حلــول ســلمية وتحقيــق الســام والدائــم والشــامل واالســتمرار
يف املــي عــى نفــس املبــادئ واألهــداف بالتــوازي مــع املقاومــة والصمــود بالنفــس
الطويــل.
وشــدد عــى رضورة العمــل وفــق آليــة الحلــول واملبــادرات والتقييــم واالنجــاز املزمــن
وعــدم ربــط املتــاح بغــر املتــاح ومواجهــة التحديــات والصعوبــات بــروح الفريــق
والواحــد وتكامــل األدوار وتطــور االنجــاز وتراكمــه.
فيمــا أشــار عضــو املجلــس الســيايس األعــى محمــد النعيمــي عضــو اللجنــة إىل مــا
ســتقوم بــه اللجنــة العليــا لتفعيــل األجهــزة الرقابيــة مــن أعمــال تحقــق حــر
القضايــا واملشــكالت وتضــع الحلــول واملعالجــات وتفعــل الرقابــة املصاحبــة وتعزيــز
الــروح الوطنيــة والتكامليــة يف األداء بــن املؤسســات.
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واســتعرض رئيــس مجلــس القضــاء األعــى الدكتــور عبــد امللــك االغــري ما يقــوم به
املجلــس مــن أعمــال للوصــول إىل تكامــل األدوار ومــا يمكــن القيــام بــه مــن أعمــال
تعــزز ذلــك ملواجهــة طبيعــة املرحلــة وانجــاز القضايــا واألحــكام.
بــدوره أكــد النائــب العــام عبــد العزيــز البغــدادي أهميــة معالجــات االزدواج
بــن األجهــزة الرقابيــة والصعوبــات املتعلقــة بمرحلــة الرقابــة ومرحلــة الضبــط
والتحقيــق ومرحلــة التقــايض وصــدور األحــكام وفــق آليــة تحــدد العالقــة بــن
األجهــزة املختلفــة يف هــذا الجانــب وتحقــق اســتقاللية األجهــزة وتجنيبهــا املشــكالت
واملعوقــات الســابقة.
مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود عبــد القــادر الجنيــد اســتعرض مــا اقــره
املجلــس الســيايس األعــى مــن آليــة تفعيــل عمــل املنظومــة الرقابيــة والضبطيــة
والقضائيــة بهــدف تكامــل املهــام واالختصاصــات وإعمــال مبــدأ رقابــة األداء اإلداري
واملــايل وااللتــزام بالنظــم والقوانــن وإيقــاف حــاالت ســوء اســتخدام الســلطة
والوظيفــة العامــة وحمايــة املواطنــن مــن االســتغالل يف االحتياجــات الخدميــة
والســلعية واالســتهالكية.
وأشــار إىل مــا اقــر املجلــس العمــل بــه مــن مســاندة أجهــزة الدولــة يف أداء
مهامهــا واملشــاركة الفاعلــة يف مواجهــة اآلثــار والتداعيــات الناجمــة عــن العــدوان
والحصــار وأعمــال النــزول امليدانــي املــوازي ألعمــال اللجنــة العليــا ملتابعــة الوضــع
االقتصــادي ،واللجنــة العليــا ملكافحــة التهريــب والتهــرب الرضيبــي والجمركــي
وتفعيــل أداء النيابــات واملحاكــم تجــاه كل مــا يمــس االقتصــاد الوطنــي والســلم
واألمــن االجتماعيــن ورسعــة البــت يف القضايــا املتعلقــة باملــال العــام وفــق القوانــن
النافــذة واآلليــات التنظيميــة املقرتحــة.
فيمــا تطــرق رئيــس الهيئــة العليــا للرقابــة عــى املناقصــات واملزايــدات عبــد امللــك
العــريش إىل مــا يمكــن أن توفــره الفعاليــات الحاليــة واآلليــة الرقابيــة مــن مســاندة
ألعمــال تطويــر ترشيعــات األجهــزة الرقابيــة وتطويــر الرقابــة عــى مشــريات
الدولــة.
رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة الدكتــور أبــو بكــر الســقاف أكــد
عــى أهميــة العمــل وفــق برامــج األنشــطة الحرجــة يف الظــروف الراهنــة وجوانبهــا
املختلفــة واملقرتحــات الكفيلــة بتحقيقهــا واألنشــطة ذات الطبيعــة االســتثنائية
واألجهــزة التــي يمكــن أن تســند إليهــا مثــل هــذه األعمــال وتكامــل الجهــود وبمــا
يكفــل فعاليــة اآلليــة املقرتحــة وتطويــر أداء األجهــزة وأعمالهــا.
واســتعرض وزيــر الخدمــة املدنيــة والتأمينــات الدكتــور احمــد الشــامي مــا تقــوم
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بــه الــوزارة مــن أنشــطة وبرامــج مســتمرة يف إطــار عملهــا الروتينــي واالســتثنائي
يف إســراتيجية التصحيــح الوظيفــي ومــا تــم إنجــازه ومــا يتطلــب انجــازه قــرارات
وتوجيهــات مــن الجهــات ذات العالقــة واآلليــات املقرتحــة ملعالجــة االختــال يف بعض
الجهــات ومــا يمكــن أن يتــم تحقيقــه مــن خــال اآلليــة املقــرة.
مــن جانبــه أشــار وكيــل وزارة املاليــة أمــن عبــد العزيــز إىل أهميــة الرقابــة املصاحبة
يف بعــض املشــاريع واألعمــال وبمــا يضمــن ســامة األداء ونجــاح األعمــال وفعاليــة
الرقابــة عــى كافــة املســتويات..الفتا إىل مــا تقــوم بــه الــوزارة مــن أعمــال مواكبــة
للظــرف االســتثنائي بالتشــارك مــع الجهــات ذات العالقــة ومــا يمكــن أن يتحقــق من
خــال اآلليــة املقــرة لتفعيــل أداء األجهــزة الرقابيــة.
واســتعرض القائــم بأعمــال رئيــس الجهــاز املركــزي لألمــن الســيايس اللــواء عبــد
القــادر الشــامي مــا حققتــه األجهــزة األمنيــة مــن انجــازات مبنيــة عــى التكامــل
والتنســيق الكامــل ومنهــا ضبــط الخاليــا اإلرهابيــة والتخريبيــة التــي عــى أثرهــا
اســتهدف العــدوان بوحشــية وفقــدان أعصــاب جهــاز األمــن القومــي ومرافقــه
املختلفــة ومــا نتــج عــن ذلــك مــن أرضار.
وأكــد اســتمرار األجهــزة األمنيــة ووزارة الداخليــة وقطاعاتهــا يف العمــل بكامــل
الطاقــات ومــا ســتضيفه اآلليــة الرقابيــة إليهــا مــن أنشــطة ومــا يمكــن أن تقدمــه
عربهــا مــن معلومــات ودعــم يزيــد مــن فعاليتهــا ويحقــق أهدافهــا.

الرئيس الصماد يوجه بتشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ خطة دعم البنك
املركزي
[/23سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
وجــه األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بتشــكيل لجنــة ملتابعــة
تنفيــذ الخطــة املقــرة مــن املجلــس حــول دعــم البنــك املركــزي اليمنــي والســيولة
النقديــة.
وعلمــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلــف
القائــم بأعمــال رئيــس الــوزراء طــال عقــان بتشــكيل لجنــة ملتابعــة تنفيــذ الخطــة
التــي أقرهــا املجلــس الســيايس األعــى بشــأن دعــم البنــك املركــزي اليمنــي والســيولة
النقديــة.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يتسلم وثيقة العهد والوفاء املرفوعة
من شباب الكشافة واملرشدات
[/27سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
تســلم األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب رئيــس
املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة اليــوم ،مــن القائــم بأعمــال وزيــر الدفــاع رئيــس
هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن حســن خــران ،وثيقــة العهــد والوفــاء املكتوبــة
بالــدم واملرفوعــة مــن شــباب الكشــافة واملرشــدات يف اليمــن.
وقــد عــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن اعتــزازه وافتخــاره بشــباب
اليمــن الــذي اثبــت للعالــم وعيــه الكامــل بقضيــة وطنــه ..مؤكــدا أن الشــباب هــم
مــن يعتمــد عليهــم يف مواقــع العــزة والــرف للدفــاع عــن الوطــن ضــد العــدوان
الســعودي األمريكــي الغاشــم.
فيمــا أوضــح القائــم بأعمــال وزيــر الدفــاع أن وثيقــة شــباب الكشــافة واملرشــدات
تعبــرا رمزيــا عــن وفائهــم للوطــن واســتعدادهم للدفــاع عــن أمنــه ووحدتــه
واســتقراره.
وأكــد شــباب الكشــافة واملرشــدات يف الوثيقــة أن الشــباب ســيضلون جنــود أوفيــاء
للوطــن ..وقالــوا يف الوثيقــة «ونحــن نخــط هــذه الوثيقــة بدمائنــا ونعاهــد اللــه
ونعاهدكــم بأننــا ســنضل الشــباب املخلــص والجنــود األوفيــاء لوطننــا العزيــز
محافظــن عــى ســيادته ووحــدة وأمنــه واســتقراره باذلــن دمائنــا وأرواحنــا
رخيصــة يف ســبيل عــزة الوطــن وكرامــة الشــعب».
وأضافــوا «إننــا نفخــر ونعتــز بصمــود أبنــاء شــعبنا اليمنــي وبمــا يســطره الجيــش
واللجــان الشــعبية مــن مالحــم بطوليــة أذهلــت العالــم ولقنــت العــدوان الســعودي
األمريكــي وأعوانهــم دروس قاســية يف جبهــات املواجهــة والبطولــة والفــداء».
وأكــد الشــباب بأنهــم ســيظلون رديفــا قويــا ألبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية
وســندا لهــم يف مواقــع العــزة وجبهــات الــرف ملواجهــة املعتديــن عــى اليمــن أرضــا
وإنســانا ومقــدرات».
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الرئيس الصماد يرأس االجتماع األول للجنة الرئيسية للعفو العام
[/03أكتوبر ]2016/صنعاء – سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب رئيــس
املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس اليــوم بصنعــاء االجتمــاع األول
للجنــة الرئيســية للعفــو العــام.
ويف االجتمــاع أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن بــدء اللجنــة ملمارســة أعمالهــا
اليــوم بشــكل رســمي يعــد تدشــينا للفــرة الزمنيــة التــي حددهــا قــرار العفــو
العــام بشــهرين الســتقبال املغــرر بهــم واملشــمولني بالقــرار ..داعيــا كافــة املغــرر
بهــم واملشــمولني بقــرار العفــو العــام إىل أهميــة االســتفادة مــن هــذه الفــرة الزمنيــة
واملبــادرة للتواصــل مــع اللجنــة الرئيســة ولجانهــا الفرعيــة.
وأكــد أن املجلــس الســيايس األعــى ومــن خــال قــرار العفــو العــام يســعى إىل
أن يعــم األمــن والطمأنينــة كافــة أرجــاء الوطــن ويحــول دون اســتمرار العــدوان
الغاشــم عــى أراضيــه واملتاجــرة بدمــاء أبنائــه.
وأوضــح األخ صالــح الصمــاد أن هنــاك تفــاؤل بقــرار العفــو العــام مــن كافــة أبنــاء
الشــعب اليمنــي ســواء يف الداخــل أو الخــارج كونــه يعــزز مــن التماســك والتالحــم
االجتماعــي بــن أبنــاء الشــعب اليمنــي ويتيــح لجميــع أفــراده املشــاركة يف عمليــة
إعــادة البنــاء والتنميــة للوطــن.
وناقــش االجتمــاع اإلجــراءات التــي ســتتخذها اللجنــة الرئيســية خــال الفــرة
القادمــة للتنظيــم والتنســيق واإلرشاف عــى تنفيــذ قــرار العفــو العــام رقــم 15
لســنة 2016م ومتابعتهــا لســر العمــل يف لجــان االســتقبال الفرعيــة.
وأكــد االجتمــاع أهميــة أن تتخــذ اللجنــة كافــة اإلجــراءات الالزمــة لحــل أي مشــاكل
تواجــه تنفيــذ قــرار العفــو العــام إن وجــدت وتشــكيل لجــان أو فــرق عمــل ملواجهــة
أي حــاالت أو مواقــف خاصــة يســتدعيها تنفيــذ القــرار ورفــع تقارير دوريــة للمجلس
إزاء ذلك..وتطــرق االجتمــاع إىل الحملــة اإلعالميــة التــي ســرافق عمليــة تنفيــذ قــرار
العفــو العــام لتعريــف الــرأي العــام املحــي والعاملــي باملشــمولني واملســتفيدين مــن
قــرار العفــو واطالعهــم عــى املســتجدات لضمــان تســهيل عــودة املغــرر بهــم يف
الداخــل والخــارج لحضــن الوطن...كمــا تطــرق االجتمــاع إىل قنــوات التواصــل التــي
ســتفتح خــال اســتقبال املشــمولني بقــرار العفــو لتمكينهــم مــن االســتفادة مــن
الفــرة التــي نــص عليهــا قــرار العفــو العــام.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس االجتماع األول للجان
االستشارية التخصصية
[/03أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب رئيــس
املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة اليــوم بصنعــاء االجتمــاع األول للجــان املجلــس
االستشــارية االقتصاديــة والسياســية واإلعالميــة والقانونيــة.
ويف االجتمــاع الــذي اســتهل بقــراءة الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء مــن أبنــاء الشــعب
اليمنــي الذيــن ســقطوا جــراء غــارات طــران العــدوان الســعودي الغاشــم وهــم يف
منازلهــم ،رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بأعضــاء اللجــان االستشــارية.
واســتعرض األخ صالــح الصمــاد طبيعــة املرحلــة اإلســتثنائية التــي تمــر بهــا
البــاد ومــا تتطلبــه مــن جهــود وأعمــال نوعيــة تســتند عــى مــا تقدمــه اللجــان
االستشــارية مــن أراء واستشــارات ومقرتحــات وخــرات تعــزز مــن تكامــل كافــة
األدوار االقتصاديــة والسياســية واإلعالميــة والقانونيــة.
وتطــرق إىل املهــام األوليــة التــي ســتضطلع بهــا كل لجنــة مــن اللجــان االستشــارية
ودورهــا يف تعزيــز أعمــال املجلــس ونجــاح مهامــه عــى املســتويات االقتصاديــة
والسياســية والقانونيــة واإلعالميــة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة التكامــل املؤســي واإلســتفادة منــه
يف كافــة القطاعــات عــى مســتوى رئاســتي الجمهوريــة ومجلــس القائمــن بأعمــال
الــوزراء واملؤسســات الحكوميــة والبحثيــة واالستشــارية.
ولفــت إىل رضورة االســتفادة مــن الدراســات والبحــوث واالستشــارات التــي تقــدم
مــن تلــك املؤسســات ..مبينــا أن اللجــان االستشــارية ســتمثل بيــت الخــرة الــذي
يعتمــد عليــه املجلــس يف أعمالــه.
مــن جانبــه أكــد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعىل عــى دور اللجــان االستشــارية
يف مســاعدة املجلــس يف وضــع الحلــول لالزمــة االقتصادية الراهنــة ويف األداء الســيايس
املحــي والخارجــي وتوحيــد الخطــاب اإلعالمــي ورفــد املجلــس بالــرأي القانونــي
املناســب فيمــا يحــال إليــه مــن قضايــا ورســم السياســات العامــة يف املجــاالت
االقتصاديــة والسياســية والقانونيــة واإلعالميــة بمــا يكفــل تحقيــق مصالــح الدولــة
وإســهامها الفعــال عــى املســتوى الداخــي والخارجــي.
وأشــار إىل دور تلــك اللجــان يف تقديــم النصــح واملشــورة فيمــا ينبغــي اتخــاذه مــن
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مواقــف أو خيــارات بديلــة ملواجهــة العــدوان بكافــة وســائله وبصــورة تكفــل توحيــد
كافــة الــرؤى لتخطــي التحديــات االقتصاديــة والسياســية واإلعالميــة والقانونيــة
التــي تواجــه بالدنــا جــراء العــدوان الغاشــم.
وناقــش االجتمــاع آليــة تواصــل اللجــان مــع املجلــس الســيايس األعــى بمــا
يضمــن اطــاع املجلــس أوال بــأول عــى التصــورات والخطــط التــي تعدهــا اللجــان
ومقرتحاتهــا بشــان معالجــة األوضــاع االقتصاديــة والسياســية والقانونيــة واإلعالميــة
وتخفيــف معانــاة أبنــاء الشــعب جــراء العــدوان الســعودي الغاشــم التخاذ القــرارات
املناســبة.
وتنــاول االجتمــاع الســبل والطــرق املثــى التــي تمكــن اللجــان واملؤسســات الحكومية
والبحثيــة مــن تبــادل املعلومــات واملقرتحــات واآلراء التخصصيــة بمــا يعــزز مــن
أعمــال اللجــان االستشــارية التخصصيــة ويعــزز مــن قدرتهــا عــى تقديــم مقرتحــات
ورؤى علميــة وعمليــة تخــدم الوطــن وتفشــل مخططــات العــدوان ويف مقدمتهــا
العــدوان االقتصــادي.

اللجنة العليا للشباب تكرم رئيس اجمللس السياسي األعلى بدرع
اإلتفاق
[/04أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
كرمــت اللجنــة العليــا للشــباب اليــوم األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس
االعــى بــدرع اإلتفــاق كتقديــر للجهــود التــي بذلهــا يف ســبيل إنجــاز اإلتفــاق
التاريخــي بــن املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفــاءه وأنصــار اللــه وحلفائهــم وتشــكيل
املجلــس الســيايس األعــى إلدارة شــئون البــاد ومواجهــة العــدوان والحصــار
الســعودي األمريكــي عــى اليمــن ،ورفــض الهيمنــة والوصايــة عــى الوطــن اليمنــي
الكبــر.
وقــد أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالــدور الــذي تقــوم بــه اللجنــة العليــا
للشــباب ..مشــرا إىل مــا يمثلــه الشــباب يف اليمــن مــن قيمــة حقيقيــة ورأس مــال
وطنــي غنــي منتــج ومبــدع وخــاق يســتطيع أن ينهــض باليمــن ويحقــق لهــا
املســتقبل الــذي تســتحقه يف كل املجــاالت.
وقــال « لقــد شــكل الشــباب اليمنــي حجــر الزاويــة يف مواجهــة العــدوان وقلــب
املعادلــة واإلنتصــار للقضيــة اليمنيــة وصــد الغــزو واإلحتــال ومؤامــرة التفتيــت
والتقســيم وسيســتمرون يف صناعــة املســتقبل الــذي يليــق بشــعب عظيــم وحضــارة
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عريقــة عنوانهــا الدائــم اليمــن وشــعب اليمــن».
وتســلم رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الــدرع والشــهادة التقديريــة مــن رئيــس
اللجنــة العليــا للشــباب عــي حســن هضبــان بحضــور أمــن عــام اللجنــة أحمــد
جمــال جميــل ورئيــس الدائــرة السياســية باللجنــة طــارق الصــويف ورئيــس الدائــرة
العســكرية واألمنيــة يف اللجنــة هيثــم مرعــي.

القائم بأعمال وزير الدفاع رئيس هيئة األركان ونائب رئيس هيئة
االركان يرفعان برقية تهنئة مبناسبة الذكرى  53لثورة  14اكتوبر
اجمليدة
[/14أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
رفــع القائــم بأعمــال وزيــر الدفــاع  -رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن
حســن ناجــي خــران ونائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركن زكريــا يحيى
الشــامي برقيــة تهنئــة بمناســبةاحتفاالت شــعبنا بالذكــرى الـــ  53لثــورة  14اكتوبر
الخالــدة إىل قائــد الثــورة الســيد عبدامللــك بــن بــدر الديــن الحوثــي و األخ رئيــس
املجلــس الســيايس األعــى صالــح الصمــاد واألخ نائــب رئيــس املجلــس الســيايس
األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس الســيايس األعــى جــاء فيهــا-:
يســعدنا وبعظيــم الــرف والفخــر واالعتــزاز أن نرفــع إليكــم ،وكافــة أبنــاء الشــعب
اليمنــي الصابــر بمناســبة العيــد الوطنــي الثالــث والخمســن لثــورة الـــ 14مــن
أكتوبــر املجيــدة ،وأن نرفــع لكــم باســم قيــادة وزارة الدفــاع ،ورئاســة هيئــة األركان
العامــة ،وقــادة وضبــاط وصــف وجنــود املؤسســة العســكرية الدفاعيــة وإخوانهــم
مــن اللجــان الشــعبية املرابطــن يف مياديــن العــزة والــرف أصــدق وأحــر التحايــا
وأســمى آيــات التهانــي والتربيــكات ،مــع األمنيــات لكــم بالتوفيــق الدائــم ،والنجــاح
املســتمر يف مهامكــم الوطنيــة ومســؤولياتكم الجســيمة التــي تقــع عــى كاهلكــم يف
ظــل الظــروف العصيبــة السياســية واالقتصاديــة والعســكرية واالجتماعيــة التــي
يعيشــها وطننــا وشــعبنا الصابــر املرابــط الصامــد ،الواثــق بنــر اللــه املعتــز،
ونحــن ومــن منطلــق واجبنــا الدينــي والوطنــي والعســكري والدســتوري والقانونــي
واألخالقــي نعدكــم بــأن نكــون يــد العــون والســند لكــم لتنفيــذ توجيهاتكــم الحكيمة
الهادفــة إىل خدمــة الوطــن والــذود عــن ســيادته وحريتــه وكرامتــه وترســيخ األمــن
واالســتقرار يف كل ربوعــه ،مؤكديــن لكــم ولكافــة أبنــاء شــعبنا اليمنــي األصيــل بأننــا
ســنكون املدافــع األمــن ،والعــن الســاهرة التــي تقــض مضاجــع أعــداء الخــارج
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والداخــل واملتآمريــن واملنافقــن واملرتزقــة والعمــاء الذيــن تكالبــوا عليــه وســنكون
لهــم باملرصــاد حتــى يتحقــق لشــعبنا وأبنائــه كل مــا يصبــوا إليــه.
كثــرة هــي األيــام الخالــدة يف تاريــخ شــعبنا اليمنــي العظيــم وأكثــر هــذه األيــام
خلــودا ً يف ذاكــرة ووجــدان أبنــاءه ذلــك اليــوم التاريخــي العظيــم الــذي انطلقــت فيــه
رشارة ثورتــه الشــعبية التحرريــة ضــد املســتعمر الربيطانــي البغيــض يف الـــ 14مــن
أكتوبــر 1963م حتــى تــم اجتثاثــه مــن أرض الوطــن الغــايل وأعلــن فيــه شــعبنا
زوال الهيمنــة االســتعمارية وإىل األبــد ،وبدايــة عهــد جديــد هــو عهــد االســتقالل
والحريــة والعيــش الكريــم ..ولكــن لألســف الشــديد أن احتفالنــا بهــذه املناســبة
التاريخيــة العظيمــة اليــوم يتزامــن مــع عــدوان ســافر قادتــه الســعودية  -مملكــة
قــرن الشــيطان  -ومــن تحالــف معهــا مــن قــوى الطغيــان ضــد وطننــا وأمتنــا
مســتهدفة األرض واإلنســان وكل مقومــات الحيــاة ،ومــا املجــزرة التــي ارتكبتهــا يف
مجلــس العــزاء يف القاعــة الكــرى يف العاصمــة صنعــاء إال واحــدة مــن مجازرهــا التي
أظهــرت فيهــا مــدى إفالســها الدينــي واألخالقــي والســيايس والعســكري وأماطــت
اللثــام عــن إرهابهــا وعنجهيتهــا وهمجيتهــا وفاشــيتها املريضــة وكشــفت عــن
وجههــا الحقيقــي املتعطــش لســفك دمــاء كل أبنــاء اليمــن.
إن هــذه الجريمــة البشــعة التــي فاقــت يف وحشــيتها كل األوصــاف تعــد مــن جرائــم
اإلبــادة اإلنســانية الجماعيــة وهــي جريمــة إرهــاب دويل موجهــة ضــد اإلنســانية
عامــة تجــاوزت تصنيفــات جرائــم الحــروب يف القوانــن واملعاهــدات واالتفاقيــات
الدوليــة ولــن تســقط بالتقــادم وســتدفع ثمنهــا غاليــاً ،ونقــول ألعــداء اإلنســانية
أنهــم مهمــا حاولــوا رشاء املواقــف الدوليــة وأمعنــوا يف اســتهداف أبنــاء شــعبنا
اليمنــي لــن يزيــدوه إال إرصارا ً وصمــودا ً وتماســكا ً ولــن تنكــر إرادتــه ولــن تلــن
عزيمتــه ولــن يخضــع أو يركــع لغــر اللــه ســبحانه وتعــاىل ،ولــن يســمح بعــودة
االســتعمار ألرضنــا الطاهــرة وقرارانــا الوطنــي تحــت مســميات رشعيــة العمــاء
والخونــة الذيــن باعــوا وطنهــم وشــعبهم وكرامتهــم واســتلموا ثمنهــا دمــاء األبريــاء
مــن األطفــال والنســاء والشــيوخ ،ومــا يجــري اليــوم يف جنــوب الوطــن الحبيــب هــو
اســتعمار مــن نــوع جديــد هدفــه بســط الهيمنــة والنفــوذ والتســلط ونهــب خــرات
الوطــن ،ومرتزقــة األمــس هــم مرتزقــة اليــوم ..ولكــن هيهــات أن ينــال العــدو
ومرتزقتــه مرادهــم فهــم كل يــوم يدفعــون الثمــن يف كل جبهــات الصمــود يف الــر
والبحــر ،ومــا صفعــة االســتقبال التــي تلقتهــا الســفينة الحربيــة اإلماراتيــة يف مياهنا
اإلقليميــة إال بدايــة لصفعــات أقــوى وأشــد ،وكمــا أفلــت اإلمرباطوريــة التــي ال تغيــب
عنهــا الشــمس ســيأفل املســتعمرون الجــدد وســتمزق عبــاءة املســتعمر الدخيــل..
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ولنــا الــرف يف املؤسســة العســكرية بــكل صنوفهــا وتشــكيالتها وإخوننــا يف
اللجــان الشــعبية أن نكــون يف مقدمــة صفــوف أبنــاء الوطــن نــذود عــن وطننــا ضــد
املســتعمرين والخونــة والعمــاء ،وكمــا دافعنــا عــن النظــام الوطنــي وقيــم ومثــل
شــعبنا وتقاليــده األصيلــة يف أخطــر الظــروف وأحلكهــا ســنثبت اليــوم وبصــورة
ال تــدع مجــاال ً للشــك أننــا ماضــون يف تحقيــق االنتصــارات عــى العــدو (الســعو
أمريكــي) وكل مــن تحالــف معــه يف الداخــل والخــارج حتــى نحــرر كل أراضينــا مــن
دنــس الغــزاة واملســتعمرين الجــدد ويتحقــق النــر املبــن بــإذن اللــه تعــاىل.
ونحــن نحتفــل بهــذه املناســبة الوطنيــة العظيمــة نتذكــر مــن ســطروا بأرواحهــم
ودمائهــم الطاهــرة أروع املالحــم البطوليــة وجســدوا بإرادتهــم أن كرامــة اليمنــي
ال يمكــن أن تهــان أو أن تقبــل الضيــم فدكــوا أوكار املســتعمر حتــى خــرج ذليــاً
وســيخرج اليــوم ذليـاً مهانـا ً تحــت أقــدام رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه.
يف الختــام نهنئكــم بهــذه املناســبة الوطنيــة والتاريخيــة مؤكديــن لكــم ولــكل
أبنــاء الوطــن بــأن جاهزيتنــا وروحنــا املعنويــة يف أعــى املســتويات وأننــا يف أهبــة
االســتعداد للتضحيــة والفــداء بأرواحنــا ودمائنــا وتنفيــذ كل مــا يــوكل إلينــا يف كل
الظــروف واألوقــات ،وســتدفن قواتنــا املســلحة واللجــان الشــعبية كل مخططــات
ودســائس األعــداء واملســتعمرين الجــدد وعمالئهــم ،وأننــا كقــوات مســلحة نابعــة من
أبنــاء هــذا الشــعب اليمنــي األصيــل والعريــق بفضــل اللــه ســتكون عنــد مســتوى
املســؤولية الوطنيــة التــي نحملهــا حتــى يتحــرر الوطــن مــن كل املحتلــن ومــن
الخونــة والعمــاء ،وســتظل اليمــن يف كل املراحــل التاريخيــة األرض الطيبــة موطــن
األبــاة ومدفنــا ً لــكل الغزاة.وفقنــا اللــه جميعــا ً ملــا فيــه الخــر لوطننــا وأمتنــا..
ورحــم اللــه شــهدائنا والتعــازي ألرسهــم ..ودعواتنــا بالشــفاء لجرحانــا.

الرئيس الصماد يرأس اجتماعا لقيادة وزارة الدفاع وقادة املناطق
العسكرية
[/23أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
تــرأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب رئيــس
املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة ورئيــس اللجنــة العســكرية واألمنيــة
اللــواء الركــن محمــد عبــد اللــه القــويس ،بصنعــاء اليــوم إجتماعــا موســعا ضــم
قيــادة وزارة الدفــاع وقــادة املناطــق العســكرية.
جــرى خــال اإلجتمــاع الــذي حــره القائــم بأعمــال وزيــر الدفــاع رئيــس هيئــة
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األركان العامــة اللــواء الركــن حســن خــران ونائــب رئيــس األركان العامــة اللــواء
الركــن زكريــا الشــامي ،مناقشــة أوضــاع الجبهــات واملناطــق العســكرية والخطــط
التــي اعتمدتهــا رئاســة هيئــة األركان لتعزيــز أوضــاع الجبهــات ومواجهــة التصعيــد
الــذي يخطــط لــه العــدوان الســعودي األمريكــي وتحالفــه عــى اليمــن ومواجهــة
كل املخاطــر املحتملــة وفــق التوقعــات العمليــة والظــروف العملياتيــه يف مختلــف
املناطــق.
واســتعرض اإلجتمــاع تقاريــر األداء العملياتــي وتقاريــر الدعــم اللوجســتي والجاهزية
يف مختلــف الوحــدات وفــق الخطــط البديلــة التــي عملــت رئاســة األركان وقيــادة
املناطــق العســكرية مــن خاللهــا إلمتصــاص أثــر غــارات العــدوان عــى املناطــق
العســكرية يف كل محافظــات الجمهوريــة والتكامــل الــذي تحقــق بني الجيــش واللجان
الشــعبية وحقــق اإلنتصــارات يف كل الجبهــات والدعــم الشــعبي والقبــي الــذي وفــر
بيئــة يمنيــة متكاملــة يف صــد العــدوان الســعودي األمريكــي وكــر شــوكته وحمايــة
اليمــن مــن الغــزو واإلحتــال والتقســيم ،واملؤامــرة التــي أريــد لــه أن يقــع فيهــا.
وتنــاول اإلجتمــاع القــرارات التــي اتخذتهــا قيــادة وزارة الدفــاع ملواجهــة الورقــة
اإلقتصاديــة التــي يســتخدمها العــدوان كســاح الســتهداف الصمــود اليمنــي والوحدة
الوطنيــة واالســتقرار االجتماعــي ..مثمنــا دور اللجــان االقتصاديــة التــي تعمــل ليــا
ونهــارا ملواجهــة اســتهداف أقــوات املواطنــن واحتــواء أي تداعيــات أرادهــا العــدوان
وتحالفــه وصمــت املجتمــع الــدويل وعجــزه.
وأشــاد رئيــس املجلس الســيايس األعــى باالنتصــارات التــي يحققهــا الجيــش واللجان
الشــعبية ومــا ســطروه مــن بطــوالت فــذة وانجــازات غــر مســبوقة يف كل الجبهــات
واملحــاور والبيئــات القتاليــة ..مشــرا إىل الجهــود املخلصــة والوطنيــة الصادقــة التــي
يبذلهــا قــادة املناطــق العســكرية وقيــادة وزارة الدفــاع يف هــذه املرحلــة الوطنيــة
الحساســة واملفصليــة.
ونــوه بالحكمــة التــي تــدار بهــا املعركــة ومــا عكســته مــن إســراتيجيات عســكرية
ناجحــة ومبتكــرة حققــت اإلدارة املثــى للمــوارد وفائــض القــوة البرشيــة واملاديــة
ومــا يجــب أن يبنــى عليــه حــارضا ومســتقبال.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى مــا ينتظــره كــوادر الجيــش واللجــان
الشــعبية يف الجبهــات مــن عنايــة واهتمــام والعمــل عــى أن تكــون إدارة الحــارض
واملســتقبل عنــد مســتوى التضحيــات التــي يقدمونهــا يوميــا مــن أجــل مســتقبل
الوطــن وعزتــه وكرامتــه وحريتــه واســتقالله وأن يكــون مســتقبل اليمــن واألجيــال
متحــررا مــن كل أنــواع الهيمنــة ومصــادرة القــرار والقــدرة عــى اســتثمار اإلمكانــات
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وأهمهــا الثــروة البرشيــة القــادرة عــى تحقيــق املســتحيل واإلســتفادة مــن املقومــات
البيئيــة واالقتصاديــة الواعــدة يف كل املجــاالت.
فيمــا أشــار نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة إىل الــدور
الحيــوي والهــام الــذي قدمــه قــادة املناطــق العســكرية واألمنيــة يف الحفــاظ عــى
البنيــة البرشيــة للجيــش مــن اإلســتهداف املبــارش للعــدوان مــن بداياتــه.
وأكــد أهميــة أن يســتمر العمــل املثمــر يف إدارة املعركــة عــى النحــو الــذي يحقــق
االنتصــار ويعــزز الصمــود اليمنــي القــوي والثابــت واملســتمر.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يرتأس اجتماع للجنة االقتصادية
ووزارة النفط وقطاعاتها
[/26أكتوبر ]2016/صنعاء – سبأ:
تــرأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء
اجتماعــا موســعا للجنــة االقتصاديــة ووزارة النفــط وقطاعاتهــا الخدميــة ومكتــب
رئاســة الجمهوريــة.
جــرى خــال االجتمــاع تقييــم برامــج العمل التــي تعمل مــن خاللهــا الــوزارة ورشكة
النفــط يف توفــر املشــتقات النفطيــة والسياســية التســويقية التــي تراعــي الظــروف
الراهنــة جــراء آثــار العــدوان والحصــار االقتصــادي عــى بالدنــا ومســتجداته املتمثلة
يف اســتهداف البنــك املركــزي والعملــة الوطنيــة.
وأكــد االجتمــاع عــى اســتمرار توفــر املشــتقات النفطيــة يف األســواق املحليــة وفــق
السياســة التســويقية املعتــادة ووفــق برامــج إدارة األزمــة والحفــاظ عــى االســتقرار
الســوقي والســلعي واالســتمرار يف العمــل عــى مــدار الســاعة ملواجهــة الضغــوط
التــي يســببها العــدوان ومؤامراتــه التــي ال تتوقــف عــى الداخــل اليمنــي.
وشــدد االجتمــاع عــى أهميــة أن يعــي املواطنــن أن حالــة الهلــع والخــوف هــي أحــد
أســلحة العــدوان املوجهــة إىل الوعــي العــام يف كل الســلع مــن العملــة إىل املشــتقات
ومــرورا باالحتياجــات الغذائيــة كــون ذلــك ينتــج ســلوكيات منهــا التخزيــن
واالحتــكار ممــا يخلــق أزمــات مــن العــدم ويفاقــم الضغــوط عــى الجميــع.
وأشــاد االجتمــاع بالوعــي اليمنــي املتطــور يف مختلــف املناطــق الــذي امتــص هــذه
الحيــل واألســاليب وحقــق درجــات متقدمــة مــن االنضبــاط الســلوكي يفــوق كثــر
مــن الــدول املصنفــة بأنهــا متقدمــة.
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وأقــر االجتمــاع جملــة مــن اإلجــراءات واآلليــات الكفيلــة بضمــان اســتمرار تدفــق
املشــتقات النفطيــة يف األســواق وتكامــل األدوار بــن مختلــف الجهــات وبمــا يضمــن
امتصــاص أي ضغــط تولــده الشــائعات واملؤامــرات العدوانيــة عــى االســتقرار
االجتماعــي والســلعي يف املجتمــع اليمنــي.

رئيس وأعضاء حكومة اإلنقاذ الوطني يؤدون اليمني الدستورية
أمام رئيس اجمللس السياسي األعلى
[/29نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
أدى اليمــن الدســتورية أمــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
بحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وأعضــاء
املجلــس اليــوم يف القــر الجمهــوري بصنعــاء أعضــاء حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي
برئاســة الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور.
وعقــب أداء اليمــن الدســتورية رأس رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أول إجتمــاع
لرئيــس وأعضــاء حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي ..مؤكــدا يف الكلمــة التــي ألقاهــا باملناســبة
أن الحكومــة الحاليــة هــي حكومــة إنقــاذ بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى.
وقــال « إن أمــام الحكومــة أســبوعا لتقديــم برنامجهــا إىل مجلــس النــواب لتنــال ثقته
وأن عليهــا بحجــم املرحلــة اإلســتثنائية التــي تطلبــت أعمــال ورجــال إســتثنائيون أن
تعــد برنامجــا وطنيــا يعمــل عــى مواكبــة مــا تحقــق يف مواجهــة العــدوان الســعودي
األمريكــي ومواجهةمتطلبــات املرحلــة الجديــدة مــن تاريــخ اليمــن والشــعب اليمني».
وبــارك رئيــس املجلــس الســيايس األعــى للجميــع وللشــعب اليمنــي بإســمه ونائبــه
وأعضــاء املجلــس الســيايس األعــى إعــان تشــكيل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي التــي
إنتظرهــا الشــعب اليمنــي طــوال الفــرة املاضيــة ..مشــرا إىل تزامــن تشــكيل
الحكومــة مــع الذكــرى الـــ  49لعيــد اإلســتقالل الـــ  30نوفمــر الغالية عــى قلب كل
يمنــي بمــا تحملــه مــن معانــي ودالالت مقاومــة الغــازي واملحتــل «.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن املحــاور الرئيســية واألولويــات التــي
تنتظــر حكومــة اإلنقــاذ تتمثــل يف التحديــات العســكرية واإلقتصاديــة والسياســية
وإدارة الخدمــات املتاحــة للمجتمــع يف كل مناطــق الجمهوريــة.
وأضــاف « إن هــذه الحكومــة هــي حكومــة مغــارم وجهــد وطنــي دائــم كالجهــد
الــذي اســتغرقه خروجهــا للنــور منــذ تكليــف الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور
لتشــكيلها ورئاســتها ملواجهــة متطلبــات املرحلــة والرتهــل الحاصــل يف مؤسســات
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الدولــة بشــكل تراكمــي واإلســتهداف املمنهــج مــن قبــل عمــاء العــدوان منــذ عقود».
وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن األمــل الكبــر يف حكومــة اإلنقــاذ
املعــول عليهــا يف مواجهــة العــدوان وتحدياتــه والظــروف االســتثنائية التــي يــرز
فيهــا الرجــال اإلســتثنائيون ومــا يتطلبــه التعامــل معهــا مــن وعي شــعبي ومؤســي
وقيــادي مــن منطلــق الــدور الــذي تقــوم بــه يف إنقــاذ الوطــن واملؤسســات ومســابقة
الزمــن حســبما تفرضــه متغــرات امليــدان والتضحيــات الجســيمة التــي يقدمهــا
أبنــاء الشــعب اليمنــي وســقوط عــرات اآلالف مــن خــرة أبنائــه ونســائه وأطفالــه
بــن شــهيد وجريــح بغــارات الطائــرات وأعمــال العــدوان والحصــار ..مشــر إىل مــا
يحققــه رجــال الرجــال يف الجبهــات مــن صمــود أســطوري وغــر مســبوق.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أهميــة تعزيــز اللحمــة الوطنيــة وتكامــل
األدوار ،ومــا مثلتــه حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي مــن أبعــاد وطنيــة وتمثيلهــا لألبعــاد
الجغرافيــة والديموغرافيــة والسياســية للجمهوريــة اليمنيــة ومــا ينتظرهــا مــن
مهمــات تتطلــب منهــا بــذل قصــار الجهــد بالتعويــل عــى عزيمــة كوادرهــا الوطنيــة
وصربهــم وتحملهــم للمســئولية.
وأكــد أن الحكومــة ســتلقى كل الدعــم مــن املجلــس الســيايس األعــى ومــن املجتمــع
ومكوناتــه باإلســتناد إىل الزخــم الشــعبي والجماهــري والوطني والســلطة الدســتورية
الحقيقيــة التــي ال تعتمــد عــى مزايــدات الخــارج و حكومــة غــرف الفنــادق ..مشــيدا
بمــا قدمــه الشــعب اليمنــي مــن نمــوذج راقــي للوعــي العــام والوعــي الســيايس ومــا
ســيقدمه الجميــع يف ســبيل إنجــاح الحكومــة وبرنامجهــا الــذي ســيكون قائمــا عــى
الواقــع والظــرف االســتثنائي الــذي جــاءت فيــه.
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل املؤامــرة عــى الوحــدة الداخليــة التــي واجهت تشــكيل
الحكومــة ومحاولــة العــدو شــق الصــف الوطنــي يف إطــار منهجيتــه التدمرييــة التــي
طالــت كل يشء وتريــد أن تطــال الوحــدة والنســيج االجتماعــي والجبهــة الداخليــة
بإســتهداف اإلقتصــاد الوطنــي وإثــارة البالبــل واالختــاالت والتفريــق بــن القــوى
السياســية التــي أفشــلها إعــان تشــكيل الحكومــة ومــا ينتظــر املؤامــرات مــن فشــل
بالصمــود والتحــدي اليمنــي الثابــت والواعــي.
ولفــت إىل آخــر املســتجدات امليدانيــة والسياســية وأهــداف العــدوان يف الجبهــة
الغربيــة والجبهــات الجديــدة التــي حــاول استحداثها..واســتعرض رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى مــا بــذل ويبــذل مــن أجــل الوصــول إىل الســام الحقيقــي والشــامل
والعــادل ومــا قــدم مــن تنــازالت ومــا تواجــه بــه املبــادرات والتنــازالت الوطنيــة مــن
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أعمــال عدائيــة وعــدم اإليفــاء باإللتزامــات والتعهــدات.
ونــوه إىل مــا يمثلــه الســام مــن قيمــة حقيقيــة تســعى لهــا كل القــوى الوطنيــة
الصادقــة واملخلصــة ..مجــددا الشــكر والتقديــر لرئيــس الحكومــة وأعضائهــا عــى
مــا تحملــوه يف هــذه املرحلــة مــن واجــب وطنــي كبــر بحجــم حساســية املرحلــة
وطبيعتهــا ومــا تتطلبــه مــن عمــل وجهــد.
فيمــا أعــرب رئيــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور عــن الشــكر باســمه
ونيابــة عــن أعضــاء حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي والتقديــر العــايل للثقــة املمنوحــة
ألعضــاء حكومتــه مــن قبــل املجلــس الســيايس األعــى يف هــذا الظــرف االســتثنائي.
كمــا أعــرب عــن الشــكر والتقديــر والثنــاء ملجلــس القائمــن بأعمــال الــوزراء عــى
مــا تحملــوه يف املرحلــة الســابقة منــذ أول أيــام العــدوان وبعــد هــروب الحكومــة
الســابقة وتخليهــا عــن مســئوليتها الوطنيــة يف إدارة شــؤون البــاد يف تلــك اللحظــة
الدقيقــة.
وأشــار رئيــس الــوزراء إىل مــا تمثلــه هــذه املناســبة مــن فرصــة إلســتلهام عــر
ودروس الرعيــل األول مــن مناضــي ثورتــي ســبتمرب وأكتوبــر الخالدتــن ومــا يتــم
تعلمــه مــن أبطال وصنــاع فجــر اليمــن الواحد املوحــد يف  22مايــو1990م واســتلهام
الحكمــة مــن الصمــود وثبــات القيــادة السياســية املجربــة وامللهمــة ملقاومــة العــدوان
يف قيادتــي املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه وأنصــار اللــه وحلفائهــم.
وقــال» نتعلــم مــن الزعيــم القائــد عــي عبــد اللــه صالــح رئيــس الجمهوريــة األســبق
ورئيــس املؤتمــر الشــعبي العــام ونتعلــم مــن الســيد القائــد عبــد امللــك بــدر الديــن
الحوثــي كل املعانــي والــدالالت الكبــرة يف زمــن صعــب وعــدوان غاشــم ونظــام دويل
تنقصــه املعايــر األخالقيــة واإلنســانية «.
وأكــد الدكتــور بــن حبتــور عــى إســتيعاب الجميــع لحجــم التحديــات التــي
ســتواجهها حكومــة اإلنقــاذ واليقــن بجديــة املرحلــة والقــدرة عــى تجاوزهــا بعــون
اللــه وعــزم اإلنســان اليمنــي ومــا قدمــه مــن دروس يف الصــر والصمــود طيلــة مــا
يزيــد عــن عــام وثمانيــة أشــهر ..مســتعرضا مــا خلفــه العــدوان والحصــار حتــى
اآلن عــى الصعيــد اإلنســاني والخدمــي ومــا خلفــه مــن آالم ومجــازر ومــا يرتكبــه
مــن جرائــم بشــكل دائــم أودت بحيــاة مــا يزيــد عــن عــرة آالف شــهيد مــن
املواطنــن جلهــم مــن األطفــال والنســاء واملدنيــن األبريــاء وجــرح مــا يزيــد عــن
عرشيــن ألــف مــن املدنيــن.
كمــا أكــد أن الجرائــم الفرديــة والجماعيــة التــي لحقــت بالشــعب اليمنــي لــن تمــر
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دون ردع وعقــاب وأن  150ألــف غــارة جويــة قاتلــة حتــى اآلن مــن تحالــف العــدوان
تضــع العالــم أمــام تحــدي لفهــم واســتيعاب حقيقــة العــدوان الســعودي اإلماراتــي
وحلفائــه عــى اليمــن وشــعبه.
ولفــت إىل «الهولوكســت» الــذي إرتكبــه طــران العــدوان يف الصالــة الكــرى كواحــدة
مــن مشــاهد الجرائــم التــي يرتكبهــا العــدوان ضــد اليمــن وشــعبه بجــوار الحصــار
الــري والبحــري والجــوي ومــا يخلفــه مــن أرضار وتبعــات عــى كافــة املســتويات
اإلنســانية واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة ومحاولــة تجويــع الشــعب اليمنــي بإســتهداف
البنــك املركــزي اليمنــي.
كمــا اســتعرض الدكتــور بــن حبتــور املهــام التــي ســتنفذها حكومــة اإلنقــاذ الوطني
عــر كل عضــو فيهــا إنطالقــا مــن اإلدراك الجيــد لحجــم التحديــات التــي تواجههــا
ويف مقدمــة املهــام ترجمــة التوجهــات والسياســات الصــادرة عــن املجلــس الســيايس
األعــى الــذي يمثــل القيــادة العليــا للجمهوريــة اليمنيــة وفــق لبنــود الدســتور
اليمنــي مــرورا بمهــام شــد وتحفيــز الجبهــات الداخليــة واإلهتمــام بشــكل مؤســي
بضمــان ورعايــة أنبــل وأرشف رشيحــة إجتماعيــة ممثلــة بالشــهداء األبــرار وذويهــم
بمــا مثلــوه مــن رشف وطهــر ونبــل يفــوق الجميــع وتطويــر العمــل املؤســي يف كل
الوحــدات اإلداريــة للدولــة إنطالقــا مــن اللوائــح واألنظمــة وفــق الدســتور والقوانــن
ومحاربــة الفســاد ودعــم ومســاندة املؤسســات الرقابيــة والنيابيــة والقضائيــة املعنية
بمتابعــة ومحاربــة الفســاد.
وأشــار رئيــس الــوزراء إىل أن حكومــة اإلنقــاذ ســتعمل يف مهامهــا عــى تطويــر
العالقــة بالقطــاع الخــاص اليمنــي والــرأس مــال الوطنــي الــذي صمــد يف الوطــن
وتحمــل أعبــاء رضر العــدوان وتعزيــز العالقــة بينــه وبــن األجهــزة الحكوميــة كمــا
ســتعمل الحكومــة عــى دعــم البنــك املركــزي وتأمــن مســتلزمات نشــاطه وتوفــر
الحلــول واملعالجــات لضمــان رصف اســتحقاقات املرتبــات ومواجهــة األرضار الناتجــة
عــن القــرار التعســفي بنقــل البنــك مــن قبــل الحكومــة غــر الرشعيــة وبتوجيهــات
دول العــدوان.
وجــدد التأكيــد عــى أن مــن مهــام حكومــة اإلنقــاذ تحويــل توجهــات وقــرارات
العفــو املجلــس الســيايس األعــى بشــأن العفــو العــام واملصالحــة الوطنيــة الكــرى
آلــة وقــاع عمــي معــاش وملمــوس ثقافيــا وتوعويــا وتربويــا ونفســيا عقــب توقــف
العــدوان والحصــار.
كمــا أكــد رئيــس الــوزراء أن حكومــة اإلنقــاذ ســتعمل عــى مــن منطلــق اإليمــان
العميــق بأهميــة التعليــم للحــارض واملســتقبل وأهميــة تعليــم الفتــاه ملــا يمثلــه
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التعليــم مــن جــر صلــب ومتــن للعبــور باليمــن نحــو املســتقبل الزاهــر ..منوهــا
باإلســتهداف املنظــم لقــوى العــدوان للبنيــة التعليميــة يف كافــة محافظــات الجمهورية
عــر غــارات الطــران أو بإســتهدافها بأعمــال القاعــدة وداعــش اإلرهابيــة.
وأوضــح أهميــة بنــاء برنامــج إعمــار شــامل يف اليمــن تتحمــل تبعاتــه دول العــدوان
وكافــة التعويضــات عمــا لحــق البنيــة التحتيــة مــن خــراب ودمــار ..مبينــا أن مــن
مهــام حكومــة اإلنقــاذ تجهيــز البيانــات وامللفــات مــن وحــي الواقــع ووضــع الخطط
الالزمــة إلعــادة اإلعمــار الشــامل يف اليمــن وإعــادة بنــاء املؤسســات والــوزارات
الحكوميــة ومرافقهــا واملؤسســات املركزيــة واملحليــة التــي طالهــا أذى العــدوان
ووحشــيته يف ســابقة لــم يشــهد لهــا تاريــخ الحــروب مثيــا.
وأشــار الدكتــور بــن حبتــور إىل أن الحكومــة ســتعمل عــى إيجــاد وســائل ناجعــة
لكــر الطــوق والحصــار الدبلومــايس واإلعالمــي املفــروض عــى اليمــن.
وتنــاول يف كلمتــه جملــة املشــكالت الصحيــة والناتجــة عــن اتســاعإفجوة الفقــر
والجــوع جــراء الحصــار وتدنــي تقديــم الخدمــات وإنعدامهــا يف بعــض املحافظــات،
وانعــدام األمــن واإلســتقرار يف املحافظــات الجنوبيــة التــي تغولــت فيهــا القاعــدة
وداعــش ومحاولــة املحتلــن الجــدد مــن األعــراب املحميــن بغطــاء اســتعماري
بريطانــي أمريكــي يحــاول أن يفــرض واقعــا تشــطرييا مناطقــي وقبــي يف املحافظات
الجنوبيــة والرشقيــة معتمــدا عــى املرتزقــة واإلنفصاليــن املأجوريــن لتنفيــذ خطــط
وأجنــدات قديمــة تنــم عــن قصــور يف فهــم طبيعــة اإلنســان اليمنــي شــمال وجنوبــا
الــذي لــم ولــن يقبــل التشــطري والتجزئــة مــرة أخــرى يف اليمــن.
وأشــاد بــدور القبيلــة اليمنيــة ورجاالتهــا وســدهم لكثــر مــن الثغــرات ومواجهــة
العــدوان وتبعاتــه والصمــود يف الجبهــات وتقديــم التضحيــات والنمــاذج البنــاءة يف
الــروح الوطنيــة الصادقــة.
واعتــر الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور أن حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي تمثــل خطــوة
مــن الخطــوات الحيويــة مــن أجــل الســام وترتيــب الوضــع الداخــي ومواجهــة
تداعيــات العــدوان الســعودي األمريكــي عــى الســلم واألمــن اإلجتماعيــن يف اليمــن
الــذي لــن يقــف أثــر األرضار بهمــا عــى الداخــل اليمنــي.
وجــدد التأكيــد يف ختــام كلمتــه أن الســعي إىل الســام هــو مبعــث كل حــراك ســيايس
وإداري وتنظيمــي يهــدف إىل اســتقرار الوضــع الداخــي والحفــاظ عــى تماســك
الوحــدة االجتماعيــة واإلداريــة واإلقتصاديــة لليمــن وهــو الــدور املنــوط بحكومــة
اإلنقــاذ الوطنــي يف سلســلة تكامــل األدوار التــي تواجــه بهــا اليمــن العــدوان
والحصــار وتداعياتهمــا.
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رئيس جملس الشورى يهنئ رئيس وأعضاء اجمللس السياسي بالعيد
الـ  49لإلستقالل الـ  30نوفمرب
[/29نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
بعــث رئيــس مجلــس الشــورى األخ عبدالرحمــن محمــد عــي عثمــان برقيــة تهنئــة
إىل األخ رئيــس املجلــس الســيايس ونائبــه وكافــة أعضــاء املجلــس بمناســبة الذكــرى
الـــ  49لعيــد اإلســتقالل الـــ  30مــن نوفمــر املجيــد وجــاء آخــر جنــدي بريطانــي
عــن األرايض اليمنيــة.
ولفــت رئيــس املجلــس إىل مــا تمثلــه هــذه املناســبة مــن أهميــة ودالالت وطنيــة
عــى واحديــة نضــال وكفــاح الشــعب اليمنــي يف ســبيل التحــرر مــن نــر االســتبداد
واإلســتعمار وصــوال ً إىل إعــادة وحــدة الشــعب الــذي فرقتــه القــوى الخارجيــة
ثــم دفعــت صــوب تكريــس تشــطريه أمــدا طويــا ممــا تطلــب مســارعة الجهــود
الوطنيــة للتخلــص مــن كل مظاهــر التشــطري.
ونــوه رئيــس مجلــس الشــورى بالنضــال الوطنــي لرجــاالت الحركــة الوطنيــة اليمنية
جنوبــا وشــماال وصالبــة موقفهــم وعــى وجــه الخصــوص مــن قــادوا املواجهــات
العســكرية واملفاوضــات السياســية مــع املســتعمر الربيطانــي حتــى فرضــوا وجودهم
بصالبــة موقفهــم وبراعــة حوارهــم ووضــوح رؤيتهــم وهدفهــم ممــا زاد تجربتهــم
نضجــا وقــوة برغــم كل مــا واجهــوه مــن صعــاب ومشــاق يف حقــل البنــاء الوطنــي،
مرتحمــا عــى أرواح أولئــك الشــهداء مــن الــرواد الوطنيــن األحــرار.
وأشــار إىل أن األوضــاع الراهنــة التــي تشــهدها الجمهوريــة اليمنيــة ومــا تواجهــه
مــن عــدوان ومــا يحــدق بهــا مــن تآمــر وتتفاعــل فيــه مــن أحــداث لتفــرض
اســتلهام الــروح الوطنيــة التــي امتــاز بهــا أحــرار اليمــن األوائــل ورجالــه األفــذاذ
ممــن قــدروا الشــعب قــدره وكاشــفوه بحقائــق وضعــه ومــدوا يــد الســام بقــوة
واعتــزاز وثبــات عــى املوقــف الوطنــي الــذي يصــون للوطــن واملواطــن كرامتــه
وعزتــه ويعــزز اســتقالله ويحفــظ جمهوريتــه ويوطــد وحدتــه.
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وزير الداخلية يهنئ بالذكرى الـ 49لعيد اإلستقالل الـ  30من
نوفمرب
[/29نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
رفــع وزيــر الداخليــة اللــواء الركــن محمــد بــن عبداللــه القــويس برقيــة تهنئــة إىل
األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى والدكتــور قاســم لبــوزة نائــب
رئيــس املجلــس ،وأعضــاء املجلــس الســيايس األعــى بمناســبة الذكــرى ال  49لعيــد
اإلســتقالل ال  30مــن نوفمــر املجيــد جــاء فيهــا:
«ونحــن نســتهل مشــوار حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي التــي ترقــب ميالدهــا أبنــاء
شــعبنا اليمنــي لتعزيــز وحــدة الصــف الوطنــي يف مواجهــة العــدوان الرببــري اآلثــم..
وقطــع ذارئعــه الواهيــة يف إســتمرار هــذا الصلــف ..يرسنــا أن نتقــدم اليكــم وإىل
أبنــاء شــعبنا الصامــد الصابــر باســم قيــادة وزارة الداخليــة وكل منتســبي املؤسســة
األمنيــة بازكــى آيــات التهانــي والتربيــكات بحلــول العيــد الـــ  49لعيــد اإلســتقالل
املجيــد الثالثــن مــن نوفمــر وتشــكيل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي التــي جــاءت ملبيــة
لتطلعــات الجماهــر التواقــة إىل ترميــم البيــت اليمنــي وتحصينــه والحفــاظ عــى
وحــدة واســتقالل وســيادة بالدنــا مــن األطمــاع واألحقــاد اإلســتعمارية املرتبصــة.
لقــد جــاء تشــكيل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي مســتلهمة لقيــم التحــرر والتضحيــة
لهــذه املناســبة الجليلــة التــي ســجل فيهــا التاريــخ رحيــل آخــر جنــدي لإلســتعمار
الربيطانــي الغاصــب مــن أرض جنوبنــا الطاهــر وكذلــك وانــه مــن حســن الطالــع أن
يتزامــن تشــكيل حكومتنــا الوطنيــة بقــرار وطنــي خالــص دون وصايــة أو تدخــل
خارجــي مــع حلــول هــذه املناســبة الوطنيــة العظيمــة التــي جســدت رفــض أبنــاء
اليمــن لــكل معتــدي وغاصــب ومســتعمر أو الخضــوع والرضــوخ للضغــوط مهمــا
كان األلــم والجــراح ..مؤمنــن أن الحريــة تهــون دونهــا كل التضحيــات.
إن شــعبنا اليمنــي الــذي يواجــه اليــوم صلــف العــدوان الســعودى ومــن تحالــف
معهــم بــروح التضحيــة واالستبســال والصــر عــى األوجــاع  ,لتجــاوز الصعــاب
التــي افرزتهــا آلــة العــدوان املختلفــة ،يعــر عــن حقيقــة اإلنســان اليمنــي  ,الــذي
كان عــى مــر التاريــخ شــجاعا مقدامــا شــامخا يف وجــه املخاطــر واألهــوال مهمــا
عظــم شــأنها وتمثــل أنصــع صــور الوفــاء لــأرواح والدمــاء الطاهــرة التــي قدمهــا
احــرار اليمــن يف ســبيل طــرد املســتعمر الربيطانــي ,وماســبقها وتالهــا مــن مســارات
النضــال الوطنــي يف ســبيل إقامــة الدولــة اليمنيــة ,ومرشوعهــا الحضــاري واإلنســاني
املمتــد مــن اعمــاق التاريــخ.
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نجــدد التهنئــة لكــم ولــكل أبنــاء شــعبنا بعيــد اإلســتقالل الوطنــي ونعاهدكــم
ونعاهــد شــعبنا أن نمــي وكل منتســبي املؤسســة األمنيــة عــى تلــك القيــم الجليلــة
للشــهداء واملناضلــن وأن نكــون عنــد مســتوى اآلمــال املعولــة علينــا مــن قبــل
شــعبنا يف الحفــاظ عــى األمــن واإلســتقرار والســكينة العامــة واملكتســبات الوطنيــة
والتصــدي لــكل محــاوالت املســاس بوحــدة وأمــن واســتقرار الوطــن.

وزير الدفاع يهنئ قائد الثورة ورئيس وأعضاء اجمللس السياسي
االعلى بالعيد الـ 49لالستقالل اجمليد  30نوفمرب
[/29نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
رفــع وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي اليــوم برقيــة تهنئــة اىل
الســيد عبدامللــك بــن بــدر الديــن الحوثــي قائــد الثــورة واىل األخ رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى صالــح الصمــاد ونائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور
قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس الســيايس األعــى وذلــك بمناســبة احتفــاالت بالدنــا
وشــعبنا بالذكــرى التاســعة واالربعــن لالســتقالل الوطنــي الـ30مــن نوفمــر جــاء
فيهــا-:
»:واليمــن عــى عتبــات العيــد التاســع واألربعــن ليــوم االســتقالل الوطنــي الثالثــن
مــن نوفمــر وشــعبنا يقــف بــإرصار متحديــا ً التدخــات االســتعمارية األجنبيــة
ويعلــن رفضــه لــكل املؤامــرات العدوانيــة الهمجيــة والوصايــة الخارجيــة ..يطيــب
لنــا أن نتقــدم إليكــم باســم قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة،
وكافــة األبطــال مــن منتســبي املؤسســة العســكرية الدفاعيــة وإخوانهــم يف اللجــان
الشــعبية بأخلــص التهانــي وأســمى األمانــي واملبــاركات ..مؤكديــن االعتــزاز الكبــر
بهــذه املناســبة الوطنيــة الغاليــة عــى قلــب كل يمنــي غيــور يؤمــن بالحريــة
والكرامــة واالســتقالل».
إن هــذه املناســبة الوطنيــة املجيــدة تأتــي يف ظــل ظــروف اســتثنائية بالغــة التعقيــد
والخطــورة ،ولكننــا مــن خاللهــا نقــرأ ســطورا ً مرشقــة معــرة عــن إرادة وطنيــة
رافضــة للمســتعمرين ،صاغهــا التاريــخ بكفــاح شــعب وإرادة أمــة لزمــن عــاش
فيــه اليمــن يتوجــع أملـا ً ويســتعر شــعبه شــوقا ً للخــاص مــن االســتعمار الربيطانــي
البغيــض الــذي جثــم عــى صــدر جنــوب اليمــن الغــايل  129عام ـاً ،متمنــن لكــم
ولكافــة أعضــاء املجلــس الصحــة والســعادة والتوفيــق والنجــاح يف كافــة املهــام
واألعبــاء الوطنيــة التــي تقــع عــى كاهلكــم وتحتمهــا عليكــم املســؤولية وظــروف
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املرحلــة التــي يعيشــها الوطــن بســبب تحالــف العــدوان (الســعو أمريكــي) الغاشــم
الــذي تجــاوز كل الحــدود وأثبــت بمــا ال يــدع مجــاال ً للشــك مــدى بشــاعة أســاليبه
وقذارتــه وحقــده الدفــن ضــد اليمــن وأبنائــه ولهثــه املســعور وراء جعــل قــرار
الوطــن وســيادته وثروتــه تحــت وصايتــه وســيطرته ،مؤكديــن لكــم أننــا عــى العهــد
باقــون ،ويف طريــق املواجهــة للعــدوان ســائرون ،وســنكون للعــدو ومرتزقتــه وعمالئه
ومنافقيــه باملرصــاد ،ونحــن معكــم يف كل خطواتكــم الحكيمــة التــي جعلــت العالــم
رغــم صمتــه يعــرف أننــا عــى الحــق وأن قضيتنــا التــي نقاتــل ونضحــي مــن أجلهــا
عادلــة وأن العــدو ومــن تحالــف معــه يف طريــق الزوال..لقــد جــاء تشــكيل الحكومــة
ليضــع النقــاط عــى الحــروف ولــرد عــى العــدوان الباغــي الــذي يســوؤه أن يــرى
اليمــن آمن ـا ً مســتقرا ً وكام ـاً يف ســيادته عــى قــراره الوطنــي املســتقل..
إن تشــكيل حكومــة إنقــاذ وطنــي هــو القــرار الصائــب واإلجــراء التاريخــي املناســب
الــذي ســيضع حــدا ً للفــراغ الســيايس الــذي يحــرص العــدو عــى اســتمراره وإطالــة
دوامــة األزمــات التــي كان العــدو املتســبب الرئيــي يف توليدهــا وإشــعال مؤججاتهــا
واثقــون مــن أن هــؤالء الكفــاءات الوطنيــة الذيــن تــم اختيارهــم إلدارة هــذه املرحلــة
الحاســمة واالنعطافــة التاريخيــة قــادرة عــى إنجــاح شــؤون البــاد رغــم كل
الصعوبــات خاصــة أنــه قــد تزامــن تشــكيل الحكومــة مــع عيــد االســتقالل الوطنــي.
وتحدونــا اآلمــال العظيمــة يف أن التوفيــق والســداد ســيكون مالزمـا ً لحكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي ..وواثقــون أن دعمكــم ســيمثل صــوت حــق وبــرى أمــل لثبــات وســداد
ونجــاح الطريــق الــذي اخرتتمــوه مــن اللحظــات األوىل..
إن احتفالنــا اليــوم بهــذه املناســبة الوطنيــة العظيمــة دليــل مؤكــد عــى أن إرادة
الشــعوب هــي األقــوى ،وتصميــم وعزيمــة أبنائهــا هــي األمــى ،فبــإرادة الشــعب
اليمنــي التــي لــم تقبــل الهزيمــة أو التهــاون تهــاوت أمامهــا قــوة وجــروت تلــك
االمرباطوريــة التــي كانــت ال تغيــب عنهــا الشــمس وخرجــت بجيوشــها وجحافلهــا
مــن أرض الوطــن الغــايل وهــي تجــر أذيــال الهزيمــة والخــران ،ومــن ســخريات
التاريــخ وتــوايل الســنوات والعقــود ســارعت قــوى العــدوان لتفــرض إرادتهــا عــى
شــعبنا مــرة أخــرى مســتغلة الظــروف ومســتندة إىل االدعــاءات الفارغــة ،وكأن
التاريــخ يعيــد نفســه فهاهــي اليــوم جحافــل الغــزاة واملرتزقــة واملنتفعــن وعبيــد
الريــال الســعودي يســعون إىل احتــال وتقســيم وطننــا الحبيــب كبدايــة إلنتــاج
رصاعــات داخليــة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد مســتخدمني كل وســائلهم القــذرة
وأســاليبهم املاكــرة للنيــل مــن كرامــة وعــزة اليمــن ولكنهــم وقعــوا يف رش أفعالهــم
فهاهــم اليــوم يجنــون ثمــن تآمرهــم عــى اليمــن وأبنائــه وخســائرهم اليوميــة
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شــاهدة عليهــم ومواقعهــم يف مرمــى زالزل وبراكــن الجيــش اليمنــي األبــي وإخوانهم
مــن اللجــان الشــعبية وكل الرشفــاء مــن كل أبنــاء الوطــن.
ونحــن نحتفــل بهــذه املناســبة الوطنيــة العظيمــة التــي ســتظل عــى مــر التاريــخ
رمــزا ً للفخــر واالعتــزاز نهنــئ أبنــاء وأرس الشــهداء واملناضلــن األوفيــاء ،كمــا نهنــئ
كل مــن كان لــه رشف الســبق يف نيــل الشــهادة أو اإلصابــة يف أي جبهــة أو موقــع
مــن مواقــع الــرف والرجولــة والبطولــة مــن أرض الوطــن الحبيــب مؤكديــن لهــم
بأنهــم وأرسهــم ســيكونون محــل الرعايــة واالهتمــام مــن قبــل قيــادة الوطــن وأننــا
عــى العهــد باقــون ويف خطاهــم ســائرون حتــى تحقيــق النــر والثــأر لدمائهــم
الطاهــرة.
يف الختــام نهنئكــم بهــذه املناســبة الوطنيــة الغاليــة ،مؤكديــن لكــم بأننــا يف املؤسســة
العســكرية الدفاعيــة وإخواننــا مــن اللجــان الشــعبية ســنعمل جاهديــن عــى تنفيــذ
توجيهاتكــم الوطنيــة الحكيمــة يف كل الظــروف واألوقــات ولــن نألــو جهــدا ً يف تحقيــق
كل مــا يمكــن تحقيقــه لخدمــة الوطــن وطموحــات األمــة وســنتصدى وبقــوة لــكل
أســاليب العــدو وزبانيتــه مــن العمــاء واملرتزقــة واملنافقــن ،وســنقطع اليــد التــي
تمتــد للتعــدي عــى رشف وكرامــة الوطــن ووحدتــه وأمنــه واســتقراره ..متحلــن
بأعــى درجــات الجاهزيــة واالســتعداد الدائــم وبمســتوى رفيــع مــن الوعــي ودرجــة
عاليــة مــن االنضبــاط لتنفيــذ كافــة املهــام والواجبــات الوطنيــة املســندة حتــى
يتحقــق النــر املبــن بــإذن اللــه تعــاىل.
حفــظ اللــه اليمــن ورجالهــا املرابطــن مــن الجيــش واللجــان الشــعبية ..والرحمــة
للشــهداء ..والشــفاء للجرحــى ..والنــر حليفنــا بــإذن اللــه..

نائب رئيس الوزراء أكرم عطية يؤدي اليمني الدستورية أمام رئيس
اجمللس السياسي األعلى
[/03يناير ]2017/صنعاء  -سبأ:
أدى اليمــن الدســتورية امــام االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف
القــر الجمهــوري بصنعــاء اليــوم االخ اكــرم عطيــة بمناســبة تعيينــه نائبــا لرئيــس
مجلــس الــوزراء يف حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي.
وعقــب اداء اليمــن الدســتورية هنــأ رئيــس املجلــس الســيايس األعــى االخ اكــرم عبــد
اللــه عطيــة بمناســبة تعيينــة نائبــا لرئيــس الــوزراء يف حكومــة االنقــاذ الوطنــي
يف هــذه املرحلــة املفصليــة مــن تاريــخ اليمــن ..مؤكــدا عــى ان اليمــن عــى موعــد
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مــع النــر األكيــد بفضــل اللــه تعــاىل وثبــات الرجــال املؤمنــن الصادقــن املقدمــن
للتضحيــات يف جبهــات العــزة والكرامــة والثبــات يف مواقــع االعمــال واملهــام املوكلــة
اليهــم املقدمــن الوطــن وخدمــة النــاس عــى كل مــا عداهــا.
وتمنــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى لنائــب رئيــس الــوزراء التوفيــق والنجــاح
يف اعمالــه ومهامــه.
مــن جانبــه اكــد االخ اكــرم عطيــه عــى انــه ســيعمل بــكل طاقتــه وبمــا تمليــه عليــه
املســئولية الوطنيــة واالخالقيــة يف ســبيل االنتصــار لليمــن وقضيتــه العادلــة وحريتــه
واســتقالل قــراره.
حــر اداء اليمــن الدســتورية الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور رئيــس حكومــة
االنقــاذ الوطنــي.

ً
رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس اجتماعا ألطراف املنظومة
الرقابية والقضائية والضبطية
[/14يناير ]2017/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم اجتمــاع أطــراف املنظومــة الرقابيــة والقضائيــة والضبطيــة املكــرس
ملناقشــة املصفوفــة التفصيليــة املرفوعــة مــن املنظومــة الرقابيــة لحمايــة املــال العــام
والوقايــة مــن الفســاد.
واشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا بذلتــه االجهــزة الرقابيــة واللجنــة الفنية
التنســيقية مــن جهــد خــال الفــرة الســابقة ،وتركيــز أطــراف املنظومــة الرقابيــة
عــى االولويــات التــي تتطلبهــا املرحلــة االســتثنائية ومــا ســبق وأن تــم العمــل عليــه
مــن العــام املنــرم وبمــا ينعكــس ايجابــا عــى اداء االجهــزة واملؤسســات والخدمــات
يف عمــوم محافظــات الجمهوريــة.
واكــد الصمــاد اهميــة ان يلمــس املواطــن يف كل مــكان الــدور الــذي تقــوم بــه
االطــراف الرقابيــة واملؤسســات املســاندة لهــا ..مشــرا اىل مــا يوليــه املجلــس
الســيايس األعــى مــن اهتمــام ومتابعــة واســتعداد لتنفيــذ كل مخرجــات العمــل
الرقابــي ومواكبــة عمــل االجهــزة ملتطلبــات املرحلــة وظروفهــا وأولويــة مكافحــة
الفســاد ودراســة اي تجــاوزات وتحليلهــا والوقــوف ســدا منيعــا امــام اي مخالفــات
قــد تحــدث ارضار بمصالــح الشــعب اليمنــي يف هــذا الظــرف وهــذه املرحلــة مــن
تاريــخ اليمــن والشــعب اليمنــي الصابــر والصامــد واملقــاوم واملســاند لــكل االدوار
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االيجابيــة والرقابيــة والضبطيــة التــي تقــوم بهــا اجهــزة الرقابــة.
ونــوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا يشــكله وجــود حكومــة االنقــاذ
الوطنــي مــن دور مســاند وحيــوي يف عمــل أجهــزة املنظومــة الرقابيــة والقضائيــة
والضبطيــة وبمــا يــؤدي اىل تكامــل االدوار يف بيئــة قانونيــة ونظاميــة وعــى مختلــف
املســتويات االداريــة والفنيــة املطلوبــة لتجويــد العمــل الرقابــي وتحويــل مخرجاتــه
اىل واقــع ملمــوس عــى الجميــع.
واســتعرض رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مســتجدات االوضــاع الســيايس
وامليدانيــة ومــا تشــهده الجبهــات مــن تطــور دراماتيكــي ازاء التصعيــد الــذي عمــل
عليــه العــدوان ونقلــه تركيــز املعركــة اىل الســاحل الغربــي بغــرض تحقيــق هــدف
خنــق اي متنفــس للشــعب اليمنــي بعــد فشــله يف الجبهــات الداخليــة.
واكــد رئيــس املجلــس عــى اهميــة ان تكــون كل االعمــال واملهــام عــى مســتوى
الصمــود االســطوري للشــعب اليمنــي الصابــر والبطــوالت التــي تســجل يف جبهــات
الدفــاع عــن الوطــن وحريتــه وكرامتــه واســتقالله.
مــن جانبــه اشــاد رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور بمــا
قامــت بــه اطــراف املنظومــة الرقابيــة والقضائيــة والضبطيــة مــن أعمــال تكامليــة
ووضــع مصفوفــة مزمنــة تراعــي الظــروف واملتغــرات واملتطلبــات قصــرة املــدى
وطويلــة املــدى ومتوســطة املــدى للمعالجــات املطلوبــة ملواجهــة مختلــف التحديــات
التــي تواجــه اطــراف املنظومــة الرقابيــة وانجــاز األعمــال الرقابيــة واإلجــراءات
التنفيذيــة املتعلقــة بهــا.
واســتعرض الدكتــور بــن حبتــور سلســلة االجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة وفــق
القوانــن واالنظمــة مــن أجــل تعزيــز دور اجهــزة ومؤسســات الدولــة ومــا ستشــهده
بيئــات العمــل املختلفــة مــن ضوابــط واجــراءات قانونيــة خــال الفــرة املاضيــة
والبنــاء عــى مــا تحقــق مــن انجــازات مرتاكمــة يف الحفــاظ عــى اجهــزة الدولــة
ومؤسســاتها والخدمــات التــي تقدمهــا للمجتمع..واكــد رئيــس الــوزراء اهميــة االرادة
القويــة املتكونــة يف هــذه املرحلــة والبنــاء عليهــا يف ترتيــب االولويــات والتأكيــد عــى
الشــفافية والعمــل عــى تفعيــل الرقابــة الربملانيــة ومبــدا املســائلة وبمــا يكامــل
الجهــود ويبنــي عــى التفاعــل والتكامــل يف االدارة واالداء.
واســتعرض االخ محمــد النعيمــي عضــو املجلــس الســيايس األعــى مــا تــم انجــازه
خــال الفــرة املاضيــة من اعمــال ومتابعــات وبنــاء مصفوفــة االولويــات والنقاشــات
التــي كونــت جملــة مــن املفاهيــم والقواعــد لتحقيــق النجــاح املطلــوب يف عمــل
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االجهــزة الرقابيــة ومخرجاتهــا وفــق تصنيــف قطاعــي ومرحــي مزمن..منوهــا
بالتفاعــل االيجابــي والخــاق الــذي قدمتــه اطــراف املنظومــة الرقابيــة والضبطيــة
والقضائيــة وبمــا يبــر بتحقيــق النجاحــات التــي سيلمســها كافــة املواطنــن يف
الجمهوريــة.
وكان مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد قــد اســتهل االجتمــاع بكلمــة
ترحيبيــة اســتعرض مــن خاللهــا اهــداف االجتمــاع ومســار تكــون االفــكار واألعمــال
الهادفــة اىل تطويــر العمــل الرقابــي ..مؤكــدا عــى مــا تمثلــه املنظومــة الرقابيــة مــن
جبهــة متكاملــة مــن جبهــات مواجهــة العــدوان واملؤامــرة عــى كل اليمــن.
واشــار الجنيــد اىل مــا يمثلــه االجتمــاع مــن تدشــن للمصفوفــة املزمنــة ملعالجــة
املشــكالت الرقابيــة وفــق آليــة مزمنــة تراعــي املتغــرات والظــروف االســتثنائية
وبمــا يكفــل اســتمرار تطويــر املنظومــة الرقابيــة واعمالهــا وتجــاوز الصعوبــات
والتحديــات ..معربــا ً عــن الشــكر والتقديــر لــكل الكــوادر واملؤسســات املســاندة
وفريــق عمــل اللجنــة الفنيــة للتنســيق واملتابعــة.
وبعــد قــراءة التقريــر واآلليــة التنفيذيــة املزمنــة للحلــول واملعالجــات املرفوعــة
مــن اطــراف املنظومــة الرقابية..قدمــت عــدد مــن املداخــات والتعقيبــات مــن قبــل
وزيــر املاليــة صالــح شــعبان ورئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة الدكتــور
القــايض ابــو بكــر الســقاف ورئيــس مجلــس القضــاء االعــى الدكتــور القــايض
عبــد امللــك األغــري ،تناولــت محــاور املصفوفــة وآليــة العمــل والكيفيــات الكفيلــة
بتجويــد االداء والعمــل وفــق مــا خططــت لــه املصفوفــة واألولويــات التــي تقتضيهــا
املرحلــة ومــا تــم انجــازه مــن اعمــال عــى املســتويات املؤسســية يف الجانــب الرقابــي
والتقييمــي والنجاحــات املتحققــة.

الرئيس الصماد يرأس إجتماعا ملناقشة دعم جبهات العزة والشرف
[/05فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
ناقــش إجتمــاع عقــد بصنعــاء اليــوم برئاســة األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى وحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة ،إحتياجــات
جبهــات العــزة والــرف التــي يســطر فيهــا أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية أروع
االنتصــارات عــى العــدوان الســعودي ومرتزقتــه.
وأكــد اإلجتمــاع الــذي ضــم عضــو املجلــس الســيايس األعــى جابــر الوهبانــي ورئيس
الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور ووزراء الدفــاع اللــواء محمــد العاطفــي
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واملاليــة الدكتــور صالــح شــعبان واإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات جليــدان محمــود
جليــدان والنفــط واملعــادن ذيــاب محســن بــن معيــي واإلعــام أحمــد حامــد ،أكــد
أهميــة رفــد الجبهــات بمــا مــن شــأنه تعزيــز االنتصــارات التــي حققهــا رجــال
الجيــش واللجــان الشــعبية عــى مــدى مــا يقــارب العامــن يف ســبيل ســيادة اليمــن
واســتقالله وتحــرره مــن الهيمنــة والوصايــة والتبعيــة.
وثمــن اإلجتمــاع صمــود أبنــاء الشــعب اليمنــي إىل جانــب الجيــش واللجــان الشــعبية
يف املخــا وذبــاب وميــدي ونهــم ورصواح ومختلــف الجبهــات ..وحيــا بطوالتهــم التــي
لقنــت العــدوان أبلــغ الــدروس وأفشــلت مخططاتهــم ضــد اليمــن وشــعبه.
واســتعرض اإلجتمــاع ،الصعوبــات القائمــة بهــذا الخصــوص ووجــه برسعــة تذليلهــا
مــن قبــل مختلــف الجهــات املختصــة وفــق آليــات عاجلــة ..مؤكــدا ً أن الحــرب
ً
خصوصــا يف ظــل التصعيــد والزحوفــات التــي
فرضــت عــى اليمــن وأن مواجهتهــا
تشــهدها الجبهــات مــن قبــل العــدو ،تســتدعي شــحذ الهمــم والطاقــات وحشــد كل
الجهــود واإلمكانــات التــي مــن شــأنها إيجــاد معالجــات إســتثنائية عاجلــة تضمــن
اســتحقاقات النــر عــى العــدوان.
حرض اإلجتماع أمني رس املجلس السيايس األعىل الدكتور يارس الحوري.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس إجتماعا موسع ملناقشة
األوضاع اإلقتصادية
[/11فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء إجتماعــا
موســعا بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة ورئيــس مجلــس
الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور ونائبــي رئيــس الــوزراء للشــؤون
اإلقتصاديــة واألمــن ووزراء املاليــة والصناعــة واإلتصــاالت ونائــب محافــظ البنــك
املركــزي.
كــرس اإلجتمــاع ملناقشــة األوضــاع اإلقتصاديــة واآلثــار املرتتبــة عــن تصعيــد العدوان
الســعودي األمريكــي وإســتمرار الحصــار الغاشــم والظالــم منــذ عامــن والــذي يهدد
حيــاة مــا يزيــد عــن  25مليــون نســمة يف اليمــن وإســتهداف الطــرق والجســور
واملوانــئ واملطــارات بأعمــال القصــف الجــوي بطائــرات الـــ F16األمريكيــة.
وتطــرق اإلجتمــاع إىل عــدد مــن األفــكار والخطــط التــي تعمــل عليهــا حكومــة
اإلنقــاذ الوطنــي ملعالجــة التداعيــات اإلقتصاديــة والحفــاظ عــى اإلســتقرار الســلعي
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والغذائــي والتدخــات العاجلــة التــي تجريهــا وزارة األشــغال العامــة والطــرق
لتفــادي إنقطــاع الطــرق واملعالجــات العاجلــة التــي قامــت بهــا لحــل إشــكاليات
إســتهداف الجســور والعبــارات التحويليــة للســيول يف محافظــات الجمهوريــة.
وكلــف اإلجتمــاع الجهــات املختصــة يف حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي بالعمــل بشــكل
متواصــل وفــق مــا تــم يف املراحل الســابقة بنــاء عــى منهجيــة إدارة األزمــة وبالرشاكة
والتكامــل مــع القطــاع الخــاص والســلطات املحليــة يف املحافظــات ملواجهــة األوضــاع
الراهــن ومعالجــة املشــكالت.
كمــا وقــف اإلجتمــاع أمــام نســبة اإلســتجابة اإلنســانية عــى املســتوى الداخــي
والخارجــي ومــا تقــوم بــه رئاســة الــوزراء مــن إجــراءات عمــل ووضــع خارطــة
رقميــة ملســتوى اإلحتيــاج اإلنســاني يف عمــوم املحافظــات.
حــر اإلجتمــاع أمــن رس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور يــارس الحــوري ومديــر
مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد والقائــم بأعمــال رئيــس جهــاز األمــن
الســيايس اللــواء عبــد القــادر الشــامي.

الرئيس الصماد يؤكد على تكامل الدور السياسي مع العسكري
واألمني إلفشال مؤامرات العدوان
[/01مارس ]2017/صنعاء  -سبأ:
أكــد األخ صالــح عــى الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى تكامــل الــدور
الســيايس مــع العســكري واألمنــي ،وتعزيزهمــا وفقـا ً لخطــط مدروســة ومتقنــة مــن
شــأنها إفشــال خطــط ومؤامــرات العــدوان بقيــادة الســعودية.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــال ترأســه اليــوم اإلجتمــاع األول للجنــة
العســكرية واألمنيــة العليــا الــذي ضــم عــدد مــن أعضــاء املجلــس الســيايس االعــى،
عــى أهميــة الــدور الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه اللجنــة العســكرية واألمنيــة العليــا
واملهــام املناطــة بهــا.
وأشار األخ صالح الصماد إىل أن مكافحة اإلرهاب من املهام األساسية للجنة.
مــن جانبــه أكــد رئيــس اللجنــة العســكرية واألمنيــة نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون
الدفــاع واألمــن اللــواء جــال الرويشــان أن اللجنــة ســتعمل كفريــق واحــد وفــق
مهــام محــددة ورؤى واضحــة بمــا ينعكــس إيجابيــا ً عــى الجانــب العســكري
واألمنــي للمرحلــة القادمــة ..موضحـا ً أن اللجنــة مســاندة للعمــل العســكري واألمنــي
وليســت بدي ـاً أو ملغيــة لــدور أي جهــة.
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إىل ذلــك حيــا اإلجتمــاع صمــود أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية عــى كافــة
املســتويات ..مثمنـا ً يف هــذا اإلطــار الخطــوات املنجــزة مــن قِ بــل التصنيــع الحربــي.
وأكــد اإلجتمــاع رضورة تقديــم الدعــم الــازم بمــا يعــزز القــدرات الفنيــة والتقنيــة
والتكنولوجيــة ويحقــق املزيــد مــن االنتصــارات عــى العــدوان ومرتزقتــه.

ً
ً
رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس اجتماعا موسعا للمؤسسة
القضائية والنيابة العامة
[/10أبريل ]2017/صنعاء  -سبأ:
تــرأس االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة اجتماعــا
موســعا للمؤسســة القضائيــة والنيابــة العامــة.
ناقــش االجتمــاع ،الــذي حــره رئيــس وأعضــاء مجلــس القضــاء االعــى ،ورئيــس
املحكمــة العليــا ،والنائــب العــام ،ووزيــر العــدل ،خطــة العمــل القضائيــة التــي يعمل
مجلــس القضــاء االعــى واملحكمــة العليــا ووزارة العــدل ومكتــب النائــب العــام عــى
تحقيقهــا مــن أجــل تعزيــز العدالــة وتفعيــل عمــل املحاكــم يف محافظــات الجمهورية
والحفــاظ عــى مــا تحقــق مــن انجــاز خــال هــذه الفــرة ومواجهــة تحدياتهــا.
وأكــد االجتمــاع عــى أن العمــل القضائــي والعــديل واجــب وطنــي واخالقــي وقيمــي
قبــل أن يكــون عمــاً وظيفيــا َ وأن الوضــع االســتثنائي الــذي تعيشــه اليمــن قــد
كشــف الكثــر مــن الحقائــق ،واتضحــت القــوى الوطنيــة املخلصــة الصادقــة مــع
اللــه والوطــن واملجتمــع ،واملنطلقــة مــن قيــم الخــر واملحبــة واإلخــاص والتفانــي
يف جبهــات العــزة والكرامــة ويف مقدمتهــا تلــك املرتبطــة بخدمــة النــاس واملجتمــع
والعــدل وإنصــاف املظلومني..واســتعرض االجتمــاع صــورا ً مــن املؤامــرات التــي
اســتهدفت الوطــن ومؤسســاته ويف مقدمتهــا مؤسســة القضــاء والنيابــات العامــة
ومحاولــة إعاقاتهــا عــن أداء مهامهــا وتعطيــل أعمالهــا خدمــة للعــدوان وأغراضــه
وإشــاعة الفــوىض واالختــاالت يف املجتمــع.
وتطــرق االجتمــاع إىل اآلليــات الكفيلــة برسعــة تنشــيط املحاكــم والنيابــات العامــة يف
عمــوم محافظــات الجمهوريــة وتوفــر املســتلزمات والنفقــات التشــغيلية ألعمالهــا.
كمــا تطــرق إىل نتائــج االجتماعــات الســابقة مــع املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة
االنقــاذ الوطنــي.
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وكان رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائبــه قــد أشــادا بــاألدوار الوطنيــة املتميــزة
التــي يســجلها رجــال املؤسســة القضائيــة والنيابــات يف هــذه املرحلــة الحساســة مــن
تاريــخ اليمــن ومقاومــة العــدوان والحصــار وتبعاتهمــا والحفــاظ عــى هذه املؤسســة
حيــة ومتماســكة وقــادرة عــى أخــذ زمــام املبــادرة والحفــاظ عــى ســجلهما الوطنــي
املتكامــل واملتطور والســباق.
حرض االجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.

جملس الدفاع الوطني األعلى يناقش مجلة من اخلطط
واالسرتاتيجيات ملواجهة العدوان
[/15أبريل ]2017/صنعاء – سبأ:
ناقــش مجلــس الدفــاع الوطنــي األعــى يف اجتماعــه اليــوم برئاســة األخ صالــح
الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى جملــة مــن الخطــط واالســراتيجيات
العســكرية والسياســية واالقتصاديــة ملواجهــة العــدوان.
واســتعرض االجتمــاع مــواد القانــون ( )62لســنة 1991م الخاصــة بتشــكيل مجلــس
الدفــاع الوطنــي واملتعلقــة بمهــام املجلــس يف ظــروف الســلم والحــرب.
كمــا ناقــش املجلــس إعــداد خطــة عمــل لتنفيــذ هــذه املهــام ،ويف مقدمتهــا مواجهــة
العــدوان ،ووضــع خطــة لرفــع الجهوزيــة القتاليــة والتعبئــة والتدريــب للقــوات
املســلحة واألمــن بمــا يكفــل مواجهــة العــدوان ودحــره ،ودراســة حالــة الطــوارئ،
وإعــادة النظــر يف االتفاقيــات الحربيــة ،ووضــع سياســة عليــا للدفــاع املدنــي بمــا
يتناســب ومواجهــة الدولــة الــذي يتعــرض لــه اليمــن.
ويف االجتمــاع أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة توحيــد الجهــود الحكومية
والجهــات املختصــة باملجلــس الدفــاع الوطنــي لتنفيــذ الخطــط واالســراتيجيات بمــا
يكــون لــه األثــر االيجابــي يف تأمــن البــاد وتفويــت الفرصــة عــى أعــداء الوطــن
للنيــل مــن مكتســبات الشــعب اليمنــي ســواء عــى املســتوى الداخــي او الخارجــي.
وأشــار اىل أهميــة الــدور الــذي ينبغــي أن يقــوم بــه مجلــس الدفــاع الوطنــي األعــى
يف املرحلــة القادمــة ويف ظــل اســتمرار العــدوان الغاشــم عــى بالدنــا ..وقــال ان
هنــاك مهــام جســيمة تضمنهــا قانــون اإلنشــاء رقــم ( )62للعــام 1991م ،والتــي
مــن بينهــا رســم السياســة العامــة لإلعــداد والتعبئــة لجميــع إمكانيــات الدولــة
ملواجهــة العــدوان ،واالهتمــام بالقضايــا االســراتيجية يف مجــال األمــن والدفــاع ودعــم
الجبهــات العســكرية».
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وأعــرب الرئيــس الصمــاد عــن أملــه أن تكــون هــذه البدايــة نوعيــة تســهم يف توحيــد
الجهــود ،وأن تكلــل بالنجــاح.
كمــا قــدم أعضــاء املجلــس عــددا ً مــن املداخــات التــي أكــدت عــى دور املجلــس
يف مواجهــة العــدوان يف ظــل الحالــة االســتثنائية التــي يمــر بهــا البلــد ،وأهميــة
الحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة ،وبــذل كل الجهــود املمكنــة التــي مــن شــأنها رصف
املرتبــات ،والحفــاظ عــى تماســك الجبهــة الداخليــة ،وتحقيــق االنتصــارات يف كافــة
الجبهــات.
وثمــن االجتمــاع البطــوالت التــي يســطرها رجــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف
مختلــف الجبهــات وكــذا أداء مؤسســات الدولــة ويف مقدمتهــا الربملــان ،وأثنــى عــى
التضحيــات العظيمــة التــي قدمهــا الشــعب اليمنــي ،ســائالً الرحمــة للشــهداء
ومتمنيــا ً الشــفاء العاجــل للجرحــى.
كمــا كلــف االجتمــاع عــددا ً مــن الجهــات برفــع التقاريــر الالزمــة ،وأقــر اعتبــار
املجلــس يف حالــة انعقــاد دائــم.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يدعو املواطنني إىل أداء صالة
اإلستسقاء اجلمعة القادمة
[/25أبريل ]2017/صنعاء  -سبأ:
دعــا األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كافــة املواطنــن يف عمــوم
محافظــات الجمهوريــة إىل أداء صــاة اإلستســقاء بعــد صــاة الجمعــة القادمــة.
وجــاء يف بيــان الدعــوة:
بسم الله الرحمن الرحيم
ُ
َ
َّاع إِذَا
الحمــد للــه القائــل» ( َوإِذَا َســأ َل َك عِ بَــادِي عَ نِّــي َف ِإنِّــي َق ِريــبٌ أ ِجيــبُ دَعْ ـ َو َة الـد ِ
ـان َف ْلي َْسـتَ ِجيبُوا ِل َو ْليُ ْؤ ِمنُــوا ِبــي َلعَ َّلهُ ـ ْم يَ ْر ُشـد َ
ُون ) صــدق اللــه العظيــم.
دَعَ ـ ِ
والصــاة والســام عــى رســول الرحمــة ..وبعــد حمــد اللــه تعــاىل حــق حمــده فإننــا
ندعــو املواطنــن جميعــا يف عمــوم الجمهوريــة إىل الرجــوع إىل اللــه تعــاىل واإلقــاع
عــن الذنــب والتوبــة الصادقــة وطلــب املغفــرة وأن يتوجهــوا إىل اللــه تعــاىل بقلــوب
مخلصــة ونوايــا صادقــة ورضاعــة كاملــة يف جميــع الجوامــع واملســاجد يف عمــوم
اليمــن ألداء صــاة اإلستســقاء بعــد صــاة الجمعــة القادمــة  28أبريــل 2017م.
وأن يبتهلــوا إىل اللــه تعــاىل أن يمــن عــى اليمــن بأكملــه يف جميــع بقاعــه بالغيــث
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الهنــيء املــدرار النافــع غــر الضــار ،وأن يرحــم املشــائخ الركــع ،واألطفــال الرضــع،
والبهائــم الرتــع ،وأن يتــوىل الجميــع بعفــوه ومغفرتــه ورحمتــه ،وأن يصلــح الثمــار
ويســقي الجميــع غيثــا هنيئــا مريئــا غدقــا نافعــا إنــه أهــل الرحمــة واملغفــرة وهــو
عــى كل يشء قديــر.

الرئيس الصماد يرأس إجتماعا موسعا إلقرار آليات ضبط أسعار
النفط والغاز
[/06مايو ]2017/صنعاء  -سبأ:
تــرأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء
إجتماعــا موســعا بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة ورئيــس
مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور ونائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون
اإلقتصاديــة ووزراء املاليــة والنفــط واملعــادن والصناعــة والتجــار.
كــرس اإلجتمــاع ملناقشــة األوضــاع االقتصاديــة والوضــع التموينــي وآليــات ضبــط
أســعار املشــتقات النفطيــة ومــادة الغــاز املنــزيل واإلتفــاق عــى إجــراءات صارمــة
وآليــات متابعــة مســتمرة تضمــن تغطيــة إحتياجــات الســوق املحليــة ومنــع
اإلحتــكار وإلغــاء الزيــادة التــي طــرأت مؤخــرا عــى أســعار النفــط والغــاز وبمــا
يحقــق الحمايــة للمواطنــن والتجــار امللتزمــن.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة اإلجتمــاع الــذي يأتــي يف ظــروف بالغة
األهميــة مــع قــرب حلــول شــهر رمضــان املبــارك الــذي يتطلــب مــن الجميــع جهــود
اســتثنائية عــى الصعيــد اإلقتصــادي تحديــدا ووضــع حلــول رسيعــة تحقــق حالــة
دائمــة مــن إســتقرار أســعار املشــتقات النفطيــة والســلع الغذائيــة وبمــا يضمــن
منــع اإلحتــكار والتالعــب باألســعار ويعــزز الرقابــة وضبــط املخالفــن.
وشــدد عــى رضورة الســعي الجــاد لتحصيــل اإليــرادات العامــة وضبــط توريــد
كل العائــدات إىل الخزينــة العامــة للدولــة ،كــي تتمكــن مــن اإليفــاء بالتزاماتهــا
ورصف املرتبــات لكافــة موظفــي الدولة..ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل
أهميــة تكامــل األدوار والتنســيق املشــرك بــن كل مؤسســات الدولــة املختلفــة وعــى
رأســها الــوزارات واملؤسســات ذات الطابــع املــايل واإلقتصــادي وبمــا يحقــق التناغــم
واإلنســجام املطلــوب بينهــا للحفــاظ عــى إســتقرار الســوق الســلعي واملــريف
وإعــادة األســعار إىل طبيعتهــا وتوســيع خدمــات البطاقــة الســلعية لتخفيــف األعبــاء
التــي يفرضهــا العــدوان الســعودي األمريكــي بإســتمرار عــى املواطنــن.
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وحــث الحكومــة عــى وضــع حلــول رسيعــة ملشــكلة الكهربــاء بمحافظــة الحديــدة
لتخفيــف معانــات أبنــاء املحافظــة يف فصــل الصيــف ومــا يعانونــه مــن ضغــوط
عســكرية وأمنيــة يف الســاحل الغربــي لليمــن.
فيمــا شــدد نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة عــى رضورة اإلبتعــاد عــن
املهاتــرات واملناكفــات اإلعالميــة التــي تــر باملصلحــة العامــة وتعكــس واقــع غــر
حقيقــي لصمــود الشــعب اليمنــي ومتانــة جبهتــه الداخليــة التــي تعــد حائــط الصــد
األول أمــام محــاوالت العــدوان اليائســة والراميــة إىل إحــداث أي إخــراق يف نســيج
الوحــدة الوطنيــة القويــة التــي تواجــه العــدوان بــكل بســالة ووعــي وطني مســئول.
ولفــت إىل أهميــة التقيــد باآلليــات املقــرة والناظمــة لســوق املشــتقات النفطيــة
وأســعارها املحــددة ســابقا ويف إطــار التنســيق املشــرك واملســتمر بــن الجهــات
املعنيــة لضمــان تنفيذهــا برصامــة والوقــوف بحــزم أمــام أي مخالفــات تــر
بمصلحــة املواطنــن وتزيــد مــن األعبــاء عليهــم خصوصــا ونحــن عــى أبــواب شــهر
رمضــان الكريــم.
وأكــد الدكتــور لبــوزة أن املرحلــة الراهنــة تتطلــب مــن الجميــع توحيــد الجهــود
وتغليــب املصلحــة العامــة عــى أي مــن املصالــح األخــرى الضيقــة وخاصــة أن أبنــاء
الشــعب اليمنــي يواجهــون أصلــف عــدوان عرفتــه املنطقــة.
وناقــش اإلجتمــاع آليــات ضبــط املــوارد املاليــة وإصالحهــا وتوســيع دائرتهــا
وتحصيــل كافــة تلــك املــوارد مــن خــال األجهــزة اإليراديــة الرســمية وفقا للدســتور
والقانــون ووفقــا لقــرار الحكومــة رقــم ( )2بتوريــد كل الجهــات للبنــك املركــزي
اليمنــي ورفــع تقريــر بذلــك.
كمــا أقــر اإلجتمــاع الســر يف تنفيــذ اآلليــات املتفــق عليهــا بشــأن ضبــط أســعار
املشــتقات النفطيــة ومــادة الغــاز املنــزيل التــي تضمــن إعــادة أســعارها إىل حالتهــا
الطبيعيــة ووضــع آليــات تضمــن عــدم التالعــب بأســعارها مســتقبال.
ووقــف اإلجتمــاع أمــام مشــكلة رواتــب عمــال النظافــة بأمانــة العاصمــة وتــم إقــرار
حلــول تضمــن رصف مرتباتهــم شــهريا تقديــرا للجهــود التــي يقدمونهــا يف ســبيل
توفــر بيئــة نظيفــة وآمنــة للمواطنــن.
كمــا تطــرق اإلجتمــاع إىل مســتوى اإلنجــاز الحكومــي خــال الفــرة املاضيــة
والتحديــات الراهنــة وخاصــة يف جوانــب تنميــة اإليــرادات ..مســتعرضا الســبل
املثــى لتعزيــز وحــدة الصــف الوطنــي ومعالجــة الوضــع اإلقتصــادي الصعــب الــذي
تواجهــه املؤسســات الحكوميــة جــراء العــدوان وحصــاره الجائــر.
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حــر اإلجتمــاع القائــم بأعمــال رئيــس جهــاز األمــن الســيايس اللــواء عبــد القــادر
الشــامي وقيــادات مصلحــة الجمــارك ورشكتــي النفــط والغــاز وبنــك التســليف
التعاونــي الزراعــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس إجتماع ملناقشة الوضع
الوبائي للكولريا
[/15مايو ]2017/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء إجتماعــا
موســعا ضــم أمــن عــام املجلــس املحــي بأمانــة العاصمــة أمــن جمعــان ووزراء
الصحــة العامــة الدكتــور محمــد بــن حفيــظ ،وامليــاه والبيئــة املهنــدس نبيــل الوزير،
واملاليــة صالــح شــعبان ،والقائــم بأعمــال رئيــس الجهــاز املركــزي لألمــن الســيايس
اللــواء عبــد القــادر الشــامي ،ووكيــل جهــاز األمــن القومــي العقيــد مطلــق املرانــي.
كــرس اإلجتمــاع ملناقشــة الوضــع الوبائــي للكولــرا ومــا يمكــن أن ينتــج عنــه مــن
تداعيــات عــى حيــاة وصحــة املواطنــن يف عمــوم محافظــات الجمهوريــة ،والتدابــر
املتخــذة وطــور الدراســة والتقديــر لتنفيذهــا يف جوانــب تقديــم الرعايــة الصحيــة
مــن جهــة للمصابــن ومحــارصة الوبــاء ومكافحتــه مــن جهــة أخــرى.
واســتعرض اإلجتمــاع النتائــج األوليــة ألســباب انتشــار الوبــاء ومــا تقــوم بــه
األجهــزة املعنيــة مــن إجــراءات لتحديــد املصــادر األوليــة والتأكــد مــن الجوانــب
املتعلقــة بإمكانيــات انتشــاره بفعــل فاعــل أو نتيجــة حــرب بيولوجيــة لجــأ إليهــا
العــدوان الســعودي األمريكــي بعــد فشــله يف اســتهداف صمــود الشــعب اليمنــي
وكــر إرادتــه.
ودعــا رئيــس املجلــس الســيايس االعــى حكومــة االنقــاذ الوطنــي اىل البقــاء يف حالــة
إنعقــاد دائــم ،وتفعيــل كامــل طاقــات غــرف العمليــات والرصــد الوبائــي وأجهــزة
وزارة الصحــة ،وضبــط جغرافيــة انتشــار الوبــاء والعمــل عــى رسعــة إنتــاج املحاليل
الوريديــة محليــا واإلســتجابة الرسيعــة لجهــود املنظمــات الدوليــة مــع األخــذ يف
اإلعتبــار فحــص عينــات مــن أي مســاعدات واصلــة إىل اليمــن.
كمــا أقــر اإلجتمــاع القيــام بحمــات توعيــة شــاملة عــر املجالــس املحلية ومؤسســات
املجتمــع املدنــي واملســاجد ومراكــز تجمــع الطــاب والدارســن باإلجــراءات والتدابــر
اإلحرتازيــة والعالجيــة وأســاليب الوقايــة.
وأكــد اإلجتمــاع أهميــة تفعيــل الحراســات الدائمــة عــى آبــار امليــاه عــر وزارة
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الداخليــة والســلطات املحليــة يف املحافظــات واملديريــات ،وإســتمرار أعمــال النظافــة
اليوميــة وفــرز املخلفــات الخطــرة ويف مقدمتهــا نفايــات املستشــفيات واملراكــز
الصحيــة.
وشــدد اإلجتمــاع أهميــة توســيع نشــاط ومهــام وزارة امليــاه والبيئــة يف أعمــال
الحمايــة والوقايــة ويف مقدمتهــا تعقيــم خزانــات ميــاه الســبيل والوايتــات الخاصــة
بنقــل امليــاه إىل املنــازل وآبــار وخزانــات التــزود باملــاء املنــزيل باملــواد املعالجــة يف
مثــل هــذه الظــروف.
وأكــد عــى وزارة الصحــة إعــان مجانيــة العــاج مــن الوبــاء يف مختلــف املراكــز
واملستشــفيات التــي تســتقبل الحــاالت ،والعمــل عــى مــدار الســاعة بفريــق عمــل
مشــرك مــن مكاتــب الصحــة يف املحافظــات واملنظمــات الدوليــة لتفعيــل اإلســتجابة
املطلوبــة يف حــال أي تطــور للوبــاء.
كمــا شــدد اإلجتمــاع عــى توحيــد الجهــود والطاقــات لتوفــر الدعــم املــايل املطلــوب
محليــا ألعمــال املعالجــة واملكافحــة والتوعيــة واألعمــال املســاندة.

لقاء لقيادتي إنصار اهلل واملؤمتر الشعبي للوقوف على املستجدات يف
الساحة
[/17مايو ]2017/صنعاء  -سبأ:
عقــد بصنعــاء اليــوم لقــاء لقيادتــي املؤتمــر الشــعبي العــام وأنصــار اللــه برئاســة
األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وعــارف الــزوكا األمــن العــام
للمؤتمــر الشــعبي العــام.
كــرس اللقــاء الــذي حــره وزيــر اإلعــام أحمــد حامــد ورئيــس الدائــرة اإلعالميــة
باملؤتمــر طــارق الشــامي وعــدد مــن القيــادات السياســية واإلعالميــة ،للوقــوف عــى
املســتجدات يف الســاحة الوطنيــة وخاصــة مــا يتعلــق باملهاتــرات واملناكفــات التــي
شــهدتها الســاحة اإلعالميــة خــال اآلونــة األخــرة.
ويف اللقــاء تطــرق األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعىل إىل املســتجدات
عــى الســاحة الوطنيــة واســتمرار العــدوان يف اســتهداف اليمنيــن دون اســتثناء..
مؤكــدا أن توحــد أنصــار اللــه واملؤتمــر الشــعبي العــام يف مواجهــة العــدوان كان لــه
األثــر اإليجابــي يف الصمــود الشــعبي األســطوري عــى مــدى العامــن.
وأكــد أن قيــادة املكونــن حريصــة كل الحــرص عــى وحــدة الجبهــة الداخليــة وإدراك
خطــورة وحساســية املرحلــة التــي يمــر بهــا الوطــن وهــو مــا يســتلزم أن تكــون
161

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

الجبهــة اإلعالميــة بعيــدة عــن أي مناكفــات أو خالفــات أو مهاتــرات تؤثــر عــى
وحــدة الصــف الوطنــي.
ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل أن مخططــات تحالــف العــدوان تهــدف إىل شــق صــف
الجبهــة الداخليــة مــن خــال اســتغالل هــذه املهاتــرات واســتخدامها يف اطــار عدوانه
عــى الشــعب اليمنــي ..مثمنــا دور اإلعالميــن يف مواجهــة العــدوان ،حاثــا إياهــم عــى
مزيــد مــن الصمــود ووحــدة الصــف والتعــاون وتوحيــد الجهــود ضــد العــدوان وبما
يحقــق املصلحــة الوطنيــة العليــا.
وأشــار إىل أن النجاحــات يف الجانــب العســكرية يف الجبهــات أو عــى صعيــد العمــل
الســيايس يف الداخــل والخــارج يســتدعي مواكبتهــا مــن خــال جهــود اإلعــام بشــقيه
الرســمي والحزبــي واالبتعــاد عــن إثــارة أي قضايــا جانبيــة.
وحــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى جميــع اإلعالميــن عــى االنضبــاط وااللتــزام
بمــا تــم االتفــاق عليــه ..الفتــا إىل تشــكيل لجنــة تضــع ضوابــط إعالميــة وتتابــع مــا
ينــر يف وســائل اإلعــام وحــل أي تباينــات يف وجهــات النظــر حــول أي قضيــة يف
اطــار قيــادة املكونــن.
ودعــا إعالميــي أنصــار اللــه واملؤتمــر الشــعبي العــام إىل ابتــكار أفــكار تعــزز مــن
وحــدة الصــف عــر االتفــاق بــن وســائل إعــام املكونــن وعمــل برامــج موحــدة
يكــون هدفهــا تعزيــز الجبهــة الداخليــة ومواجهــة العــدوان.
مــن جانبــه أشــاد األمــن العــام للمؤتمــر الشــعبي العــام عــارف الــزوكا بــدور
اإلعــام يف مواجهــة العــدوان الســافر الــذي يســتهدف اليمــن أرضــا وإنســانا وشــجرا
وحجــرا ولــم يــرك شــيئا لــم يســتهدفه.
وأكــد حــرص قيــادة مكونــي املؤتمــر الشــعبي العــام وأنصــار اللــه عــى وحــدة
الجبهــة الداخليــة التــي كان لهــا الفضــل يف مواجهــة مخططــات العــدوان عــى مــدى
العامــن ،ورفــض أي محــاوالت تســتهدف شــق الصــف الوطنــي.
وأشــار الــزوكا إىل أن هــذا اللقــاء جــاء بعــد تزايــد املهاتــرات واملناكفــات الصــادرة
مــن هنــا وهنــاك والتــي تؤثــر ســلبا عــى الصمــود الشــعبي والســيايس وتخــدم
أهــداف وأجنــدة تحالــف العــدوان.
وشــدد عــى قيــام اإلعــام الرســمي بــدوره كونــه يمثــل جميــع األطــراف ويعكــس
توجهــات الدولــة وفقــا للدســتور والقانــون ،حاثــا يف الوقــت نفســه كافــة وســائل
إعــام املكونــن عــى االلتــزام بمــا تــم االتفــاق عليــه وعــدم إثــارة أي مناكفــات
جانبيــة والتحــي بــروح املســؤولية املهنيــة والوطنيــة ووضــع مصلحــة الوطــن فــوق
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كل االعتبــارات.
بــدوره أشــار وزيــر اإلعــام إىل هــذا اللقــاء كان يجــب أن يتــم منــذ بدايــة العــدوان
الــذي فــرض توحيــد الجهــود يف مواجهتــه كونــه يســتهدف الجميــع دون اســتثناء.
وأكــد أن الشــعب اليمنــي قــدم تضحيــات كبــرة يف مواجهــة العــدوان عــى مــدى
أكثــر مــن عامــن بصمــود أســطوري وهــو مــا يتطلــب مــن الجميــع ويف املقدمــة
اإلعالميــن أن يكونــوا عنــد مســتوى هــذه التضحيــات وهــذا الصمــود.
ولفــت إىل أن العــدو الــذي فشــل يف تحقيــق أهدافــه يســعى حاليــا إىل النيــل مــن
وحــدة الجبهــة الداخليــة عــر اســتغالل املهاتــرات واملناكفــات اإلعالميــة يف اطــار
حربــه عــى الشــعب اليمنــي.
كمــا أكــد وزيــر اإلعــام عــى أهميــة هــذا اللقــاء وأن يكــون طيــا لصحفــة املــايض
وفتــح صفحــة جديــدة لتعزيــز وحــدة الجبهــة الداخليــة وتوحيــد جهــود كافــة
وســائل اإلعــام الرســمية وإعــام أنصــار اللــه واملؤتمــر الشــعبي العــام يف مواجهــة
العــدوان خاصــة يف ظــل ادارك وتأكيــد قيادتــي املكونــن عــى حرصهمــا عــى وحــدة
الجبهــة الداخليــة ورفــض كل مــا يشــق الصــف الوطنــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس اجتماع لكتلة أنصار اهلل يف
اجمللس
[/21مايو ]2017/صنعاء ـ سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء اجتمــاع
لكتلــة أنصــار اللــه يف املجلــس الســيايس األعــى.
كــرس االجتمــاع ملناقشــة رؤيــة الكتلــة للعمــل املســتقبيل وتعزيــز الرشاكــة والتكامــل
مــع املؤتمــر الشــعبي العــام والقــوى السياســية الوطنيــة املناهضــة للعــدوان
الســعودي األمريكــي ،وكــذا توحيــد الخطــاب وآليــات العمــل الكفيلــة بتحقيــق
االنتصــار والوصــول إىل الســام الــذي يكفــل كرامــة اليمنيــن واســتقاللهم ووحدتهم.
ووقــف االجتمــاع أمــام جملــة مــن القضايــا الوطنيــة واملوقــف العــام منهــا ..مؤكــدا
دعمــه الكامــل لقــرارات املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي ،وصــوال
إىل النجــاح املأمــول يف أعمالهمــا ومهامهــا ويف املقدمــة تخفيــف األعبــاء عــن املواطنني،
ومحــارصة األزمــة االقتصاديــة وتحويــل التحديــات إىل فــرص.
وهنــأ االجتمــاع الشــعب اليمنــي بالعيــد الوطنــي  27لتحقيق الوحــدة اليمنيــة املباركة
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التــي تعتــر قــدر ومصــر الشــعب اليمنــي وانتصــاره عــى مؤامــرة تقســيمه وتفتيته
يف التاريــخ القديــم واملعــارص ..وحيــا ثبــات رجــال الجيــش واللجــان الشــعبية
وصمودهــم يف مواجهــة العــدوان ..كمــا هنأهــم بالعيــد الوطنــي الـــ  27للجمهوريــة
اليمنيــة  22مايــو.
وثمــن االجتمــاع األدوار الوطنيــة الكبــرة التــي قــام بهــا العضــو الســابق للمجلــس
يوســف الفيــي ..مرحبــا بخلفــه مهــدي املشــاط يف عضويــة املجلــس الســيايس
األعــى ..متمنيــا لــه التوفيــق والنجــاح يف مهامــه.

الرئيس الصماد يقيم حفل إستقبال بالقصر اجلمهوري مبناسبة
العيد الوطني الـ 27
[/22مايو ]2017/صنعاء  -سبأ:
أقــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى صالــح الصمــاد يف القرص
الجمهــوري بصنعــاء اليــوم حفــل اســتقبال وتكريــم بمناســبة العيــد الوطنــي الـــ
 27للجمهوريــة اليمنيــة  22مايــو حــره نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس ،وهيئــة رئاســة مجلــس النــواب وأعضــاء
املجلــس ورئيــس وأعضــاء مجلــس القضــاء األعــى ورئيــس وأعضــاء املحكمــة العليــا
ورئيــس وأعضــاء حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي.
ويف الحفــل الــذي حــره عــدد مــن القيــادات العســكرية ،والشــخصيات اإلجتماعيــة
وممثــي منظمــات املجتمــع املدنــي واملؤسســات النســائية والشــبابية واملؤسســات
الخدميــة والتطوعيــة ،وأعضــاء الســلك الدبلومــايس املتواجديــن يف بالدنــا ،تبــادل
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائبــه وأعضــاء املجلــس مــع الحارضيــن التهانــي
والتربيــكات بهــذه املناســبة الغاليــة عــى قلــوب اليمنيــن جميعــا وكل االحــرار والرشفاء
يف العالــم والتــي تعــر عــن الوفــاء لعقــود مــن التضحيــات الجســام التــي قدمهــا
الشــعب اليمنــي يف مواجهــة مؤامــرات التشــطري والتجزئــة ومحــارصة حريــة القــرار
ومحــاوالت إرغــام الشــعب اليمنــي عــى البقــاء يف ربــق التبعيــة والهيمنــة واإلســتكبار.
وأعربــوا عــن ثقتهــم بإنتصــار إرادة الشــعب اليمنــي يف مواجهــة العــدوان الســعودي
األمريكــي ..محيــن صمــود الشــعب اليمنــي الــذي حقــق بصــره وثباتــه كل معانــي
اإلنتصــار التــي جعلــت الجيــش واللجــان الشــعبية مســنودين بالشــعب وتضحياتــه
يســطرون أعظــم االنتصــارات يف مواجهــة أعتــى قــوة وأغنــى دول العالــم املتحالفــة
عــى اليمــن وحريتــه واســتقالله.
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وحــر املشــاركون عقــب ذلــك الحفــل التكريمــي الــذي أقامــه املجلــس الســيايس
األعــى لهيئــة رئاســة مجلــس النــواب وأعضــاء املجلــس تقديــرا لنضالهــم الوطنــي
املميــز يف هــذه املرحلــة الهامــة مــن تاريــخ اليمــن وصموهــم يف وجــه التحديــات
الكبــرة التــي حاولــت أن تمــس كيانهــم الربملانــي الترشيعــي الرشعــي املنتخــب مــن
الشــعب اليمني..وقــام رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بتقليــد رئيــس وأعضــاء
هيئــة رئاســة مجلــس النــواب وســام الوحــدة مــن الدرجــة الثانيــة ،كمــا قلــد أعضاء
مجلــس النــواب وســام الوحــدة مــن الدرجــة الثالثــة.
وكان رئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور قــد ألقــى
كلمــة باملناســبة حيــا مــن خاللهــا الشــعب اليمنــي وتضحياتــه يف ســبيل الوحــدة
اليمنيــة حتــى إعــادة تحقيــق الوحــدة وخفــق علمهــا يف مدنيــة التواهــي بعــدن قبــل
 27عامــا.
وأشــار الدكتــور بــن حبتــور إىل عمــق وعظــم املناســبة وفخــره وســعادته بإلقــاء
كلمتــه بهــذه املناســبة مــن القــر الجمهــوري بصنعــاء ومــا تمثلــه هــذه الذكــرى
الغاليــة عــى كل مواطــن يمنــي ..الفتــا إىل أن العــدوان وتحالفــه الباغــي قتل اإلنســان
اليمنــي مــن شــمال وجنــوب ورشق وغــرب اليمــن منــذ أكثــر مــن عامــن ،إال إن
الجيــش واللجــان الشــعبية وأبنــاء القبائــل يدافعــون عــن تربــة اليمــن الطاهــرة كــي
ال تتشــظى اليمــن مــرة أخــرى ،وتســتمر الوحــدة اليمنيــة واإلحتفــال بهــا عامــا بعــد
عــام لعزتهــا وقيمتهــا يف قلــب كل يمنــي.
كمــا حيــا أبنــاء وأرس الشــهداء الذيــن ضحــوا بحياتهــم مــن أجــل الوطــن وترابــه
ووحدتــه ..مشــرا اىل توجيهــات رئيــس املجلــس الســيايس األعــى املتماهيــة مــع
توجــه حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي باإلهتمــام بــأرس الشــهداء تقديــرا ملــا قدمــوه
مــن تضحيــات يف لرفــع إســم اليمــن عاليــا مســطرين البطولــة الخالــدة بدمائهــم
وأرواحهــم التــي جعلتنــا اليــوم نحتفــل بهــذه املناســبة يف هــذا اليــوم وهــذا التاريــخ.
وأوضــح أن األصــوات املناديــة باإلنفصــال والتــي ترجــع إىل أجنــدات بريطانيــة
وغربيــة ال يمكــن أن تجعــل الشــعب اليمنــي الــذي ضحــى مــن أجــل الوحــدة اليمنية
أن يتنــازل عنهــا أبــدا ألنهــا قضيــة شــعب يتجــاوز  28مليــون نســمة ..مبينــا أن
الجماعــات الصغــرة ومــن يقفــون ورائهــا أيــا كانــت مــن دول العــدوان أو بريطانيــا
أو أمريــكا يجــب أن يعرفــوا أن الوحــدة اليمنيــة هــي إرادة شــعب وهــو مــن يقــرر
مصريهــا ،وأن مشــاريعهم الصغــرة لــن تنجــح أبــدا.
وأضــاف « عــى دول العــدوان الرتاجــع وعليهــا أن تعــرف أن الشــعب اليمنــي الــذي
صمــد عامــن يســتطيع أن يصمــد إىل األبــد يف ســبيل عــدم التنــازل عــن حريتــه
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وكرامتــه مهمــا تكالبــت عليــه القــوى الرجعيــة واإلمربياليــة بــكل أســلحتها وقواهــا
لــن تســتطيع أن تغــر يف املعادلــة الوطنيــة يشء بعــد أن حــزم الجميــع خياراتــه ويف
الطليعــة السياســية مــن املؤتمــر الشــعبي العــام وأنصــار اللــه وحلفائهمــا الذيــن
قــرروا الســر يف الطريــق الكفاحــي الطويــل ولــن يتنازلــوا عــى اإلطــاق.
وأكــد رئيــس الــوزراء أن تكالــب  17دولــة عــى اليمــن قــد واجــه مقاومــة حقيقــة
بجيــش كان قــد طالــه التمزيــق ولجــان شــعبية وأبنــاء قبائــل أشــداء يســتطيع
اليمــن أن يواصــل بهــم املــروع الكفاحــي إىل أن يتحقــق النــر.
وهنــأ بــن حبتــور رئاســة هيئــة مجلــس النــواب وأعضــاء املجلــس عــى تكريــم
املجلــس الســيايس األعــى لهــم بوســام الوحــدة ملــا يمثلونهــم مــن صمــود يف الجبهــة
الترشيعيــة والربملانيــة مــن منطلــق اإليمــان بالدفــاع عــن الوطــن وقضيتــه العادلــة..
مكــررا التهنئــة ألبنــاء الشــعب اليمنــي الــذي صمــد يف وجــه العــدوان.
وتــى وزيــر الشــؤون القانونيــة الدكتــور عبــد الرحمــن املختــار قــرارات التكريــم
التــي نصــت عــى منــح هيئــة رئاســة مجلــس النــواب وســام الوحــدة  22مايــو مــن
الدرجــة الثانيــة ،ومنــح أعضــاء مجلــس النــواب وســام الوحــدة  22مايــو مــن الدرجة
الثالثة...كمــا تــم يف اإلحتفــال تكريــم نبيــل عبــد اللطيــف عبــد الحميــد عبادي بوســام
اإلســتحقاق يف اآلداب والفنــون ،تقديــرا وتكريمــا لتأسيســه لوقفيــة عبــادي الثقافيــة
يف الثقافــة والعلــوم والــدور الرائــد لــدار عبــادي للطباعــة والنــر والتــي تأسســت
يف عــدن عــام  1890وانتقلــت بعــد الوحــدة اىل العاصمــة صنعــاء ،واســتمرت أربعــة
أجيــال يف دعــم الحركــة الثقافيــة وأعمــال النــر والتنويــر ،ودعــم الكتــاب واملطبوعات
املحليــة والرتجمات،ومــا مــن شــأنه إحــداث نقلــه نوعيــة يف املجتمــع مــن خــال
الثقافــة واملعرفــة وســهولة الحصــول عليهــا وتيســر نرشهــا وتداولهــا.

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان يرفعان برقية تهنئة بالعيد
الوطني الـ  27للجمهورية اليمنية
[/22مايو ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفــع وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي ورئيــس هيئــة األركان
العامــة اللــواء الركــن محمــد عبــد الكريــم الغمــاري برقيــة تهنئــة إىل قائــد الثــورة
الســيد عبدامللــك بــدر الديــن الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح
الصمــاد ونائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس بمناســبة
العيــد الوطنــي الـــ  27للجمهوريــة اليمنيــة  22مايــو .جــاء فيهــا:
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إن مــن الســعادة أن نبعــث إىل ســيادتكم وإىل كافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي العظيــم
أرق التهانــي وأصــدق األمنيــات القلبيــة بمناســبة يــوم مجيــد مــن األيــام الوطنيــة
التــي ســجلها التاريــخ اليمنــي املعــارص يف أنصــع صفحاتــه ،العيــد الـــ  27للوحــدة
اليمنيــة يف الـــ 22مــن مايــو 1990م ،ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يعيدهــا علينــا
جميع ـا ً ويمننــا الحبيــب يف أمــن وســام وعــزة ومنعــة ورخــاء.
كمــا نرفــع إليكــم باســمنا كقيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة
ونيابــة عــن جميــع القــادة والضبــاط والصــف والجنــود مــن أبنــاء املؤسســة
العســكرية الدفاعيــة وإخوانهــم مــن اللجــان الشــعبية املجاهديــن املرابطــن يف ميادين
العــزة والكرامــة والــرف أطيــب التربيــكات بهــذه املناســبة العزيــزة عــى قلــب كل
يمنــي يحــب أرضــه ووطنــه ،مقدريــن يف ذات الوقــت جهودكــم وأعمالكــم الوطنيــة
املتواصلــة بمــا يتناســب والظــروف العصيبــة التــي يمــر بهــا الوطــن يف كافــة
املجــاالت السياســية والعســكرية واالقتصاديــة واالجتماعيــة بســبب العــدوان الجائــر
الــذي تقــوده مملكــة الــر ومــن تحالــف معهــا مــن الصهاينــة واألمريــكان وعبــدة
الدرهــم والريــال والــدوالر ،متمنــن مــن اللــه أن تكلــل كل جهودكــم بالنجــاح وبمــا
يصــون تــراب الوطــن مــن دنــس وطمــع األعــداء ،ويحمــي ســيادته وعزتــه وكرامتــه
وإنجازاتــه ومكتســباته الحضاريــة والتنمويــة.
إن املناســبات واألحــداث العظيمــة التــي تحمــل أبعــادا ً ومنعطفــات تاريخيــة وطنيــة
خالــدة يكــون لهــا وبــدون شــك آثــارا ً كبــرة عــى ذاكــرة وحيــاة املجتمــع ومصــر
األجيــال الحــارضة واملتعاقبــة ولقــد مــرت اليمــن بــكل الظــروف الصعبــة ســوا ًء
يف املــايض القريــب أو البعيــد فكانــت الوحــدة اليمنيــة هــي الســبيل الوحيــد لقطــع
الطريــق أمــام كافــة املؤامــرات والتدخــات الخارجيــة التــي كانــت تحــاك يف تلــك
املرحلــة التاريخيــة ،وهــي اليــوم وعــر املحتلــن الجــدد ومرتزقــة األمــس عمــاء
اليــوم تمــر بنفــس الظــروف العصيبــة التــي يســتغلها العــدوان عــر عمالئــه يف
محاولــة يائســة منهــم إلعــادة عجلــة التاريــخ إىل الــوراء.
يطــل علينــا العيــد الـــ  27للوحــدة اليمنيــة يف مرحلــة مفصليــة وحساســة يتعــرض
فيهــا وطننــا الحبيــب للعــام الثالــث لعــدوان جائــر بقيــادة مملكــة الــر واإلرهــاب
تســعى مــن خاللــه لكــر شــوكة وإرادة الشــعب اليمنــي وتنفيــذ مخططــات إقليمية
ودوليــة للنيــل مــن عــزة وكرامــة ووحــدة الشــعب اليمنــي وتنفيــذ مشــاريعهم
يف املنطقــة خدمــة للكيــان الصهيونــي الــذي يهــدف يف األســاس إىل تفتيــت األمــة
العربيــة واإلســامية ،ويمننــا الغــايل هــو جــزء مــن ذلــك املخطــط الــذي وضعــه
العــدو ضمــن أهدافــه للســيطرة عليــه وتقســيمه إىل عــدة أقاليــم بمــا يحقــق األهداف
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االقتصاديــة والعســكرية لتلــك الــدول املتآمــرة عــى الوطــن ووحدتــه وتاريخــه
وحضارتــه العريقــة وهــدم القوميــة والهويــة اليمنيــة.
إال أننــا نقــول لهــم بــأن اليمــن ســيظل شــامخا ً شــموخ جبالــه وصامــدا ً بكفــاح
رجالــه وأبنائــه مــن الجيــش واللجــان الشــعبية وكل الرشفــاء مــن أبنــاء الوطــن ،وأن
هــذا الحــدث التاريخــي كمــا كان ومــا زال مطلبـا ً ورغبــة شــعبية وسياســية ونقطــة
تحــول يف تاريــخ اليمــن واملنطقــة ســيظل كذلــك مهمــا أوغــل فيــه املحتلــون الجــدد
والخونــة والعمــاء ومرتزقتهــم ،وكمــا ُ
طــرد املحتــل واملســتعمر الربيطانــي يف عــام
1967م فــإن املحتلــن الجــدد ســيالقون نفــس املصــر وســتكون أرض اليمــن مقــرة
لهــم ولــكل مــن تعــاون معهــم وســرحلون يجــرون أذيــال الهزيمــة والخــران ألن
أرض اليمــن الطاهــرة ال تقبــل أن يدنســها املحتلــون يف أي زمــان ومــكان.
ولــو أن املتآمريــن عــى الوطــن أعــادوا ذاكرتهــم قليـاً لوضــع مقارنــة بســيطة بــن
مــا كانــوا عليــه مــن قبــل وبــن مــا يعانــوه اليــوم بســبب ردحهــم تحــت االحتــال
اإلماراتــي الســعودي لوجــدوا أن املكســب الوحيــد الــذي حققــوه هــو االنفــات األمني
يف كافــة املحافظــات التــي تقــع تحــت أيــادي املحتلــن الجــدد وتجنيــد الشــباب
املغلوبــن عــى أمرهــم وتقديمهــم كــدروع برشيــة يف كافــة الجبهــات وانتشــار
الجماعــات اإلرهابيــة والتكفرييــة املتطرفــة مثــل القاعــدة وداعــش وغريهــا واحتاللهــا
لبعــض املحافظــات وظهــور لبعــض القيــادات الحزبيــة املتطرفــة الذيــن باعــوا
مبادئهــم وقيمهــم وارتهنــوا لــدول العــدوان إلثــارة النعــرات واألحقــاد بــن أبنــاء
الوطــن الواحــد مــن خــال محاولــة انعــاش ن َ َفــس املناطقيــة والعنرصيــة والتــي
أثمــرت نتائجهــا الســلبية بالقتــل والتهجــر واالحتجــاز للبســطاء والعمــال مــن أبنــاء
املحافظــات الشــمالية.
يف الختــام نهنئكــم بهــذه املناســبة الوطنيــة ونهنــئ أبنــاء وأرس الشــهداء واملناضلــن
األوفيــاء الذيــن قدمــوا أغــى التضحيــات يف ســبيل الوطــن وكرامتــه وحريتــه وعزتــه،
كمــا نهنــئ كل مــن كان لهــم رشف الســبق يف نيــل الشــهادة أو اإلصابــة يف أي جبهــة
أو موقــع مــن مواقــع الــرف والبطولــة مــن أرض الوطــن الغــايل ،مؤكديــن لهــم
بأنهــم وأرسهــم ســيكونون محــل الرعايــة واالهتمــام مــن قبــل قيــادة الوطــن وقيادة
وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة وأننــا عــى عهدهــم باقــون ويف خطاهــم
ســائرون حتــى يتحقــق النــر املبــن.
ونجــدد العهــد لكــم مــن موقــع املســؤولية الدينيــة والوطنيــة والدســتورية
القانونيــة واألخالقيــة بأننــا يف املؤسســة العســكرية الدفاعيــة مــع إخواننــا مــن
اللجــان الشــعبية ســنعمل جاهديــن عــى تنفيــذ توجيهاتكــم الوطنيــة الحكيمــة يف
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كل الظــروف واألوقــات وأن نكــون يف أعــى درجــات الجاهزيــة القتاليــة والكفــاءة
العســكرية للــذود عــن الوطــن وســيادته وحريتــه مهمــا كانــت التضحيــات وســنذيق
األعــداء مــن املحتلــن الجــدد بأســنا يف الــر والبحــر يف كل جبهــات القتــال حتــى يتــم
تحريــر كل شــر مــن أرض الوطــن الغــايل ويتحقــق النــر املبــن بــإذن اللــه تعــاىل،
وكمــا خــرج املســتعمر الربيطانــي يف املــايض يجــر ذيــل الهزيمــة والخــران ســيلقى
املحتلــون الجــدد نفــس املصــر وســتبقى اليمــن طاهــرة مــن دنــس األعــداء ومقــرة
لــكل متآمــر وعميــل.
حفــظ اللــه اليمــن مــن كل مكــروه ..وحمــى اللــه رجالهــا املرابطــن مــن الجيــش
واللجــان الشــعبية ..والرحمــة للشــهداء ..والشــفاء للجرحــى ..والفــرج لــأرسى..
والنــر حليفنــا بــإذن اللــه..

اجتماع برئاسة رئيس اجمللس السياسي األعلى يناقش تنمية
اإليرادات الزكوية
[/30مايو ]2017/صنعاء  -سبأ:
عقــد اجتمــاع بالقــر الجمهــوري اليــوم برئاســة األخ صالــح الصمــاد رئيــس
املجلــس الســيايس األعــى وبحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة
ورئيــس حكومــة اإلنقــاذ الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور ووزيــر املاليــة الدكتــور
صالــح شــعبان ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي.
كــرس االجتمــاع للوقــوف أمــام اإليــرادات الزكويــة وأهميــة ضبطهــا وتوجيههــا إىل
مصارفهــا الرشعيــة الصحيحــة بمــا مــن شــأنه مســاعدة الفقــراء ورشائــح املجتمــع
الضعيفــة وعــدم إهدارهــا يف جوانــب أخــرى غــر قانونيــة أو تعريضهــا لالســتغالل
مــن قبــل البعــض تحــت مســميات ويافطــات مختلفــة ال تخــدم املصلحــة الوطنيــة
العليــا.
كمــا ناقــش االجتمــاع الجوانــب املتعلقــة بفتــح حســاب خــاص للــزكاة لتوريدهــا
كاملــة بنظــر الدولــة وعــدم الســماح ببقــاء الــزكاة كوعــاء إيــرادي يتعــرض للهــدر،
ورضورة حشــد كل الطاقــات ويف مقدمتهــا الســلطات املحليــة لتنميــة اإليــرادات
الزكويــة خصوصــا يف هــذا الشــهر الفضيــل وتحديــد أوجــه رصفهــا الرشعيــة
لتحســن الوضــع االقتصــادي لرشيحــة واســعة مــن أبنــاء املجتمــع.
وأقــر االجتمــاع تشــكيل لجنــة برئاســة رئيــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن
حبتــور وعضويــة نائــب رئيــس الــوزراء للشــئون االقتصاديــة ووزراء املاليــة واإلدارة
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املحليــة والعــدل واألوقــاف واإلرشــاد والداخليــة والشــئون القانونيــة ووزيــر الدولــة
لشــئون مجلــي النــواب والشــورى ،لوضــع التصــورات واآلليــات العمليــة والقانونيــة
الالزمــة لذلــك.

رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر اللقاء املوسع لقيادات وزارة
الداخلية واملؤسسات األمنية
[/03يونيو ]2017/صنعاء  -سبأ:
حــر األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء اللقــاء املوســع لقيــادات وزارة الداخليــة واملؤسســات األمنيــة
بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وعضــو املجلــس ســلطان
الســامعي ورئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور
ووزيــر الداخليــة اللــواء الركــن محمــد عبــد اللــه القــويس ونائــب وزيــر الداخليــة
اللــواء عبــد الكريــم الخيوانــي
ويف اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بقيــادات األجهــزة األمنيــة ..معربــا
عــن ســعادته بهــذا اللقــاء مــع النخبــة األمنيــة مبــاركا لهــم حلــول الشــهر الكريــم.
وأكــد عــى القيمــة العظيمــة التــي تمثلهــا املؤسســة األمنيــة وهــي تقــف إىل جانــب
املؤسســة العســكرية يف الدفــاع عــن كرامــة الشــعب والحفــاظ عــى أمنــه واســتقراره.
وقــال» ال يمكــن أن ينكــر فضــل املؤسســة األمنيــة ودورهــا إال جاحــد بإعتبارهــا
املؤسســة التــي اســتطاعت أن تحافــظ عــى األمــن واإلســتقرار والســكينة العامــة يف
ظــل تواطــؤ دويل وعاملــي وتمكنــت أن تحافــظ عــى األمــن والســلم اإلجتماعــي فيمــا
 28دولــة دخلــت إىل عــدن واحتلتهــا ونــرت الفــوىض واإلختــاالت األمنيــة وأصبحت
اإلغتيــاالت عــى مــدار الســاعة يف تجســيد للنمــوذج الــذي يريــد العــدوان أن يطبقــه
يف بقيــة املناطق»..وأضــاف رئيــس املجلــس الســيايس األعــى «لقــد حــال بــن هــذا
املــروع وتحقيقــه وعيكــم وجهوزيتكــم وثباتكــم ومرابطتكــم رغــم حجــم املــآيس
والظــروف الصعبــة التــي نــدرك أنكــم تواجهونهــا وبإعتبــار أن عملكــم األمنــي أكثــر
التصاقــا واحتــكاكا باملجتمــع وعرضــه لحصــول األخطــاء إال أن أي أخطــاء ال تســاوي
يشء أمــام اإلنجــازات التــي حققتموهــا وجعلــت الشــعب يعيــش األمــن واإلســتقرار
وينعــم بالســكينة العامــة».
وأعــرب األخ صالــح الصمــاد باســمه ونيابــة عــن نائبــه وعــن رئيــس حكومــة اإلنقــاذ
وقيــادات الدولــة عــن الشــكر واإلجــال لــكل منتســبي املؤسســة األمنيــة ..مؤكــدا أن
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هــذا الشــكر والتقديــر هــو لســان حــال الشــعب بجميــع مكوناتــه تقديــرا لــدور
املؤسســة األمنيــة التــي كان دورهــا جبهــة متقدمــة يف مواجهــة عــدوان غاشــم الــذي
يتعــرض لــه اليمــن للعــام الثالــث واســتهدف املدنيــن واألعيــان املدنيــة وكل يشء يف
الوطــن.
وأكــد أن العــدوان عجــز عــن إســتهداف أمــن واســتقرار الشــعب اليمنــي بفضــل
وعــي وجهوزيــة األجهــزة األمنيــة ..مشــرا إىل الضائقــة اإلقتصاديــة الناتجــة عــن
اســتهداف أقــوات النــاس مــن قبــل العــدوان ومرتزقتــه ويف مقدمــة املســتهدفني
الــكادر الوظيفــي للدولــة ومنهــا األجهــزة األمنيــة والعســكرية التــي تدافــع عــن
كرامــة الشــعب.
وأضــاف «إن الدفــاع عــن الشــعب اليمنــي وأمنــه واســتقراره ،مســئولية الجميــع
بعــد أن فقــد املجتمــع الكثــر والكثــر إال أنــه بفضــل األمــن والســكينة ال زال يأمــل
باملســتقبل األفضــل والعــزة والكرامــة يف مواجهــة مــن يريــد أن يفــرض عــى املجتمــع
العمالــة والــوالء ألمريــكا وإرسائيــل وآل ســعود ومــن يقــول أنــه يريــد أن يحــرر
صنعــاء واليمــن وهــم يوطئــون اإلحتــال إىل أرض الوطــن « ..مشــرا إىل مــا نتــج عن
أعمــال اإلرتــزاق والخيانــة مــن نقــل أشــجار دم األخويــن الســقطرية إىل اإلمــارات يف
تعبــر عــن محاولــة رسقــة مقومــات الشــعب وتراثــه وآثــاره واقتصــاده ومحاولــة
فــرض مــا فرضــوه يف عــدن.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل وضــوح برنامــج ومــروع العــدوان يف
إحالــة اليمــن إىل بــؤرة للدمــار وعبــث القاعــدة وداعــش والفــوىض األمنيــة ،كمــا
يحصــل يف عــدن ..مبينــا أن هــذه األســاليب ســتجعل الشــعب اليمنــي يخرجهــم ولــن
يبقــى لهــم جنــدي واحــد عــى تــراب هــذا الوطــن مــن رشقــه إىل غربــه ومــن شــماله
إىل جنوبــه قــر الزمــن أم طــال.
وأشــار إىل مــا أصبحــت عليــه املؤسســة األمنيــة ومنتســبيها مــن مكانــة واحــرام كبري
وإجــال ملواقفهــا وتضحياتهــا ..مشــددا عــى منتســبي األجهــزة األمنيــة بــذل املزيــد
مــن الجهــود لتحقيــق تطلعــات املجتمــع الــذي قــدم خــرة أبنائــه يف الجبهــات.
وتطــرق األخ صالــح الصمــاد إىل مــا ســيتم تنفيــذه مســتقبال مــن برامــج دعــم
وتطويــر للقــدرات واملهــارات اإلداريــة والفنيــة ومهــارات اإلتصــال والتواصــل
والتعامــل مــع املواطنــن ومتطلبــات الواقــع واملســتقبل وبمــا يعــزز مــن حضــور
وفعاليــة املؤسســة األمنيــة يف الوعــي اإلجتماعــي أكثــر ممــا أصبحــت عليــه ورســالتها
ونموذجهــا الراقــي الــذي جعلهــا عنونــا لليمــن ودولتــه ومؤسســاته وبنيتــه البرشيــة
املتجــددة والقويــة.
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الرئيس الصماد يوجه بإعداد تقييم شامل ألوضاع السجناء والسجون
[/03يونيو ]2017/صنعاء  -سبأ:
وجــه األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى النائــب العــام بإعــداد
تقييــم شــامل ألوضــاع الســجناء يف ســجون الجمهوريــة والســجناء املعرسيــن ومــن
قضــوا ثالثــة أربــاع مــدد العقوبــة ومــا يمكــن أن يتخــذ بحقهــم مــن إجــراءات
تخفيــف معاناتهــم عــى أن ينجــز التقريــر خــال عــرة أيــام.
جــاء ذلــك يف الكلمــة التــي ألقاهــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اإلحتفــال الذي
أقيــم بالقــر الجمهــوري بصنعــاء اليــوم بمناســبة يــوم الســجني اليمنــي بحضــور
الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس ،وعضــو املجلــس ســلطان الســامعي
ورئيــس حكومــة اإلنقــاذ الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور ورئيــس مجلــس القضاء
األعــى الدكتــور عبــد امللــك االغــري ورئيــس املحكمــة العليــا رئيــس اللجنــة العليــا
لرعايــة الســجناء ومســاعدة املعرسيــن القــايض عصــام الســماوي والنائــب العــام
عبــد العزيــز البغــدادي ومديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد.
كمــا وجــه األخ صالــح الصمــاد حكومــة اإلنقــاذ بمضاعفــة الجهــود مــن أجــل
تحســن الســجون وأوضــاع الســجناء و اإلســتفادة مــن اللجنــة العليــا لرعايــة
الســجناء وتقييــم أوضــاع الســجناء ووضعهــم الصحــي والوضــع املواكــب لبقائهــم
يف الســجون مــن الرعايــة والتأهيــل.
وقــال « إن نــزالء الســجون أمانــة يف أعناقنا ويجــب أن نتفاعل مــع الفعاليــات واآلليات
التــي مــن شــأنها تخفيــف معاناتهــم وكــذا تخفيــف الضغــط عــى األجهــزة القضائية
واألمنيــة « ..مضيفــا « عــى الجميــع اإلضطــاع بدورهــم لتحقيــق األهــداف املنشــودة
للوصــول إىل مرحلــة ال نحتــاج فيهــا إىل ســجون مــن خــال قيــام األجهــزة التثقيفيــة
والتعليميــة بدورهــا وتكامــل جهــود املجتمــع ورجــال املــال واألعمــال وإخــراج مــا
كتــب اللــه مــن زكاة األمــوال والتكافــل اإلجتماعــي وســد حاجــة املعوزيــن وكــذا
قيــام األجهــزة القضائيــة بدورهــا يف تنفيــذ اإلجــراءات والعقوبــات «.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل توافــق هــذه املناســبة مــع أجــواء الشــهر
الكريــم الــذي يحمــل الرحمــة والبــذل والعطــاء واإلنفــاق والنظــر بعــن الرحمــة إىل
املحتاجــن واملعرسيــن واملظلومــن يف كل أرجــاء الوطــن وخاصــة الذيــن قبعــوا بــن
جــدران الســجون.
وأوضــح أن كثــر مــن قضايــا نــزالء الســجون وخلفيــة اإلشــكاليات التــي وقعــوا
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بســببها يف إنتهــاك القوانــن وارتــكاب املحظــورات والوصــول إىل الســجون ،جــراء
قصــور الــدور القضائــي والعــديل واألمنــي ..مؤكــدا أهميــة قيــام األجهــزة الضبطيــة
والقضائيــة بدورهــا وفــق القوانــن والنظــم ونــر وتعميــق ثقافــة التكامــل والرتاحم
يف املجتمــع وثقافــة البــذل والعطــاء والتســامح وبمــا يســهم يف تخفيــف املظالــم
وحــل مشــاكل الســجون والســجناء.
وأعــرب األخ صالــح الصمــاد عــن شــكره وتقديــره وقيــادة املجالــس الســيايس
األعــى بمــا تقــوم بــه اللجنــة العليــا لرعايــة الســجناء واملنظمــات املســاندة وأهميــة
أن يتطــور األداء إىل الرعايــة الكاملــة والرشاكــة يف تنفيــذ برامــج تطويــر الســجون
ورعايــة الســجناء وأوضاعهــم اإلجتماعيــة والصحيــة بــن منظمــات املجتمــع املدنــي
ومؤسســات الدولــة واملنظمــات الدولية..منوهــا بالــدور اإليجابــي الــذي تقــوم بــه
مؤسســة الســجني بقيــادة رجــل األعمــال يحيــى الحبــاري.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الشــكر والتقديــر لألجهــزة األمنيــة
والقائمــن عــى الســجون ومــا قامــوا بــه مــن دور إيجابــي يف تحصــن وحمايــة
الســجون مــن تأثــرات القاعــدة وداعــش التــي كانــت قد إســتهدفت نــزالء الســجون،
كمــا حصــل يف تعــز وعــدن وغريهــا ومــا حققــه الحــس األمنــي والحضــور الفعــال
مــن حمايــة للســجون مــن هــذا االســتهداف املنظــم.
فيمــا ألقــى رئيــس املحكمــة العليــا رئيــس اللجنــة العليــا لرعاية الســجناء ومســاعدة
املعرسيــن القــايض عصــام الســماوي كلمــة أكــد فيهــا أهميــة إقامــة مثــل هــذه
الفعاليــة ..وقــال « إن فعاليــات يــوم الســجني لهــا أثــر إيجابــي يف تســليط الضــوء
عــى الســجناء وأحوالهــم».
وأضــاف « إن تخصيــص يــوم مــن أيــام الســنة ال يعنــي اإلحتفــال بالســجني يف هــذا
اليــوم ونســيانه يف بقيــة أيــام الســنة ولكنــه يعنــي مضاعفــة اإلهتمــام بالســجني
واإلعــداد لربامــج ومشــاريع تحســن أوضــاع الســجناء والســجون واإلفــراج عــن مــن
يســتحق».
وثمــن القــايض الســماوي دور مؤسســة الســجني الوطنيــة ومجموعــة الحبــاري
وتعاونهــا مــع اللجنــة العليــا لرعايــة الســجناء ومســاعدة املعرسيــن لتحســن
أوضــاع الســجناء والســجون ..داعيــا كافــة الــركات واملؤسســات القطــاع الخــاص
إىل املســاهمة يف مســاعدة املعرسيــن مــن الســجناء.
مــن جانبــه قــال وزيــر الداخليــة اللــواء الركــن محمــد عبداللــه القــويس « البــد أن
يــراع يف اإلعتبــار أن العقوبــة الســالبة للحريــة هــي عقوبــة مؤقتــة يخــرج منهــا
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الســجني إىل املجتمــع مــرة أخــرى «.
وأضــاف « يجــب أال ننــى أن الســجني إنســان يجــب أن ال يفقــد حقوقــه بالكليــة
إذا ارتكــب جريمــة أو حكــم عليــه بعقوبــة بــل يجــب أن تراعــى حقوقــه األساســية
واإلنســانية والتــي ال تتناقــض مــع مقتــى العقوبــة «.
وتطــرق وزيــر الداخليــة إىل األوضــاع التــي آلــت إليهــا الســجون بســبب الظــروف
التــي تمــر بهــا البــاد جــراء العــدوان الغاشــم بقيــادة الســعودية ..وقــال « لــم تكــن
الســجون بمنــأى عــن أهــداف العــدوان فقــد تــم اســتهداف كثــر مــن الســجون
وأماكــن االحتجــاز يف مختلــف املحافظــات وتدمــر البنيــة التحتيــة واملنشــآت العقابية
والتــي أودت بحيــاة بعــض الســجناء وهــروب البعــض اآلخــر».
بــدوره تنــاول أمــن عــام مؤسســة الســجينة الوطنيــة يحيــى الحبــاري معانــاة
الســجناء خاصــة يف ظــل هــذه الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء
العــدوان الغاشــم والحصــار.
وأكــد حــرص مؤسســة الســجني عــى اإلســتمرار يف تقديــم العــون للســجناء والعمــل
مــن خــال مــا تقدمــه مــن دعــم لتخفيــف معاناتهــم وتوفــر األجــواء املناســبة لهــم
بمــا يضمــن إعــادة تأهيلهــم.
واســتعرض الحبــاري مــا قدمتــه مؤسســة الســجني ومجموعــة الحبــاري مــن دعــم
لتحســن األوضــاع املعيشــية للســجناء وكــذا الســجون والتــي تمثلــت يف توفــر الطاقة
الكهربائــي للســجن الحربــي والتربعــات النقديــة لبعــض الســجون واملستشــفيات.
ويف اإلحتفاليــة التــي تــم فيهــا تكريــم عــدد مــن املنظمــات الدوليــة واملحليــة،
اســتعرض رئيــس اللجنــة التحضرييــة لفعاليــة يــوم الســجني اليمنــي القــايض عبــد
العزيــز العنــي توصيــات النــدوة الخاصــة باإلصالحيــات ونزالؤهــا بــن الواقــع
والحقــوق الواجبــة وأبرزهــا تشــجيع وتعزيــز الــدور املجتمعــي وإرشاك ممثلــن عــن
منظمــات املجتمــع املدنــي وتدريــب وتأهيــل موظفــي الســجون باإلضافــة إىل تشــجيع
املســتثمرين عــى إدارة املعامــل الحرفيــة داخــل الســجون إلســتثمارها.
حــر الفعاليــة أمــن عــام محــي أمانــة العاصمــة أمــن جمعــان واملمثــل املقيــم
للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف اليمــن الكســندر فيــت ،وعدد مــن ممثــي منظمات
املجتمــع املدنــي واملنظمــات الدوليــة العاملــة يف اليمــن والشــخصيات االجتماعيــة
والحقوقيــة.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس إجتماع اللجنة العليا لرعاية
السجناء
[/03يونيو ]2017/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور الدكتــور
قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس ،اليــوم إجتمــاع للجنــة العليــا لرعايــة الســجناء
ومســاعدة املعرسيــن.
ويف اإلجتمــاع أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة دور اللجنــة العليــا
لرعايــة الســجناء ..مشــددا عــى أهميــة استشــعار املســؤولية الكاملــة تجــاه الســجناء
وأوضاعهــم يف جميــع الجوانــب الصحيــة والتعليميــة والرتبويــة وكــذا تحســن أوضاع
الســجون.
وحــث اللجنــة العليــا عــى تكثيــف جهودهــا يف مختلــف الجوانــب بمــا يســهم يف
تأهيــل الســجناء ليكونــوا أفــراد نافعــن ملجتمعهــم ..مشــرا إىل رضورة إســتلهام قيــم
اإلســام الحنيــف وروحانيــة هــذا الشــهر الكريــم وعظمــة األجــر فيــه تجاه الســجناء
وتكريــس الجهــود إليالئهــم الرعايــة الكاملــة التــي يســتحقوها كونهــم بــر لهــم
حقــوق وعليهــم واجبــات.
ويف اإلجتمــاع قــدم رئيــس املحكمــة العليــا رئيــس اللجنــة العليــا لرعايــة الســجناء
ومســاعدة املعرسيــن القــايض عصــام الســماوي تقريــر موجــز عــن نشــاط اللجنــة
منــذ إنشــائها.
وأكــد أن اللجنــة العليــا ســاهمت منــذ تشــكيلها يف اإلفــراج عــن آالف الســجناء
وتحســن أوضــاع الســجون وتدرجــت اللجنــة يف إجراءاتهــا بــد ًء باإلفــراج بالضمــان
وكــذا اإلفــراج الرشطــي واإلفــراج بثلثــي أربــاع املــدة أو اإلفــراج مقابــل تحمــل
الدولــة الحقــوق الخاصــة املحكــوم بهــا عــى الســجني بعــد مــي مــدة الحبــس
وصــدور الحكــم باتــا ونهائيــا.
وتطــرق القــايض الســماوي إىل مــا تكلفــت بــه الدولــة يف الســنوات املاضيــة بمــا
يزيــد عــن املليــار ريــال دفعتــه عــن املعرسيــن باإلشــراك مــع فاعــي الخــر يف
رمضــان مــن كل عــام.
حــر اإلجتمــاع مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة نائــب رئيــس اللجنــة العليــا
لرعايــة الســجناء ومســاعدة املعرسيــن محمــود عبدالقــادر الجنيــد ونائــب مديــر
مكتــب رئاســة الجمهوريــة الدكتــور عبداللــه أبــو حوريــة.
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بدء أعمال لقاء حكماء وعقالء اليمن بالعاصمة صنعاء
[/05يونيو ]2017/صنعاء – سبأ:
بــدأت مســاء اليــوم بالقــر الجمهــوري بالعاصمــة صنعــاء أعمــال لقــاء حكمــاء
وعقــاء اليمــن بحضــور األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
والدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس ورئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى
عــي الراعــي ورئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور ورئيــس
اللجنــة الثوريــة العليــا محمــد عــي الحوثــي.
ويف الجلســة االفتتاحيــة للقــاء حكمــاء وعقــاء اليمــن الــذي دعــا لــه قائــد الثــورة
الســيد عبدامللــك بــدر الديــن الحوثــي ،بمشــاركة واســعة مــن مختلــف املحافظــات
وبحضــور عــدد مــن وزراء حكومــة اإلنقــاذ وأعضــاء مجلــي النــواب والشــورى
والقيــادات العســكرية واألمنيــة والعلمــاء ورؤســاء وأمناء عمــوم األحــزاب والتنظيمات
السياســية وقيــادات املجتمــع املدنــي ،ألقــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة
أكــد فيهــا أن هــذا اللقــاء ســيكون محطــة مفصليــة يف مواجهــة العــدوان ،ومحطــة
يف الوعــي والثبــات واإلخــاء.
وقــال « ليــس مــن قبيــل املصادفــة أن يوافــق اجتماعنــا اليــوم مــع املهاتــرات
والخالفــات والتصدعــات بــن أركان تحالــف العــدوان التــي ال نراهــن عليهــا كــون
العــدوان أمريكــي ســعودي ،بــل نراهــن عــى وحدتنــا وأخوتنــا وتكاتفنــا وثباتنــا
وصمودنــا».
وأضــاف» يجــب أن يكــون موقفنــا هــو الرهــان عــى هــذا االجتمــاع وعــى هــذه
الوحــدة والحكمــة ،غــر ذلــك فالعــدوان أمريكــي ســعودي والبقيــة هــم فقــط غطــاء
ورشعنــة لهــذا التحالــف».
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن العــدوان يشــتغل عــى أربعــة مســارات،
املســار األول اخــراق الجبهــات فيمــا يمثــل املســار الثانــي نــر الفــوىض واإلختالالت
األمنيــة واملســار الثالــث محاولــة تركيــع اليمــن بالورقــة االقتصاديــة وصــوال إىل
املســار الرابــع املتمثــل يف تفكيــك الجبهــة الداخليــة وهــي املســارات التــي ميدانهــا
الرئيــي هــو املجتمــع وأبنائــه ومشــائخه وقبائلــه.
وأوضــح أثــر أي اخــراق يف الجبهــات عــى أبنــاء الشــعب ونتائــج الفــوىض األمنيــة
وتمكــن العــدو مــن رقــاب أبنــاء املجتمــع اليمنــي وأن املتــرر أيضــا مــن الورقــة
االقتصاديــة هــم أبنــاء الشــعب اليمنــي ..وقــال « إن أي خــاف ســيايس وتصــدع يف
الجبهــة الداخليــة ســينعكس ســلبا عــى الشــعب اليمنــي الــذي ســيتذوق ويالتهــا
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وهــو مــا جعــل مــن األهميــة أن تقــول القبائــل كلمتهــا وأن يقــول الحكمــاء كلمتهــم
وأن يقولــوا للقــوى السياســية أنهــم لــن يســمحوا ألحــد التفريــط يف تضحيــات أبنــاء
الشــعب اليمنــي».
وشــدد األخ صالــح الصمــاد عــى أهميــة حــل أي إشــكاالت وأن يبقــى عقــاء اليمــن
وحكمائهــا رقابــة عــى أداء املجلــس الســيايس األعــى والحكومة كــون رشعيــة املجلس
والحكومــة مســتمدة منهــم ومــن تمثيلهــم للشــعب ومــن خاللهــم ترســل الرســائل
للعالــم.
وأضــاف « هاهــم رجــال اليمــن وحكمائــه ومشــائخها يف اجتمــاع واحــد ورائهــم
الشــعب اليمنــي ومئــات اآلالف مــن األعيــان والوجهــاء وهــو مــا يجعــل استنســاخ
هــذا الشــعب هــو املســتحيل بنفســه».
وتابــع « نوجــه عربكــم رســائلنا لألمــن العــام لألمــم املتحــدة الــذي جــاء بولــد
الشــيخ ليســاومنا عــى مينــاء الحديــدة بالرواتــب نقــول لــه وبصــوت واحــد أن
مبعوثــه غــر مرغــوب فيــه بعــد اليــوم وإذا أرادت األمــم املتحــدة أن تأتــي بمبعــوث
جديــد ،عليــه أن يتعامــل مــع الشــعب اليمنــي بنديــة واحــرام».
ومــى قائــا» عــى املؤتمــر الشــعبي العــام وأنصــار اللــه ممثلــن يف الوفــد الوطنــي
أن يفهمــوا أن هــذا هــو املوقــف وأي تواصــل مــع ولــد الشــيخ أو ترحيــب بــه بعــد
اليــوم فليــس لــه أي قبــول «.
وأردف» رســالتنا ثابتــة نحــن مــع الســام ،الســام املــرف الــذي يحفــظ لليمنيــن
عزتهــم وكرامتهــم ،وأن مــن يديــن قصــف تعــز ويتنــاىس جرائــم ترتكــب مــن
العــدوان الســعودي األمريكــي ،ويديــن قصــف الصواريــخ اليمنيــة ملواقــع عســكرية
للعــدوان وينــى الغــارات الجويــة عــى املدنيــن واألعيــان املدنيــة ،هــو مــا يجعلنــا
نتحــدث عــن ولــد الشــيخ كمبعــوث غــر محايــد وغــر نزيــه ال يحمــل خــرا وال
خــرا للشــعب اليمنــي غــر مــا يمــى عليــه يف عواصــم العــدوان».
وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الرتحيــب بالســام ومــد اليــد لــكل مبــادرة
تفــي إىل إيقــاف العــدوان ورفــع الحصــار وكذلــك الحــوار الداخــي الــذي ستتشــكل
لجــان مــن مؤتمــر عقــاء وحكمــاء اليمــن للتواصــل مــع األطــراف األخــرى إن كان
لديهــا قــرار أو جــرأة كوننــا عــى اســتعداد لتحييــد املناطــق عــن القتــال والــراع.
وأكــد االســتعداد لتبنــي مبــادرات صادقــة وأخويــة بإطــاق جميــع األرسى يف إطــار
صفقــات متزامنــة يف امللــف اإلنســاني والعاجــل وهــو ملــف األرسى وتفويــض حكماء
اليمــن بتشــكيل آليــات التواصــل مــع األطــراف األخــرى إن كان لديهــا القــدرة عــى
177

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

اإلفــراج عــن األرسى واالســتعداد مــن قبلنــا خــال هــذا الشــهر الكريــم للتنفيــذ.
ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل أن اآلمــل معقــود يف هــذا اللقــاء للخــروج بآليــات
مشــركة بــن مكونــات اللقــاء واملجلــس الســيايس لضبــط إيقــاع القــوى السياســية
وتحقيــق الشــفافية ومراقبــة األداء وتحقيــق أولويــة مواجهــة العــدوان والرتفــع عــن
املشــكالت الداخليــة ومــن منطلــق املعرفــة التاريخيــة لوجــود الفئــات الداخليــة
املتآمــرة التــي تحــاول اإليقــاع بــن القــوى املدافعــة عــن الوطــن وعزتــه.
وأشــار إىل فضائــل شــهر رمضــان يف الجوانــب التــي حققــت االنتصــارات والفتوحات
اإلســامية واملواقــف التاريخيــة التــي حصلــت مــع الرســول األعظــم عليــه الصــاة
والســام ومــا واجهــه مــن مؤامــرات ومحــاوالت انقــاب يف املدنيــة املنــورة ،ومــا
يســتوجب معرفتــه مــن الــدالالت التاريخيــة ومــن الواقــع اليــوم مــن تمويــل العدوان
لخاليــا نائمــة يمولهــا ويتعهدهــا إلحــداث املشــكالت يف املــدن واألريــاف لزعزعــة
األمــن واإلســتقرار.
وأكــد أهميــة أن يكــون لــدى الجميــع منهجيــة ثابتــة وصادقــة ومعرفــة أن العــدوان
ال يمكــن أن يأتــي منــه خــر وهــو الوعــي الــذي يتوجــب عــى الشــعب أن يتحــى
بــه وكذلــك وعــي القــوى السياســية ..معــرا عــن أملــه يف أن تكلــل أعمــال اللقــاء
بالنجــاح وأن يصبــح دوريــا ويخــدم حــارض اليمــن ومســتقبله.
مــن جانبــه قــال نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى « يســعدني أن أقــف أمامكــم
متحدثــا يف هــذا اللقــاء الوطنــي الــذي يضــم خــرة أبنــاء اليمــن مــن حكمــاء وعقــاء
ومشــائخ وأعيــان اليمــن والرمــوز االجتماعيــة املمثلــة لــكل رشائــح املجتمــع وفئاتــه
وقــواه السياســية املناهضــة للعــدوان وممثلــو منظمــات املجتمــع املدنــي لتــدارس
األوضــاع العامــة للوطــن الــذي يتعــرض ألبشــع عــدوان وحصــار عرفــه التاريــخ
تقــوده دولــة جــارة تنتمــي إىل العروبــة واإلســام متنكــرة لــكل القيــم الدينيــة
واألخالقيــة وروابــط وأوارص اإلخــاء والجــوار والديــن ووحــدة الهــدف».
وأضــاف « إن شــعبنا اليمنــي الصابــر والصامــد ينشــد الســام لــه ولآلخريــن وال
يشــكل خطــرا عــى أحــد وهــو يف الوقــت نفســه ال يمكــن أن يســتكني أو يذعــن أو
يقبــل املســاومة عــى ثوابتــه الوطنيــة وســيادة وطنــه واســتقالله ووحدتــه وســامة
أراضيــه مهمــا كانــت رشاســة العــدوان الــذي تشــرك فيــه  17دولــة بقيــادة النظــام
الســعودي وبدعــم مبــارش مــن أمريــكا التــي تدعــي أنهــا راعيــة حقــوق اإلنســان
وبريطانيــا وإرسائيــل وللعــام الثالــث عــى التــوايل «.
وعــر الدكتــور لبــوزة عــن الثقــة يف أن لقــاء حكمــاء وعقــاء ومشــائخ وأعيــان
اليمــن سيشــكل نقطــة تحــول كبــر يف مســار الصمــود والثبــات واملواجهــة وتعزيــز
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الجبهــة الداخليــة وحشــد الطاقــات للدفــاع عــن الوطــن وأمنــه واســتقراره ووحدتــه
وتعزيــز التمســك بالثوابــت الوطنيــة ،وتفعيــل دور مؤسســات الدولــة الدســتورية
ويف املقدمــة املؤسســة الترشيعيــة والرقابيــة واملعــول عليهــا أداء دور أكــر وأكثــر
شــموال يف الترشيــع والرقابــة وصيانــة ســيادة الوطــن واســتقالله ووحدتــه إىل جانــب
رديفــه مجلــس الشــورى الــذي يضــم كوكبــة مــن حكمــاء وسياســيي اليمــن الذيــن
يمتلكــون التجربــة السياســية واإلداريــة واالقتصاديــة والفكريــة.
وأشــار إىل أن طريــق العمــل الوطنــي الصــادق واملخلــص يتطلــب جهــودا كبــرة
ملواجهــة التحديــات ،وهــو مــا يحتــم عــى الجميــع التأكيــد عــى رضورة االلتــزام
بالدســتور والقوانــن النافــذة والحفــاظ عــى اســتقاللية القضــاء وأداء دوره بنزاهــة
بمــا يجســد مبــدأ العدالــة الحقيقيــة وإحقــاق الحقــوق وإنهــاء املظالــم مهمــا كانــت
ومــن أي جهــة جــاءت وإنهــاء كل املمارســات املخالفــة للدســتور والقوانــن واألنظمــة
أو التــي تتنــاىف مــع تقاليــد وأعــراف الشــعب اليمنــي.
وذكــر نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن العــدوان يســتهدف الشــعب اليمنــي
والهويــة بدليــل ذرائعــه الواهيــة التــي اتــكأ عليهــا وجعــل منهــا عناويــن يســوقها
لتدمــر اليمــن وعمــد إىل تســويق الورقــة الطائفيــة التــي حــاول أن يجعــل منهــا
مدخــا لــرب الشــعب اليمنــي يف وحدتــه االجتماعيــة ويفــرق بــن أبنــاءه ..مبينــا
أن الــدور التنويــري واإلرشــادي للعلمــاء والحكمــاء واملثقفــن يف اليمــن كان لــه دور يف
إســقاط هــذه الورقــة الخطــرة التــي ال يلقــي لهــا الشــعب بــاال بــل دفنهــا إىل األبــد.
وشــدد عــى رضورة الوعــي واليقظــة أكثــر كــون العــدوان يعمــل عــى تغذيــة
حالــة مــن االحــراب الداخــي وقودهــا أبنــاء اليمــن شــماال وجنوبــا ومجاميــع مــن
املرتزقــة املأجوريــن الذيــن جلبوهــم مــن كل األصقــاع لخدمــة مصالحهــم ..مؤكــدا أن
هــؤالء املرتزقــة ال يهمهــم تمــزق وتــرذم اليمــن وتحولــه إىل مقاطعــات وســلطنات
متناحــرة وضعيفــة وال يهمهــم تحــول الجنــوب إىل حديقــة مفتوحــة للقاعــدة وداعش
عــى املــدى الطويــل إلشــغال اليمنيــن بالرصاعــات بهــدف تفرغهــم الحتــال اليمــن
ونهــب خرياتــه والتنكيــل بأبنــاءه.
كمــا أكــد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن املرحلــة التــي يمــر بهــا الشــعب
اليمنــي يف غايــة الخطــورة والتعقيــد وال تحتمــل التنظــر والتمنيــات واألمانــي
البعيــدة عــن الواقــع ..الفتــا إىل أن هــذا اللقــاء يأتــي للوقــوف بحــزم أمــام كل مــا
يشــكل خطــرا عــى الوطــن ويــؤدي إىل انهيــار الدولــة واتخــاذ املعالجــات التــي
تنهــي هــذا الخطــر ومضاعفــة الجهــود يف املواجهــة والتصــدي لقــوى العــدوان
وإفشــال مخططاتهــم التآمريــة عــى اليمــن.
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وأعــرب عــن أملــه يف أن يقــف هــذا اللقــاء أمــام القضايــا املطروحــة للنقــاش
والخــروج بتوصيــات تعــزز مــن الصمــود يف مواجهــة العــدوان وتدعــم مؤسســات
الدولــة وتحافــظ عــى ســيادة واســتقالل ووحــدة وأمــن واســتقرار اليمــن.
وثمــن عاليــا الدعــوة لهــذا اللقــاء األخــوي الصــادق يف هــذا التوقيــت ..مشــيدا
بالجهــود التــي بذلهــا أعضــاء اللجنــة التحضرييــة واللجــان املســاعدة لإلعــداد لهــذا
اللقــاء بمــا مــن شــأنه إثــراء الواقــع بالــرؤى ووجهــات النظــر الناضجــة التــي
تعــزز مــن التقــارب بــن أبنــاء الوطــن الواحــد الذيــن يشــركون جميعــا يف املعانــاة
والظــروف الصعبــة التــي خلفهــا العــدوان.
وأشــاد الدكتــور لبــوزة بمــا يســطره أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية واملتطوعــن
مــن أبنــاء القبائــل مــن مالحــم بطوليــة وتضحيــات يف مختلــف جبهــات الــرف
والبطولــة وصــد جحافــل الغــزاة واملرتزقــة الذيــن باعــوا ضمائرهــم للشــيطان
واختــاروا طريــق العمالــة واالرتهــان.
وقــال « نقــف بــكل إجــال وتقديــر أمــام تضحيــات الشــهداء األبــرار الذيــن قدمــوا
أرواحهــم ودمائهــم الزكيــة دفاعــا عــن الوطــن وســيادته واســتقالله ،ســائال اللــه
تعــاىل أن يمــن بالشــفاء عــى الجرحــى «.
بــدوره حيــا رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور الحارضيــن
مــن حكمــاء اليمــن ورجــال قبائلهــا ورئيــس وأعضــاء مجلــس النــواب وهيئــة
رئاســته وأعضــاء مجلــس الشــورى والقيــادات العســكرية واملدنيــة وممثــي املنظمات
املدنيــة واملــرأة والشــباب.
وقــال» إن هــذه الليلــة املباركــة مــن ليــايل شــهر رمضــان والتــي تشــهد فيهــا هــذه
القاعــة حضــور حكمــاء اليمــن تجعلنــا نأمــل أن يكــون حضــور خــر وأن يخــرج
الجميــع بحصيلــة مفيــدة لنــا جميعــا تعــزز العالقــة الداخليــة وتالحمهــا».
وأضــاف الدكتــور بــن حبتــور» ال أجــد إال أن أشــكر اللجنــة التحضرييــة التــي نظمت
هــذه الفعاليــة الكــرى لحكمــاء وعلمــاء اليمن».
مــن جهتــه حيــا رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا األخ محمــد عــي الحوثــي أبنــاء
الشــعب اليمنــي وحكمــاء وعقــاء اليمــن ..وقــال « ســام عــى اإلخــاء والحكمــة
والعــزة ،ســام عــى الشــعب اليمنــي ،عليكــم أيهــا الحكمــاء الحقيقيــون ،فــا يمكــن
لحكيــم أن يتخلــف عــن معركــة الوطــن وال يمكــن لحكيــم أن يكــون خــارج الوطــن
يف مثــل هــذه الظــروف ،ســام عليكــم أيهــا الحــارضون».
وأضــاف» نعــم أنتــم أيهــا الشــعب اليمنــي تجتمعــون وتتحــدون فيمــا تتفــرق كلمــة
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األعــداء وتتشــتت كلمتهــم ،شــكرا لحضوركــم وحضــور األحــزاب الحــرة املســاندة
للشــعب اليمنــي ،شــكرا لــكل هــذه الهامــات الوطنيــة التــي رفضــت اإلنجــرار لتلــك
األبــواق املدنســة».
وأشــار األخ محمــد عــي الحوثــي إىل أنــه كانــت هنــاك لقــاءات تحضرييــة ،عقــدت
يف الســادس والســابع مــن رمضــان ..وقــال «مــن فــات عليــه اللقــاءات التحضرييــة
فنحــن نقــدر لــه ذلــك ،وهــذا ال يعنــي أنــه ليــس حكيمــا فمــن وقــف وقاتــل
مــع الوطــن وصمــد يف وجــه العــدوان فهــو حكيــم الحكمــاء تجلــت فيــه الحكمــة
اليمانيــة».
وأضــاف» نجتمــع هنــا يف لقــاء اإلفتتــاح وســيكون هنــاك لقــاء آخــر يف املســاء الــذي
ســيتم فيــه صياغــة مــا تــم يف املحافظــات باإلضافــة إىل مــا ســتقدمونه» ..مؤكــدا
أهميــة أن يكــون هنــاك مؤتمــر للحكمــاء ولقــاءات دوريــة حتــى نســتطيع الوصــول
إىل املشــاركة الفاعلــة والحقيقــة مــع املجتمــع.
وتابــع « كلنــا آذان صاغيــة لــكل مشــاركتكم وتوصياتكــم ونحــن جئنــا لنكــون صفــا
واحــدا نعــزز اإلخــاء ونقــوي فيــه الصــف ،اليــوم يعتــر نــر للشــعب اليمنــي أن
يجتمــع الشــعب اليمنــي بأحزابــه ومكوناتــه وأن يتفــرق العــدوان بدولــة وبأحزابــه».
كلمــة حكمــاء وعقــاء اليمــن التــي ألقاهــا ســامي عطــاء أكــدت رضورة توحيــد
الجهــود وتعزيــز الصفــوف لتحريــر املحافظــات املحتلــة وكــر آلــة الحــرب
العدوانيــة وتعزيــز صمــود أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف مختلــف الجبهــات.
ودعــا كافــة القــوى واملكونــات والفعاليــات إىل االصطفــاف وراء مــروع وطنــي
حقيقــي يضــع يف اعتباراتــه ســيادة اليمــن واســتقاللها ..معربــا عــن أملــه يف أن
يخــرج اللقــاء بقــرارات وإجــراءات تواكــب صمــود اليمنيــن وتلبــي تطلعاتهــم.
وأشــار إىل أن هــذا اللقــاء األخــوي التاريخــي ســيكون محطــة فاصلــة يف تعزيــز
صمــود الشــعب اليمنــي ووحدتــه ..الفتــا إىل مــا يتعــرض لــه اليمــن مــن عــدوان
همجــي منــذ أكثــر مــن عامــن تقــوده الرجعيــات العربيــة املتخلفــة متجــاوزة كل
األعــراف والتقاليــد واألخالقيــات.
وأكــد عطــاء أن هــذا اللقــاء يضــع الجميــع أمــام مســؤولية االســتمرار يف مواجهــة
العــدوان الــذي جــاء ليجــرد اليمــن مــن ســيادته واســتقالله.
وقــال « يجــب أن تنطلــق املواجهــة مــن عناويــن وطنيــة ودينيــة خصوصــا وأن هــذه
الكيانــات عمــدت ومنــذ وقــت مبكــر عــى تعطيــل قــوى الداخــل وتغييــب وعــي
النــاس مــن خــال ضــخ أمــوال وإنشــاء مراكــز ومعاهــد تنــر أفــكار تكفرييــة
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ومنهــا خرجــت الجماعــات اإلرهابيــة التــي شــوهت الهويــة الوطنيــة وتعاليــم الدين».
وأضــاف « لذلــك فإنــه ال يمكــن إصــاح وضعنــا إال عــن طريــق انتــزاع ســيادة
البلــد وقــراره وقطــع كل أشــكال االرتهــان والتدخــل يف سياســات البلــد الداخليــة
والخارجيــة «.
وأكــد أن معركــة اليــوم مــع العــدوان معركــة انتــزاع ســيادة البلــد وخروجــه مــن
حالــة اإلرتهــان ..مشــرا إىل أن مــن يعتقــد أنهــا معركــة اســتبدال أو تغيــر إرتهــان
بآخــر فهــو واهــم.
وأكــدت كلمــة عقــاء اليمــن رضورة تحريــر البلــد مــن االحتــال والــروع يف بنــاء
دولــة عادلــة ذات ســيادة ..مســتعرضا مــا يعانيــه الجنــوب الــذي يــرزح تحــت
االحتــال مــن انعــدام للخدمــات وانتشــار الجرائــم اإلرهابيــة املنظمــة.
وقــال» عــدن اليــوم تعانــي مــن حملــة تجريــف تعددهــا وتنوعهــا الثقــايف ،ويعمــل
االحتــال عــى تدمــر مدينــة عــدن بشــكل ممنهــج وتمزيــق نســيجها اإلجتماعــي»..
مؤكــدا أهميــة اضطــاع أبنــاء عــدن بدورهــم يف الحفــاظ عــى املدينــة وإفشــال
مخططــات العــدوان.
وألقــى الشــيخ محمــد طاهــر أنعــم كلمــة عــن علمــاء اليمــن أوضــح فيهــا أن اليمنيني
بتعددهــم وتنوعهــم يجتمعــون اليــوم يف مــكان واحــد وهــو األصــل باجتماعهــم
عــى األلفــة والديــن والقبلــة والعقيــدة الواحدة..وقــال « إن آل ســعود وآل زايــد لــن
يفرقــوا شــعب هــذا حالــه وإن كل الشــعارات الطائفيــة واملناطقيــة هــي تحــت أقــدام
اليمنيــن» ..مضيفــا « نعاهــد اللــه أننــا شــعب وأمــة واحــدة مصرينــا واحــد ولــن
نفــك أيدينــا عــن أيــدي بعــض ولــن نرتاجــع عــن وحدتنــا وأخوتنــا «.
وتطــرق أنعــم إىل املعاملــة الســيئة التــي يلقاهــا العمــال يف الخليــج عــى مــدى
العقــود املاضيــة ومصــادرة األمــوال وانتهــاك الحقــوق والرتحيــل ومنهــا انتهــاكات
الحقــوق حتــى عــى املعتمريــن ووصــم اليمنيــن باألجانــب وترحيلهــم.
فيمــا أشــار الدكتــور عبــد الرحيــم الحمــران يف كلمة عــن العلمــاء ،إىل أن لقــاء العارش
مــن رمضــان تتجــى فيــه وحــدة اليمنيــن وصمودهــم وحكمتهــم التــي شــهد بهــا
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم.
وأكــد أن وحــدة الجبهــة الداخليــة اليــوم أقــوى مــن أي وقــت مــى ،رغــم رهانــات
العــدوان ومحاوالتــه الحثيثــة لــرب اليمــن مــن الداخ ـل ..وقــال « صمــود شــعبنا
لـــ 800يــوم بوجــه أرشس عــدوان يعكــس روحيــة عاليــة وعنفوانــا شــعبيا متأصــا
يف الشــعب اليمنــي.
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وأضــاف « تــوج هــذا الشــعب بتــاج ميــزه مــن بــن األمــم والشــعوب عندمــا
شــهده لــه باأليمــان والحكمــة ،حيــث كان األعــداء يراهنــون عــى تمزيقنــا وتفكيكنــا
وتناحرنــا واســتجلبوا مرتزقــة العالــم لنهــب خــرات الشــعب وإذاللــه ولكــن يأبــى
اللــه وتأبــي هــذه الهامــات الرفيعــة أن يــذل هــذا الشــعب أو يهــان».
وأشــار إىل أن أبنــاء الشــعب اليمنــي مــن تعــز وعــدن والحديــدة وصعــدة وجميــع
املحافظــات تحــت ســقف وكلمــة واحــدة ضــد العــدوان والعالــم ينظــر إىل الشــعب
اليمنــي بذهــول ..وقــال « أي شــعب هــذا يصمــد أمــام حــرب كونيــة تســتهدفه
الطائــرات والعتــاد العســكري وآخــر مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا والتــي ســقطت
أمــام صمــود الشــعب اليمنــي ملــا يمتلكــه مــن قيــم وأخــاق وتعــاون حقيقــي
وتعامــل بــروح إنســانية «.
يف حــن أشــارت كلمــة مشــائخ اليمــن التــي ألقاهــا يحيــى عبداللــه الرزامــي إىل
أن إنعقــاد هــذا اللقــاء يف الشــهر الكريــم يأتــي واألمــة العربيــة واإلســامية تمــر
بظــروف تعــد مــن أخطــر مراحلهــا ..وقــال « نحــن يف اليمــن جــزء مــن هــذه األمــة
نعيــش هــذا التكالــب الكونــي ضــد اليمــن الــذي يشــن عليــه حــرب ظاملــة تجــاوزت
كل القيــم األخالقيــة واألعــراف اإلنســانية والقانــون الــدويل «.
وأضــاف « الواقــع يشــهد الحاجــة املاســة ألن نكــون أخــوة متحديــن يف مواجهــة
العــدوان ،حيــث وهــو عــدوان مــن قبــل األعــداء التاريخيــن الحقيقيــن لألمــة
اإلســامية أمريــكا وإرسائيــل بغــرض رضب األمــة يف عمقهــا التاريخــي « اليمــن»،
الــذي يٌعــد أهلــه أصــل العــرب وحملــة الرســالة «.
وقــال « لقــد أصبــح مــن الــرورة لنــا هــذه الوحــدة األخويــة أكثــر مــن أي وقــت
مــى وألنهــا تحتــاج إىل جهــود كبــرة نقــرح أن يختــار هــذا اللقــاء نخبــة مــن
رجــال اليمــن تتواصــل مــع جميــع األطــراف وتكــون مســتقلة يف قرارهــا «.
وأكــد الرزامــي رضورة بــذل قصــارى الجهــود يف رص الصفــوف ورفــد الجبهــات
باملــال والرجــال واالســتمرار يف توعيــة الشــباب وتثقيفهــم بثقافــة القــرآن.

جملس الدفاع الوطني يبارك لقاء حكماء وعقالء اليمن
[/06يونيو ]2017/صنعاء  -سبأ:
بــارك مجلــس الدفــاع الوطنــي يف اجتماعــه اليــوم برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رئيــس مجلــس الدفــاع الوطنــي ،لقــاء حكمــاء
وعقــاء اليمــن الــذي عقــد أمــس بالعاصمــة صنعــاء.
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واســتعراض االجتمــاع الــذي حــره رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى عــي الراعي
ورئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور وأعضــاء املجلس الســيايس
األعــى ،أخــر املســتجدات يف الســاحة الوطنيــة ويف مختلــف موقــع العــزة والــرف يف
كافــة الجبهــات.
وأشــاد املجلــس باالنتصــارات التــي يحققهــا أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية ضــد
العــدوان ومرتزقتــه وكــر زحوفاتهــم وإلحــاق الخســائر الكبــرة بهــم ..مؤكــدا عــى
أهميــة تعزيــز الجبهــات وتوفــر متطلباتهــا بــأرسع وقــت.
كمــا أشــاد االجتمــاع بالجهــود التــي تبــذل بهــدف تطويــر األداء يف املناطق العســكرية
وتعزيــز الصمــود األســطوري للجيــش واللجــان الشــعبية أمــام تحشــيد العــدو يف
الســاحل الغربــي وتعــز ويف مختلــف املواقــع األمــر الــذي أفشــل كل مؤامــرات العــدو.
واســتمع املجلــس لتقاريــر رئاســة هيئــة األركان وقــادة املناطــق الرابعــة والخامســة
والسادســة والســابعة حــول ســر املعــارك مــع العــدو والرتتيبــات الجاريــة التــي
ألحقــت بالعــدوان الخســائر الكبــرة رغــم اســتماتته وزجــه بجيــوش مســتأجرة مــن
مختلــف مناطــق العالــم.
ووجــه االجتمــاع الجهــات املعنيــة بتوفــر كل االمكانيــات واالحتياجــات الرضوريــة
للجبهــات وعــدم الســماح ألي كان بالتالعــب أو التقصــر وأن يعمــل الجميــع كفريــق
واحــد لتســهيل اإلجــراءات الالزمــة لتعزيــز الجبهــات ودعــم الصمــود عــى مختلــف
املســتويات ودعــم الجيــش واللجــان الشــعبية ورعايــة أرس الشــهداء والجرحــى وعمل
الــازم بهــذا الشــأن.
كمــا وقــف املجلــس أمــام عــدد مــن القضايــا املدرجــة يف جــدول أعمالــه واتخــذا
بشــأنها القــرارات املناســبة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس االجتماع الدوري الثالث
للمنظومة الرقابية
[/14يونيو ]2017/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وعضــو
املجلــس محمــد النعيمــي االجتمــاع الــدوري الثالــث للمنظومــة الرقابيــة والقضائيــة
والضبطيــة.
كــرس االجتمــاع ملناقشــة التقريــر املتعلــق بتفعيــل األداء الرقابــي ألطــراف املنظومــة
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الرقابيــة وتعزيــز عالقــة التنســيق فيمــا بينهــا ومــا تــم إنجــازه خــال الفــرة
الســابقة مــن أعمــال املنظومــة.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن ثقــة املجلــس باألجهــزة الرقابيــة ومــا
حققتــه مــن إنجــازات ..مؤكــدا الحاجــة للتحــرك بقــوة وتجــاوز املــايض بــكل
ســلبياته وتحويلــه إىل فــرص إيجابيــة ،والعمــل مــن أجــل املســتقبل.
كمــا أكــد أن املجلــس الســيايس األعــى ســيعمل عــى تذليــل كل الصعوبــات التــي
واجهــت أعمــال األجهــزة الرقابيــة خــال تجربــة عملهــا يف الفــرة الســابقة.
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل مــا نتــج مــن مخرجــات للمجلــس بتمكــن األجهــزة
الرقابيــة يف كافــة مؤسســات الدولــة وقيــام املؤسســات املتابعــة ملخرجــات املجلــس
بتحمــل مســئولية تنفيذهــا والرفــع بمــا تــم وتجــاوز املشــكالت الســابقة.
وأكــد أن املجلــس الســيايس األعــى ســيتابع بشــكل دائــم عــر التقاريــر التــي ترفــع
مــن الجهــات ..منوهــا بالــدور املتميــز للجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة ومســار
تقاريــره.
ولفــت إىل مــا تحقــق خــال الثمانيــة األشــهر املاضيــة مــن فوائــد يف معرفــة مكامــن
القصــور والخلــل والعراقيــل والتحديــات والتــي ســيعمل املجلــس عــى معالجتهــا
مــن النواحــي اإلداريــة واملاليــة.
وأشــار إىل مــا ينتظــره املواطــن الــذي خــر الكثري نتيجــة العــدوان وتراكم املشــكالت
خــال العقــود الســابقة وأهميــة الحفــاظ عــى االســتقرار والوفــاء للتضحيــات التــي
وصلــت إىل كل بيــت معنويــا وبرشيــا وماديــا ونفســيا يف كل أرجــاء اليمــن.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى أهميــة أن ال تنعكــس مشــاكل املــايض
عــى املســتقبل أان املــايض بــكل ســلبياته وحالــة عــدم االهتمــام والرتهــل يجــب أن
تغيــب مــع وجــود حكومــة إنقــاذ ووزراء مســئولني عــن اإلنجــاز يف هــذه املرحلــة.
ولفــت إىل تكليــف عضــو املجلــس الســيايس محمــد النعيمــي ومديــر مكتــب رئاســة
الجمهوريــة واألجهــزة املعنيــة ملســاندة األجهــزة الرقابيــة يف أعمالهــا ميدانيــا وإداريــا
وتذليــل كل الصعوبــات واملعوقــات التــي قــد تواجههــا حتــى يتــم التمكــن مــن
أداء األعمــال الرقابيــة بشــكل متكامــل وأن تتحــرك األجهــزة الرقابيــة بــكل ثقــة
وإيجــاد الحلــول للمشــاكل وأن يعمــل الجميــع كخليــة نحــل عــى مــدار الســاعة مــن
اجــل اإلنجــاز وفــق سياســة وآليــة عمــل دولــة ..مؤكــدا أن ال احــد فــوق املســائلة
واملســئولية الكاملــة يف أداء املهــام والواجبــات.
كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،أن هــذا اللقــاء ســيكون دفعــة للتعامــل
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بإيجابيــة وصــوال إىل النجــاح املنشــود وتوصيــف املشــكالت ووضــع آليــات املعالجــة
حتــى جلســته القادمــة وفــق توجــه املجلــس القائــم عــى الدعــم والتمكــن الكامــل
لألجهــزة الرقابيــة والقضائيــة والضبطيــة.
فيمــا أكــد عضــو املجلــس الســيايس األعــى محمــد النعيمــي عــى أهميــة املرحلــة
وطبيعــة العمــل التــي تحتمــه الظــروف بشــكل اســتثنائي ومقاومــة العــدوان كال من
موقعــة اإلداري واملســئول كمــا يقاومــه املرابطــون يف الجبهــات والوفــاء لتضحياتهــم
وانتصــارا لليمــن وشــعبه الصامــد الصابــر.
وأشــار إىل مــا تــم خــال الفــرة املاضيــة مــن أعمــال متابعــة وتقييــم ومــا تحقــق
مــن نجاحــات وأهميــة العمــل عــى تطويــر املنظومــة القانونيــة يف مجــاالت الوقايــة
واإلنتــاج.
بــدوره اســتعرض رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة الدكتــور ابــو بكــر
الســقاف ،مــا قــام بــه الجهــاز خــال الفــرة املاضيــة وموافاتــه لرئيــس املجلــس
بتقاريــره أوال بــأول ومــا نتــج عنهــا مــن معلومــات وعوائــد إيجابيــة عــى املــال
العــام وحمايته..مشــددا عــى أهميــة متابعــة تنفيــذ مــا يــرد يف التقاريــر وتوصياتهــا.
مــن جانبــه أوضــح وزيــر الخدمــة املدنيــة والتأمينــات طــال عقــان ،دور الــوزارة
يف الجانــب الرقابــي وتصميــم املنظومــة املتكاملــة للرقابــة وتقييــم األداء للوحــدات
املشــمولة بنظــام الخدمــة املدنيــة باالســتناد إىل اختصاصــات وزارة الخدمــة املدنيــة
والتأمينــات وترشيعاتهــا ولوائحهــا.
واســتعرض جملــة مــن املعوقــات التــي واجهــت وزارة الخدمــة املدنيــة يف برامــج
الرقابــة وإعــادة التدويــر الوظيفــي والتدخــات الناتجــة عــن الظــروف الراهنــة..
مشــرا إىل اآلليــات الكفيلــة بتحقيــق تجويــد األداء الوظيفــي والتغلــب عــى املشــكالت
وتنفيــذ القوانــن واللوائــح املنظمــة لعمــل الخدمــة املدنيــة والتأمينــات.
وزيــر املاليــة الدكتــور صالــح شــعبان أعــرب عــن شــكر وتقديــر وزارة املاليــة
للجهــود املتميــزة لألجهــزة الرقابيــة يف هــذه املرحلــة الصعبــة والحساســة مــن تاريخ
الوطــن ومــا نتــج عــن جهودهــا مــن عوائــد ايجابيــة يف الحفــاظ عــى املــال العــام
وتكامــل مــع جهــود الــوزارة يف مواجهــة الحــرب االقتصاديــة عــى الشــعب اليمنــي
واســتهداف مــوارده ولقمــة عيشــه.
وأشــار إىل أهميــة اســتمرار التكامــل يف مواجهــة التحديــات وتعزيــز الرقابــة بــن
املؤسســة القضائيــة واملؤسســة الرقابيــة واملؤسســة املاليــة.
واســتعرض وزيــر املاليــة اإلشــكاليات الرئيســية لتدنــي املــوارد والناتجــة عــن
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اســتهداف العــدوان للمــوارد الرئيســية ملوازنــة واملنافــذ الربيــة والبحريــة والجويــة
ومــا تبذلــه وزارة املاليــة مــن جهــود اســتثنائية لضبــط النســبة الضئيلــة املتبقيــة
وســد االحتياجــات الرئيســية عربهــا.
فيمــا أكــد وزيــر اإلعــام احمــد محمــد حامــد أهميــة تحقيــق الشــفافية املاليــة يف كل
مؤسســات الدولــة وقطاعاتهــا ،والتحــرك بمــا تقتضيــه األوضــاع الراهنــة واحتياجات
املواجهــة للعــدوان الشــامل عــى الشــعب والوطــن ،وتجــاوز طبيعــة اإلدارة يف الفرتات
الســابقة القائمــة عــى عــرض املشــكالت دون تدخــل حــازم ومبــادر لوضــع الحلــول
وتبنــي اإلجــراءات الكفيلــة بمعالجتها.
وقــدم وزيــر الشــئون القانونيــة الدكتــور عبــد الرحمــن املختــار إيجــازا قانونيــا
بالوضــع العــام لإلجــراءات والقــرارات التــي تتخذهــا املؤسســة الرقابيــة وحــرص
الجميــع عــى االلتــزام بالدســتور والقانــون واللوائــح والعمــل عــى ضبــط أي
اختــاالت يف اإلدارات النمطية..الفتــا إىل تكامــل األدوار بــن الجميــع ومــا تقدمــه
الــوزارة مــن مرجعيــة يف هــذا الجانــب وتقييمهــا الدائــم ألعمــال األجهــزة الرقابيــة.
وأكــد عضــو الهيئــة العليــا للرقابــة عــى املناقصــات الدكتــور ياســن الخرســاني
أهميــة اســتكمال مــروع املعلومــات الكفيــل بمتابعــة حركــة مؤسســات الدولــة
ومناقصاتها..مشــرا إىل مــا تقــوم بــه الهيئــة مــن أعمــال وتكامــل أدوار يف ســبيل
تحقيــق الحمايــة القصــوى للمــال العــام وأصــول وممتلــكات الدولــة.
فيمــا قــدم وكيــل جهــاز األمــن القومــي العقيــد مطلــق املرانــي ،عرضــا للمشــكالت
والقضايــا التــي عمــل عليهــا الجهــاز خــال الفــرة الســابقة ومــا يعمــل عليــه حاليا
وضبــط االختــاالت ومشــاكل التهــرب مــن مديونيــات الدولــة والجمــارك والرضائــب
ومحــاوالت العبــث باالســتقرار املــايل للدولــة ومــا تــم إنجــازه مــن أعمــال تســهم
يف الحافــظ عــى ســوق الــرف بالتكامــل مــع األجهــزة املعنيــة والبنــك املركــزي
ومتابعــة القضايــا الرئيســية املناطــة بالجهــاز واملتعلقــة بالجانــب الرقابــي وتكاملــه
مــع بقيــة األجهــزة واملؤسســات.
وكان مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد قــد اســتعرض طبيعــة اللقاء
عــى مســتوى األجهــزة الرقابيــة والــوزارات املعنيــة بالرقابــة املصاحبــة واألجهــزة
الرقابيــة املعنيــة بالرقابــة الالحقــة واملصاحبــة ودور الجانــب القضائــي يف البــت يف
التقاريــر النهائيــة واملتعلقــة باملــال العــام.
ونــوه بــدور اللجنــة التنســيقية ومــا حققتــه جهودهــا يف التنســيق بــن األجهــزة ومــا
نتــج مــن مصفوفــة عمــل يف الجانــب الرقابــي بــن قطعاتــه املختلفــة.
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رئيس الوزراء يهنئ رئيس وأعضاء اجمللس السياسي األعلى
والشعب اليمني بعيد الفطر
[/24يونيو ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفــع رئيــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور ،برقيــة تهنئــة بمناســبة
حلــول عيــد الفطــر املبــارك إىل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
ونائبــه الدكتــور قاســم لبــوزة ،وأعضــاء املجلــس ،ومــن خاللهــم إىل جميــع أبنــاء
الشــعب اليمنــي يف الداخــل والخــارج واألمتــن العربيــة واإلســامية ،بهــذه املناســبة
الدينيــة العظيمــة.
وعــر رئيــس الــوزراء يف الربقيــة باســمه ونيابــة عــن حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي ،عــن
أصــدق التهانــي والتربيــكات بهــذه املناســبة ..ســائال اللــه العــي القديــر أن يعيدهــا
عــى اليمــن بالخــر والــركات ،وقــد تحقــق للوطــن كل مــا يصبــو إليــه من إســتقرار
وتقــدم وســام وطمأنينــة.
ونوهــت الربقيــة باملعانــي العظيمــة لهــذا العيــد الــذي يســتقبله املســلمون يف أصقــاع
املعمــورة مســتبرشين فرحــن بــه عيــدا تصفــو فيــه قلوبهــم وتســمو مشــاعرهم
وتتآلــف نفوســهم ويرتابطــون كالجســد الواحــد ..مؤكــدا ً أن العــدوان الســعودي
ودسائســه لــم ولــن يســتطيع أن يســلب اليمنيــن فرحتهــم وإبتهاجهــم بالعيــد رغــم
مــا يكابدونــه مــن معانــاة نتيجــة الحصــار الجائــر.
ولفــت رئيــس الــوزراء إىل أهميــة تجســيد القيــم العظيمــة لهــذه املناســبة الدينيــة يف
تعزيــز قيــم التآخــي والرتاحــم والرتابــط ،وتوحيــد الصفــوف يف مواجهــة املؤامــرات
التــي تحــاول النيــل مــن وحــدة واســتقرار اليمــن.
واختتــم الدكتــور بــن حبتــور بدعــوة املــوىل العــي القديــر أن يتقبــل مــن كافــة عباده
الصالحــن صيــام شــهر رمضــان املبــارك وقيامــه ويعيــد عليهــم هــذه املناســبة
وأمثالهــا وعــى شــعوب األمتــن العربيــة واإلســامية باملجــد والســؤدد والرفعــة.

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان يرفعان برقية تهنئة بعيد الفطر
املبارك
[/25يونيو ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفــع وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي ورئيــس هيئــة األركان
العامــة اللــواء الركــن محمــد عبــد الكريــم الغمــاري برقيــة تهنئــة بمناســبة عيــد
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الفطــر املبــارك إىل قائــد الثــورة الســيد عبدامللــك الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس
األعــى األخ صالــح الصمــاد ونائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء
املجلــس .فيمــا يــي نصهــا:
يطيــب لنــا بمناســبة عيــد الفطــر املبــارك أن نرفــع لكــم باســم قيــادة وزارة الدفــاع
ورئاســة هيئــة األركان العامــة وكافــة منتســبي القــوات املســلحة وإخوانهــم مــن
اللجــان الشــعبية املرابطــن يف كل شــر مــن ربــوع الوطــن أحــر التهانــي وأطيــب
التربيــكات بهــذه املناســبة الدينيــة املباركــة أعادهــا اللــه عــى شــعبنا اليمنــي الصابر
وأمتنــا العربيــة واإلســامية بالخــر واليُمــن والــركات ..متمنيــن لكــم موفــور
الصحــة والعطــاء والتوفيــق والنجــاح يف مهامكــم الوطنيــة امللقــاة عــى عاتقكــم.
ونعــر لكــم عــن بالــغ التقديــر والفخــر واالعتــزاز عــن كل الجهــود الجبــارة التــي
تقومــون بهــا مــن أجــل الوطــن ،مثمنــن إرصاركــم وحرصكــم الدائــم يف كافــة
توجيهاتكــم ويف كافــة املحافــل الوطنيــة عــى الحفــاظ عــى لحمــة الوطــن وتماســك
بنيانــه والحفــاظ عــى مكاســبه ومنجزاتــه ووحدتــه الوطنيــة.
رغــم التحديــات واألحــداث الجســام التــي يعيشــها وطننــا الغــايل وشــعبنا اليمنــي
العظيــم نتيجــة العــدوان الســعودي األمريكــي الظالــم الــذي اســتهدف كل مقومــات
الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والعســكرية واالجتماعيــة والثقافيــة والحضاريــة ،إال
أننــا وبفضــل اللــه وبكرمــه الــذي هيــأ لنــا صيــام شــهره الكريــم يف أجــواء روحانية
عامــرة بطاعــة اللــه ورضوانــه وبإكرامــه وإحســانه ويف مناخــات أمنيــة طيبــة ،كان
الفضــل فيهــا بعــد اللــه تعــاىل لرجــال الرجــال مــن أبطــال املؤسســة العســكرية
الدفاعيــة واللجــان الشــعبية الذيــن نــذروا أنفســهم للدفــاع عــن األرض والعــرض
والعــزة والكرامــة وترســيخ األمــن واإلســتقرار يف كل الوطــن.
وهــا نحــن اليــوم نــودع شــهر اللــه الفضيــل بــذات الحفــاوة والســعادة التــي
اســتقبلناه بهــا ونســأل اللــه العــي العظيــم أن يتقبــل أعمالنــا جميعــاً ،يف حــن
يــودّع أولئــك األعــداء وأذيالهــم مــن املرتزقــة والعمــاء شــهر رمضــان الكريــم
بنفــس مــا اســتقبلوه بنوايــا اإلجــرام الخــارسة والخبيثــة التــي يضمرونهــا لوطننــا
وشــعبنا والتــي يجســدونها يف غاراتهــم الوحشــية وجرائمهــم اليوميــة ضــد األبريــاء
مــن األطفــال والنســاء والشــيوخ دون احــرام لديــن أو معتقــد ،وبغطــاء وصمــت
ـز أصبــح مكشــوفا ً للجميــع مــدى تحيــزه للعــدو وغــض الطــرف عــن كافــة
دويل مخـ ٍ
جرائمــه البشــعة التــي يرتكبهــا بحــق أبنــاء الشــعب اليمنــي.
يف ظــل التحــوالت السياســية والعســكرية التــي تشــهدها الســاحة الوطنيــة بفضــل
صــر وثبــات أبنــاء القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية الذيــن ســطروا أروع املالحــم
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البطوليــة يف هــذا الشــهر الكريــم وحصــدوا أرواح الغــزاة املعتديــن ،مســتمدين قوتهم
مــن قــوة اللــه القاهــر الجبــار ومســتلهمني الــدروس والعــر مــن معــارك بــدر
وفتــح مكــة والتــي مــن خاللهــا نبعــث رســالة للعالــم بأننــا جنــد اللــه يف أرضــه
ولــن تثنينــا الصعــاب ولــن نســتجيب ألي مســاومة عــى أي شــر مــن تــراب الوطــن
مهمــا كانــت التضحيــات.
ويف نفــس الوقــت فــإن لدينــا إيمان ـا ً مطلق ـا ً بالحــوار وأيدينــا مــا زالــت مفتوحــة
للســام ..الحــوار الــذي يحفــظ للمواطــن كرامتــه وللوطــن ســيادته وتاريخــه
وحضارتــه ،وســتظل األيــادي عــى الزنــاد مــادام العــدو الســعودي األمريكــي
الصهيونــي املتكــر لــم يوقــف عملياتــه العســكرية ولــم يتعــظ بعــد مــن كل هزائمــه
وخســائره املاديــة والبرشيــة التــي تلقاهــا.
ومهمــا كانــت التحديــات والصعــاب واألوجــاع التــي يخطــط لهــا العــدو ويحــاول أن
يســتخدمها كورقــة رابحــة يف حســاباته مــن خــال رشائــه للــوالءات الدوليــة وفــرض
حصــاره الجائــر عــى قــوت الشــعب اليمنــي وتفتيــت البنيــة اإلجتماعيــة ســنظل
رغــم كل ذلــك شــعب واحــد يف جســد واحــد إســمه اليمــن.
كمــا نثمــن عالي ـا ً حرصكــم واهتمامكــم ودعمكــم الــا محــدود لــكل املرابطــن يف
جبهــات القتــال مــن أبنــاء الجيــش واللجــان الشــعبية الذيــن أحبطــوا معنويــات
األعــداء وســاهموا يف إســتعادة املؤسســة العســكرية هيبتهــا ومكانتهــا.
ومــن هــذا املنطلــق ومــن واجبنــا الدينــي والوطنــي والعســكري امللقــى علينــا فإننــا
بمختلــف الرتــب واملســتويات القياديــة وكل املرابطــن مــن اللجــان الشــعبية يف كل
ربــوع الوطــن نؤكــد لكــم ولــكل أبنــاء الشــعب اليمنــي أننــا ســنظل عنــد مســتوى
ثقتكــم وثقــة أبنــاء شــعبنا العظيــم ،ولــن نســمح ألي متطــاول كان أن يمس الســيادة
الوطنيــة ،مثبتــن للمحتلــن الجــدد ولــكل األعــداء واملرتبصــن والعمــاء عــى أرض
الواقــع بــأن زمــن الخنــوع قــد وىل إىل غــر رجعــة وأن الشــعب اليمنــي قــد إختــار
طريــق الحريــة والكرامــة لبنــاء اليمــن الواحــد ولــن تعيقــه التحديــات والصعــاب
مهمــا كانــت التضحيــات.
ونجــدد العهــد وبــرف الجنديــة وأقــدس مهنــة عــى أننــا ســنكون عنــد مســتوى
القســم الــذي أقســمناه منــذ بدايــة التحاقنــا بالحيــاة العســكرية وأن قلوبنــا
ســتظل تنبــض بحــب اليمــن ،وأن أرواحنــا ودماءنــا رخيصــة يف ســبيله ،وأن لدينــا
مــن االمكانــات واملفاجئــات مــا نرهــب بــه العــدو ،وســنكون عــى الــدوام يف أتــم
الجاهزيــة للــرد القــايس واملؤلــم يف كل الظــروف واألوقــات ..وإن عــادوا عدنــا والنــر
حليفنــا بــإذن اللــه.
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حفــظ اللــه اليمــن وجيشــه ولجانــه الشــعبية مــن كل رش ومكــروه ..رحــم اللــه
شــهدائنا ..وشــفا جرحانــا ..ومــن نــر إىل نــر ..وكل عــام وأنتــم بخــر.

ً
الكميم يؤدي اليمني الدستورية وزيرا للتخطيط والتعاون الدويل
أمام رئيس اجمللس السياسي األعلى
[/03يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
أدى اليمــن الدســتورية أمــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
يف القــر الجمهــوري بصنعــاء اليــوم عبــد العزيــز نــارص الكميــم بمناســبة تعيينــه
وزيــرا ً للتخطيــط والتعــاون الــدويل.
والتقــى األخ رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور رئيــس حكومــة األنقــاذ
الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور بوزيــر التخطيــط والتعــاون الــدويل..
حيــث اســتمعا مــن األخ عبــد العزيــز الكميــم إىل رؤيتــه املتعلقــة بــإدارة الــوزارة يف
الظــروف الراهنــة ومقتضيــات مواجهــة العــدوان والحصــار عــى بالدنــا والتكامــل
مــع برنامــج الحكومــة فيمــا يخــص العالقــات الدوليــة و زيــادة فاعليــة نشــاط
املنظمــات الدوليــة وتســهيل اعمالهــا.
كمــا تطــرق اللقــاء إىل جملــة مــن القضايــا املتعلقــة بالتنميــة ومشــكالتها بعــد مــا
لحــق بمشــاريع البنيــة التحتيــة مــن دمــار وخــراب مــن قبــل العــدوان الســعودي
االمريكــي وانعــكاس ذلــك عــى تخطيــط برامــج التنميــة وخططهــا ومســتقبل العمل
يف هــذا الجانب..وقــد تمنــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى لوزيــر التخطيــط
والتعــاون الــدويل النجــاح يف مهامــه املوكلــة إليــه مبــاركا ً لــه مــا نالــه مــن ثقــة مــن
قبــل القيــادة السياســية واختيــاره لهــذا الــدور الوطنــي يف هــذا املوقــع الحســاس
والهــام للحــارض واملســتقبل.

جلنة متابعة تنفيذ خمرجات لقاء العاشر من رمضان تعقد اجتماعها
الرابع
[/16يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
عقــدت لجنــة املتابعــة لتنفيــذ مخرجــات لقــاء العــارش مــن رمضــان اجتماعهــا
الرابــع اليــوم بصنعــاء برئاســة نائــب رئيــس مجلــس النــواب عبــد الســام هشــول
وبحضــور غالبيــة أعضــاء اللجنــة.
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ويف االجتمــاع رحــب عبــد الســام هشــول برئيــس املجلــس الســيايس ألنصــار اللــه
األخ صالــح الصمــاد وعضــو املجلــس الســيايس ألنصــار اللــه مهــدي املشــاط ،وقــدم
رشحــا موجــزا لعمــل اللجنــة.
وأكــد أن اللجنــة تهــدف لتعزيــز صمــود الجبهــة الداخليــة يف مواجهــة العــدوان
ورص الصفــوف وليــس مصــادرة مؤسســات الدولــة أو الحلــول محلهــا بمــا يف ذلــك
مجلــس النــواب.
وأشــار إىل أن العــدوان كان وال يــزال يراهــن عــى خلخلــة الجبهــة الداخليــة بعــد أن
فشــل عســكريا وأمنيــا» ..وقــال» إن الهــدف مــن اللجنــة أن تكــون عونــا للجميــع،
وان اليمنيــن اليــوم يرفضــون التبعيــة التــي تكرســت عــى مــدى خمســن ســنة أليــة
جهــة ســواء الســعودية أو غريهــا».
وأكــد عبــد الســام هشــول أن لقــاء العــارش مــن رمضــان أوضــح رســالة للعالــم
تؤكــد وحــدة أبنــاء الشــعب اليمنــي والتوافــق عــى القــرارات الصــادرة عــن اللقــاء
مــن قبــل الجميــع ..وقــال» إننــا يف إطــار لجنــة املتابعــة املنبثقــة عــن لقــاء العــارش
نســعى إىل بلــورة آليــة لتنفيذهــا».
بــدوره أكــد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس ألنصــار اللــه ،أن
حضــوره ومهــدي املشــاط اجتمــاع اللجنــة اليــوم كقيــادات يف أنصــار اللــه وليــس
كرئيــس وعضــو يف املجلــس الســيايس األعــى ..معــرا عــن االستبشــار بلقــاء العــارش
مــن رمضــان ليكــون عونــا وســندا.
وقــال « إننــا عــى مشــارف مــرور عــام عــى تشــكيل املجلــس الســيايس األعــى مــا
يؤكــد أهميــة لقــاء حكمــاء وعقــاء اليمــن وغــره مــن االجتماعــات التــي عليهــا أن
تقيــم التجربــة وتــدرس النجاحــات واإلشــكاالت واالختالفــات واالختــاالت وتبــدي
رأيهــا حولهــا حتــى يتحســن أداء املجلــس ويتــم الحفــاظ عليــه».
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل أن املماحــكات اإلعالميــة واإلشــكاالت يف امليــدان
تشــجع العــدو عــى االســتمرار يف الحــرب رغــم ضعفــه حينهــا ..وقــال» إن حريــة
التعبــر التــي يســتغلها البعــض بشــكل ســيئ تنعكــس ســلبا عــى القيــادات وتربــك
خطابهــا ،وتنعكــس ســلبا فيمــا بــن الــوزراء يف حكومــة اإلنقــاذ».
وأكــد أن تلــك الكتابــات غــر املســؤولة تســتهدف القــوى الوطنيــة املواجهــة للعــدوان
ظلمــا ..مشــددا عــى رضورة إلتــزام الجميــع بآليــة محــددة وبالضوابــط اإلعالميــة
التــي تــم التوقيــع عليهــا مــا لــم فالدولــة ســتتخذ اإلجــراءات الالزمــة.
ولفــت إىل أن مــا يقــوم بــه ولــد الشــيخ يف هــذا الصــدد مــن إشــاعة أكاذيــب منهــا
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تواصلــه مــع أنصــار اللــه يهــدف لخدمــة العــدوان.
كمــا أشــار إىل أن أداء املجلــس الســيايس األعــى والحكومــة ليــس بالشــكل املطلــوب
مــع األســف وأن عــى الجميــع أن يحافــظ عــى وحــدة الصــف «وإال فــا خــر فينــا
نهائيــا».
وقــال» مــن املؤمــل مــن اللجنــة أن تلتقــي كلمــا تطلــب األمــر باملكونــات السياســية
ســيما املؤتمــر وأنصــار اللــه لتقــي الحقائــق بشــأن أيــة اختــاالت يف امليــدان
واالســتماع لوجهتــي النظــر وإصــاح مــا يمكــن إصالحــه ،ونتمنــى أن تكــون اللجنــة
مســاعدا ومعاونــا لنــا يف حــل اإلشــكاالت».
وأضــاف» نحــن يف أنصــار اللــه لــن نأنــف عــن نقــاش أي موضــوع يطــرح علينــا،
وســنخرب اللجنــة بــأي موضــوع يقلقنــا أو يزعجنــا».
فيمــا أكــدت الكلمــات واملداخــات التــي قدمــت خــال االجتمــاع عــى أهميــة وحــدة
الصــف الوطنــي يف مواجهــة العــدوان ونبــذ أي مظهــر للخــاف ومتابعــة تنفيــذ
مخرجــات لقــاء العــارش مــن رمضــان.

جملس الدفاع يشيد بالقوة الصاروخية وحيمل السعودية واإلمارات
مسئولية إعدام االسرى
[/23يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
عقــد مجلــس الدفــاع الوطنــي إجتماعـا ً اليــوم بصنعــاء برئاســة األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رئيــس مجلــس الدفــاع الوطنــي.
تنــاول اإلجتمــاع عــددا مــن القضايــا املحليــة والدوليــة واملســتجدات العســكرية يف
موقــع العــزة والكرامــة ..مســتعرضا اإلنتصــارات التــي يســطرها أبطــال الجيــش
واللجــان الشــعبية يف مختلــف الجبهــات وتصديهــم لتحشــيدات العــدوان وتعزيزاتــه
وقواتــه املســتأجرة.
وأشــاد مجلــس الدفــاع الوطنــي بالقــوة الصاروخيــة التــي تــرد بــكل عــزم وقــوة عىل
صلــف وطغيــان العــدوان بقيــادة الســعودية واإلمــارات والذي بلــغ حد إعــدام األرسى
يف منطقــة مــوزع الــذي أقدمــت عليــه ألويــة عســكرية تتبــع الســعودية واإلمــارات
التــي تتحمــل كامــل املســئولية إزاء هــذه الجرائــم البشــعة التــي يقــوم بهــا العــدوان
ليغطــي بهــا عــى فشــله الذريــع تجــاه صمــود أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية
وكل فئــات الشــعب اليمنــي.
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وأكــد املجلــس أهميــة الــرد القــوي عــى العــدوان والحصــار ،لضمــان كرامــة وحريــة
وإســتقالل كل مواطــن يمنــي ..محمــا األمــم املتحــدة واملؤسســات الدوليــة املعنيــة
بحقــوق اإلنســان مســئولية الصمــت إزاء هــذه الجرائــم التــي ينــدى لهــا جبــن
اإلنســانية.
وتطــرق اإلجتمــاع إىل الزيــارات امليدانيــة التــي قــام بهــا رئيــس املجلــس الســيايس
األعــى واللجنــة التــي شــكلها برئاســة عضــو املجلــس ســلطان الســامعي لجبهــات
العــزة والــرف.
وأكــد أن تلــك الزيــارات أظهــرت مــدى قــرب القيــادة السياســية مــن املرابطــن
واملدافعــن عــن حمــى الوطــن وحرصهــا عــى تلبيــة احتياجاتهــم والتــي كان لهــا
األثــر اإليجابــي رفــع الــروح معنويــات أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية.
واســتمع اإلجتمــاع إىل تقريــر وزارة الدفــاع عــن الخطــط واإلســراتيجيات العســكرية
والرتتيبــات الجاريــة ملواجهــة تصعيــد العــدوان ،حيــث أكــد التقريــر عــى اإلســتعداد
والجهوزيــة التامــة لدحــر قــوى العــدوان وإفشــال مخططاتهــا التــي تســتهدف
اليمــن أرضــا وإنســانا.
ووجــه مجلــس الدفــاع الوطنــي الجهــات املعنيــة بتلبيــة املتطلبــات العاجلــة وتوفــر
اإلمكانــات الالزمــة ملختلــف الجبهــات يف إطــار اإلمكانيــات املتاحــة.
كمــا اســتعرض اإلجتمــاع الــذي اســتهل بقــراءة الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء
والشــفاء العاجــل للجرحــى مــن رجــال الجيــش واللجــان الشــعبية ،عــددا مــن
املواضيــع املدرجــة يف جــدول أعمالــه واتخــذ إزاءهــا القــرارات املناســبة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي مسئويل السلطة القضائية
[/05أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة إجتماعــا
موســعا للســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة بحضــور رئيــس مجلــس القضــاء
األعــى ورئيــس املحكمــة العليــا والنائــب العــام.
ويف اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برئيــس وأعضــاء مجلــس القضــاء
األعــى ورئيــس املحكمــة العليــا والنائــب العــام ..مشــيدا بمــا تحقــق مؤخــرا مــن
إنجــازات وترسيــع لألحــكام وعمليــات التقــايض وإجــراءات إحالــة القضايــا إىل
املحاكــم املختصــة ومــا يلقــاه ذلــك مــن إرتيــاح لــدى القيــادة السياســية وعامــة
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الشــعب.
وأكــد أهميــة البنــاء عــى النجاحــات التــي تتحقــق وتنشــيط املحاكــم التــي ال زالــت
تواجــه مشــكالت إداريــة وفينــة وماليــة والعمــل بشــكل متواصــل مــن أجــل إقامــة
العــدل الــذي يعتــر عمليــة متواصلــة وليــس وظيفــة لهــا توقيــت معــن.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس عــى أهميــة تعزيــز دور القضــاء إنطالقــا مــن
الــدور املنــاط بــه ونجاحاتــه وجهــود رجالــه املشــهود لهــم بالنزاهــة والكفــاءة ليــس
يف اليمــن فقــط ولكــن يف تاريــخ القضــاء اإلســامي ..مشــرا إىل اإلضافــات النوعيــة
التــي حققهــا القضــاء منــذ تقنــن أحــكام الرشعيــة اإلســامية وصــوال إىل إســتقرار
وتطــور املنظومــة القضائيــة اليمنيــة خــال مراحــل التطــور الســيايس اليمنــي
املعــارص وبثبــات يمكنــه مــن مواجهــة التحديــات التــي فرضهــا العــدوان الســعودي
عــى اليمــن وتجــاوز كافــة الصعــاب واملعوقــات.
وجــدد التأكيــد عــى أن املجلــس الســيايس ســيكون عونــا للمؤسســة القضائيــة
ورجالهــا وللنيابــة العامــة ..الفتــا إىل أن التوجيهــات إىل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي
دائمــة يف ســبيل مواجهــة أي متطلبــات وحــل املشــكالت املتعلقــة بالنفقــات واملرتبــات
الخاصــة بالســلطة القضائيــة.
فيمــا اســتعرض رئيــس مجلــس القضــاء األعــى ورئيــس املحكمــة العليــا والنائــب
العــام الصعوبــات التــي تواجــه العمــل جــراء العــدوان الســعودي األمريكــي عــى
املؤسســة القضائيــة والنيابــات العامــة ..الفتــن إىل األبعــاد االقتصاديــة والسياســية
للعــدوان وأثــر ذلــك عــى القضــاء بمختلــف مؤسســاته.
وأشــاروا إىل مــا تــم إتخــاذه مــن تدابــر وأعمــال تكفــل ســر العمليــة العدليــة
وبقــاء املحاكــم والنيابــات يف حالــة عمــل وإســتقرار وتفعيــل كافــة املحاكــم التــي
شــهدت حالــة مــن التوقــف والتوقــف النســبي ،إمــا لإلســتهداف املبــارش مــن قبــل
العــدوان الســعودي األمريكــي أو وقوعهــا يف مناطــق اإلحتــال.
وأكــدوا أن طبيعــة املؤسســة القضائيــة وأهميتهــا يجعلهــا مرتبطــة باملجتمــع بشــكل
وثيــق ،وهــو مــا يعــزز مــن الجهــود لتجــاوز التحديــات التــي يفرضهــا العــدوان.
وعــر رئيــس مجلــس القضــاء األعــى ورئيــس املحكمــة العليــا والنائــب العــام عــن
تقديرهــم للمتابعــة الدائمــة مــن قبــل املجلــس الســيايس األعــى لســر أعمالهــم
وحــرص املجلــس عــى حــل مشــاكل املؤسســة القضائيــة والنيابــة العامــة ومواجهتها
للظــروف املؤقتــة التــي يفرضهــا العــدوان الســعودي األمريكــي.
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اإلحتفال مبناسبة الذكرى األوىل لتويل اجمللس السياسي األعلى
إدارة البالد
[/15أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
حــر األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم الحفــل الخطابــي والرســمي الكبــر الــذي أقيــم بمناســبة الذكــرى
األوىل لتــويل املجلــس الســيايس األعــى إدارة البــاد بحضــور نائــب رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس الســيايس األعــى ورئيــس
مجلــس النــواب األخ يحيــى عــي الراعــي وهيئــة رئاســة مجلــس النــواب.
كمــا حــر الحفــل رئيــي مجلــي الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور و
القضــاء األعــى القــايض الدكتــور عبــد امللــك األغــري ورئيــس املحكمــة العليــا
القــايض عصــام الســماوي والقائــم بأعمــال رئيــس مجلــس الشــورى محمــد
العيــدروس وأعضــاء مجالــس النــواب والشــورى والقضــاء والــوزراء والقــادة
العســكريني واألمنيــن ورؤســاء األحــزاب والتنظيمــات السياســية واملنظمــات املدنيــة
واألهليــة والنســائية وممثــي الشــباب وقيــادات املؤسســات الرســمية ومحافظــي
املحافظــات وممثلــو املجالــس املحليــة والســلك الدبلومــايس والســفارات واملنظمــات
املعتمــدة لــدى بالدنــا.
ويف الحفــل الــذي بــدئ بــآي مــن الذكــر الحكيــم والنشــيد الوطنــي ..ألقــى األخ صالح
الصمــاد خطابــا سياســيا هامــا باملناســبة ..تنــاول القضايــا التــي يمــر بهــا اليمــن
حاليــا ومســتجدات وتطــورات األوضــاع عــى كافــة الصعــد ومســتقبل العمــل اإلداري
للدولــة والعمــل الســيايس والعمــل مــن أجــل الســام واإلســتقرار وإســتمرار مقاومــة
العــدوان الســعودي األمريكــي.
وتطــرق إىل العمــل مــن أجــل الحفــاظ عــى الجبهــة الداخليــة والنســيج اإلجتماعــي
التــي تواجــه هجمــة رشســة مــن قبــل العــدوان الــذي فشــل يف الجبهــات يف مواجهــة
رجــال الرجــال مــن أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية وتماســك وقــوة املؤسســة
األمنيــة.
وحيــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الشــعب اليمنــي الصابــر والصامــد وموظفــي
الدولــة وكوادرهــا اإلداريــة التــي مثــل حضورهــا جبهــة قويــة يف مواجهــة العــدوان
وأبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية وكــوادر املؤسســة األمنيــة التــي نجحــت يف
الحفــاظ عــى األمــن العــام والســكينة العامــة ومواجهــة كافــة التحديــات .فيمــا يــي
نــص الكلمــة:
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الحمــد للــه القائــل يف محكــم كتابــه «وأطيعــوا اللــه ورســوله وال تنازعــوا فتفشــلوا
وتذهــب ريحكــم واصــروا إن اللــه مــع الصابريــن « ..صــدق اللــه العظيــم
والقائــل جــل وعــا «واعتصمــوا بحبــل اللــه جميعـا ً وال تفرقــوا واذكــروا نعمــة اللــه
عليكــم إذ كنتــم أعــدا ًء فألــف بــن قلوبكــم فأصبحتــم بنعمتــه إخوانــا» ..صــدق اللــه
ا لعظيم
والصــاة والســام عــى رســول املحبــة والســام محمــد بــن عبداللــه الصــادق األمــن
وعــى آلــه وريض اللــه عــن صحابتــه األخيــار.
يف البدايــة ،اســمحوا يل أن أنتهــز هــذه الفرصــة بمناســبة مــرور عــام عــى اتفــاق
الرشاكــة السياســية بــن املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه وأنصــار اللــه وحلفائهــم،
وتشــكيل املجلــس الســيايس األعــى لقيــادة البــاد وتســيري شــؤون الدولــة.
وأوجــه باســمي ونيابــة عــن جميــع أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى ،ومــن خــال
الحارضيــن جميعــا ً أطيــب التحايــا وأســمى آيــات العرفــان والتقديــر إىل جماهــر
شــعبنا العظيــم املناضــل والصابــر يف الداخــل والخــارج ،وإىل أبطــال الجيــش
واللجــان الشــعبية الذيــن يســطرون بدمائهــم الزكيــة أروع املالحــم والبطــوالت،
ويتصــدون بــكل شــموخ وكربيــاء ألعتــى وأرشس هجمــة إقليميــة ودوليــة وعــدوان
بربــري غاشــم لــم يشــهد لــه التاريــخ مثيــاً.
األخوة واألخوات الحارضون جميعا ً
لقــد كان اتفــاق الرشاكــة السياســية الــذي تــم التوقيــع عليــه قبــل نحــو عــام،
وتأســس بموجبــه املجلــس الســيايس األعــى إلدارة شــؤون البــاد سياســيا ً وعســكريا ً
وأمنيـا ً واقتصاديـا ً وإداريـا ً واجتماعيـا ً وفقـا ً للدســتور ،اســتجابة لرغبــه جماهرييــة
عارمــة ،وبنــا ًء عــى توافــق وطنــي واســع وعريــض بــن كافــة القــوى واملكونــات
السياســية واملجتمعيــة املناهضــة للعــدوان ،وذلــك استشــعارا ً منهــا باملســؤولية
الوطنيــة والحاجــة امللحــة ملــلء الفــراغ الســيايس والدســتوري الــذي حــاول ومــا
يــزال تحالــف العــدوان النفــاذ منــه ،واللعــب عــى وتــر الرشعيــة إلضعــاف صمودنــا
ورضب وحدتنــا وتماســكنا الداخــي ،بعــد أن عجــزوا عــى مواجهــة رجــال الرجــال
يف مياديــن الــرف والبطولــة والذيــن مرغــوا أنــوف املعتديــن والغــزاة واملرتزقــة يف
الــراب ،ولقنوهــم أروع الــدروس يف الوطنيــة والتضحيــة والفــداء.
ولقــد كان النعقــاد مجلــس النــواب واســتئناف جلســاته ،وممارســة مهامــه
وصالحياتــه الوطنيــة والدســتورية ،كمؤسســة ســيادية رشعيــة ومنتخبــة ،وتأييــده
ومباركتــه لتشــكيل املجلــس الســيايس األعــى ،ومــن ثــم منحــه الثقــة لحكومــة
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اإلنقــاذ الوطنــي بالــغ األثــر يف تحصــن وتماســك الجبهــة الداخليــة وتثبيــت وتعميــد
رشعيــة الداخــل التــي تكتســب قوتهــا وحضورهــا مــن دعــم وصمــود أبنــاء الشــعب
اليمنــي ووقوفهــم إىل جانــب قيادتهــم السياســية ومؤسســاتهم الدســتورية ،وجيشــهم
ولجانهــم الشــعبية يف مواجهــة صلــف العــدوان الســعودي األمريكــي وتحالفــه
واســتمرائه قتــل شــعبنا وتدمــر مقدراتــه وبنــاه التحتيــة ،واســتهداف وحدتــه
ونســيجه االجتماعــي.
نجتمــع اليــوم يف الذكــرى األوىل الســتالم املجلــس الســيايس األعــى إدارة شــئون البــاد
والتــي ســبقها يف  28مــن يوليــو توقيــع االتفــاق الســيايس التاريخــي بــن أنصــار
اللــه وحلفائهــم واملؤتمــر وحلفائــه ،ثــم إشــهار املجلــس الســيايس األعــى يف الســادس
مــن أغســطس 2016م ثــم أداء اليمــن الدســتورية يف  14أغســطس 2016م ثــم
اســتالم الســلطة مــن اللجنــة الثوريــة يف  15أغســطس التــي نجتمــع اليــوم يف هــذه
الذكــرى.
لــم نجتمــع اليــوم بهجــة بهــذه الذكــرى أنهــا مثّلــت انفراجـ ً
ـة أو مكســبا ً شــخصيا ً أو
حزبيـاً ،أو أننــا جئنــا لنســتلم الســلطة وهــي يف وضــع يتنافــس عليهــا املتنافســون،
ال .إنمــا جئنــا لنتحمــل مســئولية كــرى يف إدارة شــئون البــاد يف ظــل عــدوان عاملــي
وحصــار خانــق مــى عليــه ســنة وخمســة أشــهر حتــى اســتالم املجلــس الســيايس
األعــى زمــام األمــور ،وعــام كامــل بعــد تشــكيل املجلــس الســيايس األعــى.
كان العــدوان قــد فتــك بــكل مقــدرات الشــعب وحــارص كل مصــادر دخلــه التــي
كانــت تمثــل الحــد األدنــى لتوفــر احتياجــات الشــعب يف الظــروف الطبيعيــة ,ناهيــك
عــن تغطيــة احتياجــات الشــعب يف ظــل العــدوان والحصــار .نعلــم َّ
أن الدولــة ومنــذ
العــام 2011م ودخــول حــزب اإلصــاح كرشيــك أســايس يف مــا ســمي حكومــة
ـات والتزامـ ٍ
الوفــاق تحملــت إضافـ ٍ
ـات ضاعفــت مــن حجــم نفقاتهــا ،ففــي الوقــت
الــذي كانــت أجــور ومرتبــات موظفــي الدولــة تــراوح حــول (الخمســمائة مليــار)
قفــزت مــن عــام 2011م حتــى عــام 2014م إىل الضعــف أي مــا يقــارب (ترليــون)
وذلــك بســبب التنافــس غــر الرشعــي يف إرهــاق مؤسســات الدولــة وتحميــل كاهلهــا
مزيــدا ً مــن األعبــاء ،هــذه أرقــام معروفــة غــر قابلــة للمزايــدة والكــذب واالفــراء.
كمــا أن بقيــة التزامــات الدولــة تســاوي أو تزيــد عــى التزاماتهــا يف األجــور واملرتبــات
وكانــت هــذه املوازنــة يغطــى منهــا  %80مــن إيــرادات النفــط والغــاز و %20منهــا
مــن بقيــة املــوارد؛ مــن رضائــب ،وجمــارك ،وزكاة وغريهــا .فــإذا افرتضنــا أن موازنــة
الدولــة بلغــت أكثــر مــن  14مليــار دوالر فــإن  %80منهــا معتمــدة بشــكل أســايس
عــى النفــط والغــاز و %20مــن بقيــة املــوارد أي أن مــا يزيــد عــن  11مليــار دوالر
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تــم تعطيلهــا بســيطرة قــوى الغــزو واالحتــال عــى منابــع النفــط والغــاز وأن أكثــر
مــن مليــاري دوالر تتــم مــن بقيــة مــوارد الدولــة مــن رضائــب وجمــارك وغريهــا.
ومعلــوم أن أغلــب املنافــذ الحيويــة تحــت ســيطرة قــوى البغــي ومرتزقتهــم ،وأغلقت
بعضهــا نتيجــة الحــرب والحصــار كمنفــذ علــب والبقــع والطــوال ومطــارات صنعــاء
والحديــدة وبقيــة املــوارد الحيويــة أيض ـا ً تحــت ســيطرة االحتــال ومرتزقتــه مــن
موانــئ ومنافــذ يف املحافظــات الجنوبيــة والرشقيــة.
وهــذا يعنــي أن العــدوان ســيطر عــى مقــدرات البلــد ،ولــم يبـ َ
ـق ســوى مينــاء
الحديــدة الــذي يخضــع للحصــار واملضايقــة والتفتيــش مــن دول تحالــف العــدوان،
وهــذا املــورد ال يمثــل  %5مــن إجمــايل الـــ  %20املتبقيــة بعــد الســيطرة عــى النفــط
والغــاز ،والتــي أيض ـا ً تقــع كلهــا تحــت ســيطرة العــدوان ،وذلــك يعنــي أن الدخــل
القومــي ال يســاوي  %5مــن التزامــات الدولــة ،والتــي يقــع تحــت ســيطرتها %80
مــن هــذه االلتزامــات ســواء املرتبــات أو بقيــة االلتزامــات بينمــا العــدوان املســيطر
عــى كل املقــدرات ال تتعــدى التزاماتــه يف املناطــق التــي ســيطر عليهــا .%20
إذا ً ومــن خــال هــذه النبــذة البســيطة نســتطيع أن نعــرف كيــف كان الوضــع يف
حــن تســلم املجلــس الســيايس األعــى إدارة دولــة منهكــة ومثقلــة باألعبــاء املاليــة
وااللتزامــات؛ تعانــي شــحة املــوارد ،وصعوبــة تحصيــل اإليــرادات يف ظــل العــدوان
والحصــار.
َ
مــن خــال هــذه النبــذة التوضيحيــة يــدرك الجميــع َّ
أن الســلطة مغــر ٌم وليســت
مغنم ـاً ،ولكــن نحــن كنــا أمــام خيــارات صعبــة؛ إمــا أن نــرك أمــور البلــد تتجــه
إىل املجهــول ومؤسســات الدولــة تتجــه إىل نقطــة الــا عــودة أو أن نقفــز لتحمــل
مســئولية الحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن مؤسســات الدولــة.
حتــى أن اللجنــة الثوريــة العليــا واجهت نفــس هــذه التحديــات يف البداية واســتطاعت
بتكاتــف جميــع املخلصــن مــلء الفــراغ الســيايس بعــد اســتقالة هــادي ورئيــس
الحكومــة ،وبفضــل اللــه وتضحيــات الشــهداء العظمــاء والجرحــى الصابريــن
وجهــود املخلصــن اســتطاعوا امتصــاص الصدمــة بدايــة العــدوان ،وتجــاوزوا كل
الصعــاب ،وحافظــوا عــى مؤسســات الدولــة ،وحفظــوا األمانــة ،وتركــزت جهودهــم يف
تلــك الفــرة يف توحيــد وتنظيــم الجبهــة الوطنيــة ملواجهــة العــدوان وكــر الحصــار
وحشــد املــوارد والتعبئــة العامــة وبنــاء خطــوط الدفــاع وتعزيــز الجبهــة الداخليــة
وضمــان اســتمرارية الخدمــات العامــة واســتقرار أســعار الســلع األساســية وحمايــة
االقتصــاد الوطنــي مــن االنهيــار ،ونجحــت يف إدارة األزمــة برباعــة يشــهد لهــا العــدو
قبــل الصديــق بالرغــم مــن حجــم االســتهداف الكبــر والقيــود املفروضــة عــى اليمــن
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مــن تحالــف البغــي والعــدوان عــى اليمــن.
كان دور اللجنــة الثوريــة العليــا هــو تســيري أمــور البلــد حتــى تتفــق القــوى
السياســية عــى ترتيــب الوضــع الســيايس للبلــد ،وكان لهــم الفضــل ســوا ًء الثوريــة
العليــا أو القائمــن باألعمــال بالحفــاظ عــى املؤسســات حتــى يأتــي مــن يرتــب وضع
البلــد سياســياً ,وجــاءت الفرصــة باالتفــاق الســيايس ليشــرك الجميــع يف إدارة البلــد
وبالــذات القــوى الفاعلــة املؤثــرة ممثلــة باملؤتمــر وحلفائــه وأنصــار اللــه وحلفائهــم،
وتــوج ذلــك باملجلــس الســيايس األعــى ثــم تشــكيل الحكومــة.
لذلــك يجــب عــى الجميــع أن يكونــوا يف صــورة التعقيــدات الخطــرة واملشــاكل
الجمــة التــي جــاء فيهــا املجلــس الســيايس األعــى ،والــذي خــرج الشــعب كل الشــعب
يف  20أغســطس لتأييــده ومباركتــه وعلــق عليــه اآلمــال يف توفــر الحــد األدنــى مــن
مطالــب الشــعب ،والتــي لــم تتوافــق مــع توقعــات الشــعب الكبــرة نظ ـ ًرا لتكالــب
الــدول األجنبيــة والعربيــة علينــا.
فقــد علــق الشــعب عــى املجلــس الســيايس األعــى آمــاال ً كبــرة عـ ً
ـر عنهــا بخروجــه
ومباركتــه لخطــوة االتفــاق الســيايس وتشــكيل املجلــس الســيايس األعــى ،والتــي
منهــا أســباب منطقيــة ومــررة كمــا وضحــت لكــم حــول الوضــع االقتصــادي
ً
آنفــا ,وكذلــك مــا أقدمــت عليــه قــوى العــدوان مــن خطــوات تلــت تشــكيل املجلــس
الســيايس األعــى مبــارشة ،ومنهــا نقــل البنــك املركــزي إىل عــدن والتــي ضاعفــت
آثــار الحصــار واملعانــاة.
كمــا أن هنــاك الكثــر مــن التحديــات واملنعطفــات التــي مــرت بهــا هــذه التجربــة
خــال عــام مــن عمــر املجلــس الســيايس األعــى ،والتــي ال نخفــي شــعبنا أن القــوى
السياســية لــم يكــن واقعهــا مشــجعا ً ومســاعدا ً للمجلــس الســيايس األعــى بالشــكل
املطلــوب للقيــام بــدوره ،بــل حصلــت عــدة أزمــات وعــدة محطــات كادت أن تعصــف
باملجلــس الســيايس األعــى وشــلت مــن قدرتــه عــى أداء مهامــه واســتغرقت وقتــا ً
وجهــدا ً كبــرا ً لتجاوزهــا حرص ـا ً منــا عــى تعزيــز عوامــل الصمــود والحفــاظ عــى
تضحيــات الشــعب ,وكان منهــا أربعــة أشــهر حتــى تــم تشــكيل الحكومــة والتــي
جــاءت عــى مؤسســات عانــى كوادرهــا مــن انقطــاع رواتبهــم ألشــهر لــوال وطنيتهــم
واستشــعارهم ملســئوليتهم لــكان الوضــع أســوأ ,وتعرضــت بنيتهــا التحتيــة لــكل
أنــواع االســتهداف مــن قبــل العــدوان.
كذلــك ترافــق طيلــة عــام مــن عمــر املجلــس تصعيــد للعــدوان عــى كل املســتويات
العســكرية واالقتصاديــة واألمنيــة واإلعالميــة وفتــح خاللهــا مســارات جديــدة الخرتاق
الجبهــات ومحــاوالت كثــرة الحتــال البلــد.
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هــذا الــرح البســيط للتحديــات التــي واجهــت املجلــس الســيايس األعــى خــال عــام
مــن العــدوان غابــت عــن أذهــان الكثــر فتضاءلــت اآلمــال التــي كان الشــعب يؤملهــا
يف هــذا االتفــاق.
لكــن أمــام ذلــك نســتطيع أن نقــول أن الوعــي والنضــج الــذي وصــل إليــه شــعبنا
وحجــم التضحيــات التــي بذلهــا أبنــاء الشــعب قاطبــة أســهمت بشــكل كبــر يف
اســتمرارية املجلــس يف القيــام بــدوره رغــم التحديــات والتــي ال تخلــو مــن إيجابيــات
كبــرة ،لــو لــم يكــن منهــا إال الحفــاظ عــى تماســك الوضــع العســكري يف الجبهــات
وتثبيــت ذلــك وإيقــاف العــدوان مــن التهــام أي أرايض جديــدة ،وكذلــك تماســك
الوضــع األمنــي والحفــاظ عــى األمــن والســكينة التــي تنعمــت بهــا كل املناطــق
التــي لــم تطأهــا أقــدام االحتــال بفضــل الجهــود التــي تبذلهــا املؤسســة العســكرية
واألمنيــة جيش ـا ً ولجان ـا ً ســوا ًء عســكرية أو أمنيــة.
كمــا كان تماســك مؤسســات الدولــة وقيامهــا بدورهــا يف ظــل اإلمكانــات والظــروف
الصعبــة شــيئا ً مهمـا ً لهــذا البلد ،والــذي يف املقابــل نشــاهد العــدوان ومرتزقتــه الذين
يملكــون اإلمكانــات الهائلــة والدعــم اإلقليمــي والــدويل الــا محــدود ويســيطرون عىل
كل مصــادر ومــوارد البلــد لــم يســتطيعوا أن يفرضــوا أبســط يشء يف جميــع املجــاالت
فــا مؤسســات وال أمــن وال اســتقرار وال خدمــات ،وهــذا يشء يجــب أن يؤخــذ بعــن
االعتبــار عنــد الجميــع خاصــة أولئــك الذيــن يطالبــون املجلــس والحكومــة بفعــل
املســتحيل.
لــو ســلمنا وقلنــا فليتفضــل االحتــال لدخــول صنعــاء وبقيــة املحافظــات هــل
سيســلم رواتــب الشــعب وهــو لــم يســلمها ملــن يف ســيطرته وهــم ال يتعــدون
 %20مــن إجمــايل املوظفــن وتحــت يــده  %80مــن إيــرادات الدولــة؟ هــل ســينرش
األمــن واالســتقرار وهــو لــم يؤمّ ــن قــر املعاشــيق لعــودة هــادي وحكومتــه؟
بــل أصبحــت املحافظــات الجنوبيــة والرشقيــة ملغومــة بالجماعــات اإلجراميــة مــن
القاعــدة وداعــش ,هــل ســيمكن اليمنيــن مــن إدارة شــئونهم وهــو لــم يم ّكــن أدواتــه
يف املحافظــات املحتلــة وفــرض عليهــم مرشفــن يف كل مفصــل مــن مفاصــل الدولــة يف
تلــك املحافظــات ليكــون هــو املنــدوب الســامي لإلمــارات أو الســعودية عــى اليمنيني,
هــل ســيوفر دبــة البــرول بـــ خمســة آالف وهــو لــم يوفرهــا بـــ  20ألــف يف عــدن؟
هــل ســيقدم الخدمــات والكهربــاء وامليــاه وهــو لــم يؤمنهــا يف عــدن؟.
مــا أريــد أن أصــل إليــه هــو أننــا جميعـا ً علينــا مســئولية كبــرة أن نــدرك املؤامــرة
التــي يــراد تمريرهــا عــى شــعبنا وأن معانــاة شــعبنا وتضحياتــه كانــت وســتكون
ســواء وقفنــا ضــد العــدوان أم استســلمنا وأنــه ينبغــي علينــا تقييــم عــام مــن أداء
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املجلــس وثمانيــة أشــهر مــن أداء الحكومــة لالســتفادة مــن اإليجابيــات وتــايف
األخطــاء والســلبيات ،وأن نعــد رؤىً ناضجـ ً
ـة تعمــل عىل تحســن األداء وتلبيــة مطالب
الشــعب ،وأمامنــا كثــر مــن التجــارب عــى مســتوى املنطقــة والعالــم فــدول وصلــت
إىل نقطــة الصفــر ثــم أعــادت النظــر يف سياســتها والتفتــت إىل واقعهــا وانتعشــت يف
ظــل رصاعــات كمــا يعيشــه شــعبنا ,هنــاك فيتنــام وكوبــا وماليزيــا وغريهــا.
إذا وجــدت الرؤيــة واإلرادة والعــزم والصــدق واليقــن فهنــاك أشــياء كثــرة وآفــاق
واســعة ومتاحــة يمكــن أن تســهم بشــكل كبــر عــى املســتوى املتوســط والبعيــد يف
تلبيــة احتياجــات الشــعب وتوفــر مرتباتــه وهــذا مــا ينبغــي عــى حكومــة اإلنقــاذ
التوجــه الجــاد فيــه.
ال تراهنــوا عــى صحــوة ضمــر العــدو وال إنســانية املجتمــع الــدويل املزيفــة لوقــف
العــدوان والحصــار عليكــم وال تراهنــوا عــى أي دعــم خارجــي ،بــل يجــب أن تضعــوا
الخطــط الطارئــة القريبــة واملتوســطة والبعيــدة املــدى لنصــل إىل مرحلــة االكتفــاء
الذاتــي .حســنوا اإليــرادات العامــة .ابتكــروا وأبدعــوا الحلــول وســتنجحون بالعــزم
واإلرادة .اهتمــوا بالجانــب الزراعــي .للصناعــة أشــياء كثــرة ال يمكــن رسدهــا يف هــذا
املقــام.
أيض ـا ً ونحــن هنــا ويف هــذه الذكــرى يجــب أن تصــل رســالتي لــكل األخــوة يف هــذا
البلــد مــن املكونــات السياســية ال وقــت للمزايــدة عــى أحــد ،هــذا هــو حالنــا .أي
طــرف لديــه الحلــول ولديــه القــدرة يأتــي اآلن نحــن مرحبــون وســنتحرك جنــودا ً
مجنــدة لدعــم أي مســار ناجــح ,لــن نأنــف ,أمــا ّ
أن كل طــرف يزايــد عــى اآلخــر،
ويحــاول أن يضــع العراقيــل أمــام أي محــاوالت إلصــاح مــا يمكــن إصالحــه ،فهــذا
غــر مقبــول وال يليــق بــي شــخصيا ً وال بقيــة زمالئــي يف املجلــس أن نكــون مظلــة
لتعطيــل إصــاح األجهــزة القضائيــة لرفــع الظلــم عــن الشــعب الــذي فقــد كل يشء
مــن ماديــات الحيــاة ،وال ينبغــي أن نفقــده أمنــه وتوقــه للعــدل.
ً
مظلــة للفســاد مــن أي شــخص كان ســوا ًء يف حكومــة أو أي
ال يمكــن أن أكــون
ً
مؤسســة أو جهــاز مــن أجهــزة الدولــة ,ال يمكــن أن أكــون مظلــة لتعطيــل دور
األجهــزة الرقابيــة مــن القيــام بدورهــا.
ال يمكــن أن نكــون مظلـ ً
ـة ألي تحــرك مشــبوه يــرف الشــعب عــن أولويــة مواجهــة
العــدوان أو يؤثــر عــى تماســك الجبهــة الداخليــة والوضــع امليدانــي ،أو أن نصبــح
مظلـ ً
ـة الســتغالل مؤسســات الدولــة يف غــر مــا بنيــت لــه ,وعندمــا أقــول هكــذا ال
أقصــد مكونـا ً بعينــه وال شــخصا ً بعينــه بــل أقولهــا لــكل مــن وصــل إليــه خطابــي.
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مــن يريــد أن نكــون مظلـ ً
ـة لرشعنــة مــا يريــد ســوا ًء مــن األنصــار أو املؤتمــر أو مــن
أي طــرف فليأتــي ويتحمــل املســئولية بشــكل مبــارش ويكــون هــو املســئول أمــام
الشــعب عــن أي اختــاالت ويتحمــل أمــام اللــه وأمــام الشــعب.
مــا بعــد العــام لــن يكــون كمــا قبلــه ،أنــا مضطــر كرئيــس للمجلــس الســيايس
األعــى وواجهــة أمــام الشــعب أن أقــول أن املجلــس الســيايس األعــى بجميــع أعضائــه
معنيــون أكثــر مــن أي وقــت مــى بالتحــرك الجــاد واملســئول لتعزيــز دور الســلطة
القضائيــة ،وتفعيــل مؤسســاتها لنحقــق العــدل وتعالــج اختــاالت بإعــادة النظــر يف
كل مــن يقــف عثــرة يف ســبيل ذلــك مــن أي انتمــاء كان ،مــن رأس الهــرم الوظيفــي
حتــى آخــره ،وفق ـا ً للدســتور والقوانــن النافــذة ,نحــن معنيــون بإصــاح األجهــزة
الرقابيــة وتفعيــل منظومــة الرقابــة الشــاملة وإزالــة كل العقبــات التــي تقــف أمــام
هــذا التوجــه وفق ـا ً للدســتور والقانــون ,نحــن معنيــون بإعــادة النظــر يف برنامــج
الحكومــة وعــدم الســماح ألي طــرف باملزايــدة عــى أدائهــا ،وعلينــا أن نضــع لهــا
الربامــج التــي تواكــب التحديــات وتتــاءم مــع الظــروف وفــق خطــط مزمنــة،
ومتابعــة وتقييــم مســتمر ،ورقابــة فعالــة ,وأي عضــو فيهــا ال يلتفــت ال إىل هــذا
الطــرف وال هــذا الطــرف ،عليــه أن يلتفــت ملهمتــه ويتحــرك لتنفيذهــا وإال فليغــادر
غــر مأســوف عليــه.
فمــن أراد أن يتحــرك معنــا وفــق هــذه املســارات فنحــن ســنكون أقــرب النــاس
للتفاهــم والتنســيق والتوافــق ملــا فيــه مصلحــة البلــد ,ومــن يــرى أن هــذه مسـ ٍ
ـارات
ال حاجــة لهــا ويريــد أن نكــون مظلـ ً
ـة للرتهــل والفســاد والضعــف واالنهــزام ،ويــرى
أن الوضــع الحــايل هــو الــذي ينبغــي أن يكــون فليأتــي اليــوم قبــل غــد الســتالم
رئاســة املجلــس الســيايس ويتصــدر املشــهد ويتحمــل املســئولية ويثبــت جدارتــه،
وهــذا مطلــب مهــم لنــا ولــكل فــرد يف هــذا الشــعب.
ومــن أراد أن يعطــل أي مســارات لإلصــاح فســأقولها بالصــوت العــايل لــن نــرىض،
وســنميض مــن موقــع مســئوليتنا إلصــاح مــا اســتطعنا إصالحــه ولــو انزعــج مــن
انزعــج ،فالخيــارات أمامــه مفتوحــة ولــم نفــرض أنفســنا عــى أحــد.
وسنكاشــف شــعبنا بــكل خطــوة وهــو الحكــم فــكل مــا نقصــده ونســعى إليــه هــو
مطلــب كل يمنــي حــر مــن أي انتمــاء كان ،ولــن يطغــى انتمــاءه عــى القبــول بغــر
العــدل ومحاربــة الفســاد وتعزيــز عوامــل الصمــود يف جبهــات القتــال للحفــاظ عــى
تضحيــات شــعبنا.
إن شــعبنا اليمنــي العظيــم بــذل أغــى التضحيــات يف ســبيل عزتــه وكرامتــه ،وتحمــل
أشــد أنــواع املعانــاة مــن أجــل حريتــه وكرامتــه ،وال ينبغــي إال أن نكــون بمســتوى
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تضحيــات هــذا الشــعب للوصــول إىل نيــل كرامتــه واســتقالله.
ونحــن هنــا قطعنــا عــى أنفســنا عهــدا ً أن نكــون حيــث كان شــعبنا ،وأن يجدنــا
حيــث يجــب ويفتقدنــا حيــث يكــره وأن نحافــظ عــى وحدتــه وأمنــه واســتقراره
وســيادته ،ونحــن عــى هــذا العهــد ســنظل ولــن نكــون إال خدامــا ً لهــذا الشــعب
بــكل أطيافــه ومكوناتــه ومــا نقــوم بــه مــن خطــوات هــي لهــذا الهــدف الرشيــف
بــرف هــذا الشــعب وعظمتــه.
أختتــم كالمــي بالتأكيــد عــى أننــا عــى العهــد الــذي قطعنــاه مــع شــعبنا وســنبذل
أقــى الجهــود والطاقــات عــى كل املســارات التــي تحقــق لشــعبنا مــا يصبــوا إليــه
مــن العــزة والنــر والتمكــن واالســتقالل ,فاملســار العســكري ســيظل أولويـ ً
ـة يف
اهتمامــات املجلــس الســيايس األعــى ،ولــن نتوانــى يف أي خطــوات وإجــراءات تعــزز
هــذا املســار.
وكذلــك املســار االقتصــادي وأهميتــه يف تعزيــز كل عوامــل ومســارات الصمــود وكل
مــا يعــزز هــذا املســار لــن نتوانــى يف ســبيل ذلــك مــن خــال االســتعانة بــكل
الخــرات والكفــاءات التــي ستســهم يف اقــراح وابتــكار الــرؤى والخطــط التــي يمكــن
العمــل عليهــا عــى كل املســتويات ,وســنعمل عــى معالجــة كل االختــاالت والســلبيات
التــي ظهــرت يف الســابق ،وقــد تظهــر يف املســتقبل بعيــدا ً عــن االســتغالل أو التجيــر،
ســنعمل عــى تقويمهــا بــكل حياديــة ومســئولية بغــض النظــر عــن انتمــاء القائمــن
عليهــا ،مــن كان متفانيـا ً عززنــا مــن دوره ومــن لديــه إشــكاالت أعاقت أداءه ســنعمل
عــى معالجتهــا ،ومــن لديــه أجنــدة أو ضعــف أو عــدم كفــاءة ســنعمل عــى إيجــاد
البدائــل ملــا فيــه مصلحــة البلــد.
نحــن نعيــش يف مرحلــة تاريخيــة ومفصليــة غايــة يف الخطــورة ،وال يخفاكــم حجــم
التحديــات واملؤامــرات التــي تحــاك ضــد الوطــن مــن خــال هــذا العــدوان الغاشــم
الــذي يســعى منــذ أكثــر مــن عامــن ونصــف يف محاولــة يائســة وبائســة إىل إخضــاع
الشــعب اليمنــي والنيــل مــن عــزة وكرامــة أبنائــه ،وســنكون غـرَ واقعيــن إذا قلنا أن
األمــور واألوضــاع تســر عــى أحســن حــال ،وكل يشء عــى مــا يــرام ،فالهجمــة كبرية
ورشســة ،واملخاطــر والتحديــات مازالــت قائمــة عــى كافــة املســتويات ،والرهــان
والعمــل مــازال مســتمرا ً عــى رضب الرشاكــة الوطنيــة والتماســك الداخــي ،غــر
أننــا والحمــد للــه تجاوزنــا الكثــر مــن املطبــات يف هــذا الســياق والفضــل بعــد اللــه
ســبحانه وتعــاىل يعــود للقيــادات واملرجعيــات السياســية العليــا يف أطــراف الرشاكــة
ومكوناتهــا الذيــن يتميــزون بالحكمــة ورجاحــة العقــل ويغلبــون املصلحــة الوطنيــة
العليــا عــى مــا ســواها ،فــر قوتنــا يكمــن يف وحدتنــا ،وعــى نفــس هــذا املنــوال
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فإننــا نعيــد ونكــرر ليســمع القــايص والدانــي أن املســاس بالوحــدة والرشاكــة
والتماســك الداخــي خــط أحمــر لــن نســمح ألي طــرف كان داخليـا ً أو خارجيـا ً عــى
تجــاوزه.
ويف هــذا املقــام أقــدم كل الشــكر واالحــرام لقيــادة املكونــات الوطنيــة الفاعلــة ويف
مقدمتهــم ســماحة الســيد عبــد امللــك بــدر الديــن الحوثــي واألخ الزعيــم عــي عبــد
اللــه صالــح عــى حرصهــم وتفانيهــم يف تذليــل أي صعوبــات واجهتنــا خــال الفــرة
املاضيــة.
وال يفوتنــي يف هــذه الفرصــة الســانحة أن أوجــه التحيــة والتهنئــة لحــزب املؤتمــر
الشــعبي العــام ،هــذا الحــزب الوطنــي الكبــر بمناســبة مــرور خمســة وثالثــن عــام
عــى تأسيســه ،ونتمنــى لــه النجــاح والتوفيــق دومــا َ كأحــد الــركاء األساســيني
والفاعلــن يف إدارة الوطــن والتصــدي للعــدوان.
كمــا سنســتمر يف املســار الســيايس يف مــد يــد الســام ملــن أراد الســام الحــق ،الســام
العــادل ،الســام املســتدام ،ســوا ًء عــى املســتوى الداخــي مــن خــال تقريــب وجهات
النظــر بــن الفرقــاء يف الداخــل بــن كل املكونــات والقــوى لتفويــت الفرصــة عــى
العــدوان يف اســتغالل حالــة الشــقاق لتدمــر هــذا الشــعب ،ونأمــل أن يلقــى هــذا
النــداء آذانـا ً صاغيــة ممــن وقفــوا يف االتجــاه اآلخــر إن كان قرارهــم بأيديهــم ،فهــذه
أيدينــا ممــدودة تعالــوا اطرحــوا مخاوفكــم ونطــرح مخاوفنــا ونضــع التصــورات
التــي تبــدد كل املخــاوف عنــد كل األطــراف فالعــدوان سيســتخدمكم فقــط لخدمــة
أجندتــه وأهدافــه وإذا اســتمريتم يف غيكــم فشــعبكم ســينفد صــره وتصلــون إىل
نقطــة الــا عــودة.
كمــا نؤكــد عــى حرصنــا واســتعدادنا ألي تفاهمــات مــع قــوى البغــي والعــدوان
تفــي إىل وقــف العــدوان واحــرام كرامــة الشــعب واســتقالله وحريتــه ,كمــا نؤكــد
ٍ
ـاوالت جديــد ٍة مــن األطــراف اإلقليميــة والدوليــة تحــاول رصف أنظــار
أن أي محـ
العالــم عــن وقــف العــدوان ورفــع الحصــار إىل جزئيــات تخــدم العــدوان فإنهــا
محــاوالت مرفوضــة ،ومــن حقنــا أن نرفــض كل تلــك الخزعبــات واألالعيب ,وســنظل
دوم ـا ً مــع أي فــرص للســام العــادل واملســتدام ،يفــي إىل وقــف العــدوان ورفــع
الحصــار والدخــول يف حــوارات جديــة إن وجــدت النوايــا لذلــك.
كمــا ال أنــى أن أقــدم كل الشــكر واإلعــزاز واإلجــال لرجــال الجيــش واللجــان
الشــعبية الذيــن لــوال صمودهــم لــكان اليمــن يف طــي الفــوىض واالحتــال واالمتهــان
ونشــد عــى أيديهــم ملواصلــة الصمــود والدفــاع عــن الوطــن.
كمــا أوجــه شــكري لرجــال األمــن ومــا تحقــق عــى أيديهــم مــن إنجــازات وأمــن
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واســتقرار يف ظــل العــدوان والحصــار .وأحيــي كل موظفــي الدولــة الذيــن حافظــوا
عــى اســتقامة املؤسســات وحيويتهــا رغــم الظــروف الصعبــة التــي عايشــوها
ً
رســالة جهاديــة َّ
أن ك َّل رجــل وامــرأة يف
بانقطــاع مرتباتهــم ،ومــع ذلــك قدمــوا
هــذا الشــعب هــو يف خنــدق الدفــاع مــن موقفــه ,كمــا نحيــي دور القبيلــة اليمنيــة
التــي كانــت وســتظل هــي الضمانــة الحقيقيــة لهــذا الشــعب يف الدفــاع عــن كرامتــه
واســتقرار وضعــه الداخــي رغــم قســاوة الظــروف وحجــم التضحيــات.
وأحيــي كل فــرد يف هــذا الشــعب مــن كل الفئــات؛ أكاديميــن ـ إعالميــن ـ علمــاء ـ
مثقفــن ـ حقوقيــن كل يف ميــدان جهــاده ،ونأمــل أن يســتمر هــذا الصمــود ،وهــذا
التفانــي حتــى الوصــول إىل النــر والعــزة والســؤدد بــإذن اللــه تعــاىل.
ويف الختــام أشــكر شــعبنا اليمنــي العظيــم عــى جزيــل تضحياتــه وعظيــم صــره
وتحملــه للمعانــاة التــي فرضهــا العــدوان عليــه ،ونعدهــم أن نبــذل كل مــا يف
اســتطاعتنا لــردع العــدوان ،وتوفــر احتياجــات النــاس وصيانــة تضحيــات الشــعب
ودمــاء شــهدائه األبــرار وتحقيــق االنتصــار املوعــود مــن اللــه تعــاىل واملســتحق
لشــعب قــدّم الغــايل والنفيــس يف ســبيل ذلــك ،وال مســاومة أو تفريــط يف هــذه
ٍ
الثوابــت ،ونعدهــم ببــذل املزيــد واملزيــد يف ســبيل خدمتهــم وتحقيــق العــزة والحيــاة
الكريمــة التــي يســتحقونها أو نفنــى دون ذلــك ،وأدعــو املجتمــع الــدويل إىل تحمــل
مســؤولياته يف إيقــاف العــدوان الغاشــم عــى شــعبنا ،والتخفيــف مــن معاناتــه ،ورفع
الحصــار الجائــر عــن منافــذه الربيــة والبحريــة والجويــة ،وتمكينــه مــن منابــع
ثروتــه ومكتســباته ،وإعــادة رصف املرتبــات وإدخــال الــدواء والغــذاء للبلــد وليعلمــوا
َّ
أن التاريــخ لــن يرح ـ َم أحــداً.
نســتمد مــن صمودكــم بعــد اللــه العــون يف مهمتنــا ،ونســأل اللــه أن يوفقنــا ويعيننــا
عــى خدمتكــم وتمثيــل شــعب عظيــم ومــرف كمــا يليــق بــه ،ونســأل اللــه لشــعبنا
النــر القريــب والفــرج العاجــل إنــه وحــده عــى مــا يشــاء قديــر وهــو حســبنا
ونعــم الوكيــل.
الرحمــة والخلــود للشــهداء األبــرار ..الشــفاء للجرحــى ..الحريــة لــأرسى ..النــر
لشــعبنا املظلــوم الصامــد األبــي البطــل
فيمــا ألقــى رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى عــي الراعــي كلمــة أكــد فيهــا دعــم
مجلــس النــواب للمجلــس الســيايس األعــى الــذي يديــر شــؤون البــاد يف هــذه
املرحلــة الحرجــة وذلــك منــذ تشــكيله يف أغســطس مــن العــام املــايض.
وقــال « إن أعضــاء مجلــس النــواب يف مثــل هــذا اليــوم مــن العــام املــايض حرصــوا
رغــم معانــاة بعضهــم مــن أمــرض تعيــق حركتهــم عــى حضــور الجلســة التــي
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عقــدت بمقــر مجلــس النــواب يف صنعــاء وأدى فيهــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
ونائبــه وأعضــاء املجلــس اليمــن الدســتورية ليمنــح بذلــك املجلــس الســيايس األعــى
الرشعيــة إلدارة شــؤون البــاد «.
وأشــار إىل أن الشــعب اليمنــي بالتفافــه حــول القيــادة السياســية قــد أفشــل كل
الرهانــات عــى إستســامه يف بدايــة العــدوان واملواجهــة معــه ومــع مرتزقتــه.
وأضــاف « إن الشــعب اليمنــي أثبــت للعالــم مــدى قوتــه وصالبتــه وقدرتــه عــى
حمايــة بــاده ووحدتهــا وصــون ســيادتها والدفــاع عــن أراضيهــا ضــد أي اعتــداء
غاشــم «.
وحيــا رئيــس مجلــس النــواب أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية الذيــن يــذودون
عــن حمــى الوطــن ويســطرون أروع البطــوالت يف مواقــع العــزة والــرف.
وتطــرق إىل مبــادرات مبعــوث األمــم املتحــدة لــدى اليمــن خــال الفــرة املاضيــة
والتــي اســتغلها العــدو لتوســعه وارتــكاب أبشــع الجرائــم اإلنســانية بحــق املدنيــن
مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي.
مــن جانبــه أكــد األمــن العــام للمؤتمــر الشــعبي العــام عــارف الــزوكا ورئيــس
دائــرة العالقــات الخارجيــة باملجلــس الســيايس ألنصــار اللــه حســن العــزي متانــة
الجبهــة الداخليــة ووحــدة الصــف الوطنــي وتســخري كل الطاقــات واإلمكانيــات
املتاحــة ملواجهــة العــدوان والتصــدي لغطرســته وصلفــه وخاصــة بعــد توقيــع إتفاق
الرشاكــة بــن املؤتمــر الشــعبي العــام وأنصــار اللــه والــذي أثمــر عــن تشــكيل
املجلــس الســيايس األعــى.
وقــال الــزوكا «إن املؤتمــر ســيعمل مــع رشكائــه بــكل جــد وإخــاص عــى ســامة
ومتانــة الجبهــة الداخليــة ووحــدة الصــف الوطنــي والتصــدي للعــدوان وكل أشــكال
التآمــرات التــي تتعــرض لهــا بالدنــا «.
وأضــاف «إننــا ننــأى بأنفســنا أن ننجــر وراء املهاتــرات واملكايــدات اإلعالميــة التــي
تحــاول صــب الزيــت عــى النــار والتأثــر عــى تحالفنــا مــع رشكائنــا أنصــار اللــه».
وأكــد أمــن عــام املؤتمــر الشــعبي العــام أهميــة قيــام هيئــات الدولــة ابتــداء مــن
املجلــس الســيايس األعــى مــرورا بمجلــس النــواب ،ثــم حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي
ومجلــس الشــورى وكل هيئــات الدولــة بكافــة واجباتهــا طبقــا للدســتور والقوانــن
النافــذة.
يف حــن أوضــح رئيــس دائــرة العالقــات الخارجيــة باملجلــس الســيايس ألنصــار اللــه
أن اإلحتفــال بالذكــرى األوىل لتشــكيل املجلــس الســيايس األعــى يمثــل انتصــارا إلرادة
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الشــعب اليمنــي تســامت فيــه القــوى الوطنيــة عــن خالفاتهــا واســتقت بموجبــه
لحمتهــا ووحدتهــا للتصــدي للعــدوان الغاشــم والدفــاع عــن الوطــن ومكتســباته.
وقــال «إننــا نحتفــل بهــذه املناســبة ألنهــا تذكرنــا باليــوم الــذي قــرر فيهــا رشكاء
النضــال مــن مختلــف القــوى املناهضــة للعــدوان أن يغلبــوا مصلحــة الوطــن وأن
يجســدوا روح الرشاكــة يف الدفــاع عنــه».
وأشــار العــزي إىل موقــف أنصــار اللــه الداعــم واملســاند للمجلــس الســيايس األعــى
الــذي حمــل أمانــة إدارة شــون البــاد بــكل رشف ومســؤولية يف ظــل ظــروف صعبــة
وبالغــة األهميــة.
وأكــد أهميــة تضافــر جهــود الحكومــة وأجهزتهــا يف محاربــة الفســاد والعمــل الجــاد
يف نطــاق املــوارد املتاحــة بمــا يكفــل توفــر الحــد األدنــى مــن الخدمــات واملرتبــات.

الرئيس الصماد يرتأس اللقاء التشاوري األول حملافظي احملافظات
[/16أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
تــرأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء ،اللقــاء التشــاوري األول ملحافظــي املحافظــات الــذي نظمتــه
وزارة اإلدارة املحليــة بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة ووزيــر
اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي.
ويف اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمحافظــي املحافظــات ..معــرا
عــن الشــكر والتقديــر لجهودهــم االســتثنائية والجبــارة يف هــذه املرحلــة االســتثنائية
التــي تمــر بهــا اليمــن نتيجــة العــدوان الســعودي األمريكــي والحصــار الجائــر.
وأكــد عــى أن املحافظــات هــي ميــدان العمــل الحــايل واملســتقبيل وأن محافظــي
املحافظــات والســلطة املحليــة هــي ركائــز العمــل امليدانــي وأنشــطته التــي تعكــس
وجــود الدولــة وتحقيــق الخدمــة الكاملــة للمجتمــع.
وأوضــح رئيــس املجلــس الســيايس األعــى املؤامــرة الكبــرة التــي يســتمر العــدوان يف
تنفيــذ فصولهــا وصــوال إىل التصعيــد األخــر واملؤامــرة املرتبطــة بــه وأهميــة تكامــل
الجهــود واألدوار بــن حكومــة اإلنقــاذ والســلطات املحليــة يف إعــداد الخطــط والربامج
والحشــد والتعبئــة ودعــم الجبهــات والحفــاظ عــى الجبهــة الداخليــة كأولويــة ال
تقبــل املزايــدة وتعزيــز صمــود املجتمــع الصابــر رغــم كل الضغــوط التــي تعــرض
لهــا ويف مقدمتهــا الضغــوط االقتصاديــة وتحمــل تبعــات املؤامــرة الدوليــة عــى
االقتصــاد الوطنــي واملعيشــة اليوميــة املتمثــل يف رواتــب موظفــي الدولــة والتــي
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انعكســت عــى ماليــن األرس.
وأشــاد بالجهــود واإلنجــازات التــي تحققهــا وزارتــي الدفــاع والداخليــة يف الجبهــات
العســكرية واألمنيــة واســتمرار صمــود الجبهــات والحفــاظ عــى الســكينة العامــة
واألمــن العــام ..الفتــا إىل أهميــة اإلســهام الفعــال يف حشــد الطاقــات والجهــود والدفع
بالكــوادر العســكرية للعــودة لوحداتهــم التــي أدت املؤامــرة عــى الجيــش اليمنــي يف
مــا ســمي بالهيكلــة إىل تشــتيت بعــض طاقاتــه وأفــراده.
وأكــد األخ صالــح الصمــاد عــى أهميــة الجبهــة الداخليــة وتحصينهــا باعتبارهــا
ظهــر الجبهــة األماميــة يف مواجهــة العــدو ..مشــرا إىل أن محافظــي املحافظــات هــم
واجهــة الدولــة وهــم يف وجــه املدفــع ومتصدريــن لــكل املشــكالت وهــو مــا يتوجــب
عــى الجميــع التعــاون وتكامــل األدوار والعمــل املشــرك مــع املجتمــع ومؤسســات
الدولــة مــن رأس الهــرم وحتــى قاعدتــه.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن تحقيــق الرشاكــة والتكامــل لــن يأتــي
دون تفعيــل العمــل القائــم عــى املشــاركة والتفاعــل واالجتماعــات الدوريــة وتقاريــر
التقييــم لــأداء يف مختلــف القطاعــات.
فيمــا أكــد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن املحافظــن هــم اليــوم يف أعــى
مراتــب املســئولية والتضحيــة والتصــدي لــكل أركان املؤامــرة عــى الوطــن ووحدتــه
الجغرافيــة واالجتماعيــة وهويتــه وثقافتــه التــي واجههــا الشــعب اليمنــي بصمــوده
ووعيــه وأعلنــت الحــرب والتحالفــات عليــه مــن أجــل تنفيــذ مخطــط التفتيــت
للشــعب والوطــن.
وأشــار الدكتــور لبــوزة إىل مــا يمثلــه املحافظــون اليــوم مــن حلقــة وصــل واتصــال
وإدارة كاملــة للمحافظــات وتعزيــز نجــاح املجلــس الســيايس األعــى وتجــاوز هــذه
املرحلــة التــي وصلــت إىل ذروتهــا ونهايــة أفــق العــدوان وأدواتــه.
وجــدد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى التأكيــد عــى مــا يمثلــه محافظــي
املحافظــات مــن نقطــة ارتــكاز يف العمــل الســيايس واإلداري ويف املواجهــة ويف رعايــة
أبنــاء املحافظــات التــي تــرزح تحــت وطــأة املحتــل يف الجنــوب حتــى تنفــرج كربتهم
وتخــف املعانــاة عنهــم.
مــن جهتــه قــدم وزيــر اإلدارة املحليــة إيجــازا ملــا تقــوم بــه وزارة اإلدارة املحليــة
ومحافظــي املحافظــات والســلطة املحليــة مــن أعمــال اســتثنائية وفــق اإلمكانــات
املتاحــة والتــي تضمــن اســتمرار الخدمــات األساســية يف الجوانــب الصحيــة والتعليــم
وامليــاه وصيانــة الطــرق مــع أولويــة العمــل الدائــم للحفــاظ عــى النســيج االجتماعي
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والعالقــة املتكاملــة بــن أبنــاء املحافظــات.
وتطــرق إىل مــا تقــوم بــه الســلطات املحليــة مــن ترســيخ لدعائــم األمــن واالســتقرار
ومواجهــة التحديــات لتكــون عــى مســتوى املســئولية ويف موقــع تقديــر املجتمــع.
وأشــار وزيــر اإلدارة املحليــة إىل مــا يمثلــه اللقــاء التشــاوري األول يف ظــل الظــروف
الراهنــة وقيمتــه لقيــادات الســلطة املحليــة التــي أفشــلت بصمودهــا وحكمتهــا رهان
العــدوان عــى إشــاعة الفــوىض وشــق الصــف والعبــث باألمــن العــام.
ونــوه بإســهامات الســلطة املحليــة يف دعــم الجيــش واللجــان الشــعبية ورفــد
الجبهــات وتســيري القوافــل وتكامــل الجهــود ..مشــيدا بالبطــوالت التــي يســطرها
الجيــش واللجــان الشــعبية والتــي غــرت معــادالت القــوى واألســلحة والعتــاد
والتحالفــات وجعلــت اليمــن عــى أعتــاب نــر كبــر بفضــل الرجــال الصامديــن
واملرابطــن والشــعب الحــر األبــي الصابــر.
وعــر وزيــر اإلدارة املحليــة عــن شــكره وتقديــره وقيــادات الســلطة املحليــة لرئيــس
املجلــس الســيايس األعــى ونائبــه وأعضــاء املجلــس عــى االهتمــام الدائــم واملتابعــة
املســتمرة ألعمــال الســلطة املحليــة ..مهنئــا رئيــس املجلــس ونائبــه وأعضــاء املجلــس
بمناســبة مــرور عــام عــى تــويل املجلــس الســيايس األعــى إدارة البــاد ونيــل الثقــة
الشــعبية والربملانيــة.
وكان محافظــو املحافظــات قــد اكــدوا عــى أن أولويــة األولويــات التــي يعملــون
عليهــا هــي دعــم الجبهــات والصمــود الشــعبي واألســطوري للشــعب اليمنــي يف وجــه
العــدوان الــذي لــم يشــهد لــه التاريــخ مثيــا وحصــار أكثــر مــن خمســة وعرشيــن
مليــون يمنــي بــرا وبحــرا وجــوا.
وأشــاروا إىل الصعوبــات التــي تواجــه الســلطة املحليــة يف ســبيل تخفيــف األعبــاء
التــي تســبب فيهــا العــدوان والحصــار والعمــل عــى ضمــان اســتمرار تقديــم
الخدمــات األساســية ويف مقدمتهــا الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وميــاه الــرب
وحفــظ األمــن والســكينة العامــة.
وأكــد محافظــي املحافظــات أن مــا يقومــون بــه واجــب وطنــي وان مواجهــة
التحديــات واالســتمرار يف إدارة الســلطة املحليــة جبهــة مــن الجبهــات التــي
يترشفــون بالعمــل فيهــا ..مشــرين إىل حرصهــم عــى تجــود أدارة الســلطة املحليــة
واســتمرار التكامــل والتعــاون والتشــارك مــع الفعاليــات الشــعبية يف ســبيل تســخري
كافــة الجهــود والطاقــات ملواجهــة مقتضيــات املرحلــة وتصعيــد العــدوان ومواجهــة
محــاوالت شــق الصــف وفــت عضــد الجبهــة الداخليــة املتماســكة التــي أصبحــت
210

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

هدفــا رئيســيا للعــدوان الســعودي األمريكــي بعــد فشــله يف مواجهــة أبطــال الجيــش
واللجــان الشــعبية يف كافــة الجبهــات التــي أصبحــت رمــزا مــن رمــوز التضحيــة
والبطولــة ومعلمــا مــن معالــم الصمــود واملواجهــة يف تاريــخ الحــروب.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس اجتماعا للجنة العسكرية
واألمنية العليا وممثلي أنصار اهلل واملؤمتر وحكماء اليمن
[/22أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء
املجلــس ورئيــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور وممثلــن عــن مكــون
أنصــار اللــه وحــزب املؤتمــر الشــعبي العــام وممثلــن عــن حكمــاء ووجهــاء وأعيــان
اليمــن اجتماعــا للجنــة العســكرية واألمنيــة العليــا.
كــرس اإلجتمــاع ملناقشــة املســتجدات األمنيــة عــى الســاحة الوطنيــة وتصعيــد
العــدوان وانعــكاس ذلــك عــى األمــن والســكينة العامــة ،كمــا ناقــش االجتمــاع
الخطــة العســكرية واألمنيــة العليــا لتأمــن االحتفــال الــذي دعــا إليــه حــزب املؤتمــر
الشــعبي العــام بذكــرى تأسيســه والفعاليــة التــي دعــت إليهــا اللجنــة الثوريــة
العليــا الخاصــة بدعــم الجبهــات وتســيري القوافــل.
وكلــف االجتمــاع اللجنــة العســكرية واالمنيــة العليــا بــإدارة الوضــع األمنــي فيمــا
يتعلــق بالفعاليــات وضبــط األمــن العــام وإجــراء التنســيق الــازم بمــا يضمــن نجاح
مختلــف الفعاليــات يف اجــواء امنــة واداء امنــي عــايل املســتوى.
وشــدد االجتمــاع عــى اهميــة تعــاون وتكامــل االجهــزة االمنيــة يف هــذا الواجــب
الوطنــي الهــام والــذي يأتــي يف ظــرف حســاس والوطــن يمــر بمؤامــرة بالغــة
التعقيــد وتســتهدف الجبهــة الداخليــة والصمــود االســطوري للشــعب اليمنــي
وتضحياتــه وتماســك الجبهــات ومواجهــة نهايــات العــدوان والحصــار عــى املجتمــع
والشــعب اليمنــي العزيــز والصابــر واملقــاوم.
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اللجنــة العســكرية واألمنيــة العليــا باخــذ
كامــل االحتياطــات ملنــع اي احتــكاك او صدامــات قــد تفتعلهــا القــوى املرتبصــة
بالوحــدة الوطنيــة وتماســك الجبهــة الداخليــة والتعامــل وفــق املعلومــات والتقاريــر
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االمنيــة الدقيقــة يف اعمــال التأمــن وضبــط مســارات الدخــول والخــروج من ســاحات
الفعاليــات خاصــة وقــد ملســت األجهــزة األمنيــة أعمــاال تســعى إلقــاق األمــن ونــر
الفــوىض وتنفيــذ بعــض االعمــال االجراميــة.
واكــد االجتمــاع عــى ان اي خــروج عــن ســياق االحتفــاالت والفعاليــات املعلــن عنهــا
وبرامجهــا أو أي مواقــف تؤثــر عــى جبهــة الصمــود واملواجهــة للعــدوان ســيعد
خروجــا عــى االجمــاع الوطنــي واســتهدافا للشــعب اليمنــي وتضحياتــه الكبــرة
وســتواجهه الدولــة بحســم مطلــق ولــن تســمح بــأي تعريــض بالجبهــة الداخليــة
وتضحيــات ابنــاء اليمــن وارواح ودمــاء الشــهداء والجرحــى وطمــوح وامــال ابنــاء
اليمــن.
وقــد واصلــت اللجنــة العســكرية واالمنيــة العليــا اجتماعهــا بحســب توجيهــات
رئيــس املجلــس الســيايس االعــى ملناقشــة الرتتيبــات املتعلقــة بتأمــن الفعاليتــن.

الرئيس الصماد يرتأس اجتماعا جمللس القضاء
[/22أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء ،اجتمــاع ملجلــس القضــاء األعــى.
كــرس االجتمــاع ملناقشــة آليــة العمــل التــي أقرهــا مجلــس القضــاء األعــى لســد
الشــواغر يف املحاكــم وتفعيــل طاقاتهــا والحــد مــن تراكــم القضايــا واألحــكام.
وأكــد اإلجتمــاع عــى أهميــة أن يلمــس املجتمــع تحــوال حقيقــا يف ســر أداء القضــاء
والتقــايض وترسيــع البــت يف القضايــا وتكامــل األدوار بــن املؤسســة القضائيــة
والنيابــة العامــة يف املعالجــات الجذريــة للمشــكالت التــي نتجــت جــراء العــدوان
الســعودي األمريكــي وأثــرت ســلبا عــى ســر العدالــة وتحقيقهــا.
واســتعرض االجتمــاع مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات دســتورية وقانونيــة لحســم
بعــض اإلشــكاليات املتعلقــة ببعــض املــواد القانونيــة املتعلقــة بعمــل املجلــس
وهيئاتــه.
كمــا ناقــش اإلجتمــاع برنامــج عمــل املجلــس للفــرة الحاليــة واملســتقبلية
واملقرتحــات املتعلقــة بذلــك والخالصــة املقدمــة مــن رئيــس مجلــس القضــاء األعــى
حــول اجتماعــات املجلــس وهيئاتــه واملتعلقــة بأعمــال التنســيق والتفعيــل للمحاكــم
املتــررة مــن العــدوان واملحاكــم التــي حــدث قصــور يف إدائهــا نتيجــة العــدوان.
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وأكــد االجتمــاع عــى أهميــة عمــل مجلــس القضــاء واملحاكــم بأقــى طاقاتهــا
وتحقيــق واقــع جديــد وملمــوس يف ســر العدالــة والعمليــة القضائيــة وتذليــل
الصعوبــات واإلشــكاليات التــي تواجــه املجلــس واملحاكــم ويف مقدمتهــا اإلشــكاليات
املاليــة واإلداريــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يشيد جبهود األجهزة األمنية
واللجان التحضرية واإلشرافية للفعاليات
[/24أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
أشــاد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بجهــود األجهــزة األمنيــة
واللجــان التحضرييــة واإلرشافيــة ،عــى الفعاليــات الشــعبية الداعمــة للجبهــات يف
محيــط صنعــاء وفعاليــة احتفــاء املؤتمــر الشــعبي العــام بذكــرى تأسيســه الخامســة
والثالثــن.
ونــوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف رســالة شــكر اليــوم بالجهــود التــي بذلتهــا
املؤسســة األمنيــة ممثلــة يف قــوات األمــن العــام ورشطــة النجــدة واملــرور وجهــازي
األمــن الســيايس والقومــي وكــذا اللجــان الشــعبية وعقــال الحــارات وكل الجهــود
التــي أســهمت يف إنجــاح الفعاليــات وتأمــن الطــرق والحشــود الجماهرييــة.
وأكــد أن هــذه الجهــود فوتــت الفرصــة عــى املراهنــن عــى اســتهداف الجبهــة
الداخليــة ،وكــذا العــدوان الــذي راهــن عــى إثــارة الفــوىض واســتهداف الجبهــة
الداخليــة وفتــح الطرقــات أمــام القاعــدة وداعــش والقــوى املغرضــة والتــي أراد
بإســتهدافه النقــاط األمنيــة تســهيل جرائمهــا ،إال أن العيــون الســاهرة والقلــوب
اليمنيــة الحيــة بحــب اللــه والوطــن والخــر والســام كانــت لهــا باملرصــاد ولــم
يفــت يف عضدهــا قصــف واســتهداف طــوال عامــن ونصــف.
وحيــا البطــوالت غــر املســبوقة والدائمــة التــي يجرتحهــا أبطــال الجيــش واللجــان
الشــعبية املرابطــن يف مختلــف جبهــات العــزة والــرف وصدهــم للزحوفــات
ومحــاوالت العــدوان املتكــررة إحــداث أي اخــراق يف أي جبهــة خــال الســاعات
املاضيــة.
وعــر األخ صالــح الصمــاد عــن الشــكر والتقديــر لقيــادات املؤسســات األمنيــة
وكوادرهــا ..مؤكــدا أن هــذه اإلنجــازات التــي تتحقــق يف ظــل األوضــاع الراهنــة
واســتهداف العــدوان للبنيــة التحتيــة للمؤسســة األمنيــة ومقابلــة كل ذلــك بالنجــاح
الباهــر والســداد يف العمــل الــذي ينطلــق مــن ايمــان مطلــق بحقيقــة العمــل الــذي
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يقومــون بــه والواجــب الــذي يلتزمــون بــه كخدمــة وطنيــة وواجــب مقــدس قبــل ان
يكــون وظيفــة روتينيــة.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن هــذه الجهــود واإلنجــازات والــروح
اإليمانيــة الصادقــة وأداء الواجــب الوظيفــي واملهنــي مــن كافــة منتســبي املؤسســات
الرســمية يف مثــل هــذه الظــروف ويف مقدمتهــا املؤسســتني األمنيــة والعســكرية
والوعــي القبــي والشــعبي املتقــدم يقــرب مــن انتصــار الشــعب اليمنــي عــى قــوى
الــر واملتآمريــن عــى حريتــه واســتقالله وكرامتــه.

لقاء وطني وسياسي برئاسة الرئيس الصماد يقر إزالة كل أسباب
التوتر
[/28أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
أقــر لقــاء وطنــي وســيايس موســع بصنعــاء اليــوم دعــا اليــه األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وبحضــور نائبــه الدكتــور قاســم لبــوزة وعضــوي
املجلــس صــادق أمــن أبــو راس ومهــدي املشــاط إزالــة كل أســباب التوتــر التــي
نتجــت مؤخــرا يف العاصمــة صنعــاء وعــودة األوضــاع األمنيــة إىل شــكلها الطبيعــي
قبــل الفعاليــات التــي تمت األســبوع املــايض ،وإســتمرار التحقيــق األمنــي املتخصص
واملهنــي واملحايــد يف األحــداث األخــرة وعــدم اســتباق نتائــج التحقيــق مــن أي جهــة.
وأقــر اللقــاء الــذي حــره ممثلــو مكونــي املؤتمــر الشــعبي العــام برئاســة أمــن
عــام املؤتمــر عــارف الــزوكا وأنصــار اللــه برئاســة الناطــق الرســمي ألنصــار
اللــه محمــد عبــد الســام اســتمرار اللقــاءات بــن قيــادة املكونــات لوضــع الحلــول
واملقرتحــات اإلعالميــة والسياســية وتوحيــد كافــة الجهــود ملواجهــة العدوان..وتوحيــد
الجبهــة الداخليــة وعــدم الســماح لشــقها أو خلخلتهــا.
وكان اللقــاء قــد ناقــش التطــورات األخــرة واســتمع إىل كافــة اآلراء واملقرتحــات
الكفيلــة بتوحيــد الصــف الوطنــي وحمايــة الجبهــة الداخليــة وتعزيــز وتعميــق
الرشاكــة الوطنيــة واألخــوة يف مواجهــة كافــة التحديــات ويف مقدمتهــا اســتهداف
الجبهــة الداخليــة وتصعيــد العــدوان يف مختلــف املحــاور واإلنطــاق يف العمــل
الســيايس واالجتماعــي مــن منطلقــات الوفــاء لتضحيــات الشــهداء األبــرار وصــر
وصمــود الشــعب اليمنــي العزيــز املقــاوم والثابــت والــذي وضــع آمالــه وطموحــه
أمانــة يف أعنــاق حملــة الدفــاع عنــه ضــد الهجمــة الوحشــية مــن قبــل العــدوان
الســعودي األمريكــي وتحالــف أكثــر مــن ســبعة عــر دولــة والحصــار الجائــر بــرا
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وبحــرا وجــوا يف ســوابق لــم يشــهد لهــا التاريــخ مثيــا.

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان يرفعان برقية تهنئة مبناسبة عيد
األضحى
[/01سبتمرب ]2017/صنعاء – سبأ:
رفــع وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي ورئيــس هيئــة األركان
العامــة اللــواء الركــن محمــد عبــد الكريــم الغمــاري برقيــة تهنئــة إىل قائــد الثــورة
الســيد عبــد امللــك بــدر الديــن الحوثــي واألخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى ونائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة
وأعضــاء املجلــس الســيايس األعــى بمناســبة عيــد األضحــى املبــارك .فيمــا يــي نــص
الربقيــة:
يطيــب لنــا بمناســبة عيــد األضحــى املبــارك هــذه املناســبة الدينيــة العظيمــة التــي
نســتلهم منهــا كل املعانــي الكريمــة التــي تعــي قيــم التضحيــة والفــداء واإلقبــال
عــى العطــاء بنفــس راضيــة أن نرفــع لســيادتكم أســمى آيــات التهانــي والتربيــكات
باســمنا وباســم قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامة ومــن كل املرابطني
يف ثغــور الوطــن يف ســهوله ووديانــه وجبالــه مــن أبنــاء املؤسســة العســكرية الدفاعية
و اللجــان الشــعبية ..داعــن اللــه ســبحانه وتعــاىل أن يجعلــه عيــد خــر وبركــة
وأمــن وأمــان ومحبــة وســام ،وتماســك وثبــات تجــاه كافــة املؤامــرات والدســائس
التــي تحــاك ضــد وطننــا وشــعبنا وأن يديــم الصحــة عليكــم ويوفقكــم للوفــاء
بمســؤولياتكم الوطنيــة الجســيمة خاصــة يف هــذه املرحلــة التاريخيــة الحساســة
التــي يدافــع فيهــا شــعبنا اليمنــي املجاهــد الصابــر عــن ســيادته وعزتــه وكرامتــه
بســبب عنجهيــة وغبــاء عــدوان جائــر اســتهدف كل مقومــات الحيــاة تقــوده مملكــة
آل ســعود ومــن تحالــف معهــا مــن خونــة الديــن والعقيــدة مســتندين عــى قــوة
الــر األكــر أمريــكا وإرسائيــل ضــد وطننــا وشــعبنا ..راجــن مــن اللــه أن يعيــد
علينــا وعليكــم هــذه املناســبة الكريمــة وقــد تحقــق ليمننــا الحبيــب النــر املــؤزر
عــى أعدائــه مــن عمــاء الخــارج ومرتزقــة الداخــل.
لقــد ســعى العــدوان الســعودي األمريكــي الصهيوني الغاشــم بــكل الطرق السياســية
والعســكرية واالقتصاديــة أن يكــر إرادة وثبــات وعزيمــة شــعبنا اليمنــي املجاهــد إال
انــه وجــد نفســه أمــام جبــل مــن الصمــود املتماســك بالفطــرة الدينيــة والوطنيــة
التــي تجــري يف دم كل يمنــي حــر فــا تهــزه مؤامــرات األعــداء وال تؤثــر فيــه
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دســائس الخونــة والعمــاء ..فتحطمــت أحــام العــدو عــى صخــرة الوعــي الشــعبي
ووصــل إىل مرحلــة مــن امللــل بســبب مــا لقــي ويلقــى كل يــوم مــن رجــال الرجــال
مــن أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية وكل الرشفــاء مــن أبنــاء الوطــن املرابطــن
يف جبهــات الوغــى ،حيــث أذاقــوه ومرتزقتــه ســعري الحــرب ولهيبهــا وجعلــوا مــن
خططــه وأهدافــه ورهاناتــه وأســلحته ومعداتــه رساب بقيعــة ..وعليــه أن يعلــم
أن إرادة وعزيمــة وثبــات أبنــاء هــذا الوطــن كافــة ويف مقدمتهــم أبنــاء املؤسســة
العســكرية وإخوانهــم مــن اللجــان الشــعبية ســتظل صلبــة ومتماســكة وشــامخة
شــموخ الجبــال ولــن يثنيهــا يشء عــن أداء الواجــب الوطنــي والدينــي مهمــا كانــت
التضحيــات يف ســبيل اللــه ويف ســبيل الوطــن وســيادته وقــراره وســتظل أرضنــا
طاهــرة بأبنائهــا ومقــرة لــكل غــاز دخيــل.
تشــهد الســاحة الوطنيــة الكثــر مــن التحــوالت السياســية والعســكرية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة التــي ترتكــز جميعهــا عــى صمــود وتماســك الجبهــة الداخليــة كونهــا
تمثــل الرافــد األســايس والرئيــي لكافــة االنتصــارات التــي يحققهــا رجــال الرجــال
يف كافــة الجبهــات املشــتعلة ،كمــا تمثــل داعمــا ً رئيســا ً لإلجــراءات التــي تقــوم
بهــا القيــادة السياســية والعســكرية يف كافــة املجــاالت والتــي تحمــل يف طياتهــا
أن مــا نقــوم بــه دفاعــا ً عــن ديننــا وأنفســنا وكرامــة وســيادة وحضــارة وطننــا
ولــم نعت ـ ِد عــى أحــد ،وأننــا يف نفــس الوقــت نمــد أيدينــا للســام ..الســام القائــم
عــى احــرام تضحيــات الشــهداء والجرحــى واألرسى وكافــة أبنــاء املجتمــع اليمنــي
وجيشــه ولجانــه الشــعبية وحفــظ الحقــوق والكرامــة والســيادة والقــرار الوطنــي ال
االستســام والخنــوع ملــا يريــده األعــداء ومــا يســعون إىل تحقيقــه.
ونحــن ومــن منطلــق الواجــب الدينــي والوطنــي والعســكري والدســتوري والقانونــي
نعدكــم وكافــة أبنــاء شــعبنا اليمنــي األبــي بأننــا دعــ ٌم وســن ٌد لكافــة القــرارات
والتوجيهــات التــي تصدرونهــا وســنظل صمــام أمــان الوطــن وطــوده املنيــع ،ولــن
نســمح ألي متطــاول كائنـا ً مــن كان املســاس بأمنــه واســتقراره وســلمه االجتماعــي،
وســتظل أيدينــا عــى الزنــاد ملواجهــة العــدو املرتبــص بأمــن واســتقرار الوطــن
وكبــح جماحــه وكــر إرادتــه ومعنوياتــه حتــى يتحقــق نــر اللــه املبــن.
مجدديــن العهــد ملــن ضحــوا بأرواحهــم يف ســبيل عــزة وكرامــة الوطــن بأننــا عــى
نهجهــم ســائرون ،وأن معنوياتنــا تعانــق الســماء وجاهزيتنــا لألعــداء ومرتزقتهــم
وعمالئهــم يف أعــى مســتوياتها (و ََل يَحِ يـ ُ
ـق ا ْلمَ ْكــ ُر َّ
الســيِّئ ُ إِلَّ ِبأ َ ْهلِــه).
حفــظ اللــه اليمــن مــن كل رش ومكــروه ..ورحــم اللــه شــهداءنا ..والشــفاء لجرحانا..
والفــرج ألرسانا
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ومن نرص إىل نرص ..وكل عام وأنتم والشعب اليمني بألف خري..
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

رئيس جملس القضاء األعلى يؤدي اليمني الدستورية أمام الرئيس
الصماد
[/10سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
أدى اليمــن الدســتورية أمــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف
القــر الجمهــوري بصنعــاء اليــوم القــايض أحمــد يحيــى محمــد املتــوكل بمناســبة
تعيينــه رئيســا ملجلــس القضــاء األعــى.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــال لقائــه القــايض أحمــد املتــوكل ،عــى
أهميــة تفعيــل كافــة الطاقــات والتغلــب عــى الصعوبــات التــي نتجــت جــراء العدوان
الســعودي األمريكــي والتــي مســت املؤسســة القضائيــة بشــكل مبــارش وغــر مبارش.
كمــا أكــد أهميــة الوقــوف بحــزم أمــام التحديــات الراهنــة والقــوى التــي تريــد
تعطيــل املؤسســة القضائيــة واســتمرار حرمــان املجتمــع مــن الحصــول عــى العدالــة
وإنجــاز القضايــا املنظــورة أمــام القضــاء ،واســتمرار تعثــر أداء املحاكــم والقضــاء.
وتمنــى األخ صالــح الصمــاد ،لرئيــس مجلــس القضــاء األعــى التوفيــق والنجــاح يف
املهمــة الوطنيــة التــي أســندت اليــه يف هــذا الظــرف االســتثنائي.

الرئيس الصماد يلتقي بالقيادات اإلعالمية
[/14سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء بحضــور عضــو املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي
واألمــن العــام للمؤتمــر الشــعبي العــام عــارف عــوض الــزوكا ووزيــر اإلعــام أحمــد
حامــد ،والقيــادات اإلعالميــة وقيــادات إعــام املؤتمــر الشــعبي العــام وأنصــار اللــه.
ويف اللقــاء ألقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة فيمــا
يــي نصهــا:
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم عىل سيدنا محمد وعىل آل محمد الطيبني الطاهرين
أوال ً أســعد اللــه صباحكــم بــكل خــر وكل عــام وأنتــم بخــر وشــعبنا وأمتنــا يف خــر
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وســام إن شــاء اللــه ،ونبــارك لكــم أعيــاد الثــورة وعيــد األضحــى.
هــذا اللقــاء الثانــي الــذي نلتقــي مــع الهامــات اإلعالميــة ونأمــل هــذه املــرة كمــا
تحــدث األمــن العــام للمؤتمــر الشــعبي العــام األســتاذ عــارف الــزوكا واألخ وزيــر
اإلعــام األســتاذ أحمــد حامــد أن يكــون لقــا ًء اســتثنائيا ً وعملي ـاً ،وقــد التقينــا قبــل
هــذه الفــرة والعــدو يصعــد ،لكــن كان تصعيــده يعتمــد عــى عنــر واحــد وهــو
قوتــه البرشيــة واإلمكانيــات املاديــة التــي لديــة فقــط ،هــذه املــرة بعــد أن وصــل
العــدو إىل حالــة مــن اليــأس واإلحبــاط وكانــت قــد بــدأت األصــوات تتعــاىل إليقــاف
العــدوان ســوا ًء عــى املســتوى اإلقليمــي أو اإلنســاني أو الــدويل ،لكــن اآلن ثمــة
تصعيــد غــر مســبوق ،وبالــذات نحــو أمانــة العاصمــة ،ويف رصواح ،ويف نهــم ،ويف
الجــوف ،ويحــاول العــدوان أن يفتــح مســارا ً جديــدا ً مــن بــرط.
وهــا هــو عــي محســن وكل القيــادات العســكرية مــن املرتزقــة والغــزاة واملحتلــن
تحــاول أن تجمــع قواهــا وتوجههــا نحــو صنعــاء بعــد أن توفــر لديهــم عنــر
جديــد وهــو أملهــم يف تفــكك الجبهــة الداخليــة ،وهــو مــا شــجعهم عــى هــذا
التصعيــد ،وبعــد أن كنــا وصلنــا إىل مشــارف أن يقــف العــدوان ،ومــا ســمعتموه
مــن أصــوات قويــة تتعــاىل إليقــاف هــذا العــدوان ،فجــأة يتكــون لديهــم هــذا األمــل
بعــد مــا حصــل مــن تراشــق إعالمــي ووصلــت األمــور إىل الــذروة ،وتســفك دمــاء،
وقــد أخربتكــم يف اللقــاء الســابق أن وضعنــا يف اليمــن وبالتحالــف بــن القــوى
كأي مــن األوضــاع تمام ـاً،
الوطنيــة؛ املؤتمــر وأنصــار اللــه وضــع اســتثنائي ليــس ٍ
أنتــم بالخــاف مــن ذلــك والنشــاط اإلعالمــي غــر الســليم جعــل البعــض يتجــه إىل
داع لوجــوده نهائيـاً ً،وهــو مــا أنتــج احتقانـا ً أوصــل األمــور
نبــش مــا ليــس هنــاك ٍ
إىل أن ســقط فيهــا رجــال مــن أبنائنــا ســوا ًء مــن هنــا أو مــن هنــا وهــو مــا يتأســف
اإلنســان لــه ،ولذلــك الوضــع املشــدود للغايــة كان البــد أن يحصــل هــذا اللقــاء
معتربيــن ومنصاعــن ملــا دعانــا إليــه مئــات اآلالف مــن األرس الجائعــة التــي ضحــت
بقوتهــا وبمصــادر رزقهــا ورواتبهــا وتنتظــر ســاعة الفــرج وســاعة النــر ،الكثــر
مــن املشــائخ والشــخصيات االجتماعيــة فقــدوا االمتيــازات التــي كانــوا يحضــون بهــا
ســوا ًء مــن الخــارج أو مــن الداخــل ،وضحــوا بهــا مــن أجــل كرامــة النــاس وأبنــاء
هــذا الشــعب ،ومــن أجــل عزتنــا جميع ـاً ،وأن نصــل إىل النــر املأمــول.
كثــر مــن الشــباب يف الجبهــات وهــم عــرات اآلالف يفرتشــون األرض ويلتحفــون
ً
رغبــة يف منصــب ،وال مــن
الســماء ويقتاتــون عــى الــى اليســر ،وصابريــن ،ال
أجــل شــهرة ،وال يشء ،لكــن دفاع ـا ً عــن كرامتنــا ،وعــن عزتنــا ،وجميعهــم وصلتنــا
أصوتهــم ورســائلهم يقولــون« :اتقــوا اللــه يف تضحياتنــا أنتــم أيهــا السياســيون
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يف صنعــاء ضحينــا بحياتنــا واملشــايخ بامتيازاتهــم وصــاروا مشــايخ بــا رواتــب،
والبعــض كان معــه مئــات اآلالف مــن الســعودية ،ورفضــوا أن ينصاعــوا للعــدوان،
وأن يكونــوا يف صفــه ،مراهنــن عــى وحــدة الجبهــة الداخليــة مــن التفــكك.
لقــد وصلــت األمــور إىل الــذروة وإىل ســفك دمــاء ،وعلينــا أن نعتــر بقولــه تعــاىل:
طيِّبَـ ً
ضبَ ال ّلـ ُه مَ ثَـاً َكلِمَ ـ ً
ـة َك َشــجَ ر ٍة َ
ـة َ
((أ َ َلـ ْم تَـ َر َكيْـ َ
صلُهَ ــا ثَا ِبـ ٌ
طيِّبَـ ٍ
ـة أ َ ْ
ـت و ََف ْرعُ هَ ا
ـف َ َ
ِف َّ
ـن ِبــ ِإذْ ِن َربِّهَ ــا)) ،نريــد أن تكــون كلمتنــا طيبــة،
الســمَ اء تُ ْؤتِــي أ ُ ُك َلهَ ــا ُك َّل حِ ـ ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ـة خ ِبيثـ ٍ
كلمــات طيبــة ،ال كلمــات خبيثــة ،كمــا قــال تعــاىل(( :وَمَ ث ـل كلِمَ ـ ٍ
ـة كشــجَ َر ٍة
ـة اجْ تُثَّـ ْ
َخ ِبيثَـ ٍ
ـت ِمــن َفـو ِْق ْال َ ْر ِض مَ ــا َلهَ ــا ِمــن َقـ َر ٍار)) ،وهــا نحــن الزلنــا نعانــي مــن
اثــار هــذا الــكالم ،وهــذا اإلعــام ،ومــن املعيــب أنكــم أنتــم بمــا تمثلونــه مــن رافــد
قــوي لإلعــام الوطنــي املواجــه للعــدوان تكونــون ســببا ً يف فتــح ثغــرة حتــى ألولئــك
الذيــن لهــم ارتبــاط وثيــق بالعــدوان ،فتشــجعوا وأصبحــوا يؤيــدون العــدوان مــن
َّصـ َ
داخــل صنعــاء اآلن بســبب هــذه الثغــرة ،قــال تعــاىل(( :ا َّلذِيـ َ
َتب ُ
ـون ِب ُكـ ْم َفـ ِإن
ـن ي َ َ
َ
ان ِل ْل َكافِ ِريـ َ
ـه َقالُــوا أ َ َل ـ ْم ن َ ُكــن مَّ عَ ُك ـ ْم َوإِن َك َ
ان َل ُك ـ ْم َفتْــحٌ مِّ ـ َ
َك َ
ـن ال َّلـ ِ
ـن ن َ ِصيــبٌ قالُــوا
َ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ـن ال ُمؤ ِم ِن ـ َ
أ َ َل ـ ْم ن ْس ـتحْ ِوذ عَ ليْ ُك ـ ْم َونمْ نعْ ُكــم مِّ ـ َ
ن ۚ فالل ـ ُه يَحْ ُك ـ ُم بَيْن ُك ـ ْم يَ ـ ْو َم القِ يَامَ ـ ِ
ـة ۗ
ن َس ـ ِب ً
ـن عَ ـ َ
ـى ا ْل ُم ْؤ ِم ِن ـ َ
َو َلــن يَجْ عَ ـ َل ال َّل ـ ُه ِل ْل َكافِ ِريـ َ
يل)).
نحــن كأنصــار اللــه وكمؤتمــر وكإعــام وطنــي قــوي مســتقل ضــد العــدوان دخلنــا
يف مهاتــرة ويتشــفى بعضنــا باآلخــر بإطــاق عبــارات تؤيــد العــدوان ،ممــا فتــح
املجــال لآلخريــن املرتبصــن ،مــن املعيــب أن يكــون يف داخــل صنعــاء شــخص يؤيــد
العــدوان ،مســتغالً الخــاف بيننــا ،وهــذا معيــب يف حقنــا ،ويف حــق حتــى األجهــزة
األمنيــة أنهــا ال تقــوم بدورهــا بحســب طبيعــة املرحلــة وخطورتهــا.
كأخ لكــم ال أرىض أن تســرخص
عــى الجميــع االلتــزام بأطرهــم القياديــة ،وأنــا ٍ
أقالمكــم إىل هــذا الحــد ،أو أن تبتــذل ،ويســتخدمكم الغــر لخدمــة أجندتــه ،فيمــا
الجميــع متفقــون يف رأس الهــرم ،وتظهــر اإليعــازات مــن هنــا ومــن هنــاك ،والشــغل
مــن تحــت لتحــت مــن أجــل إحــداث االحــراش واســتمرار التأويــل والتصنيــف
باألصــوات النشــاز ،ونصبــح يف وضــع محــرج.
املؤتمــر لديــه لجنــة عامــة ومعــه أطــر تنظيميــة ،وأنصــار اللــه لديهــم مكتــب
ســيايس وناطــق رســمي وأطــر رســمية ،واملفــرض أن يكــون االنتمــاء مــرف ،ويعز
الجميــع ،وإذا حصــل اختــاف ال مشــكلة قــد كل مكــون يصــدر بيــان بحســب
طبيعــة الخــاف واملفاجــأة عندمــا يتناقلــه اإلعالمــي والناشــط ويظهــر العمــل غــر
الســوي واســرخاص الجميــع ،وهــو مــا يوجــب االلتــزام باألطــر التنظيميــة الحاكمــة
للجميــع ،التــي يتــم تــداول مــا يصــدر عنــه دون حــرج.
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أمــا أن يصــل التوظيــف الشــخيص إىل ذروتــه ،والتنابــز بالتخويــن والترسيــق وغريهــا
ممــا ال يرضاهــا إنســان ،وتخــرج عــن طــور األدب واالحــرام ،وتفاقــم التفاعــات إىل
وضــع خطــر جــداً.
كلنــا أمــل أن يكــون هــذا اللقــاء فاتحــة خــر خصوصـا ً أننــا لــم نـ ِ
ـأت إال مــن أجــل
التوافــق ،ال مــن أجــل التهديــد أو الوعيــد ،أو التوجيــه غــر املهنــي ،كــون املســئولية
علينــا جميعــاً ،وهــي تحتــم علينــا أن نتحمــل ،وأن نرتفــع ونتعــاىل عــى الجــراح
وعــى اإلشــكاالت ،ويف األخــر املكونــات السياســية يجــب أن يكــون لهــا دور يف ضبــط
اإليقــاع مــع املنتمــن لهــا ،واملســتقل يجــب عليــه أن يمثــل رافــدا ً لهــذه الرافعــة
الوطنيــة املكونــة مــن املؤتمــر وأنصــار اللــه يف إعــادة مســار األمــور إىل مجاريهــا.
نريــد أن نفقــد العــدو العنــر الجديــد الــذي يحشــد مــن كل الجبهــات مهــددا ً
صنعــاء ،ومهــددا ً الجميــع بانتهــاك كرامتنــا وبســحلنا وإذالل النــاس ،وعلينــا أن
نتقــي اللــه يف األرس التــي بــدون رواتــب منــذ ســنة ،ويف املشــايخ والشــخصيات الذيــن
قطعــت كل امتيازاتهــم ،وبذلوهــا مــن أجــل هــذا الوطــن ،ومــن أجــل عزتنــا ،ومــن
أجــل ال يشــمت فينــا األعــداء ،ويف هــؤالء الرجــال الذيــن يف الجبهــات ،ويف الثــكاىل
الالئــي استشــهد أبنائهــن وأزواجهــن وآبائهــن وهــم جميعــا ً ناشــدونا ،وكان هــذا
لســان حالهــم أن نتقــي اللــه يف تضحياتهــم مناديــن لنــا مــن الجبهــات يــا مــن
تتكئــون عــى األرائــك يف صنعــاء مطمئنــن ،وتنعمــون بالطاقــة واســتخدام وســائل
التواصــل دون إحســاس بمــن هــم يف الجبهــات يتقطعــون ليـاً ونهــاراً ،وتريــدون أن
تمكنــوا العــدو مــن صنعــاء وال يوجــد مــا يســوى لهــذا الخــاف والنــزاع.
كلنــا يعــرف أن األمــور ال تبــدأ يف حــدود الكلمــة ،وقــد قلــت لكــم بالــذات وضعنــا
اســتثنائيا ً ولــو أنــا كمثــل الحــزب الديمقراطــي والحــزب الجمهــوري يف أمريــكا
وتحصــل مناظــرة كمناظــرات الرئاســة األمريكيــة وكل واحــد يعــرب عمــا يف نفســه
لــكان أمــرا ً مقبــوالً ،لكــن مــا يحصــل غــر منطقــي ،والشــعب متــرر ،وهــو شــعب
ـاض قريــب مؤلــم جــداً ،التقــدم يف الجبهــات عــى أشــده
مســلح ،وشــعب لديــه مـ ٍ
وهــا هــو الوضــع الداخــي يوحــي وكأن األمــور عــادت إىل نقطــة الصفــر.
القيــادات مــن املكونــن متفاهمــة ،وســيتلو هــذه التفاهمــات األخــرة خطابــات ،مــن
الســيد مــن الزعيــم ،ومــن األحســن أن تســتند إىل يشء معنــوي وموقــف إيجابــي مــن
الجميــع ،وبنــا ًء عــى مــا تــم ،وعــى مــا حصــل ،وعــى اللقــاءات ،يجــب أن تتوقــف
املناكفــات ،وتتــم الدعــوة إىل التوجــه للجبهــات.
وأتمنــى أن يكــون لكــم برامــج مشــركة ملواجهــة العــدوان ،وزيــارات ميدانيــة ،تمحي
النظــرة التــي يرتصــد بهــا العــدو وبــإذن اللــه تعــاىل ســنفقدهم هــذا األمــل الــذي
220

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

يبنــون عليــه يف اســتهداف الجبهــة الداخليــة ،أمــا موضــوع زحوفــات وحشــودات
العــدو يف الجبهــات فهــي ال تمثــل قلق ـاً ،وأنتــم تعرفــون وبعضكــم نــزل  -العــام
قبــل املــايض والعــام املــايض وهــذا العــام  -إىل ميــدي وإىل مناطقهــم ،وهــم يف نفــس
املربــع لــم يســتطيعوا أن يتقدمــوا مــرا ً واحــدا ً لكــن هــذه املــرة واللــه يتشــجعون
بأمــل اختــاف املكونــن؛ أنصــار اللــه واملؤتمــر الشــعبي العــام وانفجــار الوضــع بني
الجميــع وهــو مــا تركــز عليــه حتــى التقاريــر األمريكيــة ومراكــز الدراســات الغربيــة
كلهــا مركــز عــى هــذا املوضــوع؛ ألنــه املوضــوع األهــم واألبــرز وهــي الورقــة
الرابحــة ،وبأيديكــم ســيفقد الرهــان عليهــا وهــي معركتكــم ،أفقدوهــا عليهــم،
إنهــا معركتكــم اآلن ،وســتتعامل األجهــزة القضائيــة والضبطيــة مــع جميــع النــاس
بعــن واحــدة ،ال يميــز أن هــذا ينتمــي لهــذا الطــرف ،وال هــذا لهــذا الطــرف ،ومــن
يســر يف اتجــاه العــدوان ويخــدم العــدوان يف اســتهداف الجبهــة الداخليــة ،أعتقــد
أنــه ال يرشفنــا جميعــا ً أن نــرىض ألحــ ٍد أن يوصلنــا إىل هــذا الحــد ،والعــدو هنــاك
يف تصعيــد كبــر ،وأي خالفــات داخليــة ،أي شــقاق ،ســيؤثر عــى الجبهــة الداخليــة
وعــى تماســكها.
أمــي باللــه وبكــم كبــر؛ أن تكونــوا الســباقني واملبادريــن ،وأن ال نصــل إىل وضــع ال
نعــرف مــن أكل الثــوم ممــن لــم يأكلــه ومــن هــو حريــص عــى املكونــن ممــن هــو
مــع العــدوان.
نتمنــى مــن الجميــع وعــى الجميــع أن تنضبــط األمــور والتوجهــات حتــى تتضــح
الرؤيــة وتنكشــف العنــارص التــي تمثــل خدمــة للعــدوان ،وهنــاك رصــد ســيتم
عــر األطــر التنظيميــة ،ورصــد عــر املجلــس الســيايس األعــى واملكونــات ســتتعامل
عــى مــن هــو محســوب عليهــا وتصــدر توجيهــات بالتــرئ ممــن ال ينتمــي إليهــا،
وســيتعامل الجميــع بمــا يــرف الجميــع مــع مــن ال يحــرم الشــعب وتضحياتــه
أمــام اللــه والنــاس.
وأؤكــد لكــم أن حضورنــا هنــا مــن أجــل نســلم املناكفــة واملزايــدات ونفتــح البــاب
ملــا يكــون نــواة ورافعــة للمســتقبل ،وعــى ضــوء هــذا اللقــاء ونتائجــه ســتنطلق
القيــادة السياســية بمواقــف إيجابيــة للغايــة ،وســنحبط جميعــا ً العــدو ونفقــده
األمــل الــذي كان قــد ركــز عليــه مــن خــال هــذا الخــاف.
وفقكــم اللــه جميع ـاً ،وشــكرا ً لكــم كثــرا ً والعفــو منكــم .والســام عليكــم ورحمــة
اللــه وبركاتــه.
كــرس اللقــاء ملناقشــة املســتجدات عــى الســاحة الوطنيــة وتصعيــد العــدوان يف
مختلــف الجبهــات واالســتهداف املركــز للجبهــة الداخليــة بعدمــا وصــل العــدوان
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وقوتــه وتحالفــه إىل طــرق مســدود يف املواجهــة العســكرية ولحقــت بــه الهزائــم
والخســائر غــر املتوقعــة يف كل حســابات الحــروب وقواعــد االشــتباك نتيجــة
االستبســال الــذي يحققــه أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية والصمــود األســطوري
الــذي يحققــه الشــعب اليمنــي يومــا بعــد يــوم.
وأكــد اللقــاء عــى طبيعــة املرحلــة االســتثنائية واملفصليــة يف تاريــخ الشــعب اليمنــي
وواقعــه اليــوم ومســتقبله املنظــور وأهميــة التحــرك الجــاد والصــادق مــن كافــة
املكونــات ويف مقدمتهــا املكــون اإلعالمــي الوطنــي الحــر والنزيــه ضــد العــدوان
كأولويــة ال تقبــل املزايــدة أو األخــذ والــرد ومــن منطلقــات طبيعيــة وتجــارب مــرت
عــى كل الــدول والشــعوب التــي تعرضــت ألقــل القليــل ممــا يتعــرض لــه الشــعب
اليمنــي مــن عــدوان ومؤامــرة واســتهداف منظــم أخــذ مــداه املبــارش منــذ أكثــر مــن
عامــن ونصــف.
وتنــاول اللقــاء طبيعــة التصعيــد الخطــر للعــدوان مؤخــرا يف كل الجبهــات والرتكيــز
عــى الجبهــة الداخليــة يف اســراتيجية يريــد مــن خاللهــا إحــداث تصــدع يف الجبهــة
الداخليــة ينعكــس عــى كل الجبهــات آمــا أن يكــون ذلــك مــن العوامــل املســاعدة
يف حســم املعركــة مــع الشــعب اليمنــي الصامــد وتمكــن قــوى الغــزو واالحتــال
واملرتزقــة والعمــاء املجربــن واملفضوحــن لــدى الشــعب اليمنــي منــذ عقــود والذيــن
زاد خرسانهــم وانكشــافهم بتخندقهــم يف صــف العــدوان.
وشــدد اللقــاء عــى اإلدراك الشــامل لــدى قيــادة مكونــي املؤتمــر الشــعبي العــام
وأنصــار اللــه للمســئولية الوطنيــة واألخالقيــة والدينيــة أمــام اللــه والشــعب
وتضحيــات الشــهداء األبــرار والجرحــى واألرسى واألعبــاء التــي يتحملهــا الشــعب
اليمنــي بــكل رشائحــه ومكوناتــه منــذ  900يــوم مــن العــدوان والحصــار والقصــف
الجــوي الــذي اســتهدف املدنيــن واألحيــاء املدنيــة يف صــورة إجراميــة مكتملــة ال
يمكــن لــذي عقــل وضمــر أن يربرهــا أو ينكرهــا أو يجملهــا وهــو مــا يتوجــب عــى
الجميــع التكامــل يف التعامــل مــع هــذه املســئولية والعمــل عــى إنجــاز املهــام املعززة
للصمــود يف مختلــف الجبهــات والحفــاظ عــى الجبهــة الداخليــة والنســيج االجتماعــي
املســتهدف بــراوة غــر مســبوقة.
وأكــد اللقــاء عــى أن أي خالفــات أو تباينــات محــدودة ومؤقتــه وعارضــة بــن
املكونــن كظاهــرة صحيــة وســليمة يف اإلدارة واألعمــال السياســية ســتحل ويتــم
التعامــل معهــا يف االطــار الداخــي ووفــق آليــات العمــل والثوابــت الوطنيــة وطبيعــة
االتفــاق يف هــذه املرحلــة والبنــاء مــن أجــل املســتقبل دون وصولهــا إىل اإلعــام،
ووســائل اإلعــام التــي تحرفهــا عــن طبيعتهــا وتلوثهــا وتحولهــا إىل تباينــات غــر
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صحيــة وغــر طبيعيــة يف هــذه املرحلــة والظــرف الــذي تمــر بــه بالدنــا والشــعب
اليمنــي.
وأوضــح اللقــاء أن االتفاقــات الســابقة والتعاطــي املســئول بــن قيادتــي املكونــن
مــع التفاعــات اإلعالميــة التــي خرجــت عــن الســياق املهنــي والواجــب الوطنــي
واألخالقــي يف هــذه املرحلــة وقدمــت هدايــا مجانيــة للعــدوان وخاصــة يف اســتهدافه
للجبهــة الداخليــة ســيتم التعامــل معهــا تنظيميــا وقانونيــا ضــد كل مــن يحــاول أن
حــرف مســار املواجهــة وطبيعتهــا وأولوياتهــا.
كمــا أكــد اللقــاء عــى بــدء مرحلــة جديــدة مــن التعــاون والتنســيق والتكامــل
وخاصــة يف اإلطــار اإلعالمــي الرســمي املجســد يف أدائــه وتعاملــه مــع املكونــن لــروح
الرشاكــة ومؤسســات إعــام املكونــن تقــوم عــى أســس الحفــاظ الكامــل والتــام عــى
الجبهــة الداخليــة وتعزيــز الصمــود يف الجبهــات والوفــاء لصــر وتضحيــات الشــعب
اليمنــي وشــهدائه األبــرار وعــدم املســاس بالوعــي العــام ومــا تكــون مــن وعــي
جماهــري كان لــه الفضــل يف الصمــود طــوال الفــرة املاضيــة ،وبــه ســيتم الوصــول
إىل النــر الــذي يســتحقه اليمــن وشــعبه الكريــم.
وتنــاول اللقــاء آليــات العمــل املتفــق عليهــا يف الجانــب اإلعالمــي وخطتــه الحاليــة
القائمــة عــى العمــل املشــرك والربامــج املوحــدة ضــد العــدوان والتنســيق والتكامــل
والبنــاء عــى مــا تحقــق مــن قبــل مــن روح خالقــة حــاول العــدوان تشــويهها
ومســخها إال انــه بــاء بالفشــل وسيســتمر يف الفشــل طاملــا والشــعب اليمنــي يحمــل
هــذا الوعــي الســباق وهــذه القيــم الثابتــة التــي عجــزت أمامهــا اقــوى إمرباطوريــات
اإلعــام العاملــي والحــرب النفســية املنظمــة التــي خططــت لهــا ونفذتهــا كــرى
رشكات العالقــات العامــة والدعايــة املتخصصــة ورصفــت عليهــا الســعودية واإلمارات
مليــارات الــدوالرات وآالف الســاعات مــن اإلفــك والكــذب وتزييــف الحقائــق ورشاء
الذمــم واالبتــزاز املــايل والســيايس لكربيــات املؤسســات اإلعالميــة ووكاالت األنبــاء
التــي كان الجميــع يعتقــد بمهنيتهــا أو حياديتهــا يف القضايــا اإلنســانية وقضايــا
الحقــوق والحريــات عــى األقــل.
وثمــن اللقــاء دور األصــوات الحــرة والنزيهــة التــي لــم تؤثــر فيهــا اإلغــراءات أو
االبتــزاز والتهديــد واســتمرت يف قــول الحقيقــة والدفــاع عــن الشــعب اليمنــي
ومظلوميتــه وفضــح العــدوان الســعودي األمريكــي عــى اليمــن وحقيقتــه وأبعــاده.
حــر اللقــاء مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد ورئيــس جهــاز
األمــن الســيايس اللــواء عبــد القــادر الشــامي ورئيــس جهــاز األمــن القومــي اللــواء
عبــد الــرب جرفــان ،وعــدد مــن أعضــاء املجلــس الســيايس النصــار اللــه ورئيــس
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الدائــرة اإلعالميــة يف املؤتمــر الشــعبي العــام طــارق الشــامي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس إجتماعا حملافظي احملافظات
[/16سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
تــرأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم إجتماعــا موســعا ملحافظــي املحافظــات بحضــور نائــب رئيــس
الــوزراء للشــؤون اإلقتصاديــة الدكتــور حســن مقبــويل ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي
بــن عــي القيــي.
وأقــر اإلجتمــاع أن تكــون الفعاليــات اإلحتفاليــة بثــورة  21ســبتمرب مركزيــة يف
العاصمــة صنعــاء وأن تكــون اإلحتفاليــة بالعيــد الـــ  55لثــورة ألـــ  26مــن ســبتمرب
والعيــد الـــ  54لثــورة  14أكتوبــر فعاليات رســمية عــى مســتوى املركــز واملحافظات
وبرعايــة الســلطة املحليــة وحســب الربنامــج الــذي تقــره لجنــة الفعاليــات برئاســة
رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور.
وناقــش اإلجتمــاع املجــازر التــي يرتكبهــا العــدوان الســعودي األمريكــي بحــق
املدنيــن يف مختلــف املحافظــات وتلــك املجــازر املتزامنــة مــن قبــل أدواتــه خاصــة
عنــد قــرب كل إحاطــة ملجلــس األمــن عــن األوضــاع يف اليمــن أو إجتمــاع ملجلــس
حقــوق اإلنســان وآخرهــا مــا أرتكــب بحــق ركاب ســيارة يف محافظــة تعز ومــا واكب
هــذا العمــل اإلجرامــي مــن تفاعــل إعالمــي يؤكــد أنــه عمــل مدبــر ومخطــط لــه عــن
ســبق إرصار ألغــراض سياســية بحتــه درج عليهــا العــدوان وأدواتــه يف الداخــل.
ويف اإلجتمــاع هنــأ رئيــس املجلــس الســيايس األعــى محافظــي املحافظــات وقيــادات
الســلطات املحليــة بمناســبة أعيــاد الثــورة اليمنيــة العيــد ألـــ  55لثورة  26ســبتمرب،
والعيــد ألـــ 54لثــورة  14أكتوبــر ،والذكــرى الثالثــة لثــورة  21ســبتمرب.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن هــذه املناســبات واالحتفــاء بهــا هــذا العــام
ســيكون فرصــة لتعميــق الوعــي اإلجتماعــي بمــا حققتــه هــذه الثــورات مــن تغيــر
لوجــه اليمــن والحفــاظ عــى هويتــه ووحدتــه والحفــاظ عــى نســيجه اإلجتماعــي
املتماســك يف مواجهــة اإلســتهداف املنظــم مــن قبــل قــوى العــدوان منــذ عقــود
ســابقة لــكل التحــوالت التــي تصــب يف صالــح اليمــن والشــعب اليمنــي.
وأشــار إىل أهميــة توظيــف اإلحتفاليــة هــذا العــام بــكل املناســبات لتحريــك املجتمــع
والقــوى الفاعلــة فيــه نحــو الجبهــات وخلــق وعــي مجتمعــي مضــاد للعــدوان يبنــى
عــى الوعــي املتحقــق طــوال الفــرة املاضيــة والــذي كان لــه بالــغ األثــر يف الصمــود
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الشــعبي والوطنــي أمــام أكــر مؤامــرة وتحــدي يشــهده اليمــن يف تاريخــه وتحصــن
الجبهــة الداخليــة املســتهدفة بــكل قــوة يف هــذه املرحلــة الحساســة مــن مراحــل
العــدوان الــذي فشــل عســكريا يف كل جبهاتــه.
ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل رضورة أن تعــر الفعاليــات واملهرجانــات املصاحبــة
لإلحتفــاء بأعيــاد الثــورة اليمنيــة عــن مظلوميــة الشــعب اليمنــي ومــا يعانيــه جــراء
العــدوان ومــا يرتكــب بحقــه مــن مجــازر وجرائــم حــروب غــر مســبوقة وحصــار
إقتصــادي وســيايس وإعالمــي وكــذا حصــار بــري وبحــري وجــوي يعــرض مــا يزيد
عــن  25مليــون مواطــن للكــوارث اإلقتصاديــة والصحيــة ويحرمهــم مــن حقوقهــم
األساســية والطبيعيــة واملكفولــة يف القانــون اإلنســاني الــدويل.
وأشــار إىل أهميــة أن تؤكــد الفعاليــات الرســمية والشــعبية عــى حقيقــة الثــورات
اليمنيــة وأنهــا كانــت ضــد الظلــم واإلحتــال الــذي كاد أن يطمــس التاريــخ الحضاري
لليمــن ..مشــرا إىل طبيعــة اإلحتفــاء هــذه الفــرة ويف هــذه الظــروف الناتجــة عــن
عــدوان قــوى اإلســتكبار العاملــي وعــى رأســها أمريــكا والســعودية واإلمــارات.
وأكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة أن تتابــع قيــادات املحافظــات اإلعــداد والتحضــر لهذه
الفعاليــات وبرامجهــا وتنتقــي األجــود واألكثــر تعبــرا عــن طبيعــة الثــورات اليمنيــة
واملرحلــة الحاليــة وأن تتــم األعمــال والربامــج بالرشاكــة والتكامــل بــن الســلطات
املحليــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي والفعاليــات الشــعبية والثقافيــة والفكريــة املعول
عليهــا يف التعبــر عــن طبيعــة التحــوالت والثــورات ،وتعزيــز دور األجهــزة األمنيــة
ومســاندتها كونهــا تمثــل الخــط الحامــي لظهــر الجبهــات والــدرع الواقــي ضــد
اإلخرتاقــات األمنيــة التــي يســعى لهــا العــدوان دون كلــل.
فيمــا جانبــه اســتعرض نائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون اإلقتصاديــة أبعــاد الثــورات
اليمنيــة ورمزيتهــا يف التاريــخ اليمنــي ومعنوياتهــا لــدى الشــعب اليمنــي وصــوال إىل
ثــورة الـــ  21مــن ســبتمرب التــي تعــزز تطلعــات الشــعب اليمنــي يف العــزة والكرامة
والخــروج مــن عبــاءة الوصايــة واالرتهــان للخــارج ومحاربــة الفســاد وســوء اإلدارة
ملؤسســات الدولــة وتمكــن اإلرادة الوطنيــة مــن اســتغالل الثــروات واملميــزات
الطبيعيــة يف كافــة املجــاالت.
وأشــار إىل طبيعــة العــدوان الســعودي األمريكــي الــذي تجــاوز عامــن ونصــف
ومســاره يف ذات الســياق الــذي يحــارص اليمــن ويعتــدي عليــه منــذ عقــود وإن
تعــددت األشــكال واألنمــاط.
وأكــد الدكتــور مقبــويل أهميــة اإلحتفــاء بأعيــاد الثــورة اليمنيــة يف هــذه املرحلــة
مــن تاريــخ اليمــن وشــعبه وأن تعكــس صمــود الشــعب اليمنــي وثباتــه وانتصــارات
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الجيــش واللجــان الشــعبية يف كافــة الجبهــات.
فيمــا اســتعرض محافظــو املحافظــات يف مداخالتهــم اإلســتعدادات التــي تجــري
عــى مســتوى املحافظــات واملديريــات مــن أجــل تنظيــم الفعاليــات اإلحتفائيــة
بأعيــاد الثــورات اليمنيــة والفعاليــات عــى مســتوى املحافظــات والتكامــل القائــم
بــن قيــادات املحافظــات والســلطات املحليــة مــع األجهــزة الرســمية واملؤسســات ذات
العالقــة يف الربامــج واألنشــطة والتخطيــط والتنســيق واملتابعــة.
حــر اللقــاء مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد ورئيــس دائــرة
الســلطة املحليــة بمكتــب الرئاســة قاســم الحوثــي.

وزير الدفاع ورئيس األركان يرفعان برقية لقائد الثورة ورئيس
وأعضاء اجمللس السياسي
[/20سبتمرب ]2017/صنعاء -سبأ:
رفــع وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي ورئيــس هيئــة األركان
العامــة اللــواء الركــن محمــد عبدالكريــم الغمــاري برقيــة تهنئــة إىل قائــد ثــورة 21
ســبتمرب الســيد عبــد امللــك بــدر الديــن الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى
صالــح الصمــاد ونائبــه الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس الســيايس األعــى
بمناســبة الذكــرى الثالثــة لثــورة  21ســبتمرب .جــاء فيهــا:
يرسنــا أن نرفــع اليكــم بإســم منتســبي املؤسســة العســكرية الدفاعيــة واللجــان
الشــعبية املرابطــن يف جبهــات القتــال ومياديــن الكرامــة والعــزة واإلبــاء أصــدق
وأحــر التهانــي والتربيــكات بمناســبة احتفــاالت شــعبنا اليمنــي بالذكــرى الثالثــة
لثــورة الـــ 21مــن ســبتمرب ،الثــورة التــي جــاءت مــن رحــم الوعــي الجماهــري،
املعــرة عــن اإلرادة الشــعبية يف القضــاء عــى الفســاد وعتاولتــه املتكربيــن ،الثــورة
الرافضــة لــكل أنــواع التســلط واالســتكبار والوصايــة عــى القــرار الوطنــي ،متمنــن
لكــم التوفيــق والنجــاح يف مهامكــم الجهاديــة والوطنيــة حتــى يتحقــق النــر املبــن
بــإذن اللــه عــى األعــداء املعتديــن الذيــن مــا فتــأو يف الســعي لــوأد اإلرادة الشــعبية
وإنتهــاك الســيادة الوطنيــة يف تحالفهــم الغاشــم وعدوانهــم اإلجرامــي الفاشــل الــذي
إســتهدف كل مقومــات الحيــاة بقيــادة مملكــة الطغيــان وأرسة بنــي ســعود ومــن
تحالــف معــه مــن املرتزقــة والخونــة والعمــاء املدعومــن بقــوة الــر األكــر أمريــكا
وإرسائيــل ،مؤكديــن لكــم أن رجــال الرجــال مــن أبنــاء املؤسســة العســكرية الدفاعية
واللجــان الشــعبية ســيكونون رهــن توجيهاتكــم وقراراتكــم الحكيمــة والصائبــة
226

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

حتــى يتــم تحريــر كل الوطــن مــن دنــس االعــداء والنــر قريــب بــإذن اللــه تعــاىل.
إن االحتفــاء بهــذه الثــورة عــى الرغــم مــن األحــداث والتحديــات والصعــاب التــي
يعيشــها الوطــن إنمــا يجســد مســرة العطــاء والوفــاء لــكل أبنــاء الشــعب اليمنــي
املجاهــد الصابــر ،الذيــن أذهلــوا العالــم بصمودهــم وثباتهــم عــى الحــق أمــام أعتــى
عــدوان وتحالــف دويل ظالــم ،وقــد كان الــرف العظيــم ألولئــك املرابطــون يف كل
جبهــات القتــال ومياديــن العــزة والكرامــة الذيــن بذلــوا أرواحهــم ودمائهــم رخيصــة
مــن أجــل عــزة وســيادة ووحــدة الوطــن ،كمــا يمثــل اإلحتفــال بهــذه املناســبة ركنـا ً
أساســيا ً إلعــاء القيــم الشــامخة واملبــادئ الراســخة يف ضمــر األجيــال ،القائمــة
عــى تعزيــز الثقــة باللــه وثقافــة العــزة واإلبــاء ووحــدة الصــف الوطنــي والتآخــي
وتوحيــد الجبهــة الداخليــة وتماســكها وعــدم الخنــوع أو الخضــوع لغــر اللــه تعــاىل
مهمــا كانــت قــوة العــدو ومؤامراتــه ووســائله ،وأنــه يجــب عــى الجميــع كالً مــن
منطلــق مســؤوليته الدينيــة والدســتورية والقانونيــة والوطنيــة بــذل الجهــد لتحقيــق
مــا يصبــوا اليــه شــعبنا متجاوزيــن كل الصعــاب والتحديــات ،واثقــن كل الثقــة بــأن
اللــه معنــا يف كل تحركاتنــا ،آملــن يف غــد مــرق لــكل أبنــاء الوطــن.
إن تماســك الجبهــة الداخليــة لكافــة القــوى واملكونــات الوطنيــة والسياســية
واالجتماعيــة هــو مــن جعــل العــدو يــدور يف فلــك نفســه وأفقــده صوابــه وجعلــه
يتخبــط يف كل خطواتــه ،بــل إن الــروح املعنويــة لقيادتــه وقواتــه وعمالئــه أصبحــت
يف أدنــى مســتوياتها ألن نتائــج األرض وهزائمــه املتتاليــة أثبتــت بأنــه كان يعيــش
يف وهــم وأن اســراتيجيته ورهاناتــه بتحقيــق أحالمــه أصابهــا الخــران العظيــم،
وعــى العكــس مــن ذلــك فــإن تماســك الجبهــة الداخليــة لــكل أبنــاء الوطــن جعــل
لقــرارات القيــادة السياســية والعســكرية أثرهــا اإليجابــي عــى كافــة املســتويات
السياســية واإلقتصاديــة والعســكرية واالجتماعيــة وجعــل مــن رجــال الرجــال يف
جبهــات العــزة والــرف أســودا ً كارسة تلقــن العــدو ومرتزقتــه ومــن ســاندهم
دروس ـا ً قاســية يف فنــون ومهــارات القتــال ..ومــا زال لدينــا الكثــر والكثــر وعــى
الباغــي تــدور الدوائــر.
يف الختــام نهنئكــم مــرة أخــرى بهــذه املناســبة الوطنيــة العظيمــة ونعدكــم وكل أبناء
الشــعب اليمنــي بأننــا ســائرون عــى درب مــن ســبقونا بتضحياتهــم مــن أجــل اللــه
وتــراب وطننــا الطاهــرة وأن كل منتســبي املؤسســة العســكرية واللجــان الشــعبية يف
أعــى جاهزيتهــم القتاليــة والفنيــة وســيبذلون الغــايل والنفيــس مــن أجــل الحفــاظ
عــى عــزة وكرامــة وســيادة وقــرار الوطــن والعمــل عــى ترســيخ األمــن واالســتقرار
يف كل ربوعــه ،وكمــا مددنــا أيدينــا للســام فإننــا نرفــض اإلستســام.
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الرئيس الصماد يشيد جبهود كل من ساهم يف إجناح اإلحتفال بالعيد
الثالث لثورة الـ  21من سبتمرب
[/21سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
أشــاد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بجهــود اللجنــة العليــا
لإلحتفــاالت بأعيــاد الثــورة ســبتمرب وأكتوبــر برئاســة رئيــس الــوزراء الدكتــور عبــد
العزيــز بــن حبتــور ،واللجنــة التنظيميــة لفعاليــة اإلحتفــاء بالعيــد الثالــث لثــورة الـ
 21مــن ســبتمرب يف إنجــاح اإلحتفــال بهــذه املناســبة الوطنيــة.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الشــكر واالمتنــان للمؤسســات الرســمية
ومنظمــات املجتمــع املدنــي عــى مــا بذلتــه مــن جهــود للتعبــر عــن هــذه املناســبة
الوطنيــة واإلســناد املجتمعــي منقطــع النظــر يف صــورة مــن صــور التكامــل الوطني
مــن أجــل اســتكمال تحقيــق أهــداف الثــورات اليمنيــة والوصــول باليمــن إىل الوضــع
الــذي يســتحقه.
ونــوه بالــدور امللمــوس للمؤسســة األمنيــة وكوادرهــا يف وزارة الداخليــة واألمــن
العــام ورشطــة املــرور وكــذا رشطــة النجــدة واملتطوعــن وأمانــة العاصمــة ووزارة
الشــباب والرياضــة ،وكل األجهــزة واملؤسســات ومــا بذلتــه مــن جهــود لتحقيــق هــذا
النجــاح والتميــز يف هــذا الظــرف االســتثنائي الــذي تمــر بــه البــاد جــراء عــدوان
همجــي إرتكــب أبشــع املجــازر ودمــر مقــدرات البــاد لهــدف وحيــد غــر معلــن
وهــو القضــاء عــى الثــورة الشــعبية التــي تريــد اســتكمال أهــداف الثــورات اليمنيــة
وتوصــل الشــعب اليمنــي إىل مصــايف الرقــي والتحــر واإلســتقالل التــام يف القــرار.
وحيــا األخ صالــح الصمــاد جماهــر الشــعب اليمنــي الــذي احتشــد يف ميدان الســبعني
اليــوم يف صــورة مــن صــور التعبــر الشــعبي الراقــي واملتحرض عــن ثوراتــه وأحالمه
وطموحــه وهــو ذات الشــعب الــذي يتقاطــر إىل الجبهــات بالرجــال واملــال والعتــاد
لصــد العــدوان وحمايــة هــذه الثــورة الوليــدة.
وجــدد الرئيــس الصمــاد الشــكر لقبائــل اليمــن وأعيانهــا وحكمائهــا عــى مواقفهــم
املرشفــة وللتجــار ورأس املــال الوطنــي عــى مبادراتــه غــر املنقطعــة يف القوافــل
الداعمــة والتــي حمــت املجتمــع والثــورة والجبهــات ووفــرت لهــا اإلســناد املطلــوب يف
ظــل هــذا العــدوان والحصــار.
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الرئيس الصماد يف إتصال هاتفي بوزير الشباب يشيد بإجناز منتخب
الناشئني
[/22سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
أشــاد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بإنجــاز املنتخــب
الوطنــي لناشــئي كــرة القــدم وتأهلــه لنهائيــات كأس آســيا للناشــئني تحــت 16
ســنة املقــرر إقامتهــا العــام املقبــل يف ماليزيــا بعــد تصــدره املجموعــة الخامســة
للتصفيــات املؤهلــة إىل النهائيــات املقامــة منافســاتها حاليــا ً بالعاصمــة القطريــة
الدوحــة بمشــاركة منتخبــات اليمــن وقطــر وبنغالديــش.
حيــث حقــق املنتخــب الوطنــي للناشــئني اليــوم فــوزه الثانــي يف التصفيــات عــى
نظــره بنغالديــش بهدفــن دون رد ،فيمــا كان قــد إكتســح املنتحــب القطــري يف
مباراتــه األوىل األربعــاء املــايض بســتة أهــداف مقابــل هــدف.
وأثنــى الرئيــس الصمــاد يف إتصــال هاتفــي بوزيــر الشــباب والرياضــة حســن زيــد
عــى مــا حققــه منتخــب الناشــئني الــذي مثــل الوطــن خــر تمثيــل ،واعــدا ً بمكافــأة
العبــي املنتخــب وتوفــر اإلمكانــات الرضوريــة لهــم ملواصلــة األداء الجيــد والظهــور
املــرف للكــرة اليمنيــة.
واعتــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عقــب متابعتــه ملبــاراة املنتخــب الوطنــي
اليــوم وتوجيهــه بنقلهــا عــى قنــاة اليمــن الفضائيــة ،تأهــل منتخــب الناشــئني
لنهائيــات كأس آســيا مــن اإلنجــازات التــي تحققهــا الرياضــة اليمنيــة عــى صعيــد
مختلــف األلعــاب ومنهــا تأهــل منتخــب الفروســية إىل بطولــة كأس العالــم والــذي
يعــد محــل فخــر واعتــزاز لــكل أبنــاء الوطــن وتوحــد مشــاعرهم الوطنيــة.
فيمــا عــر وزيــر الشــباب والرياضــة عــن الشــكر والتقديــر لرئيــس املجلــس
الســيايس األعــى عــى إهتمامــه بالرياضــة اليمنيــة وكافــة الرياضيــن ومتابعتــه
لكافــة األنشــطة الشــبابية والرياضيــة.
وكان وزيــر الشــباب والرياضــة هنــأ العبــو املنتخــب وجهازيــه الفنــي واإلداري بهــذا
التأهــل واإلنجــاز الكبــر.
واعتــر يف إتصــال هاتفــي ببعثــة املنتخــب أن التأهــل يعــد إنجــازا ً منــح الشــعب
اليمنــي عامــة الفرحــة التــي يفتقدهــا جــراء الظــروف التــي يمــر بهــا الوطــن..
مؤكــدا أن التأهــل محــل فخــر واعتــزاز كل اليمنيــن كونــه جــاء يف ظــروف صعبــة
يمــر بهــا الوطــن بســبب العــدوان والحصــار.
229

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

وثمــن الوزيــر زيــد الجهــود التــي بذلهــا العبــي املنتخــب مــن أجــل إدخــال الفرحــة
لــكل أبنــاء الوطــن رغــم اإلعــداد القصــر الــذي خاضــه املنتخــب والظــروف الصعبــة
التــي مــر بهــا لدرجــة أنــه غــادر بــرا ً مــن أجــل خــوض تصفيــات املجموعــة
الخامســة.
ولفــت إىل أن الجميــع ســيقفون إىل جانــب املنتخــب وينتظــرون منــه مزيــد مــن
التألــق يف النهائيــات اآلســيوية ..مبديـا ً اعتــزازه بجهــود الالعبــن يف هــذه التصفيــات.
وقــال « إن الجميــع يعــول عليهــم الكثــر وأنهــم ســيكونون بالتأكيــد عنــد مســتوى
الثقــة واملســؤولية امللقــاة عــى عاتقهــم يف تمثيــل الوطــن التمثيــل الالئــق وترشيفــه
ورفــع علمــه واســمه عاليـاً».

الرئيس الصماد يهنئ الشعب اليمني مبناسبة العيد الـ  55لثورة
 26سبتمرب
[/25سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
هنــأ األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،قيــادات وموظفــي الدولــة
وأصحــاب الفضيلــة العلمــاء ومناضــي الثــورات اليمنيــة والقيــادات اإلجتماعيــة
والثقافيــة ووجهــاء القبائــل ومشــائخها وحكمــاء اليمــن وعلمائهــا وكافــة أبنــاء
الشــعب اليمنــي بمناســبة العيــد الـــ  55لثــورة  26ســبتمرب .وجــاء يف التهنئــة:
األخــوة املواطنــون األعــزاء وقيــادات هــذا الشــعب ومناضــي ثوراتــه الرشفــاء تحيــة
محبــة وإجــال وفخــر لكــم جميعــا وهاهــي الذكــرى الـــ  55لثــورة الســادس
والعرشيــن مــن ســبتمرب تحــل علينــا وشــعبنا اليمنــي للعــام الثالــث عــى التــوايل
يواجــه ذات القــوى التــي أعاقــت ثــورة الـــ  26مــن ســبتمرب عــن تحقيــق أهدافهــا
وغاياتهــا وأن يقطــف الشــعب واملناضلــن وأرس الضحايــا واملضحــن بأرواحهــم
وآالمهــم مــن أجــل املســتقبل ثمــار تلــك الثــورة املجيــدة.
إننــي وإذ أبــارك لنــا جميعــا هــذه الذكــرى وهــذا العيــد امللهــم الــذي يمدنــا دومــا
بالطاقــة للمواجهــة وتحــدي الصعــاب مــن أجــل الوصــول إىل مــا يســتحقه هــذا
الوطــن الغــايل والشــعب العزيــز أبــارك أيضــا وأهنــئ املرابطــن يف الجبهــات مــن
رجــال الرجــال واألحــرار النجبــاء الذيــن وعــوا كل هــذه التحــوالت واملشــكالت واآلالم
التــي يتجرعهــا الشــعب اليمنــي عنــد كل تحــول تتآمــر عليــه قــوى الرش وتســلبه من
بــن أيــدي األجيــال حتــى إنــرت اليمــن جميعهــا هــذه املــرة لتقــود ثــورة شــعبية
لإلنتصــار لثــورات الشــعب اليمنــي وطموحاتــه وتضحياتــه ويف مقدمتهــا ثــورة 26
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ســبتمرب ويتصدرهــا كل األبطــال واألحــرار يف كل الجبهــات مقدمــن التضحيــات التــي
ال توصــف وال يمكــن أن يفــي حقهــا إال اإلنتصــار الكامــل لغايــات الثــورات اليمنيــة
جميعهــا ويف مقدمتهــا اســتقالل القــرار الوطنــي.
كيل أمــل باللــه ســبحانه وتعــاىل بنــره لهــذا الشــعب العزيــز املظلــوم وأن تعــود
علينــا هــذه الذكــرى العــام املقبــل وقــد أنجــز اليمنيــون بعــون اللــه وتوفيقــه النرص
املســتحق لــكل الثــورات اليمنيــة وعــادت ســبتمرب بهيــة حــرة مــن أي تبعــات أو
هيمنــة أو نفــوذ يعــوق تحركهــا إىل األمــام.
كل عــام والجميــع بخــر وثورتنــا منتــرة واليمــن يف أعــايل املجــد والشــموخ
والخــزي والعــار ألعدائــه واملعتديــن عليــه ..املجــد والخلــود للشــهداء األبرار والشــفاء
للجرحــى والحريــة لــأرسى الصامديــن الصابريــن.

رئيس الثورية العليا يهنئ قائد الثورة والرئيس الصماد والشعب
اليمني بأعياد الثورة
[/25سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفــع محمــد عــي الحوثــي رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا برقيــة تهنئــة للســيد عبــد
امللــك الحوثــي قائــد الثــورة واألخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس
األعــى وإىل أبنــاء الشــعب اليمنــي ومناضــي الثــورة وأبطــال الجيــش واللجــان
الشــعبية املرابطــن يف الجبهــات بمناســبة أعيــاد ثورتــي الـــ 21والـــ 26من ســبتمرب
املجيدتــن.
وعــر رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا عــن أحــر التهانــي بهــذه املناســبات الوطنيــة
التــي تحــل والشــعب اليمنــي يواجــه عــدوان غاشــم وحصــار جائــر للعــام الثالــث
مــن قبــل العــدوان الســعودي األمريكــي.
ونــوه بتضحيــات مناضــي الثــورات اليمنيــة وأبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية
املرابطــن يف جبهــات العــزة والــرف دفاعــا عــن الوطــن وأمنــه واســتقالله وتحقيــق
أهــداف الثــورات التــي قدمــت يف ســبيلها التضحيــات الجســام يف مختلــف املراحــل
التــي مــر بهــا الوطن..وأشــار إىل أن االحتفــاء بهــذه األعيــاد الوطنيــة خاصــة خــال
املرحلــة الراهنــة يؤكــد صمــود وتالحــم واصطفــاف الشــعب اليمنــي وقدرتــه عــى
إفشــال مخططــات العــدوان التــي تســتهدف الوطــن ..ســائال اللــه العــي القديــر أن
يعيــد هــذه املناســبات الوطنيــة عــى الشــعب اليمنــي وقــد تحقــق لــه كل مــا يصبــو
إليــه مــن اســتقرار ورفعــه وتقــدم.
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وترحّ ــم رئيــس الثوريــة العليــا يف ختــام برقيتــه عــى أرواح الشــهداء الذيــن رووا
بدمائهــم الزكيــة تــراب الوطــن ،متمنيــا ً الشــفاء العاجــل للجرحــى واملصابــن.

رئيس جملس القضاء يهنئ الرئيس الصماد بأعياد الثورة
[/25سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفــع رئيــس مجلــس القضــاء األعــى القــايض أحمــد يحيــى املتــوكل برقيــة تهنئــة
إىل االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمناســبة األعيــاد الوطنيــة
الـــ 21والـــ  26مــن ســبتمرب والـ 14مــن أكتوبــر .جــاء فيها:
يرسنــي أن أتقــدم إليكــم أصالــة عــن نفــي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس القضــاء
األعــى وكافــة منتســبي الســلطة القضائيــة بأطيــب التهانــي وأزكــى التربيــكات
بمناســبة أعيــاد الثــورة اليمنيــة الخالــدة ،واىل أبنــاء الشــعب اليمنــي الصامــد.
وإننــي يف هــذه املناســبات الخالــدة والغاليــة نجــدد دعمنــا لكــم ونشــد عــى أيديكــم
بمواصلــة تحقيــق األهــداف الثوريــة التــي بذلــت يف ســبيلها الدمــاء الزكيــة للشــهداء
والجرحــى والتــي ســعت الثــورات الوطنيــة إىل ترســيخها لتحقيــق املطالــب املرشوعــة
للشــعب اليمنــي والتصــدي لقــوى الفســاد ملســرتها التحرريــة وتحالــف العــدوان
الغاشــم الــذي يحــاول إســتعادة الســيطرة عــى ســيادة بلدنــا ومقدراتــه وخرياتــه
وندعــو القــوى السياســية واملكونــات الشــعبية إىل رص الصفــوف وتوحيــد الكلمــة
واملوقــف يف مواجهــة تحالــف العــدوان العاملــي والتغلــب عــى كافــة الصعوبــات التــي
تــؤدي إىل االنقســام والتــرذم.
ونســأل اللــه عــز وجــل أن يعيــد هــذه املناســبات الوطنيــة عــى الجميــع وأنتــم
تنعمــون بموفــور الصحــة ودوام العافيــة وعــى شــعبنا اليمنــي وقــد تحقــق لــه كل
مــا يصبــوا إليــه مــن عــزة وأمــن وإســتقرار.

وزير الدفاع ورئيس األركان يهنئان مبناسبة العيد الـ  55لثورة 26
سبتمرب
[/25سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفــع وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي ورئيــس هيئــة األركان
العامــة اللــواء الركــن محمــد عبدالكريــم الغمــاري اليــوم برقيــة تهنئــة إىل قائــد
الثــورة الســيد عبــد امللــك بــدر الديــن الحوثــي وإىل األخ صالــح الصمــاد رئيــس
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املجلــس الســيايس األعــى والدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس الســيايس
وإىل أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى وذلــك بمناســبة العيــد الـــ  55لثــورة 26
ســبتمرب املجيــدة .فيمــا يــي نصهــا-:
يف خضــم احتفــاالت شــعبنا اليمنــي بأعيــاده الوطنيــة يطيــب لنــا بمناســبة العيــد
الـــ  55لثــورة الـــ 26مــن ســبتمرب املجيــدة أن نرفــع إليكــم باســم قيــادة وزارة
الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة وكافــة منتســبي املؤسســة العســكرية الدفاعيــة
واللجــان الشــعبية وكل الرشفــاء مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي الذيــن خصهــم اللــه
بــرف الربــاط يف ســبيله للدفــاع عــن األرض والعــرض والعقيــدة ،أصــدق وأحــر
التحيــات وأســمى آيــات التهانــي وأطيــب التربيــكات ،متمنــن لكــم موفــور الصحــة
والســعادة والتوفيــق والنجــاح يف النهــوض بالتحديــات واألعبــاء الوطنيــة التــي تقــع
عــى كاهلكــم يف هــذه املرحلــة اإلســتثنائية الحساســة والدقيقــة مــن تاريــخ اليمــن
املعــارص ،مؤكديــن لكــم أن أبنائكــم وإخوانكــم مــن منتســبي املؤسســة العســكرية
الدفاعيــة واللجــان الشــعبية يف أعــى جاهزيــة قتاليــة ومعنويــة ولديهــم مــن الثقــة
بنــر اللــه والدافــع الوطنــي مــا يمكنهــم للتصــدي واالســتعداد لهمجيــة وبشــاعة
العــدوان «الســعودي األمريكــي» ومرتزقتــه وعمالئــه ومنافقيــه وتلقينهــم أقــى
الــدروس يف كل الجبهــات وأنهــم يقفــون موقــف الصــدق والوفــاء إىل جانــب قراراتكم
الحكيمــة والصائبــة التــي تحــرم إرادة الشــعب اليمنــي الصابــر ،ووحدتــه الوطنيــة
ومبــادئ ثورتــه العظيمــة التــي ضحــى مــن أجلهــا وقــدم الغــايل والنفيــس ليتخلص
مــن براثــن الفســاد وتســلط وهيمنــة ووصايــة الخــارج أي ـا ً كان مصدرهــا.
إنمــا يميــز هــذا املناســبة العظيمــة أنهــا جــاءت متزامنــة مــع إحتفــاالت شــعبنا
اليمنــي املجاهــد الصابــر بثــورة الـــ  21مــن ســبتمرب املباركــة التــي جســدت يف
مضمونهــا أن رصخــة الشــعب هــي األمــى واألقــدر يف تحقيــق املصــر ،وإنهــاء
كل أنــواع التبعيــة والوصايــة والهيمنــة الخارجيــة التــي كانــت لهــا اليــد الطــوىل
عــى ســيادة وقــرار الوطــن ،وممــا ال شــك فيــه أن احتفالنــا بهــذه املناســبة الوطنيــة
والتاريخيــة لهــا خصوصياتهــا وتختلــف تمامــا ً عــن احتفالنــا بهــا يف األعــوام
الســابقة كونهــا تأتــي يف ظــروف اســتثنائية وتحديــات كثــرة يعيشــها الوطــن
والشــعب بســبب عــدوان آل ســعود وداعمهــم املتســلط شــيطان الــر األكــر أمريــكا
وإرسائيــل الذيــن أظهــروا حقدهــم الدفــن وبشــاعة أنفســهم عــى الشــعب اليمنــي
مســخرين كل امكانياتهــم العســكرية واملاديــة والبرشيــة لكــر إرادتــه وســلب
حريتــه وتاريخــه وحضارتــه وانجــازات ثورتــه الســبتمربية الخالــدة ،ولكــن بفضــل
اللــه ســبحانه وتعــاىل وعزيمــة وهمــة وثبــات الرجــال الرشفــاء الغيوريــن عــى
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وطنهــم وســيادته انقلبــت موازيــن املعادلــة وجعلنــا مــن أحالمهــم وأوهامهــم هــم
ومرتزقتهــم وعمالئهــم رسابٌ بقيعــة وكانــت مياديــن العــزة والــرف خــر شــاهد
عــى هزائمهــم النكــراء عــى يــد األبطــال األشــاوس أبنــاء الجيــش واللجــان الشــعبية
الذيــن لقنوهــم أقــى دروس القتــال يف مياديــن الوغــى ،مثبتــن لهــم أن اليمــن عــى
مــر التاريــخ وســيظل إىل يــوم قيــام الســاعة رجالهــا هــم الفاتحــن وأرضهــا مقــرة
لــكل الطامعــن واملســتعمرين.
ونحــن نحتفــل بهــذه املناســبة الوطنيــة العظيمــة ال ننــى أولئــك الرجــال األوفيــاء
الذيــن نــذروا أنفســهم ودمائهــم وأرواحهــم فــدا ًء لهــذا الوطــن املعطــاء وحريــة
وكرامــة أجيالــه عــى مــر التاريــخ ،وكان لهــم الســبق يف نيــل رشف الشــهادة يف أي
موقــع مــن مواقــع الــرف والبطولــة مــن أرض الوطــن الغــايل ،ومــن حقهــم علينــا
جميعـا ً أن نقــف إىل جانبهــم وجانــب أرسهــم وأن يكونــوا محــل الرعايــة واإلهتمــام،
وأن نكــون قــوال ً وفعـاً عنــد مســتوى ثقتهــم بنــا مؤكديــن لهــم بأننــا عــى نهجهــم
ســائرون يف التضحيــة والفــداء حتــى يتحقــق لهــذا الوطــن النــر العظيــم بــإذن
اللــه.
مــرة أخــرى نهنئكــم بهــذه املناســبة الوطنيــة الغاليــة ،مؤكديــن لكــم بأننــا جيش ـا ً
ولجانــا ً شــعبية يف كل مواقــع الــرف وجبهــات املواجهــات والقتــال والتصــدي
للعــدوان يف أعــى درجــات الجاهزيــة واالســتعداد والــروح املعنويــة العاليــة الواثقــة
بنــر اللــه وعدالــة القضيــة التــي نقاتــل مــن أجلهــا ،وســنظل الصخــرة الصلبــة
التــي تتحطــم عليهــا كل مؤامــرات املعتديــن الغــزاة واملتآمريــن عــى الوطن وســيادته
ووحدتــه وأمنــه وإســتقراره ،عاقديــن العــزم والثقــة باللــه بأننــا ســندك أوكار العــدو
ومرتزقتــه وعمالئــه ومنافقيــه مهمــا كانــت وأينمــا كانــت ،وســنجعله عــرة ملــن ال
يعتــر هــو وكل مــن تحالــف معــه ،واللــه معنــا يف كل تحركاتنــا وهــو نارصنــا عــى
أعدائنــا عليــه توكلنــا وإليــه املصــر.
الرحمــة للشــهداء ..والشــفاء للجرحــى والفــرج لــأرسى ..والنــر لــكل املرابطــن
يف مواجهــة األعــداء ..واملجــد للوطــن ..والشــموخ للشــعب وقواتــه املســلحة ولجانــه
الشــعبية وكل الرشفــاء
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الرئيس الصماد يتسلم وثيقة العهد املرفوعة من شباب الكشافة
واملرشدات
[/26سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
تســلم األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم مــن وزيــري
الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي والشــباب والرياضــة حســن زيــد
وأمــن عــام املجلــس املحــي ألمانــة العاصمــة أمــن جمعــان وثيقــة العهــد املكتوبــة
بالــدم واملرفوعــة مــن شــباب الكشــافة واملرشــدات.
وعــرت الوثيقــة عــن التهانــي والتربيــكات لرئيــس وأعضــاء املجلــس الســيايس األعــى
وكل األحــرار والرشفــاء وأبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية بمناســبة أعيــاد الثــورة
ا ليمنية .
وأشــادت الوثيقــة ببطــوالت الجيــش واللجــان الشــعبية وتضحياتهــم يف ســبيل الدفاع
عــن الوطــن وصــد املعتديــن ،وصمــود الشــعب اليمنــي الــذي مثــل صفعــة قويــة يف
وجــه العــدوان الغاشــم.
واعتــرت الوثيقــة وحــدة الصــف الوطنــي بــن رشكاء العمــل الســيايس عنوانــا
للنــر بعــد أن أســقطت رهــان الفتنــة والحــرب الداخليــة ..مباركــة خطــوات تعزيــز
الجبهــة الداخليــة ومؤكــدة إســتمرار رفــد الجبهــات باملــال والرجــال والعتــاد حتــى
يتحقــق النــر.
وقــد عــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن ســعادته وترشفــه بتســلم هــذه
الوثيقــة مــن شــباب اليمــن الذيــن تقاطــروا إىل الجبهــات مــن كل مديريــات وقــرى
الجمهوريــة دفاعــا عــن اليمــن وأرضــه وحريتــه وكرامتــه.
وأكــد أن أحــد أهــم أســباب العــدوان الســعودي األمريكــي هــو إســتهداف أحــد
أركان قــوة اليمــن املتمثــل يف مســتقبل الشــباب الــذي عملــت الثــورات عــى تحقيقــه،
فواجهتهــا املؤامــرات وصــوال إىل العــدوان املبــارش الــذي جــاء وشــباب اليمــن عــى
وعــي تــام بحقيقتــه وخططــه وتوجهاتــه ،فــكان موقفهــم الشــجاع والفريد املتجســد
يف عبــارات هــذه الوثيقــة ومفاهيمهــا.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى حيضر احلفل اخلطابي مبناسبة العيد
الـ 55لثورة الـ 26من سبتمرب
[/26سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
حــر األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم الحفــل الخطابــي الــذي أقامتــه رئاســة الجمهوريــة بمناســبة العيــد
الـــ 55لثــورة الـــ 26مــن ســبتمرب واحتفــاالت الشــعب اليمنــي بأعيــاد الثــورات
اليمنيــة بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس
الســيايس األعــى.
ويف الحفــل الــذي حــره رئيــس مجلــس النــواب وهيئــة رئاســة املجلــس ورئاســة
مجلــس الشــورى ورئيــس الــوزراء وأعضــاء مجالــس النــواب والشــورى والــوزراء
ورئيــس مجلــس القضــاء األعــى ورئيــس املحكمــة العليــا والقيــادات املدنيــة
والعســكرية واألمنيــة وممثــي األحــزاب والتنظيمــات السياســية ومنظمــات املجتمــع
املدنــي واملــرأة والشــباب ،القــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس االعــى
كلمــة تضمنــت رســائل سياســية واجتماعيــة هامــة ومبــادرات مــن أجل الوصــول اىل
الســام العــادل والشــامل ووقــف العــدوان الســعودي االمريكــي عــى اليمــن.
واســتعرض رئيــس املجلــس الســيايس األعىل مــا واجهتــه الثــورات اليمنيــة والتحوالت
السياســية يف اليمــن مــن مؤامــرات متتاليــة كانــت تتزعمهــا الســعودية طيلــة العقــود
املاضيــة وصــوال اىل عدوانهــا املبــارش عــى اليمــن منــذ ثــاث ســنوات يف محاولــة
يائســة وبائســة ملنــع اليمــن مــن اســتقالل القــرار والتطــور والتمكــن مــن اســتغالل
ثرواتــه ومقدراتــه ويف مقدمتهــا الثــروة البرشيــة .وفيمــا يــي نــص الكلمــة:
الحمــد للــه رب العاملــن والصــاة والســام عــى محمــد الصــادق األمــن وآلــه
الطاهريــن وريض عــن صحبــه األخيــار املنتجبــن.
األخوة واألخوات الكرام أبناء الشعب اليمني يف الداخل والخارج
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ً
يســعدني يف البدايــة باســمي شــخصيا ً
ونيابــة عــن إخوانكــم أعضــاء املجلــس
الســيايس األعــى أن أحييكــم بتحيــة الثــورة والجمهوريــة ،تحيــة الصــر والصمــود
ـي بوجــه العــدوان الســعودي األمريكــي الظالــم الــذي
والثبــات والعنفــوان اليمانـ ّ
يواجهــه شــعبنا اليمنــي العظيــم للعــام الثالــث عــى التــوايل بــكل همــة وإبــاء،
وأنقــل إليكــم ومــن خاللكــم إىل جميــع أبنــاء شــعبنا يف الداخــل والخــارج أطيــب
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التهانــي والتربيــكات بحلــول العيــد الـــ 55لثــورة الـ26مــن ســبتمرب الخالــدة التــي
تحــل علينــا وللعــام الثالــث عــى التــوايل يف ظــل العــدوان الظالــم والحصــار الهمجــي
الجائــر.
شعبنا اليمني العظيم
كثــرة هــي الــدروس والعــر التــي نســتلهمها مــن ثورة الـــ 26مــن ســبتمرب 1962م
ويف مقدمــة تلــك الــدروس قــدرة شــعبنا اليمنــي ورجالــه األحــرار عــى تحــدي
املعوقــات والظــروف الســيئة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة لصنــع التغيــر
والتحــوالت التاريخيــة ،والبحــث عــن رشوط أفضــل للحيــاة الحــرة الكريمــة التــي
كان وال يــزال يتطلــع إليهــا كل أبنــاء شــعبنا اليمنــي الحــر الكريــم.
لقــد نجحــت ثــورة الـــ  26مــن ســبتمرب يف وضــع شــعبنا اليمنــي عــى مســار التغيري
والتطــور نحــو آفــاق جديــدة لــوال مــا واجهتــه مــن مؤامــرات تــوىل كربهــا النظــام
الســعودي الــذي وقــف بــكل قوتــه يف التصــدي لهــا وإفشــالها ،إال أن ريــاح التغيــر
الســبتمربية كانــت عاتيــة أســقطت كل املحــاوالت واملؤامــرات التــي قادهــا النظــام
الســعودي إلفشــالها وإســقاطها عســكريا ً فاتجــه الحتوائهــا وإفقادهــا وهجهــا
وزخمهــا وقــاوم وبــكل رشاســة أي محــاوالت لتحقيــق أهــداف ثــورة الســادس
والعرشيــن مــن ســبتمرب فالتــف عــى املــروع التحــرري ،واســتهدف أغلــب الثــوار
الذيــن حملــوا نهــج التغيــر لريســم مســارا ً للثــورة غــر املســار الــذي ضحــى مــن
أجلــه الثــوار وأشــعل الحــروب واملشــاكل الداخليــة يف كثــر من مراحــل الثــورة ،وقاوم
كل محــاوالت البنــاء والتطويــر التــي حملهــا مــروع الثــورة ،كل هــذا االســتهداف
للثــورة والنظــام الجمهــوري يف اليمــن لــم يكــن ترف ـا ً مــن النظــام الســعودي ،بــل
كان يــرى يف نجــاح ثــورة الســادس والعرشيــن مــن ســبتمرب خطــرا ً يهــدد نظامــه
املتخلــف ،وكلمــا نجحــت الثــورة يف تقديــم أنموذجـا ً يف البنــاء والتغيــر والديمقراطية
كلمــا وقــع النظــام الســعودي الديكتاتــوري املســتبد املتخلــف يف مــأزق أمــام شــعبه
الــذي ينشــد التغيــر واالنعتــاق مــن حالــة الهيمنــة واالســتبداد التــي فرضتهــا أرسة
آل ســعود عــى شــعب الجزيــرة العربيــة يف نجــد والحجــاز وســلبتهم كل معانــي
الحريــة والكرامــة ،فــكان التآمــر الســعودي عــى ثــورة الســادس والعرشيــن مــن
ســبتمرب والتصــدي لهــا طيلــة العقــود املاضيــة لكــي ال يــرز يف املنطقــة أنمــوذجٌ
تحــرريٌ ينشــد إليــه بقيــة الشــعوب يف املنطقــة.
ورغــم كل تلــك املؤامــرات التــي واجهتهــا الثــورة يف بدايتهــا وطيلــة املراحــل الســابقة
والتــي عطلــت الكثــر الكثــر ممــا كان ينشــده الثــوار وتضمنتــه األهــداف الســتة
لثــورة الســادس والعرشيــن مــن ســبتمرب لــم يســتطع النظــام الســعودي وأد الــروح
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الثوريــة يف هــذا الشــعب الثائــر الــذي عــاد مــن جديــد ليســقط ذلــك االمتــداد للهيمنة
الســعودية عــى القــرار اليمنــي فيخــرج يف الحــادي والعرشيــن مــن ســبتمرب ليمســح
الغبــار مــن عــى أهــداف ثــورة الســادس والعرشيــن مــن ســبتمرب التــي تركتهــا
عواصــف الرمــال الخليجيــة ليعــود وهــج وشــعاع تلــك األهــداف ليعمــي أبصــار آل
ســعود فيغامــرون مــن جديــد لــوأد املــروع التحــرري مســتقوين بقــوى االســتعمار
ويف مقدمتهــم أمريــكا ،ويســتعينون بأدواتهــا يف املنطقــة ويف مقدمتهــم اإلمــارات
ليدشــنوا تاريخهــم التآمــري الجديــد بعــدوان عاملــي غاشــم دخــل عامــه الثالــث عــى
التــوايل بــكل إجــرام وهمجيــة وصلــف وعدوانيــة بذرائــع ومــررات واهيــة ،وألهــداف
ونوايــا احتــال خطــرة ومشــبوهة ليــس أقلهــا تفتيــت وتقســيم اليمــن واحتاللهــا
واســتعباد شــعبها الحــر ونهــب ثرواتــه والســيطرة عليــه.
شعبنا اليمني العظيم
إن التاريــخ اليمنــي املعــارص منــذ ثــورة الـــ 26مــن ســبتمرب الخالــدة شــاه ٌد عــى
حيويــة هــذا الشــعب وقدرتــه عــى اإلبــداع والتطــور ،ومقاومــة املشــاريع املشــبوهة
للقــوى الخارجيــة ويف ظــل أصعــب الظــروف والتعقيــدات الداخليــة والخارجيــة،
ومثلمــا اســتطاعت ثــورة الـــ 26مــن ســبتمرب أن تقــاوم ريــاح قــوى االحتــال
املتخلفــة ،وأن تعمــل عــى تثبيــت دعائــم النظــام الجمهــوري ،وأن تســهم يف حركــة
تحريــر جنــوب الوطــن مــن االســتعمار الربيطانــي البغيــض فـ ّ
ـإن يف األهــداف الســتة
لثــورة الـ26مــن ســبتمرب الخالــدة برنامــج عمــل متجــدد وصالــح ألن يكــون شــاه َد
ـال دؤوب ،وتضحيـ ٍ
ـات جســيمة ،وآمــال عريضــة لــكل أبنــاء اليمــن يجــب العمــل
نضـ ٍ
عــى النضــال مــن أجــل تحقيقهــا.
فالكثــر الكثــر ممــا يتوجــب عملــه  -عــى ضــوء األهــداف الســتة  -ال يــزال قائم ـا ً
يســتدعي همــم أبنــاء هــذا الشــعب املعطــاء ،ويحفزهــم ملزيــد مــن البــذل حتــى
تتحقــق أهــداف ثــورة الـــ 26مــن ســبتمرب الخالــدة بمضامينهــا يف الكرامــة والحرية
والعــدل واملســاواة والتنميــة والديمقراطيــة واالســتقالل والســيادة الوطنيــة ،ورفــض
الوصايــة والهيمنــة األجنبيــة.
شعبنا اليمني العظيم
إن الثــورات العظيمــة ليســت مجــرد اســتبدال نظــام ســيايس بآخــر ،وال علــم
ونشــيد وطنــي بآخــر جديــد ،وليســت الثــورات اســتهدافا ً لرشيحــة مجتمعيــة
بعينهــا ،أو اســتهدافا ً لفكــر بعينــه ،كمــا أنهــا ليســت شــعارات تُرفــع للمزايــدة
والكيديــة السياســية ،وليســت الثــورات مجــرد برامــج تُســطر ،بــل إنهــا حركــة
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تغيــر وتطويــر للواقــع نحــو األفضــل ويف شــتى مناحــي الحيــاة ،وبمــا يحافــظ عــى
هويــة الشــعب واألمــة وموروثهــا الحضــاري ،الثــورات العظيمــة تعنــي أيضـا ً حركــة
بنــاء ونضــال مســتمر ضــد العصبيــات واألنانيــات واملصالــح الشــخصية والفئويــة
والحزبيــة واملناطقيــة ،والثــورة دائمــا ً هــي عمــل ومســؤولية وفكــر حــ ّر يرفــض
التبعيــة والوصايــة األجنبيــة وهــي ثــورة يف الوعــي الوطنــي باتجــاه كل مــا هــو
ٌ
ـادرات إيجابيــة لصالــح الوطــن واملواطــن ،وبرامــج
إنســاني وقيمــي ،وهــي دومـا ً مبـ
عمــل وتفــان وإيثــار وتضحيــات مــن أجــل مصالــح الشــعب العليــا ،ويف هــذا الصــدد
يجــب أن نتذكــر التضحيــات التــي قدمهــا أبنــاء شــعبنا اليمنــي الكريــم منــذ قيــام
ثــورة الـ26مــن ســبتمرب بكثــر مــن االعتــزاز ،برغــم مــرارة مــا آلــت إليــه ثــورة
ســبتمرب ونظامهــا الجمهــوري مــن جمــود حالهــا كحــال بقيــة الثــورات العربيــة،
لكــن تبقــى لثــورة ســبتمرب أهدافهــا الســتة الخالــدة كقابليــة لالســتمرار والحيــاة
والتفاعــل وخلــق اآلمــال الوطنيــة الكبــرة بمســتقبل يمنــي مزدهــر بــإذن اللــه.
ولــو جئنــا إىل أهــداف ثــورة الســادس والعرشيــن مــن ســبتمرب الســتة لوجدنــا أن
النظــام الســعودي هــو الــذي وقــف يف وجــه كل املحــاوالت لتحقيقهــا ،فالتحــرر مــن
االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكــم جمهــوري عــادل وإزالــة الفــوارق
واالمتيــازات بــن الطبقــات هــو أول أهــداف ثــورة الســادس والعرشيــن من ســبتمرب.
فتحررنــا مــن االســتبداد املحــي لنواجــه اســتبداد إقليمــي يف كل شــئوننا وتحكــم يف
كل قراراتنــا ،وتحررنــا مــن االحتــال الربيطانــي املبــارش لنواجــه احتــاال ً عــر أدواته
يف املنطقــة ،ورفعنــا علــم الجمهوريــة اليمنيــة عاليـا ً لتأتــي اآلليــات الغازيــة بأعــام
الســعودية واإلمــارات وعــى متنهــا مــن يدعــون حمايــة الجمهوريــة عــى ظهــور
الدبابــات امللكيــة الســعودية واملشــائخية اإلماراتيــة.
وهــا هــو شــعبنا اليمنــي مــن رشقــه إىل غربــه ،ومــن شــماله إىل جنوبــه يقــف صفـا ً
واحــدا ً يف كل املياديــن؛ يجمعهــم الوطــن ،ويواجهــون املحتــل ،ويحافظون عــى النظام
الجمهــوري ،وهــذا هــو الدفــاع املقــدس عــن هــذا الهــدف الــذي مــن املؤســف أننــا
بعــد 55عام ـا ً منــذ أعلنتــه ثــورة الســادس والعرشيــن مــن ســبتمرب ال زلنــا نقــاوم
مؤامراتهــم لتحقيــق وبنــاء جيــش وطنــي قــوي لحمايــة البــاد وحراســة الثــورة
ومكاســبها .هــذا هــو هــدف الثــورة الســبتمربية الــذي قــاوم النظــام الســعودي
تحقيقــه مــرورا ً بإشــعال الحــروب إلنهــاك الجيــش اليمنــي وصــوال ً إىل تفكيكــه
تحــت مســمى الهيكلــة ثــم اســتهدافه بشــكل مبــارش يف عدوانــه الغاشــم ،وهــا هــو
الجيــش اليمنــي مســنودا ً باللجــان الشــعبية يواجــه كل تلــك املؤامــرات وينتقــل إىل
مربعــات متقدمــة يف كل املجــاالت لتطــال قوتــه عمــق األرايض الســعودية ،وقريب ـا ً يف
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اإلمــارات وغريهــا ،وهــذا هــو االمتــداد الصحيــح والدفــاع املقــدس عــن هــذا الهــدف
الســامي مــن أهــداف الثــورة.
كمــا أن رفــع مســتوى الشــعب يف كل املجــاالت االقتصــادي والســيايس واالجتماعــي
والثقــايف وإنشــاء مجتمــع ديمقراطــي وتحقيــق الوحــدة اليمنيــة يف إطــار الوحــدة
العربيــة الشــاملة هــي نفســها مــن أهــداف الســادس والعرشيــن مــن ســبتمرب كانــت
وال زالــت محــط مؤامــرات النظــام الســعودي وشــعبنا اليمنــي اليــوم يدافــع بــكل
رشاســة عنهــا وستســقط كل محــاوالت األعــداء لوأدهــا.
شعبنا اليمني العظيم
نحتفــل اليــوم بالذكــرى الـــ 55لثــورة الـ26مــن ســبتمرب ،يف ظــل مــا نعانيــه مــن
عــدوان وحصــار ظالــم  -غــر مــروع وال مــرر  -يشــنه عــى بلدنــا العربــي املســلم
تحالــف الــر والعــدوان واإلرهــاب الســعودي األمريكــي اإلماراتــي مســتهدفا ً الوطــن
اليمنــي أرضــا ً وإنســانا ً حــارضا ً ومســتقبالً ،ويف ظــل تواطــؤ وصمــت رســمي
عربــي إســامي دويل مريــب مكــن هــذا العــدوان مــن التمــادي يف جرائمــه ومجــازره
وانتهاكاتــه الوحشــية لــكل قوانــن الحــرب ،والقانــون الــدويل اإلنســاني فضـاً عــن
قوانــن اإلســام واإلنســانية،
وبرغــم مــا ألحقــه العــدوان مــن دمــار وخــراب طــال كل شــر مــن أرض وطننــا
اليمنــي الحبيــب ،وبرغــم عــرات اآلالف من الشــهداء والجرحــى واملعوقــن والنازحني
إال أنــه فشــل – بحمــد اللــه  -يف كــر إرادة شــعبنا الح ـ ّر الكريــم شــعب ســبتمرب
وأكتوبــر ،الــذي هــب فيــه األحــرار والرشفــاء للتصــدي للعــدوان بــكل الســبل
املتاحــة ،فــكان هــذا الصمــود والصــر والتصــدي العظيــم ،الــذي يســجل فيــه أبنــاء
اليمــن األحــرار ملحمــة الصمــود الكــرى بوجــه تحالــف الــر والعــدوان العاملــي،
ويفشــلون أهدافــه الرشيــرة العســكرية والسياســية واألمنيــة واإلعالميــة ،ويحبطــون
بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل وبعظيــم تضحيــات الشــعب اليمنــي الحــر األبــي
 مخططــات تحالــف أعتــى القــوى العســكرية واملاليــة والسياســية واإلرهابيــة يفالعالــم وعــى مــدى قرابــة األعــوام الثالثــة.
أيها األخوة واألخوات
نؤكــد عــى مواقفنــا املبدئيــة التــي تحدثنــا عنهــا يف األيــام املاضيــة مــن حرصنــا
عــى الســام الشــامل والعــادل الــذي يحفــظ لليمــن وشــعبه كرامتــه واســتقالله
وتضحياتــه وكذلــك حرصنــا الدائــم عــى العمــل بــكل الطاقــات لبنــاء واقعنــا الداخيل
للتصــدي لــكل املؤامــرات وتعزيــز عوامــل الصمــود يف مواجهــة العــدوان حتــى
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الوصــول إىل النــر بــإذن اللــه تعــاىل ،وكل ذلــك يتطلــب العمــل بــكل مســئولية مــن
الجميــع كل يف ميــدان عملــه ،ويف املقدمــة املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ
وكل مؤسســات الدولــة لتحقيــق اإلصالحــات عــى كل املســتويات اإلداريــة واالقتصادية
والرقابيــة والقضائيــة بمــا يســهم يف تقديــم مــا أمكــن مــن الخدمــات لهــذا الشــعب
املعطــاء الــذي عانــى وصــر وصابــر رغــم حجــم املعانــاة واالســتهداف مبتغيــا ً
بذلــك تحقيــق النــر والعــزة واالســتقالل.
وكنــا قبــل عــام ويف خطابنــا يف الذكــرى الرابعــة والخمســن لثــورة الســادس
والعرشيــن مــن ســبتمرب قــد قدمنــا مبــادرة لوقــف األعمــال العســكرية إال أن النظــام
الســعودي وأدواتــه ال يملكــون قــرارا ً وال يحملــون قيمــا ً وال مرشوعــا اســتمروا يف
غيهــم وعدوانهــم ،ولنؤكــد أننــا أصحــاب القــرار اليمنــي نعــرف مــن نقاتــل ومتــى
وأيــن ونمتلــك قرارنــا يف الدفــاع عــن أنفســنا ،نؤكــد أننــا ال زلنــا عــى موقفنــا فــإن
كان للتحالــف مــن قــرار فــا زال عندنــا الجــرأة واالســتعداد لوقــف الرضبــات
الصاروخيــة خــارج حــدود الجمهوريــة اليمنيــة مقابــل وقــف الغــارات الجويــة
كمقدمــة إليقــاف العمليــات العســكرية يف الحــدود وجبهــات الداخــل للتهيئــة للدخول
يف حــوار مــع قــوى العــدوان ومــع القــوى السياســية اليمنيــة ،ونأمــل أن تلقــى هــذه
املبــادرة آذانــا ً صاغيــة ،ويف نفــس الوقــت نهيــب بالجيــش واللجــان وكافــة أبنــاء
الشــعب باالســتعداد ملرحلــة جديــدة مــن مواجهــة تصعيــد العــدوان عــى كافــة
املحــاور القتاليــة فــا خيــار أمامنــا إال الصمــود حتــى تحقيــق النــر.
نعم أيها األخوة واألخوات الكرام
تطــل علينــا الذكــرى الـ 55لثــورة الـ26مــن ســبتمرب وأبناؤكــم وإخوانكم مــن أبطال
الجيــش واللجــان الشــعبية يواصلــون ملحمــة التصــدي والصمــود واالنتصــار عــى
جحافــل الغــزو والعــدوان يف طــول اليمــن وعرضــه يرعاهــم اللــه بعنايتــه ،ويؤازرهم
شــعب اإليمــان والحكمــة ،يدافعــون عــن أقــدس وأنبــل القيــم الدينيــة والوطنيــة عــن
معانــي ســبتمرب وأكتوبــر و 22مايــو ،ويــذودون عــن األرض والعــرض ،وعــن حــارض
اليمــن ومســتقبله ووجــوده.
فألولئــك األبطــال امليامــن يف الجيــش واللجــان الشــعبية ،ولرجــال القبائــل ،وللقــوة
الصاروخيــة الربيــة والبحريــة ،ولــكل فــرد يف هــذا الشــعب أزكــى التحايــا وأنبــل
معانــي العرفــان والوفــاء الخالــد.
ويف الختــام نبتهــل إىل اللــه العزيــز أن يتغمــد الشــهداء بالرحمــة واملغفــرة ،وأن يمــن
بالشــفاء عــى الجرحــى واملصابــن وأن يفــك أرس األرسى إنــه ســميع مجيــب الدعــاء.
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وكل عام واليمن وأحراره بخري
والسالم عليكم ورحمة الله.
وألقــى مستشــار الرئاســة املناضــل اللــواء الركــن خالــد بــاراس كلمــة مناضــي
الثــورة اليمنيــة أكــد فيهــا مــا تمثلــه ثــورة الســادس والعرشيــن مــن ســبتمرب مــن
قيمــة تاريخيــة وثقافيــة وشــعبية تعكــس النضــال اليمنــي املســتمر مــن اجــل
املصالــح الفضــى للشــعب اليمنــي واســتقالله وحريتــه وكرامتــه.
وأشــار إىل تــوارث األجيــال لقيــم النضــال والحــرص عــى ان تلبــي الثــورات تطلعــات
الشــعب وتضحياتــه وهــو مــا جعــل القيمــة الثوريــة حــارضه بقــوه يف الوعــي
اليمنــي ..مســتدال بانتهــاء زخــم مــا ســمي بالربيــع العربــي خــال ســنوات قليلــة
وبقــاء االحتفــاء والزخــم الثــوري املرتبــط بالشــعوب بشــكل حقيقــي يف الوعــي العام
واالحتفــاء بــه منــذ عقــود.
وأكــد اللــواء بــاراس أن الشــعوب األصيلــة عــر التاريــخ كالشــعب اليمنــي هــي التــي
تمتلــك تراثــا ثوريــا ولهــا أمجــاد تاريخيــة تجعلهــا عصيــة عــى الكــر واالحتــال..
مبــرا بقــرب االنتصــار الكامــل للشــعب اليمنــي عــى الغــزاة واملحتلــن.
مــن جانبــه أوضــح رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور مــا
مثلتــه ثــورة الـــ 26مــن ســبتمرب مــن ريــادة عــى مســتوى شــبه الجزيــرة العربيــة
وإرســائها لنظــام جمهــوري تشــاركي شــعبي ســباق.
ونــوه برمزيــة وقيمــة الحديــث اليــوم عــن ثــورة  26ســبتمرب مــن القــر الجمهوري
بصنعــاء مــع كوكبــة مــن املناضلــن واملقاومــن للعــدوان وتحالــف أكثــر مــن 16
دولــة وليــس مــن أجنحــة الفنــادق يف الخــارج.
وأكــد الدكتــور بــن حبتــور االســتمرار يف مقاومــة املحتلــن الجــدد لبعــض املناطــق
اليمنيــة يف ظــل العــدوان الغاشــم عــى اليمــن حتــى تحريــر كل شــر مــن األرض
اليمنيــة ومتابعــة االنتصــارات يف كل الجبهــات.
وأشــاد بمــا يســطره أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية مــن مالحــم بطوليــة
وانجــازات تاريخيــة واســتقاء قيــم النضــال مــن الرعيــل األول مــن املناضلــن الذيــن
قــادوا الثــورات يف اليمــن 26ســبتمرب و 14أكتوبــر و 30نوفمــر و 21ســبتمرب وحتــى
تحقــق كل أهــداف تلــك النضــاالت والتضحيــات التــي تتمحــور حــول تحــرر اليمــن
مــن الهيمنــة.
وأشــار رئيــس الــوزراء إىل الســام كقيمــة يمنيــة مرتبطــة بحــب الحياة لدى الشــعب
اليمنــي الــذي يجيــد أيضــا الدفــاع عــن النفــس والقــرار الوطنــي ومواجهــة العــدوان
242

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

املفــروض عليــه بتضحيــات الجيــش واللجــان الشــعبية الذيــن يمثلــون أيضــا أبطــاال
يف صناعــة الحيــاة وكــذا دورهــم يف الزراعــة والصناعــة وغريهــا.
وجــدد التأكيــد عــى أن املعركــة اليــوم معركــة فاصلــة يف تاريخ اليمــن كونهــا الحرب
األوىل التــي تتحالــف فيهــا كل قــوى الظلــم والعــدوان ضــد إرادة اليمــن يف التحــرر من
التبعيــة والهيمنة.
وشــدد الدكتــور بــن حبتــور عــى رضورة مواجهــة اســتهداف الجبهــة الداخليــة مــن
قبــل العــدوان ..وقــال «إن الجميــع معنــي بتعزيــز التفاهمــات التــي عمقــت تماســك
الجبهــة الداخليــة مؤخــرا ضــد أي اســتهداف وتربــص مــن قــوى الــر باليمــن
وجبهتــه الداخليــة التــي يراهــن العــدو عليهــا فيمــا يراهــن اليمنيــون عــى العقــل
والحكمــة دومــا فينتــرون».
كمــا أكــد عــى رضورة االهتمــام والعنايــة بــأرس الشــهداء وبالجرحــى واألرسى
باعتبــار ذلــك واجــب وطنــي ومســئولية عــى الجميــع.
واختتــم رئيــس مجلــس الــوزراء كلمتــه بالتهنئــة للقيــادة السياســية والشــعب
اليمنــي بأعيــاد الثــورات اليمنيــة ومــا يتحقــق مــن انتصــارات يف كل الجبهــات.

وزارة اإلعالم ووكالة سبأ تهنئان الرئيس الصماد مبناسبة أعياد
الثورة
[/26سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفعــت وزارة اإلعــام واملؤسســات التابعــة ووكالــة األنبــاء اليمنيــة ســبأ برقيــة تهنئــة
لــأخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى والشــعب اليمنــي بمناســبة
أعيــاد الثــورة  21ســبتمرب و 26ســبتمرب و 14أكتوبــر.
وعــرت وزارة اإلعــام ووكالــة ســبأ عــن أحــر التهانــي والتربيــكات للقيــادة
السياســية والشــعب اليمنــي بهــذه املناســبات الوطنيــة التــي تأتــي وشــعبنا يقــدم
التضحيــات الكبــرة يف مواجهــة عــدوان ســافر تجســيدا لقيــم التحــرر التــي حملهــا
ثــوار ومناضــي ثــورة الســادس والعرشيــن مــن ســبتمرب رافضــا الخنــوع لقــوى
الهيمنــة واإلســتكبار.
وأكدتــا أن االحتفــاء بأعيــاد الثــورة اليمنيــة يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي يمــر
بهــا الوطــن تعبــرا عــن صمــود وتالحــم واصطفــاف الشــعب اليمنــي يف مواجهــة
التحديــات واملؤامــرات التــي تحــاك ضــده للنيــل مــن وحدتــه وســيادته واســتقالله.
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وأشــارت وزارة اإلعــام ووكالــة ســبأ إىل أن ثــورة الســادس والعرشيــن مــن ســبتمرب
مثلــت نقطــة تحــول يف مســار النضــال الوطنــي وواحديــة الثــورة اليمنيــة 21
ســبتمرب و 26ســبتمرب و 14أكتوبــر.
وأشــادتا بمــا يســطره أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية املرابطــن يف مواقــع
العــزة والــرف مــن مالحــم بطوليــة وصمــود أســطوري يف مواجهــة العــدوان الــذي
يســتهدف اليمــن أرضــا وإنســانا ..ســائلة املــوىل عــز وجــل أن يعيــد هــذه املناســبة
وقــد تحقــق للشــعب اليمنــي كل مــا يصبــوا إليــه مــن رفعــة وتقــدم وإنتصــار.

وزارة املالية تهنئ الرئيس الصماد والشعب اليمني مبناسبة أعياد
الثورة
[/26سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
هنــأت وزارة املاليــة والوحــدات التابعــة لهــا األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى والشــعب اليمنــي العظيــم بمناســبة أعيــاد الثــورة  21ســبتمرب و26
ســبتمرب و 14أكتوبــر.
وأكــدت وزارة املاليــة والوحــدات التابعــة لهــا أن اإلحتفــال بأعيــاد الثــورة يأتــي
واليمــن مــا يــزال يواجــه أعتــى عــدوان وحصــار عرفــه التاريــخ ،رافضــا الخنــوع
لقــوى الهيمنــة واإلســتكبار وفــا ًء لتضحيــات املناضلــن والشــهداء الذيــن رووا
بدمائهــم تــراب الوطــن.
واعتــرت أن اإلحتفــال بهــذه األعيــاد الوطنيــة يف ظــل هــذه الظــروف الصعبــة
واإلســتثنائية ،يؤكــد إســتمرار الشــعب اليمنــي يف مســاره النضــايل لتحقيــق أهــداف
ثوراتــه الخالــدة التــي قــدم يف ســبيلها التضحيــات الجســام مــن أجــل التحــرر
واإلســتقالل وتحقيــق تطلعاتــه يف الحريــة والكرامــة والعــزة.
وأشــادت وزارة املاليــة والوحــدات التابعــة لهــا بالبطــوالت التــي يســطرها الجيــش
واللجــان الشــعبية يف مختلــف مواقــع الــرف والبطولــة يف مواجهــة قــوى الغــزو
والعــدوان وإفشــال مخططاتــه ..ســائلة املــوىل جلــت قدرتــه أن يعيــد هذه املناســبات
عــى الوطــن وقــد تحقــق لــه النــر املــؤزر.
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حمافظ مأرب يهنئ قائد الثورة والرئيس الصماد بأعياد الثورة
[/26سبتمرب ]2017/مأرب  -سبأ:
هنــأ محافــظ مــأرب أحمــد عبداللــه مجيديــع قائــد الثــورة الســيد عبــد امللــك بــدر
الديــن الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد بأعيــاد
ثورتــي الـــ 21والـــ 26مــن ســبتمرب املجيدتــن.
وعــر املحافــظ مجيديــع عــن أحــر التهانــي والتربيــكات بهــذه املناســبات الوطنيــة
التــي تحــل والشــعب اليمنــي يواجــه عــدوان غاشــم وحصــار جائــر للعــام الثالــث
عــى التــوايل مــن قبــل تحالــف العــدوان الســعودي األمريكــي.
وقــال «إن مــا يعيشــه الوطــن يف ظــل هــذه االحتفــاالت مــن تجديــد لــروح الثــورات
وقيمهــا وألقهــا وبهــدى مــن أهدافهــا العظيمــة التــي تعملــون اليــوم عــى حمــل
لوائهــا والدفــع بهــا قدمــا ومعكــم كل الرشفــاء مــن أبنــاء اليمــن يؤكــد بجــاء
إخالصكــم وديمومــة عطائكــم وبمــا يعيــد بنــاء اليمــن ،بعــد النــر املــؤزر عــى
العــدوان الســعودي وعمالئــه ويضــع أســس ومعالــم االنطــاق صــوب الغــد املــرق
الــذي يلبــي تطلعــات وطمــوح الشــعب اليمنــي باســتعادة دولتهــم مــن براثــن
العــدوان واملحتلــن».
وأشــاد محافــظ مــأرب بتضحيــات أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية املرابطــن يف
جبهــات العــزة والــرف دفاعــا عــن الوطــن وعزتــه وكرامتــه.

حمافظ احلديدة يهنئ القيادة السياسية بأعياد الثورة اخلالدة
[/26سبتمرب ]2017/الحديدة  -سبأ:
هنــأ محافــظ الحديــدة حســن أحمــد الهيــج رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ
صالــح الصمــاد ونائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة ورئيــس الــوزراء
الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور بمناســبة أعيــاد الثــورة  26ســبتمرب و 14أكتوبــر
الخالــدة.
وعــر املحافــظ الهيــج عــن أحــر التهانــي والتربيــكات للقيــادة السياســية وكل أبنــاء
الوطــن بهــذه املناســبة الوطنيــة التــي يحتفــي بهــا الشــعب اليمنــي وهــو يواجــه
عــدوان غاشــم وحصــار.
وأشــار إىل أن اإلحتفــال باألعيــاد الوطنيــة يف هــذه املرحلــة الحرجــة التــي يمــر بهــا
الوطــن ،يؤكــد رفــض الشــعب اليمنــي لكافــة أشــكال الوصايــة واإلرتهــان التــي
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تســعى قــوى العــدوان إىل فرضهــا عــى اليمــن.
وجــددت قيــادة الســلطة املحليــة بالحديــدة العهــد للقيــادة السياســية أنهــا ســتظل
كمــا عهدهــا الجميــع وفيًــة لهــذا الوطــن وخدمــة أبنــاءه ..مشــيدا بــدور أبطــال
الجيــش واللجــان الشــعبية وصمــود الشــعب يف مواجهــة العــدوان ،ســائال املــوىل
العــي القديــر أن يعيــد هــذه املناســبات الوطنيــة وقــد تحقــق للوطــن الوطــن األمــن
واالســتقرار.

قيادة حمافظة رمية تهنئ الرئيس الصماد والشعب اليمني بأعياد
الثورة
[/26سبتمرب ]2017/ريمة  -سبأ:
هنــأت قيــادة الســلطة املحليــة بمحافظــة ريمــة واملكاتــب التنفيذيــة األخ صالــح
الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى والشــعب اليمنــي بأعيــاد ثورتــي الـــ21
والـــ 26مــن ســبتمرب املجيدتــن.
وأشــار محافــظ ريمــة حســن العمــري إىل أن اإلحتفــال بهــذه األعيــاد الوطنيــة،
يؤكــد تالحــم الشــعب اليمنــي وصمــوده يف مواجهــة التحديــات ،وخاصــة يف ظــل مــا
تتعــرض لــه البــاد مــن عــدوان وحصــار جائــر.
وأشــاد بالبطــوالت التــي يجرتحهــا أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية وكــذا إنجازات
القــوة الصاروخيــة يف ردع قــوى العــدوان والغــزاة.
وأكــد أن صمــود الشــعب اليمنــي يف مواجهــة العــدوان ،يعكــس وعيــه بمخططــات
العــدوان وأنــه شــعب عــي عــى اإلنكســار مهمــا تكالبــت عليــه قــوى العــدوان.

قيادة حمافظة حجة تهنئ بأعياد ثورتي  21و  26سبتمرب
[/26سبتمرب ]2017/حجة  -سبأ:
هنــأت قيــادة محافظــة حجــة قائــد الثــورة الســيد عبــد امللــك الحوثــي ورئيــس
املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد بأعيــاد ثورتــي الـــ 21والـــ 26مــن
ســبتمرب.
وعــرت قيــادة محافظــة حجــة عــن أحــر التهانــي للقيــادة السياســية والشــعب
اليمنــي بهــذه املناســبات الوطنيــة التــي يعيــش اليمنيــن أفراحهــا رغــم العــدوان
والحصــار ويف ظــل صمــود شــعبي أمــام أعتــى عــدوان إرتكــب أبشــع املجــازر.
246

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

وأشــار البيــان إىل أن أبنــاء محافظــة حجــة ماضــون لتحقيــق أهــداف الثــورة يف
التحــرر مــن التبعيــة والوصايــة الخارجيــة وصــوال إىل تحقيــق النــر املــؤزر عــى
تحالــف العــدوان اإلجرامــي.
وثمنــت قيــادة املحافظــة املالحــم البطوليــة واالنتصــارات األســطورية والتضحيــات
التــي يقدمهــا أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية املرابطني يف جبهــات العــزة والرشف
دفاعــا عــن الوطــن وعزتــه وكرامتــه والــذود عــن ترابــه الطاهــر.

القائم بأعمال حمافظ سقطرى يهنئ مبناسبة العيد الـ  55لثورة 26
سبتمرب
[/26سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
هنــأ القائــم بأعمــال محافــظ ســقطرى هاشــم ســعد الســقطري األخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة
ورئيــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور بمناســبة أعيــاد الثــورة 26
ســبتمرب و 14أكتوبــر.
وأشــار القائــم بأعمــال محافــظ ســقطرى إىل أن اإلحتفــال باألعيــاد الوطنيــة يف هــذه
املرحلــة الحرجــة التــي يمــر بهــا الوطــن جــراء العــدوان الغاشــم ،يؤكــد بمــا ال يــدع
مجــال للشــك رفــض الشــعب اليمنــي لكافــة أشــكال الوصايــة واإلرتهــان الــذي
تســعى قــوى العــدوان فرضهــا عــى اليمــن.
وأشــاد بــدور أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية والقــوة الصاروخيــة يف حمايــة
الوطــن وترابــه الطاهــر ..منوهــا بالصمــود األســطوري الــذي جســده الشــعب
اليمنــي منــذ بدايــة العــدوان وتمســكه باملبــادئ والثوابــت الوطنيــة والوقــوف يف
وجــه العــدوان بــكل قــوة وإستبســال.
وجــددت قيــادة الســلطة املحليــة بأرخبيــل ســقطرى العهــد والوفــاء للقيــادة
السياســية العليــا أنهــا ســتظل إىل جانبهــا وتســتلهم منهــا قيــم الوفــاء والفــداء
واإلخــاص للوطــن ..ســائال اللــه العــي القديــر أن يعيــد هــذه املناســبات الوطنيــة
والوطــن ينعــم باألمــن واالســتقرار.
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النادي اليمني للتنسيق مع دول بريكس يهنئ الرئيس الصماد
بأعياد الثورة
[/26سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
هنــأ النــادي اليمنــي للتنســيق مــع دول الربيكــس ،األخ صالــح الصمــاد رئيــس
املجلــس الســيايس األعــى وأبنــاء الشــعب اليمنــي بمناســبة اإلحتفــاالت بأعيــاد الثورة
 21ســبتمرب و 26ســبتمرب و 14أكتوبــر.
وأشــار رئيــس النــادي عــي إســحاق يف برقيــة التهنئــة إىل أن هــذه املناســبات تحــل
عــى الوطــن وهــو يواجــه أخطــر التحديــات التــي مــرت عليــه عــر التاريــخ مــن
قتــل وحصــار وتدمــر لــكل مقدراتــه الوطنيــة.
وأوضــح أن إحتفــال الشــعب اليمنــي بثوراتــه يأتــي يف ظــل ظــروف إســتثنائية
ومصرييــة يف غايــة األهميــة ومســار نضــايل يضــع أمــام أعــن العالــم رســالة ال
يمكــن تجاهلهــا أو إغفالهــا ألنهــا تعكــس إرادة شــعب وتلهفــه إىل الحريــة والكرامــة.
واعتــر رئيــس وأعضــاء النــادي اليمنــي للتنســيق مــع دول الربيكــس أن هــذه األعياد
الوطنيــة ثمــرة صمــود ونضــاالت الشــعب اليمنــي ونقطــة مضيئــة نحــو تطلعاتــه
ورســالة اعتــزاز وشــموخ وصمــود أمــام كل مــن تســول لــه نفســه النيــل منــه.
وأعــرب عــن التقديــر للجهــود الجبــارة للقيــادة السياســية مــن أجــل توحيــد الصــف
وتمتــن الجبهــة الداخليــة ملواجهــة املــروع االســتعماري..مؤكدا الوقــوف إىل جانبهــا
يف التصــدي لــكل التحديــات والعمــل ملــا مــن شــأنه ثبــات الجبهــة االقتصاديــة
يف وجــه العــدوان واملســاهمة يف تعزيــز قــدرات اليمــن االقتصاديــة واالســتثمارية
والتنمويــة تلبيــة لتحقيــق تطلعــات كافــة أبنــاء اليمــن يف ظــل وطــن آمــن ومســتقر.
وحيــا النــادي اليمنــي للتنســيق مــع دول الربيكــس أبطــال الجيــش واللجــان
الشــعبية ومــا يســطرونه مــن مالحــم أســطورية يف مواجهــة العــدو والدفــاع عــن
الوطــن أرضــا وإنســانا.

الرئيس الصماد يتسلم درع وثيقة الشرف القبلية
[/08أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
تســلم األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء درع وثيقــة الــرف القبليــة مــن رئيــس مجلــس التالحــم القبيل
الشــيخ ضيــف اللــه رســام وعــدد مــن قيــادات ومؤســي املجلــس ،تقديــرا ألدواره
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الوطنيــة يف تالحــم الجبهــة الداخليــة ودعمــه لتفعيــل وثيقــة الــرف القبليــة.
وعــر الرئيــس الصمــاد عــن شــكره ملجلــس التالحــم القبــي وأعضائــه مــن مشــائخ
وحكمــاء اليمــن عــى هــذا التقديــر ..معربــا عــن اعتــزازه كثــرا بالقبيلــة التــي تمثــل
كل اليمنيــن مــن مختلــف األحــزاب واملكونــات واالتجاهــات والتــي يفخــر الجميــع
باالنتســاب أليهــا وهويتهــا الجامعــة وروحهــا الســامية.
ورحــب باملشــائخ والحكمــاء الحارضين..الفتــا إىل املجتمعــات العربيــة التــي
اســتهدفتها موجــة العــدوان األمريكــي وكيــف تــم إضعــاف القبيلــة فيهــا عــى مــدى
عقــود فيمــا القبيلــة اليمنيــة بقيــت قويــة ومتماســكة وســاهمت يف احتــواء موجــات
النــزوح داخليــا وصــد العــدوان والغــزاة.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى الــدور الرئيــي للقبيلــة اليمنيــة يف
تعزيــز تماســك املجتمــع واليمــن ككل ومواجهــة املؤامــرات والهجمــة الخارجيــة
باملرتزقــة وداعــش والقاعــدة وغريهــا.
وأكــد أن هــذه امليــزة املتمثلــة يف القبيلــة اليمنيــة جعلــت اليمــن يف وضــع فريــد مــن
الصمــود والتحــدي واملواجهــة والتماســك يف مواجهــة العــدوان ومخططاتــه لتفتــت
املجتمــع اليمنــي ..مذكــرا بــدور القبيلــة يف الحفــاظ عــى الجبهــة الداخليــة مــن
االنهيــار فيمــا إنهــارت جيــوش يف الــدول األخــرى خــال األيــام األوىل مــن املواجهــة.
وكان رئيــس مجلــس التالحــم القبــي الشــيخ ضيــف اللــه رســام قــد أشــاد بــدور
الرئيــس الصمــاد يف تماســك الجبهــة الداخليــة وتالحــم القبيلــة باإلضافــة إىل كونــه
أحــد مؤســي التالحــم القبــي ودوره الكبــر يف اإلمســاك بزمــام األمــور يف هــذه
املرحلــة الصعبــة.
واســتعرض رســام أدوار القبيلــة اليمنيــة يف مثــل هــذه املراحــل مــن تاريــخ اليمــن
ومــا تمثلــه مــن نقطــة ارتــكاز يف الصمــود األســطوري يف وجــه العــدوان ..الفتــا إىل
أن مجلــس التالحــم القبــي ســيطلق قريبــا مبــادرة وطنيــة للمصالحــة الداخليــة.

وزير الدفاع ورئيس األركان يرفعان برقية تهنئة مبناسبة العيد الـ
 54لثورة  14أكتوبر
[/13أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفــع وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي ورئيــس هيئــة األركان
العامــة اللــواء الركــن محمــد عبدالكريــم الغمــاري برقيــة تهنئــة إىل قائــد الثــورة
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الســيد عبــد امللــك بــدر الديــن الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح
الصمــاد ونائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء
املجلــس الســيايس األعــى بمناســبة العيــد الـــ 54لثــورة  14أكتوبــر الخالــدة .فيمــا
يــي نــص الربقيــة:
بعظيــم الــرف والفخــر واالعتــزاز يســعدنا أن نهنئكــم وكافــة أبنــاء الشــعب اليمني
املجاهــد الصابــر بمناســبة العيــد الوطنــي الرابــع والخمســن لثــورة الـــ  14مــن
أكتوبــر املجيــدة ،وأن نرفــع لكــم باســم قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان
العامــة وقــادة وضبــاط وصــف وجنــود املؤسســة العســكرية واللجــان الشــعبية
املرابطــن يف كل الجبهــات واملياديــن أصــدق وأحــر التحايــا وأســمى آيــات التهانــي
والتربيــكات ،مــع أمنياتنــا لكــم بالتوفيــق والنجــاح الدائــم واملســتمر يف النهــوض
بمهامكــم الوطنيــة ومســؤولياتكم الجســيمة التــي تقــع عــى كاهلكــم يف ظــل ظروف
عصيبــة يعيشــها وطننــا الحبيــب وشــعبنا الصامــد يف كافــة املجــاالت السياســية
واالقتصاديــة والعســكرية واالجتماعيــة.
ونحــن ومــن منطلــق املســؤولية والواجــب الدينــي والوطنــي والعســكري واألخالقــي
الــذي يقــع علينــا كمنتســبني للمؤسســة العســكرية وإخواننــا مــن اللجــان الشــعبية
نعاهــد اللــه والوطــن ونعاهدكــم بــأن نكــون العــون والســند لتنفيــذ توجيهاتكــم
الحكيمــة الهادفــة إىل خدمــة الوطــن والــذود عــن ســيادته وحريتــه وكرامتــه وقــراره
الوطنــي ،ونعدكــم بتلقــن األعــداء املعتديــن مــن آل ســعود ومــن تحالــف معهــم مــن
األعــراب واملتأســلمني ،ومرتزقــة الداخــل البائعــن أنفســهم ووطنهــم بثمــن بخــس
أقــى دروس الحــرب ،وســننترص بــإذن اللــه لقيضتنــا العادلــة ,ولوطننــا الشــامخ
بتاريخــه وحضارتــه ,ولشــعبنا الصابــر املحتســب.
إن يف تاريــخ شــعبنا اليمنــي العظيــم أيامـا ً خالــدة يف ذاكرة ووجــدان أجيالــه املتعاقبة
وأحــد أكثــر هــذه األيــام خلــودا ً ذلــك اليــوم التاريخــي العظيــم الــذي انطلقــت فيــه
رشارة ثورتــه الشــعبية التحرريــة ضــد املســتعمر الربيطانــي البغيــض يف الـــ  14مــن
أكتوبــر 1963م حتــى تــم اجتثاثــه مــن أرض الوطــن الغــايل وأعلــن فيــه شــعبنا
زوال الهيمنــة االســتعمارية وإىل األبــد ،إال أن الذيــن يف قلوبهــم مــرض مــن األعــراب
الخانعــن لقــوة الــر األكــر (أمريــكا وإرسائيــل) الحاقديــن عــى ديننــا ووطننــا
وشــعبنا وتاريخنــا وحضارتنــا لــم يــرق لهــم وال ألســيادهم ذلــك فســعوا إىل التآمــر
ـدوان غاشــم تقــوده مملكــة الــر ومــن تحالــف معهــا مــن قــوى الطغيــان
لشــن عـ ٍ
مرتكبــة يف حــق كل أبنــاء الشــعب اليمنــي أبشــع الجرائــم ،ومســتهدفة كل مقومــات
الحيــاة فيــه ،مســخرة كل إمكانياتهــا املاديــة والبرشيــة والعســكرية والسياســية
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لتحقيــق أحــام املســتعمرين واملســتغلني لثــروات وخــرات الشــعوب ..فكشــفت
بتلــك األعمــال واملمارســات عــن فاشــيتها وحقدهــا وإفالســها األخالقــي والدينــي،
متناســية أن مــن يقــف أمامهــا هــو الشــعب اليمنــي الشــامخ الــذي ال يقبــل أن
تنكــر إرادتــه أو تلــن وأنــه عــر التاريــخ ال يخضــع أو يركــع لغــر اللــه ســبحانه
وتعــاىل ،ومهمــا حــاول األعــداء الرتويــج عــر وســائلهم اإلعالميــة أو عــر مرتزقتهــم
وطابورهــم الخامــس بأنهــم يدافعــون عــن الرشعيــة القاتلــة للشــعب اليمنــي فــإن
أعمالهــم عــى األرض تكشــف زيــف ادعاءاتهــم وتكشــف ســوءاتهم ،ومــا يحــدث يف
جنــوب الوطــن الغــايل مــن نهــب للخــرات وامتهــان لكرامــة اإلنســان لخــر دليــل
عــى ذلــك ..ونحــن هنــا نقــول لهــم هيهــات أن ينــال العــدو ومرتزقتــه مرادهــم،
فهــم كل يــوم يدفعــون الثمــن يف كل جبهــات العــزة والــرف يف الــر والبحــر ،ولنــا
الــرف الكبــر أن نكــون يف مقدمــة صفــوف أبنــاء الوطــن نــذود عــن وطننــا ضــد
املســتعمرين والخونــة والعمــاء ،وســنظل كذلــك حتــى نطهــر أرضنــا مــن دنــس
املحتلــن الجــدد ويتحقــق لنــا نــر اللــه املبــن.
ونحــن نحتفــل بهــذه املناســبة الوطنيــة العظيمــة نتذكــر مــن ســطروا بأرواحهــم
ودمائهــم الطاهــرة أروع املالحــم البطوليــة وجســدوا بإرادتهــم أن كرامــة اليمنــي
ال يمكــن أن تهــان أو أن تقبــل الظلــم واالســتعباد ،فدكــوا أوكار املســتعمر حتــى
خــرج ذليـاً وســيخرج اليــوم ذليـاً مهانـا ً تحــت أقــدام الرجــال البواســل مــن أبنــاء
الجيــش واللجــان الشــعبية وكل الرشفــاء مــن أبنــاء الوطــن الغــايل.
يف الختــام نهنئكــم بهــذه املناســبة الوطنيــة والتاريخيــة مؤكديــن لكــم ولــكل أبنــاء
شــعبنا اليمنــي املؤمــن بأننــا يف جاهزيــة تامة وعــى أهبــة االســتعداد لتقديــم أرواحنا
ودمائنــا رخيصــة يف ســبيل اللــه والدفــاع عــن ديننــا وعقيدتنــا وأرضنــا وقرارانــا
الوطنــي ولــن نســمح بعــودة االســتعمار ألرضنــا الطاهــرة مهمــا كانــت التضحيــات،
وأننــا بفضــل اللــه ســنكون عنــد مســتوى املســؤولية الوطنيــة التــي نحملهــا حتــى
يتحــرر كل الوطــن مــن املســتعمرين والخونــة والعمــاء وســتظل اليمــن حاضنــة
لــكل أبنائهــا املخلصــن ورافضــة لــكل املتســكعني والبائعــن أوطانهــم ومبادئهــم،
ومقــرة للغــزاة واملســتعمرين.
رحــم اللــه شــهدائنا ..ودعواتنــا بالشــفاء للجرحــى ..وفــرج اللــه القريــب عــن
أرسانــا ..النــر للوطــن وقواتــه املســلحة ولجانــه الشــعبية ..واملــوت لألعــداء.
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الرئيس الصماد يقيم حفل استقبال مبناسبة العيد الـ  54لثورة الـ
 14من أكتوبر
[/14أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
أقــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء ،حفــل اســتقبال بمناســبة العيــد الـــ  54لثــورة الـــ  14مــن
أكتوبــر املجيــدة ،بحضــور أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى ورئيــس مجلــس
النــواب ورئيــس حكومــة اإلنقــاذ والقائــم بأعمــال رئيــس مجلــس الشــورى وأعضــاء
مجالــس النــواب والشــورى والــوزراء ورئيــس مجلــس القضــاء األعــى وأعضــاء
املجلــس وأصحــاب الفضيلــة العلمــاء واملحافظــن والقيــادات القبليــة والشــخصيات
االجتماعيــة.
ويف الحفــل الــذي حــره ممثــي األحــزاب والتنظيمــات السياســية والقيــادات املدنيــة
والعســكرية واألمنيــة وممثــي الســلك الديبلومــايس ومنظمــات املجتمــع املدنــي
واالتحــادات والنقابــات وإتحــاد نســاء اليمــن والقطــاع النســائي والشــباب وممثــي
االتحــادات الرياضيــة واألدبــاء والكتــاب والفنانــن ..تبــادل الرئيــس الصمــاد مــع
الحارضيــن التهانــي بهــذه املناســبة الوطنيــة واملعــرة يف هــذا الظــرف عــن طبيعــة
الــراع مــع قــوى الهيمنــة واالســتكبار وقــوى االحتــال التــي ال تريــد لليمــن
الحريــة والســيادة واالســتقالل التــام والتــي شــنت عدوانهــا الغشــم وتحــارص اليمــن
منــذ ثــاث ســنوات يف محاولــة يائســة لعــودة الهيمنــة املطلقــة عــى اليمــن.
وعــر املشــاركون يف الفعاليــة عــن تهانيهــم للقيــادة السياســية بهــذه املناســبة التــي
يحتفــل بهــا الشــعب اليمنــي املوحــد واملتجانــس يف جبهــات املواجهــة.
وأشــادوا بمــا يســطره الجيــش واللجــان الشــعبية مــن مالحــم بطوليــة يف مواجهــة
قــوى العــدوان وكــذا صمــود وثبــات الشــعب اليمنــي بتكاتــف قبائــل اليمــن ورجالها
األحــرار ومؤسســات الدولــة وقياداتهــا واألحــزاب الوطنيــة.
والقــى رئيــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور كلمــة باملناســبة أشــار
فيهــا إىل القيمــة املعنويــة لألحتفــال بثــورة الـــ  14مــن أكتوبــر يف حيــاة الشــعب
اليمنــي والتــي تعــد مــن أعظــم املناســبات يف تاريــخ اليمــن بمــا تمثلــه مــن ذكــرى
لليــوم الــذي انطلقــت فيــه الــرارة األوىل لثــورة  14أكتوبــر مــن جبــال ردفــان
الشــماء ،التــي أجــرت االحتــال الربيطانــي عــى الرحيــل وقضــت عــى مخططاتــه
باســتمرار هيمنتــه عــى جنــوب اليمــن.
وأكــد أن مــا لقيــه املحتــل الربيطانــي هــو النهايــة الطبيعيــة لــكل غــازي أو محتــل..
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منوهــا بمــا قدمتــه كل القــوى السياســية حينهــا مــن رغبــة ليكــون يــوم الرابــع
عــر مــن أكتوبــر يــوم انطــاق لتصحيــح أي اختــال يف الوطــن.
وأشــار الدكتــور بــن حبتــور إىل أن الثــوار وحــدوا جنــوب اليمــن بعــد أن كان يتكــون
مــن  23ســلطنة وإمــارة ومشــيخة ومــا واجهتــه الطموحــات مــن أراء متطرفــة
وصعوبــات لكنهــا أبقــت الهــدف الرئيــي للثــوار الذيــن انطلقــوا مــن جبــال
شمســان بدعــم مــن صنعــاء وتعــز والبيضــاء وإب وكل املــدن اليمنيــة وهــو الوحــدة
اليمنيــة وتثبيتهــا وعــى أســس تتفــق عليهــا القــوى السياســية.
كمــا أكــد رئيــس الــوزراء أن التــرذم والتشــتت واالنفصــال ليــس مــن القيــم
والقضايــا التــي نــادى بهــا الثــوار األوائــل.
وأشــار إىل خطــورة املرحلــة الراهنــة التــي يمــر بهــا اليمــن ،مرحلــة التفتيــت
واملشــاريع الصغــرة التــي تعمــل عــى تقســيم اليمــن مــرة أخــرى ..وقــال» مــن هنــا
مــن القــر الجمهــوري مــن قاعــة  14أكتوبــر الــذي نحتفــل فيهــا بهــذه املناســبة
الوطنيــة ،نقــول أن الوحــدة أصبحــت راســخة يف عقــول ووجــدان كل اليمنيــن
وســيتم املحافظــة عليهــا مهمــا كان الثمــن».
وهنــأ رئيــس حكومــة اإلنقــاذ ،رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد
ونائبــه الدكتــور قاســم لبــوزة بهــذه املناســبة وقيادتهــم ســفينة الوطــن يف هــذه
الظــروف التــي يخــوض فيهــا اليمــن معركتــه املصرييــة ضــد  17دولــة ..كمــا
هنــأ الحارضيــن والشــخصيات والقــوى الوطنيــة وكل مــن ســاهم يف الرتتيــب لهــذه
الفعاليــة.

إحتفال مركزي بالعيد الـ  54لثورة الـ  14من أكتوبر مبحافظة تعز
[/14أكتوبر ]2017/تعز  -سبأ:
جــددت الجمهوريــة اليمنيــة دعوتهــا للنظــام الســعودي ومــن تحالــف معــه إىل
تحكيــم العقــل ومراجعــة مواقفــه مــن العــدوان عــى الشــعب اليمنــي وإنتهــاك
ســيادته بــدال مــن التصعيــد املســتمر لهــذه الحــرب البشــعة والظاملــة.
جــاء ذلــك يف كلمــة رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اإلحتفــال الجماهــري الــذي
أقيــم صبــاح اليــوم بمحافظــة تعز إحتفــا ًء بالعيــد الـــ  54لثــورة  14أكتوبــر املجيدة
والتــي ألقاهــا نيابــة عنــه مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود عبدالقــادر
الجنيــد.
وأكــد مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة يف الحفــل الــذي حــره وزيــر الخدمــة
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املدنيــة والتأمينــات طــال عقــان ومحافظــو محافظــات تعــز عبــده الجنــدي وإب
عبــد الواحــد صــاح ولحــج أحمــد جريــب وعــدد مــن القــادة العســكريني واألمنيــن
والوجهــاء واألعيــان وأبنــاء محافظــة تعــز ومختلــف محافظــات الجمهوريــة ،أن
النظــام الســعودي ســيكون هــو وحلفائــه الخــارس األكــر يف هــذه الحــرب التــي
أثبتــت األحــداث والتطــورات العســكرية وامليدانيــة مصداقيــة ذلــك.
كمــا أكــد فشــل العــدوان الســعودي يف تحقيــق أي نــر يذكــر يف مختلــف الجبهــات
العســكرية خاصــة جبهــات مــا وراء الحــدود ..وقــال « لــم يجــن تحالــف العــدوان
بقيــادة الســعودية الــذي قــارب الثــاث الســنوات إال الهزائــم والخيبــات رغــم تســخري
النظــام الســعودي وحلفائــه كل مــا لديهــم مــن إمكانيــات مــن األمــوال والســاح
إلرتكابــه أبشــع الجرائــم اإلنســانية بحــق الشــعب اليمنــي وتدمــر ممنهــج لبنيتــه
االقتصاديــة والتنمويــة والتاريخيــة والحضاريــة وحصــاره الجائــر».
وجــدد التأكيــد عــى أن خيــار الســام هــو الخيــار الوحيــد للشــعب اليمنــي ال
اإلستســام ..وأضــاف « ومــا زلنــا نطالــب بالتئــام فرقــاء العمــل الســيايس والحزبــي
عــى طاولــة حــوار واحــدة للخــروج بحلــول شــاملة منصفــة لــكل األطــراف دون
إمــاءات أو اشــراطات مســبقة».
ودعــا إىل بــدء صفحــة جديــدة يف التعاطــي مــع قضايــا الوطــن ومشــاكله عــر
الحــوار والتفاهــم الجــاد بعيــدا ً عــن أي تدخــات أو ضغــوط أو إمــاءات مــن أعــداء
الشــعب اليمنــي ..مؤكــدا أن الوطــن يتســع لــكل أبنــاءه وأن الجميــع مســؤولون عنــه
وعــى الحفــاظ عليــه والدفــاع عنــه والنهــوض بــه.
وأوضحــت كلمــة الرئيــس الصمــاد أن وقائــع التاريــخ أثبتــت أن الحــروب حتمــا
تصــل إىل نهايــات طــال الزمــن أو قــر وال يوجــد عــدوان مهمــا كانــت قوتــه
وجربوتــه وبطشــه اســتطاع إذالل وتركيــع شــعب متشــبث بأرضــه ووطنــه ناهيــك
عــن الشــعب اليمنــي ســليل عظمــاء التاريــخ واملســتند إىل مــوروث حافــل بالعطــاء
والعــزة واإلبــاء والكرامــة الــذي انتــر لثورتيــه ســبتمرب وأكتوبــر.
وتطرقــت إىل مــا مثلتــه ثــورة الـــ 14مــن أكتوبــر الخالــدة مــن قفــزة نوعيــة لنضال
الشــعب اليمنــي نحــو الحريــة واالنعتــاق مــن جحيــم الهيمنــة واالذالل الــذي مارســه
االحتــال الربيطانــي ضــد ابنــاء شــعبنا يف جنــوب الوطــن.
وأكــدت أن الثــورة اليمنيــة ثــورة واحــدة وقــد تجســدت واحديتهــا يف تالحــم أبنــاء
الشــعب اليمنــي شــماال وجنوبــا يف معركــة نضاليــة واحــدة خــاض فيهــا كل أبنــاء
الشــعب اليمنــي أروع املالحــم البطوليــة دفاعــا عــن ثورتــي ســبتمرب وأكتوبــر
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املجيدتــن وصــوال إىل انتصارهمــا بإجــاء املســتعمر الربيطانــي يف نوفمــر 1967م
وإفشــال محاولــة إجهــاض الثــورة الســبتمربية يف شــمال الوطــن فيمــا عــرف
بحصــار الســبعني يومــا مــن قبــل أعــداء الوطــن.
واســتعرضت مــا واجهتــه ثورتــي  26ســبتمرب و 14أكتوبــر املجيدتــن مــن تحديــات
وصعوبــات ومؤامــرات إلجهاضهمــا والقضــاء عليهمــا ..مؤكــدا أن اليمــن يواجــه
اليــوم ذات املؤامــرات والتحديــات يف محــاوالت بائســة الســتالب إرادة شــعبه وانتــزاع
قــرار ســيادته وحريتــه واســتقالله ليدخــل مرحلــة جديــدة مــن مراحــل النضــال
الثــوري التحــرري خاصــة بعــد ثــورة  21مــن ســبتمرب 2014م التــي انطلقــت
لتصحيــح مســارهما وإعــادة البوصلــة.
وقالــت « هــا نحــن نخــوض معركــة مصرييــة وفاصلــة يف تاريــخ شــعبنا يواجــه
فيهــا أبنــاء الشــعب بشــجاعة وبســالة وصمــود منقطــع النظــر أعتــى وأبشــع
عــدوان عرفــه التاريــخ البــري» ..الفتــا إىل أن صمــود الشــعب اليمنــي ملــا يقــارب
ثــاث ســنوات والثبــات خــال مواجهــة العــدوان يف مواقــع العــزة والكرامــة دليــل
عــى عظمتــه وتصميمــه عــى املــي نحــو تحقيــق حريتــه واســتقالله والخــروج مــن
عبــاءة التبعيــة واالرتهــان للخــارج ومواصلــة ثورتــه ضــد االســتبداد واالســتعمار
الجديــد مهمــا تغــرت أســاليبه ومســمياته وأدواتــه.
كمــا أكــدت أنــه لتحقيــق االنتصــار عــى قــوى البغــي والعــدوان فالبــد مــن مواصلــة
الصحــوة والتالحــم الشــعبي الجماهــري والســيايس مــن اجــل الدفــاع عــن الوطــن
وطــرد املحتلــن والقــوات الغازيــة لبالدنــا والتصــدي بــكل الوســائل والســبل وبمــا
لدينــا مــن خيــارات وإمكانيــات متاحة لهــذا العــدوان الرببــري الغاشــم وكل املؤامرات
التــي تســتهدف الوطــن ووحدتــه وأمنــه وســيادته واســتقالله.
ونوهــت كلمــة رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالــدور الثــوري ألبنــاء تعــز
وحرصهــم عــى تطهــر الوطــن بشــكل عــام ومحافظــة تعــز بشــكل خــاص مــن
املعتديــن واملســتعمرين الجــدد ..وقالــت» إننــا عــى يقــن أن أبنــاء تعــز األحــرار
لــن يســمحوا بــأن توصــم محافظتهــم بالخضــوع لالســتعمار بــأي صــورة كانــت
وســرفضون البقــاء تحــت الوصايــة أو يوصــم أبنائهــا باملرتزقــة والعمــاء ألنهــم
كانــوا مــن أوائــل الثــوار واألحــرار الذيــن ســاهموا يف إشــعال فتيــل الثــورة اليمنيــة
ســبتمرب وأكتوبــر وكان لهــم الــدور البــارز يف الدفــاع عنهــا».
ودعــت أبنــاء محافظــة تعــز واملحافظــات الجنوبيــة إىل التحــرك ملواجهــة هــذه
الجماعــات املتوحشــة وإســتعادة الــدور الوطنــي املــرف لهــذه املحافظــة ..وأضافت
«هنــاك اآلالف مــن أبنــاء هــذه املحافظــة يقاتلــون إلــی جانــب أبطــال الجيــش
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واللجــان الشــعبية يف مختلــف الجبهــات يدافعــون عــن كرامتهــم إال أن مســؤوليتنا
اآلن تتمثــل يف تطهــر مناطقنــا ممــن ال يمثلــون اإلنســان اليمنــي وقيمــه».
فيمــا ألقــى محافــظ تعــز عبــده الجنــدي كلمــة ترحيبية ،أكــد فيهــا أن أبنــاء محافظة
تعــز اليــوم يجســدون وبمــا ال يــدع مجــاال للشــك عالقــة الــود واألخــوة التــي تربــط
بأبنــاء املحافظــات الجنوبيــة.
وقــال « إن ثــورة أكتوبــر محفــورة يف العقــول والوجــدان وأن الســيادة واالســتقالل
والكرمــة مقدســات ال يمكــن املســاس بهــا «.
واســتعرض الجنــدي جرائــم العــدوان التــي تســتهدف األطفــال والنســاء والشــيوخ
وتدمــر للبنيــة التحتيــة للشــعب اليمنــي ..الفتــا إىل أنــه عــى الرغم مــن هــذه الجرائم
البشــعة لــم يتمكنــوا النيــل مــن إرادة وإرصار وعزيمــة الشــعب اليمنــي.
وحيــا محافــظ تعــز شــهداء الثــورة ويف مقدمتهــم راجــح غالــب لبــوزة وفيصــل
عبداللطيــف وعبدالفتــاح إســماعيل وعــي عنــر وعــي شــائع هــادي وعبــود
الرشعبــي ..وقــال «نامــوا قريــري العــن فــإن الثــورة مســتمرة ضــد الغــزاة وناهبــي
حلــم الشــعوب».
ودعــا كافــة أبنــاء الوطــن املغــرر بهــم إىل العــودة للوطــن ..وأضــاف « نحــن نفتــح
لكــم قلوبنــا وعقولنــا وأن أعــداء الوطــن والغــزاة ال يريــدون إال اإلذالل والهيمنــة
والســيطرة عــى الوطــن وأبنــاءه « ..مشــرا إىل حاجــة الغــازي اإلماراتــي يف منــع أي
تغيــر أو إصــاح داخــل مدينــة تعــز إال بتوجيــه وعلــم مــن دول العــدوان.
وأكــد الجنــدي أن تعــز محافظــة العلــم والثقافــة والســام ..وقــال «إننــا نمــد أيدينــا
للســام ونقــول للمعتديــن كفــوا عــن قتلنــا واالعتــداء عــى مقــدرات شــعبنا «..
منوهــا بــدور أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية والذيــن يســطرون أروع املالحــم
البطوليــة يف مختلــف مواقــع الــرف والبطولــة.
مــن جانبــه عــر محافــظ لحــج أحمــد جريــب عــن الشــكر والتقديــر لتعــز التــي
كانــت الحاضنــة ملناضــي ثــورة أكتوبــر كمــا كانــت لحــج هــي منطلــق الــرارة
األوىل ضــد االســتعمار..ودعا كل رشفــاء الجنــوب والشــمال إىل تحمــل مســئوليتهم
الوطنيــة يف تحريــر الجنــوب وطــرد الغــزاة الجــدد.
بــدوره عــر وكيــل محافظــة إب عــي الزنــم عــن ســعادة أبنــاء إب باملشــاركة يف
اإلحتفــال بالعيــد الـــ  54لثــورة  14أكتوبــر املجيــدة.
وقــال «إن الزمــن يعيــد نفســه فمــن هنــا مــن تعــز دعــا الزعيــم الخالــد جمــال عبــد
النــارص بريطانيــا العظمــى إىل أخــذ عصاهــا والرحيــل عــن جنــوب وطننــا املحتــل
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حينــذاك واليــوم نقــول للغــزاة الجــدد أن يرحلــوا قبــل أن تتزلــزل األرض مــن تحــت
أقدامهــم».
وأضــاف «إننــا يف هــذه املرحلــة الفارقــة علينــا تفويــت رهــان األعــداء بــرب
جبهتنــا الداخليــة ،االمــر الــذي يتطلــب تعزيــز التالحــم واالنســجام بــن جميــع
املكونــات الوطنيــة».
إىل ذلــك حيــت كلمــة مناضــي الثــورة التــي ألقاهــا أحمــد الحبيــي ثــورة أكتوبــر
العظيمــة وشــهدائها األبــرار.
واســتعرض الحبيــي مراحــل الكفــاح الســيايس واملســلح التــي شــهدتها ثــورة
أكتوبــر واحتضــان تعــز لرمــوز املناضلــن الجنوبيــن بمشــاركة أبطــال مــن
محافظــات إب والبيضــاء والحديــدة.
وقــال «مــا يجــري يف الجنــوب اليــوم هــو عــوده إىل مشــاريع قديمــه اســتهدفت
قنــص الهويــة الوطنيــة».
وأضــاف الحبيــي « إن عــدن وقفــت يف أربعينيــات القــرن املــايض ضــد مــروع
توطــن مســلمي دول الكومنولــث يف الجنــوب والــذي كان يهــدف طمــس الهويــة
العربيــة وبعــده مــروع الجنــوب العربــي الــذي واجهتــه الحركــة الوطنيــة اليمنيــة
والتــي كان معظــم أعضائهــا مــن أبنــاء املحافظــات الشــمالية وبعدهــا يف الخمســينات
رفــع عبداللــه باذيــب شــعار الوحــدة اليمنيــة».
وتطــرق إىل مــا تضمنــه كتابــا قحطــان الشــعبي بعنــوان «اإلســتعمار الربيطانــي»
مــن معلومــات وحقائــق عــن الثــورة وخلفياتهــا وصــوال إىل إنــدالع ثــورة  14أكتوبــر
واإلســتقالل وبنــاء أول دولــة وطنيــة ويف 22مايــو1990م نشــأت الجمهوريــة اليمنية
التــي نعيــش اليــوم يف ظلهــا اليــوم بالرغــم مــن محاولــة إختطافهــا وتمزيقهــا.
تخلــل اإلحتفــال الــذي حــره أركان حــرب املنطقــة العســكرية الرابعــة قائــد
اللواء22مــدرع ووكالء محافظتــي تعــز وإب ،قصيــدة للشــاعر معــاذ محمــد الجنيــد.

القائم بأعمال حمافظ سقطرى يهنئ بالعيد الـ  54لثورة  14أكتوبر
[/14أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
هنــأ القائــم بأعمــال محافــظ أرخبيــل ســقطرى هاشــم ســعد الســقطري رئيــس
املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد ونائــب رئيــس املجلــس الدكتــور
قاســم لبــوزة ورئيــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور بمناســبة العيــد
الـــ 54لثــورة الــــ  14مــن أكتوبر.
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وأشــار الســقطري إىل أن وعــي الشــعب اليمنــي وواحديتــه يف مواجهــة قــوى الغــزو
واالحتــال اســتطاع أن يجــر أقــوي إمرباطوريــة يف العالــم عــى الجــاء مــن جنــوب
الوطــن وجســد اليمنيــن بتالحمهــم أروع صفحــات النضــال والتضحيــة.
وأكــد القائــم بأعمــال محافــظ ســقطرى رضورة اســتلهام الــدروس والعــر مــن هذه
املناســبة الوطنيــة خاصــة يف ظــل اســتمرار العــدوان واحتاللــه للمحافظــات الجنوبية
ونهــب ثــروات ومقــدرات الوطــن وهــو مــا يتحتــم عــى كافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي
النضــال مــن اجــل اســتعادة أراضيهــم والتصــدي لــكل مشــاريع التجزئــة والتقســيم
التــي يســعى املحتــل فرضهــا بدعــم فصائــل مســلحة.
وأشــار إىل أن الشــعب اليمنــي لــن يقبــل بــأي شــكل مــن أشــكال الوصايــة واالرتهان
وســيقاوم املحتــل بــكل الوســائل املتاحــة مهمــا كانــت التضحيات وســيميض الشــعب
اليمنــي بمختلــف مشــاربه ومكوناتــه نحــو االســتقالل وطــرد فلــول االســتعمار
الجديــد.
وجــددت قيــادة الســلطة املحليــة بأرخبيــل ســقطرى العهــد والوفــاء للقيــادة
السياســية العليــا أنهــا ســتظل إىل جانبهــا وتســتلهم منهــا قيــم الوفــاء والفــداء
واإلخــاص للوطــن.

مؤسسة اجلمهورية تعاود إصدار النسخة الورقية من صحيفة
اجلمهورية
[/21أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
صــدر اليــوم عــن مؤسســة الجمهوريــة للصحافــة والطباعــة والنــر العــدد
( )16535مــن صحيفــة الجمهوريــة يف حلــة جديــدة ،بعــد توقــف عــن صــدور
النســخة الورقيــة ملــدة عامــن ونصــف.
وتضمــن العــدد مقابلــة خاصــة مــع األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس
األعــى تطــرق فيهــا إىل مســتجدات األوضــاع عــى الســاحة الوطنيــة والدوليــة،
ومشــاريع العــدوان لتقســيم املناطــق الجنوبيــة ونهــب ثــروات اليمــن ..الفتــا إىل أن
األيــام القادمــة ســتغري موازيــن املعركــة وستفشــل مؤامــرات العــدوان.
كمــا تطــرق الرئيــس الصمــاد يف املقابلــة إىل الرشاكــة بــن أنصــار اللــه واملؤتمــر
والتوجهــات لتفعيــل املؤسســة العســكرية ،وكــذا الخســائر التــي تكبدهــا االقتصــاد
الوطنــي جــراء نقــل البنــك املركــزي وطبــع مئــات املليــارات ،وكشــف رئيــس املجلس
الســيايس األعــى عــن التواصــل مــع الوطنيــن يف الخــارج.
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ويأتــي إعــادة إصــدار صحيفــة الجمهوريــة الورقيــة بعــد أن كان وزيــر األعــام
أحمــد حامــد قــد دشــن إطــاق موقــع الجمهوريــة نــت وإعــادة افتتــاح مقــر
املؤسســة بعــد اســتكمال تأهيــل املبنــى وتجهيــزه.
ويف املقــال االفتتاحــي للصحيفــة يف عــدد اليــوم هنــأ وزير اإلعــام العاملــن بالصحيفة
والقــراء بإعــادة صــدور صحيفــة الجمهوريــة ..وقــال» كمــا أن للجمهوريــة دالالتهــا
يف الذاكــرة اليمنيــة فــإن لصحيفــة الجمهوريــة التــي انطلقــت انطالقــه كبــرة يف 20
أكتوبــر عــام 1962م تاريــخ مرتابــط مــع هــذا اإلرث الوطنــي النضــايل».
وأشــار إىل أن إعــادة إصــدار الجمهوريــة يتزامــن مــع احتفــاالت بالدنــا بأعيــاد
الثــورة بــدالالت ذات طابــع اســتثنائي يف ظــل هــذه الظــروف التــي يتعــرض فيهــا
الوطــن لعــدوان غاشــم.

الرئيس الصماد يرتأس اللقاء املوسع للمنظومة الرقابية
[/21أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
تــرأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء اللقــاء املوســع للمنظومــة الرقابيــة تحــت شــعار « أهميــة
تعزيــز عالقــات التعــاون والتنســيق بــن ممثــي وزارة املاليــة ومختــي الجهــاز
املركــزي للرقابــة واملحاســبة مــن أجــل حمايــة املــال العــام والوقايــة مــن الفســاد «.
ويف اللقــاء ألقــى األخ رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم كلمــة تطــرق فيهــا إىل
أولويــات املرحلــة ودور األجهــزة الرقابيــة والقضائيــة يف العمــل مــن أجــل تحســن
املاليــة العامــة والظــروف املعيشــية للشــعب اليمنــي الــذي يتعــرض لعــدوان همجــي
وحصــار جائــر بتواطــؤ دويل وأممــي ،وفيمــا يــي نــص الكلمــة:
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وعىل آله الطاهرين
اإلخوة الحارضون جميعا ً السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته
نحــن نــدرك اليــوم بالــذات أهميــة دور الجهــات الرقابيــة والقضائيــة والضبطيــة
مــن أجــل أن تقــوم بدورهــا وفــق أســس علميــة وعمليــة ومؤسســية وهــذا اللقــاء
أتــى بنــا ًء عــى لقــاءات ســابقة مــع الجهــات الرقابيــة ونحــن كنــا حريصــن أن
تحصــل مثــل هــذه املبــادرة مــن زمــن طويــل نظــرا ً ألهميــة دور املنخرطــن فيهــا
مــن اجــل الحفــاظ عــى املــال العــام ألنــه عندمــا تتوحــد الجهــود بــن األجهــزة
الرقابيــة مــع الــوزراء وخصوصــا مــع الشــؤون املاليــة يف كافــة الجهــات الحكوميــة
ووحــدات القطاعــن الخــاص والعــام سنســتطيع كبــح جمــوع الفســاد قبــل حدوثــه.
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اإلخوة واألخوات
يف البدايــة نــود أن نشــكر ونشــيد بالجهــود التــي بذلــت مــن أجــل إقامــة هــذا اللقــاء
وكذلــك جهــود اإلخــوة يف اللجنــة الفنيــة بالتنســيق بــن األجهــزة الرقابيــة واملاليــة
عــى مــدى عامــن
نحــن عــى ثقــة كاملــة أن األطــراف الرقابيــة لديهــا مــن الكفــاءات العاليــة واملشــهود
لهــا والتــي يتوجــب يف ظــل هــذا الظــرف العصيــب الــذي يمــر بــه وطننــا العزيــز
مــن عــدوان وحصــار اقتصــادي ومحاولــة إســقاط مؤسســات الدولــة مــن الداخــل
بهــدف عــدم تمكننــا مــن إدارة شــؤون الدولــة ولكــن بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل
وجهــود املخلصــن مــن أبنــاء الوطــن وابنــاء املنظومــة الرقابيــة والقضائيــة واملاليــة
تــم تفويــت الكثــر مــن الفــرص عــى أعــداء الوطــن الذيــن كانــوا يســعون بــكل
جهــد لعرقلــة أعمــال الدولــة وإن كان بالحــد األدنــى
اإلخوة واألخوات:
نحــن نشــيد بالجهــد الــذي بــذل ســابقا ً وملســنا فعـاً يف الفــرة األخــرة الكثــر مــن
التقاريــر املهمــة والتــي كانــت تصلنــا ونتعامــل معهــا بحــرارة واهتمــام ونحيلهــا إىل
الجهــات املختصــة
ينبغــي أن ال تبقــى هــذه الجهــود وهــذه التقاريــر والتــي تبــذل فيهــا كثــر مــن
الجهــود حبيســة األدراج يجــب أن تنتقــل إىل واقــع عمــي ,أولئــك الذيــن يبذلــون
جهدهــم يف التحقيــق ويف الرقابــة ويف املتابعــة ينبغــي أن يلمســوا ثمــرة لذلــك الجهــد؛
لذلــك نأمــل بــإذن اللــه تعــاىل أن ترتجــم هــذه التقاريــر ،ومثــل هــذه األعمــال التــي
بذلــت فيهــا الكثــر مــن الجهــود.
نحــن ال نريــد مــن هــذا اللقــاء أن يكــون ظاهــرة إعالميــة فقــط ،نريــد أن يرتجــم
إىل مواقــف عمليــة يف امليــدان وكفــى املزايــدة بمكافحــة الفســاد ،كمــا تعلمــون أنهــا
أصبحــت وســيلة للمزايــدة واالســتغالل وهنــا أنتــم تســتطيعون أن تخرســوا هــذه
األلســن مــن خــال أدائكــم ومــن خــال عملكــم وأنتــم املعنيــون وبالــذات يف وزارة
املاليــة فهــي تعتــر خــط الدفــاع األول ملواجهــة الفســاد.
وكل املشــاريع وربمــا تســعني باملائــة ممــا يحصــل فيهــا مــن مشــاكل واختــاالت
هــي تمــر دائم ـا ً وعــر املســؤولني مــن مــدراء املاليــة يف جميــع الجهــات املختصــة.
لذلــك هــذا هــو خــط الدفــاع األول ،الكثــر مــن األداء واألجهــزة الرقابيــة يكــون
دورهــا الحــق لكــن نســتطيع أن نجعلــه فاع ـاً إذا توفــرت اإلرادة والنيــة والصــدق
لــدى هــؤالء العاملــن ونأمــل ذلــك.
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نحــن يف مرحلــة حساســة وخطــرة ولســنا متخوفــن مــن تفعيــل األجهــزة الرقابيــة
ليــس لدينــا أرصــدة ،وليــس لدينــا أرايض ،وليــس لدينــا عقــود ولكــن حرص ـا ً منــا
عــى أن يتفاعــل معكــم الجميــع لرتكــزوا عــى الحــارض وجمــدوا املــايض ،ركــزوا اآلن
عــى لقمــة عيــش املواطنــن ،عــى تحســن اإليــرادات ،عــى االهتمــام بتقييــم أداء
العاملــن الذيــن يعملــون اآلن يف الســلك الوظيفــي يف الدولــة مــن كافــة املســتويات
حتــى يتفاعــل معكــم الجميــع.
ال يفهــم البعــض عــى أن الدفــع عــى تفعيــل األجهــزة الرقابيــة والقضائيــة هــو
اســتهداف لطــرف معــن أو لشــخص معــن أو ألحــد ،يجــب أن تجعلــوا أولويتكــم
هــو الحــارض ألن الشــعب يتضــور جوعــاً ،ويعانــي مــن الحرمــان ،إذا كان هنــاك
هــدر أو عبــث باملــوارد املاليــة فهــذا ســيضاعف معانتــه حق ـاً؛ لذلــك مــن املهــم أن
نعمــل عــى الحفــاظ عــى هــذه األوعيــة.
نحــن يف ســاعة عــرة إن صــح التعبــر كتلــك التــي مــر بهــا الرســول محمــد
صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم يف غــزوة تبــوك يف مواجهــة أعتــى عــدوان حصــل عــى
اإلســام ،ونحــن يف مواجهــة أعتــى عــدوان حصــل عــى اليمــن.
فكيــف كان أولئــك يحملــون نفســيات ،الذيــن اتبعــوا الرســول يف ســاعة العــرة
كانــوا يتولــون وأعينهــم تفيــض مــن الدمــع حزنــا ً أن ال يجــدوا مــا ينفقــون.
نحــن نريــد أن يحمــل املســؤولون؛ مــن الرئيــس وأعضــاء املجلــس الســيايس؛ رئيــس
الــوزراء والــوزراء واملســؤولني أن نحمــل يف ســاعة العــرة هــذه ،هــذه الروحيــة أن
يتــوىل الواحــد وعينــه تفيــض مــن الدمــع حزنــا ً أن ال يجــد مــا ينفــق ،ال يذهــب
وعينــه تفيــض مــن الدمعــة أن ال يجــد مــا يأخــذ.
نحــن يف جهــاد نحــن يف مســؤوليات نحــن نعتــر أنفســنا يف متــارس يجــب أن
نحمــل هــذه الروحيــة وإذا حملنــا هــذه الروحيــة فســنلمس عطــا ًء كبــرا ً وســنلمس
نتائــج إيجابيــة ،ســتواجهون الكثــر مــن املشــاكل والكثــر مــن العوائــق ســتعرتض
طريقكــم وعملكــم وأدائكــم ولكــن لتعتــروا أنفســكم يف جبهــة متقدمــة كأولئــك
الذيــن يف جبهــات القتــال الذيــن يف جبهــات العــزة والكرامــة هــم يمــرون بالكثــر
مــن املشــاكل البعــض منهــم يبــذل عينــه البعــض يبــذل مهجتــه البعــض تقطــع
يــده ورجلــه ،البعــض يجــرح ويعــاق ولكنهــم مــع ذلــك قــادرون لذلــك ،وحريصــون
عــى البــذل والعطــاء؛ لذلــك نحــن جميعـا ً يجــب أن نفهــم أننــا يف اقتحامــات جميعـا ً
يف مواجهــة الفســاد وأن ال نستســلم للمشــاكل وأن ال نستســلم للعوائــق وأن نكــون
بمســتوى املســؤولية.
أيضـا ً مــن املهــم جــدا ً كمــا ذكــر وزيــر املاليــة االهتمــام بالكــوادر املاليــة واألجهــزة
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الرقابيــة ليتمكنــوا مــن القيــام بدورهــم ولــو كحــاالت اســتثنائية يف مثــل هــذا
الوضــع ســواء يف مــا يتعلــق باإلمكانيــات املاديــة أو املاليــة أو يف غريهــا.
ويف األخــر ال بــد أن نستشــعر أننــا أيض ـا ً عبيــدا ً للــه وعلينــا رقابــة إلهيــة قبــل كل
يشء إذا استشــعر اإلنســان الرقابــة بينــه وبــن اللــه ســبحانه وتعــاىل فســتصلح كل
أمــورة وإذا غــاب هــذا الــيء مهمــا كان فهــو مثــل مــا قــال (مــن لــم يكــن لــه
مــن نفســه واعــظ لــن تنفعــه املواعــظ) يجــب أن يستشــعر اإلنســان أنــه يف األخــر
محاســب بــكل صغــرة وكبــرة بينــه وبــن اللــه ســبحانه وتعــاىل َ
(فمَ ـ ْ
ـن يَعْ مَ ــ ْل
ـرًا يَ ـ َر ُه ،وَمَ ـ ْ
ِمث ْ َقــا َل ذَ َّر ٍة َخـ ْ
ـن يَعْ مَ ـ ْل ِمث ْ َقــا َل ذَ َّر ٍة َشًّا يَ ـ َر ُه).
وهــذه فرصتكــم أيهــا اإلخــوة أنتــم اآلن تأسســون إلصــاح مهــم جــدا ً وســتحظون
ذكــرى حســنة مــن األجيــال إن عملتــم وهنــاك توجه ســيايس مــن القيــادة السياســية
ومــن الجميــع لتفعيــل هــذا املجــال املهــم الجانــب الرقابــي وأداء املنظومــة الرقابيــة
واملاليــة لذلــك فرصتكــم مــا دام وهنــاك توجــه وهنــاك بــذل مــن جانــب القيــادة
السياســية ..نحــن حتــى يف املجلــس الســيايس األعــى كلفنــا اثنــن مــن األعضــاء األخ
محمــد النعيمــي واألخ نــارص النصــري بالتنســيق ومتابعــة األجهــزة الرقابيــة لتذليــل
الصعوبــات وتســهيل مهامهــم وحلحلــت اإلشــكاالت التــي تعرقلهــم ملتابعــة تحســن
أداء هــذه املؤسســات حرص ـا ً منــا عــى أن يكونــوا قريبــن مــن القيــادة السياســية
لتذليــل أي صعــاب قــد تعــرض طريقهــم؛ لذلــك أنتــم تؤسســون ملرحلــة جديــدة
وكمــا قــال الرســول صــى اللــه عليــه وألــه وســلم(من ســن ســنة حســنة كان لــه
أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا مــن بعــده ،ومــن ســن ســنة ســيئة كان عليــه وزرهــا
ووزر مــن عمــل بهــا مــن بعــده).
إذا اهتــم النــاس وأصلحــوا فنحــن نأســس ملرحلــة جديــدة كمــا قــال اللــه ( َون َ ْكتُــبُ
مَ ــا َق َّد ُمــوا وَآثَا َر ُه ـمْ) آثــار عملكــم أثــار تضحيتكــم آثــار بذلكــم آثــار إصالحكــم
ســتالحق األجيــال جيـاً بعــد جيــل وســتكون ذكــرى حســنة لكــم ،وآثــار إهمالكــم
وآثــار تخاذلكــم وآثــار المباالتكــم وال مســؤولية التــي ال ينبغــي أن ال يحملها اإلنســان
يف هــذه املرحلــة ألن مرحلــة الــا مســئولية أال اهتمــام أال مبــاالة هــي مرحلــة خطــرة
جــدا ً وســتكون آثارهــا كارثيــة عــى األمــة ونحــن يف وضــع حســاس ويف وضــع
خطــر تتضاعــف اآلثــام واألوزار عــى اإلنســان بقــدر الجرائــم التــي يرتكبهــا يف هــذه
املرحلــة ويف هــذه الظــرف.
نحــن بــإذن اللــه تعــاىل ســنكون جنبــا ً إىل جنــب مــع هــذه األجهــزة لدعمهــا
واالهتمــام بتطويرهــا واللقــاءات الدوريــة لتقييــم األداء وتحســينه وأيضــا ً تذليــل
العوائــق والصعوبــات واملشــاكل
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نســأل اللــه لكــم التوفيــق وأن يكتــب عــى أيديكــم الخــر والفــاح لهــذا الشــعب
ومــن هنــا وباســمكم جميعـا ً نرفــع أســمى آيــات الشــكر واإلجــال واإلعظــام ألبنائنا
وإخوتنــا يف جبهــة العــزة والــرف الذيــن هــم يبذلــون مهجهــم ويبذلــون أغــى مــا
يملكــون حفاظ ـا ً عــى هــذا الوطــن وعــى كرامتــه واســتقالله ومــن واجبنــا أيض ـا ً
أن نحصــن جبهــة مؤسســات الدولــة مــن الفســاد ومواجهــة العبــث وإهــدار املــال
العــام حرص ـا ً عــى تماســك الجبهــة يف كل املجــاالت.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويف اللقــاء الــذي حــره أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى ورئيــس مجلــس القضــاء
األعــى القــايض احمــد املتــوكل والنائــب العــام عبــد العزيــز البغــدادي وعــدد مــن
أعضــاء مجلــي النــواب والــوزراء ،أشــار رئيــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن
حبتــور ،إىل أهميــة هــذه اللقــاءات للمســاعدة عــى تحســن وتطويــر أداء املؤسســات
وتطويــر العالقــة مــع املواطنــن الــذي تحتــك بهــم وزارة املاليــة وتنفيــذ السياســيات
العامــة مــن خــال السياســات املاليــة العامــة وهــو مــا ينعكــس عــى األداء بشــكل
عــام وتحســن اإليــراد بشــكل ســلس إىل البنــك املركــزي وهــي املهــام التــي يجــب أن
يقــف أمامهــا القائمــن عــى املاليــة العامــة يف وزارة املاليــة.
ولفــت إىل الــدور الحيــوي الواضــح واملحــدد قانونــا للجهــاز املركــزي للرقابــة
واملحاســبة ومخاطــر اختــاط املســئوليات واألدوار بــن األجهــزة ممــا يــؤدي إىل
صعوبــات وإشــكاالت يف أداء املهــام.
وأكــد الدكتــور بــن حبتــور عــى أهميــة تحديــد أولويــات العمــل بــن إصــاح األداء
واألعمــال التنفيذيــة وتطويــر الترشيعــات والعمــل عــى مناقشــة األوليــات الراهنــة يف
فــرة العــدوان.
وشــدد عــى رضورة العمــل التكامــي بــن املاليــة والبنــك املركــزي للمؤامــة بــن
السياســات املاليــة والسياســيات النقديــة ملعالجــة اإلشــكالية القائمــة يف تحديــد
السياســة املاليــة والسياســة النقديــة ملواجهــة تحــدي نقــل وظائــف البنــك املركــزي
مــن قبــل العــدوان إىل عــدن ومــا نتــج عــن ذلــك مــن مشــكالت.
وتنــاول رئيــس الحكومــة التحــوالت واالختــاالت التــي حدثــت خــال العقــود املاضية
يف الجوانــب التطبيقيــة والترشيعيــة وأهميــة اإلســتفادة مــن الكــوادر الوطنيــة والكادر
النســائي املتميــز ومراعــاة الخــرات الوطنيــة عــى مســتوى املحافظــات.
بــدوره أوضــح مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد أن اللقــاء يأتــي
بعــد سلســلة مــن اللقــاءات ألطــراف املنظومــة الرقابيــة واللجنــة الفنيــة للتنســيق
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بينهــا ..مســتعرضا ً األنشــطة التــي نفذتهــا بهــدف تفعيــل دورهــا وتنســيق جهودهــا
يف مكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة والشــفافية.
وبـ ّ
ـن أن اللجنــة الفنيــة للتنســيق واملتابعــة بــن أطــراف املنظومــة الرقابيــة قامــت
بإعــداد وتقديــم مصفوفــة إجرائيــة مزمنــة آلليــة التنســيق للخطــط املرحليــة
لألعــوام 2017 ،2016م وتشــخيص الوضــع الراهــن وتحديــد أوجــه التعــارض بــن
أعمــال أطــراف املنظومــة ..الفتـا ً إىل أن املصفوفــة شــملت ثالثــة محــاور (الترشيعــي،
التنظيمــي ،االقتصــادي).
وأشــار مديــر مكتب رئاســة الجمهوريــة إىل أن انعقــاد اللقاء التشــاوري يؤكــد التوجه
العــام للمجلــس الســيايس األعــى يف تفعيــل مؤسســات الدولــة املختلفــة وتعزيــز دور
األجهــزة الرقابيــة والقضائيــة والضبطيــة يف حمايــة املــال العــام.
وأكــد أهميــة اللقــاء يف رفــع كفــاءة األجهــزة الرقابيــة ملمارســة دورهــا الرقابــي
بفاعليــة وبمــا يعــزز مــن إجــراءات حمايــة املــال العــام ..معرب ـا ً عــن أملــه يف أن
يكــون اللقــاء بدايــة لتعزيــز دور األجهــزة الرقابيــة وتنســيق جهودهــا مــن خــال
تشــخيص الصعوبــات واملعوقــات التــي تقــف تجــاه ممارســة عملهــا الرقابــي
وبشــكل عمــي وموضوعــي.
وحــث الجنيــد املشــاركني عــى الخــروج بالتوصيــات والحلــول الناجعــة للحــد مــن
الصعوبــات وبمــا يعــزز دور تلــك األجهــزة يف الحفــاظ عــى املــال العــام ومقــدرات
الوطــن.
مــن جانبــه أشــار رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة القــايض أبــو بكــر
الســقاف إىل الــدور التكامــي بــن مراجعــي الجهــاز ووزارة املاليــة يف مكافحــة
الفســاد وحمايــة املــال العــام.
وشــدد عــى بــذل جميــع ســلطات الدولــة بمختلــف مســتوياتها أقــى الجهــود
الجــادة والفاعلــة ملعالجــة وإصــاح كافــة االختــاالت وجوانــب القصــور التــي
تعانــي منهــا وحــدات الخدمــة العامــة.
وأكــد رضورة اتخــاذ املنظومــة الرقابيــة كافــة اإلجــراءات والتدابــر املناســبة وتفعيــل
أدواتهــا كل بحســب االختصاصــات والصالحيــات القانونيــة املمنوحــة لهــا مــن أجــل
فحــص ومراجعــة األنشــطة والحســابات الهامــة وذات األولويــة.
ونــوه القــايض الســقاف بالــدور الفاعــل واملهــم لــوزارة املاليــة وممثليهــا يف الرقابــة
الســابقة واملصاحبــة عــى إعــداد وتنفيــذ املوازنــات العامــة وأثــره يف الوقايــة مــن
الفســاد وكــذا دورهــا يف تفعيــل اإلجــراءات الرقابيــة التــي أوردهــا الجهــاز يف
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مخرجاتــه.
وأشــار إىل األثــر اإليجابــي لقيــام ممثــي وزارة املاليــة بدورهــم الرقابــي يف تنميــة
وتعزيــز املــوارد العامــة وترشــيد اإلنفــاق العــام ..وقــال « ولتحقيــق هــذا الــدور
بكفــاءة وفاعليــة فــإن األمــر يتطلــب تعزيــز اإلرشاف واملتابعــة والتقييــم ألداء ممثــي
الــوزارة ومراعــاة األخــذ بذلــك أثنــاء إجــراءات الرتشــيح والتعيــن لشــغل الوظائــف
املاليــة يف وحــدات الخدمــة العامــة الخاضعــة للرقابــة «.
فيمــا أشــاد وزيــر املاليــة الدكتــور صالــح شــعبان بجهــود كــوادر العمــل املــايل
والرقابــي ومكافحــة الفســاد وتفانيهــم يف أعمالهــم وصمودهــم يف مواقعهــم رغــم مــا
يتعــرض لــه الوطــن مــن عــدوان لــم يثنهــم عــن أداء رســالتهم.
وأشــار إىل أهميــة اللقــاء يف تبــادل الخــرات ومناقشــة القضايــا ذات العالقــة بــكل
مصداقيــة وشــفافية ومنــع التجــاوزات واملخالفــات قبــل حدوثهــا ومحاربــة الفســاد
بكافــة أنواعــه وأشــكاله والحفــاظ عــى املــال العــام وكــذا تعزيــز نقــاط القــوة يف
العمــل ومناقشــة أوجــه القصــور والصعوبــات التــي تحــد مــن أداء وجــودة العمــل
املــايل والرقابــي ووضــع املعالجــات التــي تكفــل ألجهــزة الرقابــة ممارســة مهامهــا
عــى الوجــه األكمــل.
وشــدد وزيــر املاليــة عــى رضورة الخــروج بــرؤى وتوصيــات موضوعيــة وعمليــة
قابلــة للتطبيــق بهــدف تحســن األداء والحــد مــن املمارســات الخاطئــة التــي تؤثــر
عــى األداء الحكومــي العــام وتقلــص مــن فــرص االســتغالل األمثــل للمــوارد والقضاء
عــى مكامــن الفســاد.
وأكــد عــزم وزارة املاليــة وممثليهــا يف وحــدات الخدمــة العامــة عــى مضاعفــة
الجهــود والتصــدي لــكل مــن تســول لــه نفســه املســاس باملــال العــام إعمــاال ً
لنصــوص وأحــكام القانــون املــايل والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا ،وكــذا أتبــاع
أفضــل املمارســات يف أعمــال الرقابــة وجــودة العمــل والتنســيق الفاعــل مــع األجهــزة
الرقابيــة املختلفــة.
وحــث الدكتــور صالــح شــعبان ممثــي وزارة املاليــة عــى اإلبــاغ الفــوري عــن
املخالفــات إىل ديــوان الــوزارة والجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة والهيئــة الوطنية
العليــا ملكافحــة الفســاد ..الفتـا ً إىل أنــه ســيتم إحالــة كل مقــر إىل التحقيــق واتخــاذ
أقــى العقوبــات بحقــه واعتبــاره مشــارك يف املخالفــة.
وتطــرق إىل الصعوبــات التــي تعانــي منهــا وزارة املاليــة وفرقهــا امليدانية يف ممارســة
مهامهــا الرقابيــة ..مطالبــا ً بتأمــن الحمايــة والحوافــز الالزمــة لتفعيــل العمــل
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وإتاحــة فرصــة التأهيــل العــايل ملوظفــي الــوزارة والجهــاز بمــا يكفــل أداء مهامهــم
الحساســة بثقــة عاليــة.
حــر اللقــاء عــدد مــن قيــادات الدولــة ومــدراء الدوائــر بمكتــب رئاســة الجمهورية،
ووكالء وزارة املاليــة والجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة وكوادرهما.
ويف جلســات اللقــاء التــي عقــدت عقــب االفتتــاح بحضــور عضــو املجلــس الســيايس
األعــى نــارص النصــري ،أكــد عضــو املجلــس الســيايس األعــى محمــد النعيمــي ،عــى
أهميــة اللقــاء ودوره يف تعــزز الشــفافية ومحاربــة الفســاد والتقييــم ملهــام ممثــي
وزارة املاليــة يف الجهــات الحكوميــة املحكومــة بنصــوص القانــون.
وأشــار إىل دور اإلرادة السياســية واملجتمعيــة ومســؤولية القــوى الوطنيــة بــكل
أطيافهــا يف محاربــة الفســاد ،كمــا تطــرق إىل تقاريــر اإلداء واالختــاالت يف الجهــات
الحكوميــة واملصفوفــات املتعلقــة باالختــاالت املاليــة واإلداريــة يف أجهــزة الدولــة
ومؤسســاتها املكتشــفة مــن قبــل جهــاز الرقابــة أو بنــاء عــى تحريــات وتحقيقــات
هيئــة مكافحــة الفســاد ونيابــات األمــوال العامــة أو املنظــورة أمــام املحاكــم.
وأكــد عــى أهميــة أن تعيــد وزارة املاليــة تقييــم ممثليهــا يف الجهــات الحكوميــة
عــى مــدى العــر الســنوات املاضيــة ومســائلة املقرصيــن الذيــن اخلــوا بواجباتهــم
الوظيفيــة ومكافئــة املتميزيــن.
وقــال « يتحتــم عــى قيــادة وزارة املاليــة ،الوقــوف عــى تقاريــر تقييــم اإلداء وتقارير
تقييــم مســتوى تنفيــذ موازنــات الدولــة وتحديــد أوجــه االختــاالت والقصــور وتنفيذ
توصيــات الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة وأعــداد خطــة شــاملة لتقييــم أداء
ممثــي وزارة املاليــة يف كافــة األجهــزة الحكوميــة بتنفيــذ القانــون املــايل وإعــادة
النظــر يف قــرارات ممثــي وزارة املاليــة الذيــن ثبــت عليهــم بانهــم أخلــوا بواجباتهــم
الوظيفيــة وتعيــن املشــهود لهــم بالكفــاءة والنزاهــة «.
وأشــار عضــو املجلــس الســيايس األعــى محمــد النعيمــي إىل رضورة أن تقــوم األجهزة
الرقابيــة ووزارة املاليــة بإنجــاز الربــط الشــبكي بــن الفــروع واملركــز وبينهــا وكل
مؤسســات الدولــة وتبــادل املعلومــات والتقاريــر وإنجــاز القضايــا املنظــورة واملحالــة
إليهــا وتحصيــل إيــرادات الدولــة.
واســتعرض املشــاركون يف الجلســات التــي عقــدت برئاســة وزيــر املاليــة ورئيــس
الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة ،عــددا ً مــن أوراق العمــل تناولــت األوىل بعنــوان
« وزارة املاليــة ..التنظيــم والرقابــة املاليــة املصاحبــة والالحقــة « الــدور الرقابــي
لــوزارة املاليــة وصالحياتهــا يف عمليــة الرقابــة والضبــط الداخــي و املســئولية املاليــة
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وفق ـا ً للقانــون املــايل رقــم ( )8لســنة 1990م وتعديالتــه.
وأشــارت الورقــة إىل املهــام واالختصاصات التــي تمارســها اإلدارات املعنيــة يف الوزارة،
مبينــة الجهــات الحكوميــة الخاضعــة للرقابــة ،واملعايــر املهنيــة والقانونيــة الواجــب
مراعاتهــا عنــد ترشــيح ممثــي الــوزارة لــدى الجهــات ،وكــذا أســس ومعايــر
تقييمهــم منــذ مبــارشة أعمالهــم.
وتطرقــت ورقــة العمــل إىل الصعوبــات واملعوقــات القانونيــة والتنظيميــة واملاليــة
التــي تواجــه أعمــال الرقابــة يف وزارة املاليــة.
فيمــا تناولــت ورقــة العمــل الثانيــة عــن «ممثــي وزارة املاليــة يف الجهــات املختلفــة
ودورهــم يف الرقابــة واملشــاركة يف تنفيــذ املوازنــات العامــة» املهــام واالختصاصــات
والــدور املنــاط بهــم وفق ـا ً للقوانــن النافــذة ،وأهــم القوانــن والقــرارات واللوائــح
التــي يعتمــدون عليهــا باإلضافــة إىل الوضــع القائــم ملمثــي وزارة املاليــة وأدوات
تفعيــل دورهــم.
ورقــة العمــل املقدمــة مــن الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة بعنــوان « األداء
الرقابــي للجهــاز باعتبــاره هيئــة رقابيــة عليــا مســتقلة ومســتوى التنســيق والتعاون
مــع وزارة املاليــة « تطرقــت إىل مهــام واختصاصــات الجهــاز وأنــواع الرقابــة التــي
يمارســها و دوره يف حمايــة املــال العــام يف الجهــات الخاضعــة لرقابتــه.
وأوضحــت دور وزارة املاليــة يف حمايــة املــال العــام وعالقتهــا بالجهــاز املركــزي،
وأوجــه الخلــل يف أداء ممثــي الــوزارة يف الجهــات الخاضعــة لرقابــة الجهــاز.
وقدمــت ورقــة العمــل الرابعــة بعنــوان « دور اللجنــة الفنيــة للتنســيق واملتابعــة بــن
أطــراف املنظومــة الرقابيــة والقضائيــة والضبطيــة وتفعيــل دورهــا يف الوقايــة مــن
الفســاد « ،ملحــة عــن األجهــزة الرقابيــة يف اليمــن وأثــر االزدواج يف األعمــال الرقابيــة
عــى كفــاءة وفاعليــة الرقابة..موضحــة الــدور التنســيقي للجنــة الفنيــة بــن منظومة
األجهــزة الرقابيــة.
وقــد خــرج املشــاركون يف اللقــاء بعــدد مــن التوصيــات ،أكــدت رضورة التــزام ممثــي
املاليــة باالختصاصــات والصالحيــات املناطــة بهــم يف ممارســة رقابتهــم الســابقة
واملصاحبــة وفق ـا ً ألحــكام القانــون املــايل والئحتــه التنفيذيــة وإبــاغ وزيــر املاليــة
ورئيــس الجهــاز باملخالفــات فــور وقوعهــا.
وشــددت التوصيــات عــى اختيــار وتعيــن ممثلــن للماليــة يف وحــدات الخدمــة العامة
وفقـا ً ألســس ســليمة تقــوم عــى النزاهــة والكفــاءة والتأهيــل العلمــي والعمــي مــع
أهميــة إخضاعهــم للتقييــم والتدويــر الــدوري وفقـا ً للقانــون.
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وأكــدت التوصيــات أهميــة تبنــي اســتصدار قــرار مــن مجلــس الــوزراء لتنظيــم
حقــوق وواجبــات ومســئوليات ممثــي وزارة املاليــة يف الوحــدات لضمان اســتقالليتهم
يف ممارســة أعمالهــم يف تلــك الجهــات.
كمــا أكــدت رضورة التــزام رؤســاء وحــدات الجهــاز اإلداري للدولــة بتفعيــل عمــل
إدارات املراجعــة الداخليــة بحســب القــرار الجمهــوري رقــم ( )5لســنة 2010م
والدليــل املنظــم لذلــك.
ودعــت التوصيــات إىل رسعــة اســتكمال ربــط النظــام املــايل واملحاســبي الحكومــي
يف كل الوحــدات املطبقــة للقانــون املــايل ،وتمكــن الجهــاز واملاليــة مــن ممارســة
اختصاصاتهمــا يف الرقابــة عــى كافــة الوحــدات الحكوميــة وفقــا ً للقانــون املــايل
وقانــون الجهــاز وبــدون أي اســتثناءات.
وأوىص املشــاركون يف اللقــاء األجهــزة الرقابيــة برسعــة تكييــف القضايــا واملخالفــات
عــى الجرائــم املاســة باملــال العــام قانونيــا ً وإحالتهــا مــع حيثياتهــا إىل القضــاء،
وتــويل األجهــزة الرقابيــة بالتنســيق مــع النيابــة العامــة مبــارشة اإلجــراءات القانونية
حيــال القضايــا النوعيــة ذات األرضار الجســمية باملــال العــام تمهيــدا ً الســتكمال
إجــراءات إحالتهــا للجهــات القضائيــة.
وحثــت التوصيــات القضــاء عــى رسعــة البــت يف قضايــا املــال العــام واعتبارهــا مــن
القضايــا املســتعجلة.
ولفتــت إىل رضورة مراجعــة الترشيعــات الخاصــة بأجهــزة املنظومــة الرقابيــة وإزالــة
أي مــواد قانونيــة متعارضــة بــن تلــك القوانــن ،والتنســيق املشــرك بــن األجهــزة
الرقابيــة عنــد النــزول إىل وحــدات الخدمــة العامــة وبمــا يحــد مــن التعــارض يف
الحصــول عــى البيانــات.
ودعــت التوصيــات إىل دعــم اللجنــة الفنيــة للتنســيق بــن املنظومــة الرقابيــة
باإلمكانيــات املاديــة التــي تمكنهــا مــن النــزول امليدانــي إىل الجهــات املعنيــة للقيــام
باملهــام املناطــة بهــا ومتابعتهــا.

مشائخ وأبناء قبيلة همدان يرفعون رسالة شكر للرئيس الصماد
[/28أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفــع مشــائخ وأبنــاء قبليــة همــدان رســالة شــكر وتقديــر لــأخ صالــح الصمــاد
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى الحــرص واالهتمــام الكبــر الــذي يبذلــه
سياســيا وميدانيــا وكل مــا مــن شــأنه مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي
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وتوحيــد الجبهــة الداخليــة وتماســكها والحفــاظ عــى األمــن واالســتقرار والنســيج
االجتماعــي والرتابــط األخــوي.
وأكــدوا يف الرســالة اســتمرارهم يف رفــد الجبهــات بالرجــال واملــال والوقــوف إىل جانب
الوطــن والقيــادة السياســية ممثلــة بالرئيــس الصمــاد يف تعزيــز التالحــم ورص
الصفــوف ملواجهــة العــدوان والحفــاظ عــى امــن واســتقرار الوطــن.
وجــدد مشــائخ وأبنــاء قبيلــة همــدان التأكيــد عــى رفضهــم أي عمــل مــن شــأنه
زعزعــة األمــن واالســتقرار.

النائب العام ماجد الدربابي يؤدي اليمني القانونية أمام الرئيس
الصماد
[/14نوفمرب ]2017/صنعاء -سبأ:
أدى اليمــن القانونيــة أمــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
اليــوم النائــب العــام القــايض ماجــد مجاهــد مبخــوت الدربابــي.
وعقــب أداء اليمــن القانونيــة ..وجــه الرئيــس الصمــاد النائب العــام بإنجــاز إجراءات
التحقيــق يف القضايــا املنظــورة أمــام النيابــة والعمــل عــى تحقيــق العدالــة وتعزيــز
مســتوى األداء واإلنضبــاط يف النيابــات العامــة.
وأكــد رضورة تعزيــز دور النيابــة العامــة والبــت يف القضايــا أوال بــأول وإحالتهــا
للقضــاء وكــذا العمــل عــى تجــاوز اآلثــار التــي خلفهــا العــدوان وإســتهدافه
ملؤسســات الدولــة والســعي لتعطيلهــا ومنهــا القضــاء والنيابــة.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــال لقــاءه النائــب العــام عــى أهميــة
العمــل باســتقاللية ومهنيــة مــن أجــل تحقيــق اإلســتقالل التــام للمؤسســة القضائية
وتعزيــز ثقــة املواطــن بهــا خاصــة خــال املرحلــة الراهنــة.
ونــوه الرئيــس الصمــاد بالجهــود التــي بذلهــا النائــب العــام الســابق عبدالعزيــز
البغــدادي وإســهاماته يف تعزيــز دور القضــاء وخاصــة يف ظــل الظــروف الصعبــة
التــي تمــر بهــا البــاد جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار.
حرض اللقاء رئيس مجلس القضاء األعىل القايض أحمد املتوكل.
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رئيس هيئة التفتيش القضائي يؤدي اليمني القانونية أمام
الرئيس الصماد
[/14نوفمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
أدى اليمــن القانونيــة أمــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
اليــوم رئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي القــايض يحيــى عبداللــه حســن العنــي.
وعقــب أداء اليمــن القانونيــة ..وجــه الرئيــس الصمــاد رئيــس هيئــة التفتيــش
القضائــي بمعالجــة وحــل كافــة اإلشــكاليات التــي تواجــه العمــل يف املحاكــم ورسعــة
إنجــاز القضايــا املتأخــرة مــن األعــوام املاضيــة وإســتكمال التــرف فيهــا.
وأكــد أهميــة تقييــم أعمــال املحاكــم والقضــاة يف أداء مهامهــم وواجباتهــم وتعزيــز
الرقابــة عــى قضــاة املحاكــم بصــورة عامــة.
وشــدد رئيــس املجلس الســيايس األعــى خالل لقــاءه رئيــس هيئــة التفتيــش القضائي
عــى رضورة التفتيــش واملتابعــة املســتمرة عــى أعمــال القضــاة ومعرفــة درجــة
كفاءتهــم ومــدى حرصهــم عــى أداء وظيفتهــم ومراقبــة ســر العمــل يف املحاكــم
وتقديــم املقرتحــات الكفبلــة بتعزيــز أدائهــا وخاصــة خــال املرحلــة الراهنــة.
وأشــاد بــدور رئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي الســابق القــايض الدكتــور عبدامللــك
الجنــداري ومــا بذلــه مــن جهــود خــال الفــرة املاضيــة يف ســبيل النهــوض بــأداء
املحاكــم وتفعيــل دورهــا وتعزيــز مســارات اإلصــاح القضائــي.
حرض اللقاء رئيس مجلس القضاء األعىل القايض أحمد املتوكل.

الرئيس الصماد يرأس إجتماعا للمؤسستني القضائية واألمنية
[/26نوفمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بصنعــاء اليــوم إجتماعــا
ضــم رئيــس مجلــس القضــاء األعــى القــايض أحمــد املتــوكل والنائــب العــام القــايض
ماجــد الدربابــي ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي القــايض يحيــى العنــي.
كــرس اللقــاء الــذي ضــم نائــب وزيــر الداخليــة اللــواء عبــد الحكيــم الخيوانــي
والقائــم بأعمــال رئيــس جهــاز األمــن الســيايس اللــواء عبدالقــادر الشــامي والقائــم
بأعمــال رئيــس جهــاز األمــن القومــي العميــد مطلــق املرانــي ورئيــس لجنــة األرسى
عبدالقــادر املرتــى ونائــب رئيــس لجنــة األرسى مــراد قاســم عــي ،ملناقشــة آليــة
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التنســيق بــن األجهــزة القضائيــة واألمنيــة بشــأن قضايــا املحتجزيــن واملوقوفــن
عــى ذمــة قضايــا جنائيــة والســبل الكفيلــة بحلهــا والبــت فيهــا.
واســتعرض اللقــاء الصعوبــات التــي تواجــه تنفيــذ عــدد مــن األحــكام يف القضايــا
املنظــورة وكيفيــة التغلــب عليهــا بتعــاون كافــة الجهــات ذات العالقــة ،ويف املقدمــة
املؤسســتان القضائيــة واألمنيــة.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة تنســيق الجهــود بــن الســلطة القضائيــة
واألجهــزة األمنيــة يف قضايــا املوقوفــن واملحتجزيــن عــى ذمــة القضايــا ذات الطابــع
الســيايس ومســاندة العــدوان.
وشــدد عــى رضورة مســاندة األجهــزة القضائيــة واألمنيــة بمــا يمكنهــا مــن أداء
دورهــا يف معالجــة قضايــا املواطنــن وخاصــة يف ظــل الظــروف الراهنــة التــي تمــر
بهــا البــاد.
كمــا أكــد الرئيــس الصمــاد دعــم القيــادة السياســية ملؤسســة القضــاء للقيــام
بواجبهــا الوطنــي يف تحقيــق العدالــة ..الفتــا إىل أن ذلــك لــن يتأتــى إال بتعزيــز
درجــات اإلنضبــاط يف النيابــات واملحاكــم وإنجــاز القضايــا املرتاكمــة ورسعــة حلهــا
والفصــل فيهــا.
وشــدد عــى رضورة إضطــاع الســلطة القضائيــة يف أداء دورهــا بمــا يخــدم املصلحــة
العامــة والعمــل عــى زيــارة الســجون واإلطــاع عــى قضايــا املوقوفــن ورسعــة البت
فيهــا وإيجــاد حلــول عاجلــة لهــا.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يوجه باإلفراج عن  323سجينا
مبناسبة املولد النبوي
[/29نوفمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
وجــه األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى باإلفــراج عــن 323
ســجينا ممــن أمضــوا ثالثــة أربــاع مــدة الســجن املحكــوم بهــا عليهــم.
وأوضــح مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة نائــب رئيــس اللجنــة العليــا لرعايــة
الســجناء ومســاعدة املعرسيــن محمــود الجنيــد أن توجيهــات رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى إىل النائــب العــام قضــت باإلفــراج عــن عــدد  323ســجينا ممــن
أمضــوا ثالثــة أربــاع مــدة الســجن املحكــوم بهــا عليهــم.
وأكــد الجنيــد لوكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) أن توجيهــات رئيــس املجلــس الســيايس
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األعــى باإلفــراج عــن الســجناء يأتــي بمناســبة ذكــرى املولــد النبــوي الرشيــف عــى
صاحبــه أفضــل الصــاة وأزكــى التســليم ،وكــذا بحســب الكشــف املرفــوع مــن
النائــب العــام ليعــودوا أفــراد صالحــن يف املجتمــع ملتزمــن بالنظــام والقانــون.

رئيس الوزراء يهنئ اجمللس السياسي األعلى والشعب اليمني
بعيد االستقالل الـ 30نوفمرب
[/29نوفمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفــع رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور ،برقيــة تهنئــة إىل
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد وأعضــاء املجلــس الســيايس
األعــى والقــوات املســلحة واألمــن واللجــان الشــعبية واملتطوعــن وإىل كافــة أبنــاء
الشــعب اليمنــي األبــي يف الداخل والخــارج ،بمناســبة الذكرى الـــ  50لعيد اإلســتقالل
الوطنــي الـــ  30مــن نوفمــر 1967م واملولــد النبــوي الرشيــف عــى صاحبــه أفضــل
الصــاة وأزكــى التســليم.
وعــر رئيــس الــوزراء يف الربقيــة باســمه ونيابــة عــن نــواب وأعضــاء حكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي ،عــن أحــر التهانــي وأصــدق التربيــكات لرئيــس وأعضــاء املجلــس الســيايس
األعــى وإىل كافــة أبنــاء شــعبنا اليمنــي بهاتــن املناســبتني الوطنيــة والدينية ..مشــرا
إىل دالالت تزامنهمــا يف هــذا الظــرف التاريخــي الــذي يعيشــه الوطــن مدافعــا عــن
أرضــه ضــد املســتعمرين الجــدد.
ولفتــت الربقيــة إىل أن تحقيــق االســتقالل الناجــز بخــروج آخــر جنــدي بريطانــي يف
 30نوفمــر 1967م ،وانتصــار اليمنيــن عــى أعتى أمرباطوريــة إســتعمارية يف التاريخ
يف ظــل ظــروف كانــت أكثــر تعقيــدا وصعوبــة مــن اآلن ،يعطينــا األمــل بقدرتنــا عــى
إزاحــة املســتعمرين الجديــد مــن العــدوان الســعودي اإلماراتــي ودحرهــم مــن كل
تــراب الوطــن الطاهــر.
وأعــرب عــن ثقتــه يف أن االحتــال الجديــد الجاثــم عــى جنــوب الوطــن مــن قــوات
الغــزو الســعودي اإلماراتــي ســيكون مصــره الحتمــي الهزيمــة ،فالشــعب اليمنــي
الحــر واملناضــل لــم ولــن يقبــل بــأي احتــال وســيقاومه وينتــر.
وأكــدت الربقيــة ،أن اإلحتفــال بخــروج آخــر مســتعمر بريطانــي وذكــرى املولــد
النبــوي الرشيــف ،يحتــم علينــا اســتلهام املعانــي والــدالالت مــن الســرة النبويــة
الطاهــرة واالقتــداء بهــا وبمعلمهــا خاتــم األنبيــاء واملرســلني ،وكــذا الســر عــى
خطــى ثوارنــا يف انتــزاع الحريــة واالســتقالل والصمــود يف وجــه املســتعمرين مهمــا
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تكالبــوا وحشــدوا ،فالنــر مــع الحــق.
ونوهــت الربقيــة بالصمــود األســطوري للشــعب اليمنــي يف وجــه العــدوان الغاشــم
والحصــار الجائــر ،ومــا يقدمــه الفرســان امليامــن مــن أبطــال الجيــش واللجــان
الشــعبية يف جبهــات ومياديــن الــرف والبطولــة مــن تضحيــات جســيمة بأرواحهــم
ودمائهــم مــن أجــل الدفــاع عــن الوطــن ودحــر كل املؤامــرات الخارجيــة والداخليــة
الهادفــة إىل النيــل مــن ســيادته واســتقالله ووحــدة أراضيــه.
وأكــدت أن مــا يمــر بــه الوطــن هــي ســحابة صيــف وســتنجيل الغمــة ويهــزم
املعتديــن وينتــر اليمــن املوحــد املســتقل بتالحــم أبنائــه وصمودهــم.
وأعــرب رئيــس الــوزراء يف ختــام برقيتــه ،عــن ثقتــه بإنتصــار الشــعب اليمنــي،
مثلمــا انتــر ســابقا عــى االســتبداد واالســتعمار ،وســيكون مصــر الغــزاة واملرتزقة
الخــزي والعــار ..داعيــا اللــه أن يعيــد هــذه املناســبة الوطنيــة الخالــدة وقــد تحقــق
لشــعبنا وطننــا كل مــا يصبــو إليــه مــن اســتقرار وطمأنينــة ورخــاء ،وأن يــرد عنــه
كيــد الكائديــن وصلــف املتغطرســن.

وزير الدفاع ورئيس األركان يرفعان برقية مبناسبة العيد الـ50
لالستقالل الـ 30نوفمرب
[/29نوفمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفــع وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي ورئيــس هيئــة األركان
العامــة اللــواء الركــن محمــد عبدالكريــم الغمــاري برقيــة تهنئــة بمناســبة العيــد
الـــ 50لإلســتقالل الـ30مــن نوفمــر 1967م إىل قائــد الثــورة الســيد عبدامللــك بــن
بــدر الديــن الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد وأعضــاء
املجلــس الســيايس األعــى .فيمــا يــي نصهــا-:
وشــعبنا اليمنــي العظيــم يحتفــل بالعيــد الـ 50لالســتقالل املجيــد الـ 30مــن نوفمرب
يســعدنا ويرشفنــا يف هــذه املناســبة الوطنيــة العظيمــة أن نتقــدم إليكــم بإســم قيــادة
وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة وكافــة األبطــال مــن منتســبي املؤسســة
العســكرية الدفاعيــة واللجــان الشــعبية املرابطــن يف مياديــن العــزة والــرف يف كل
شــر مــن أرض الوطــن الغــايل بأخلــص التهانــي وأســمى األمنيــات والتربيــكات.
وإنهــا ملناســبة تاريخيــة عظيمــة أعــادت لإلنســان اليمنــي كرامتــه وحريتــه وقــراره
الوطنــي ،والتــي مــن خاللهــا نتذكــر جميعـا ً تلــك التضحيــات واملآثــر البطوليــة التي
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ســطرها الرشفــاء مــن كل أبنــاء الوطــن مــن (شــماله وجنوبــه) يف ســبيل الحريــة
واالســتقالل ودحــر االســتعمار الربيطانــي البغيــض الــذي جثــم عــى صــدر جنــوب
الوطــن الغــايل قرن ـا ً ونيــف مــن الزمــن وإجبــاره عــى الرحيــل مــن أرض اليمــن
الطاهــرة ذلي ـاً مهان ـاً ..متمنــن لكــم يف هــذه املناســبة الوطنيــة الصحــة والتوفيــق
والنجــاح الدائــم يف كافــة املهــام واألعبــاء التــي تقــع عــى كاهلكــم وتحتمهــا عليكــم
املســؤولية التاريخيــة امللقــاة عــى عاتقكــم تجــاه وطنكــم وشــعبكم ،وظــروف املرحلة
التــي يعيشــها الوطــن يف ظــل اســتمرار طغيــان تحالــف العــدوان (الســعودي
األمريكــي الصهيونــي) الغاشــم ضــد وطننــا وشــعبنا والــذي تجــاوز كل الحــدود يف
إجرامــه وعنجهيتــه وكشــف القنــاع عــن وجهــه القبيــح ،وأظهــر بجــاء مــدى حقــده
الدفــن عــى اليمــن أرض ـا ً وإنســانا ً وحضــارة.
إن احتفالنــا اليــوم بهــذه املناســبة الوطنيــة الغاليــة دليــاً قاطعــا ً عــى أن الحــق
دائمــا ً هــو املنتــر ،وبــاإلرادة والعزيمــة والثبــات والتضحيــات الجســام تــرد
الحقــوق وتبنــى األوطــان ،وبتلــك اإلرادة تهــاوت جحافــل اإلمرباطوريــة التــي كانــت
ال تغيــب عنهــا الشــمس وأجــرت عــى الرحيــل مــن أرضنــا وتســاقطت ركائزهــا
مــن مرتزقتهــا وعمالئهــا بائعــي األوطــان كأوراق الخريــف يجــرون أذيــال الهزيمــة
والخــران بعــد كفــاح مســلح دام أربعــة أعــوام متواصلــة انتــرت خاللهــا اإلرادة
اليمنيــة يف الحريــة واالســتقالل.
لكــن املتآمريــن والحاقديــن تاريخي ـا ً عــى هــذا الشــعب وحضارتــه لــم يـ َ
ـرق لهــم
ذلــك ،ومــا نشــهده اليــوم مــن مؤامــرة عــى الوطــن ووحدتــه وشــعبه هــو إنتــاج
جديــد للمســتعمر بوجــه آخــر وتحــت ذرائــع ومســميات متعــددة ،فهاهــم الغــزاة
واملســتعمرين الجــدد وعبيدهــم مــن املرتزقــة والخائنــن يســعون إىل بيــع الوطــن
وتقســيمه إىل كنتونــات وأقاليــم كمــا كان يف املــايض ســلطنات ومشــيخات ليســهل
الســيطرة عليــه والتحكــم يف قــراره ومصــره وثرواتــه ،ولكــي يحققــوا أهدافهــم
شــكلوا لذلــك تحالفــا ً دوليــا ً بقيــادة مملكــة الــر واإلرهــاب ،برعايــة أمريكيــة
صهيونيــة ولألســف بمباركــة بعــض الــدول العربيــة واإلســامية ،فجمعــوا لذلــك
العتــاد والعــدة وســخروا اإلمكانيــات املاديــة والبرشيــة والعســكرية بــل وصــل بهــم
فشــلهم إىل فــرض حصــار جائــر بــرا ً وبحــرا ً وجــوا ً ســعيا ً منهــم لســحق اإلرادة
الشــعبية وكربيــاء اليمنــي الشــامخ الــذي يســتند إىل تاريخــه وحضارتــه وعقيدتــه،
ولكننــا نقــول لهــم وللمــرة األلــف لقــد أخطأتــم الطريــق ومــا تجنــوه اليــوم يف
مياديــن العــزة والــرف عــى أيــدي األبطــال مــن أبنــاء الجيــش واللجــان الشــعبية
هــو جــزء ممــا ســتلقوه إذا اســتمريتم يف غيكــم وتعنتكــم ،ألنكــم أمــام شــعب ال
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يعــرف معنــى الهزيمــة أو االستســام فإمــا أن ينتــر أو ينتــر ..وكمــا خــرج
املســتعمر الربيطانــي مدحــورا ً متوجـا ً بالخــزي والعــار يف الـــ 30من نوفمــر 1967م
ســنخرج املســتعمرين والغــزاة الجــدد وهــم منكــي الــرؤوس ورافعــن رايــات
االستســام.
ونحــن نحتفــل بهــذه الذكــرى الوطنيــة املجيــدة التــي ســتظل تمثــل فخــرا ً واعتــزازا
لــكل األجيــال وخاصــة مــن كان لهــم رشف املشــاركة يف هــذا الحــدث التاريخــي
العظيــم ســوا ًء الذيــن مازالــوا عــى قيــد الحيــاة أو مــن نالــوا رشف الشــهادة يف
ســبيل اللــه والدفــاع عــن األرض والوطــن والكرامــة والحريــة والقــرار الوطنــي.
وبهــذه املناســبة الغاليــة نهنــئ أرس وأبنــاء الشــهداء واملناضلــن الذيــن قدمــوا
أرواحهــم ودمائهــم رخيصــة لكــي تنعــم األجيــال بالحريــة واالســتقالل ،وهــي
موصولــة ألبنــاء وأرس شــهداء اليــوم الذيــن وقفــوا ويقفــون كالطــود الشــامخ يف
وجــه املســتعمرين واملحتلــن الجــدد.
ونعاهدهــم بأنهــم وأرسهــم ســيكونون محــل الرعايــة واالهتمــام والتقديــر واالحــرام
مــن قبــل قيــادة الوطــن الثوريــة والسياســية والعســكرية العليــا.
يف الختــام نهنئكــم بهــذه املناســبة الوطنيــة الغاليــة عــى قلــب كل يمني حــر مؤكدين
لكــم ولــكل أبنــاء الشــعب اليمنــي املجاهــد املحتســب بأننــا يف الجيــش واللجــان
الشــعبية ســنعمل جاهديــن عــى تنفيــذ كل مــا يــوكل إلينــا مــن مهــام وواجبــات من
قبــل قيــادة الوطــن الثوريــة العليــا ،وســنظل يف أعــى درجــات الجاهزيــة واالســتعداد
الدائــم حتــى يكتــب اللــه لشــعبنا ووطننــا النــر املــؤزر.
وكمــا كانــت أرضنــا الطاهــرة عــى مــر التاريــخ ال تقبــل املحتلــن واملســتعمرين
فإننــا يف حارضنــا اليــوم ســنجعل الغــزاة يندمــون ومرتزقتهــم عــى مــا أٌقدمــوا
عليــه وســينترص الحــق عــى الباطــل مهمــا أرجــف املرجفــون ..وتأمــر املتآمــرون
عبيــد أمريــكا وإرسائيــل األذالء الخانعــن.
املجــد للوطــن ..والرحمــة للشــهداء األبــرار ..والشــفاء للجرحــى ..والفــرج القريــب
لــأرسى ..والنــر لليمــن ..وقواتــه املســلحة واللجــان الشــعبية ..واملــوت لألعــداء
والخونــة والعمــاء.
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الرئيس الصماد يكلف جلنة رئيسية ملتابعة رفع االشتباكات باجلهة
اجلنوبية بأمانة العاصمة
[/01ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
كلــف األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى لجنــة رئيســية للتواصــل
واملتابعــة وتذليــل الصعوبــات التــي قــد تواجــه اللجــان الفرعيــة املكلفــة برفــع
االشــتباكات الحاصلــة يف بعــض شــوارع الجهــة الجنوبيــة مــن أمانــة العاصمــة منــذ
يــوم امــس األول نتيجــة أعمــال تخريبيــة وإقــاق للســكينة العامــة.
وتتكــون اللجنــة الرئيســية مــن اللــواء عبداللــه يحيــى الحاكــم ،واللــواء الركــن عــي
حمــود املوشــكي ،ووزيــر االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات جليــدان محمــود جليــدان،
والعميــد عزيــز جــراب والعميــد عــي ســعيد الرزامــي واللــواء رزق الجــويف والعميــد
أمــن عزالديــن املؤيــد.
ويأتــي هــذا التوجيــه يف إطــار متابعــة الرئيــس الصمــاد وأعضــاء املجلــس الســيايس
والجهــات املعنيــة يف حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي بشــكل متواصــل تطــورات الوضــع.
كمــا وجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اللجــان الفرعيــة املشــكلة مــن املشــائخ
فايــز العوجــري ،وفــارس الحبــارى ،وحنــن قطينــة ،وذيــاب معيــي ،ومحمــد
املقــديش ومحمــد الحــاوري وأحمــد العزعــزي ،ومحمــد الغــادر ،وعابــد راجــح،
ونائــف االعــوج ،وصالــح العميــي ،ونــر الحبــاري ،وعــي قطينــة وأحمــد دارس،
بالعمــل املتواصــل لتطبيــع الحيــاة يف تلــك املناطــق املســتهدفة والرفــع أوال ً بــأول
بنتائــج أعمالهــا وأي إعاقــات لتتمكــن لجنــة املتابعــة مــن تذليــل الصعوبــات
ومعالجتها..وقــد تمكنــت اللجــان الفرعيــة املشــكلة مــن تحقيــق نجــاح يف التهدئــة.

الرئيس الصماد يوجه بيان هام إىل الشعب اليمني
[/02ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
وجــه األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مســاء اليــوم بيــان هــام
إىل الشــعب اليمنــي فيمــا يــي نصــه:
يا أبناء الشعب اليمني العظيم
يف غمــرة احتفاالتكــم باملولــد النبــوي الرشيــف وبعيــد جــاء آخــر مســتعمر
بريطانــي حاولــت بعــض أيــادي التخريــب النيــل مــن أمــن واســتقرار العاصمــة
صنعــاء وبعــض املــدن وإقــاق الســكينة العامــة ضاربــة عــرض الحائــط بــكل
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القوانــن ومتجاهلــة العــدوان الغاشــم الــذي يشــن عــى بالدنــا بقيــادة الســعودية
واإلمــارات ومارســت الجرائــم البشــعة والقتــل العمــد للمواطنــن األبريــاء املشــاركني
يف االحتفــاالت باملولــد النبــوي باالســتهداف املبــارش دون رادع مــن ديــن أو ضمــر.
إن مــا تســببت بــه هــذه العنــارص وامليليشــيات التخريبيــة هــو اخطــر مــا تعرضــت
لــه الجبهــة الداخليــة منــذ بدايــة العــدوان ،وانطالقــا مــن الواجــب الوطنــي املقــدس
واملصلحــة الوطنيــة العليــا وبعيــدا عــن مصالــح املكونــات السياســية تعاطــت
أجهــزة الدولــة مــع مــا حــدث بــكل مســئولية واصطــف إىل جانبهــا الرشفــاء مــن
أبنــاء هــذا الوطــن ومــن مختلــف املكونــات السياســية والقــوى الوطنيــة لــوأد هــذه
الفتنــة وتثبيــت األمــن واالســتقرار.
يا أبناء شعبنا اليمني البطل
أزف إليكــم نبــأ وأد جــذور هــذه الفتنــة وإننــا إذ نطمــن أبنــاء الشــعب اليمنــي وكل
الهيئــات واملنظمــات األجنبيــة العاملــة يف بالدنــا نؤكــد عــى النقــاط التاليــة:
 الشــكر والتقديــر لألجهــزة األمنيــة والجيــش واللجــان الشــعبية عــى مواقفهــمالبطوليــة يف تثبيــت األمــن واالســتقرار وواد هــذه الفتنــة.
 الشــكر للجــان الوســاطة ومــا بذلتــه مــن جهــود وطنيــة مميــزة وكان لهــم دوربــارز يف تخفيــف التوتــر.
 الشــكر لــكل رجــال القبائــل األحــرار الذيــن وقفــوا وقفــة تاريخيــة مــع األجهــزةاألمنيــة والجيــش وتعزيــز موقــف الدولــة والنظــام والقانــون.
 الشــكر للرشفــاء مــن قيــادات املؤتمــر الشــعبي العــام وقواعــده الجماهرييــةالعريضــة الذيــن نــأوا بأنفســهم عــن االنخــراط يف هــذا املخطــط اإلجرامــي ووقوفهــم
إىل صــف الدولــة ومؤسســاتها والــذي يــدل عــى حســهم الوطنــي العــايل.
 الشــكر لــكل املســؤولني يف قيــادة الدولــة والســلطات املحليــة وجميــع الــكادرالوظيفــي للدولــة عــى دورهــم الريــادي يف اســتقرار الوضــع والحفــاظ عــى
املؤسســات.
 دعــوة املغــرر بهــم ممــن شــاركوا يف قطــع الطرقــات واقتحــام املؤسســات واالعتداءعــى املواطنــن ورجــال الجيــش واألمــن يف جميــع املناطــق إىل رسعــة تــرك الســاح
وعــدم تأجيــج الفتنــة وحــث الشــخصيات االجتماعيــة عــى التنســيق مــع األجهــزة
األمنيــة لتســهيل عودتهــم إىل قراهــم بعــد أخــذ الضمانــات الالزمــة عليهــم.
ويف حــال لــم يســتجيبوا لفرصــة العــودة إىل قراهــم فعــى األجهــزة املعنيــة إتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة بحــق كل مــن تواطــأ أو شــجع أو شــارك يف األعمــال التخريبيــة
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كونهــم ارتكبــوا جريمــة كــرى بحــق الوطــن يف ظــل هــذه الظــروف اإلســتثنائية.
 إتاحــة فرصــة أخــرة للشــخصيات االجتماعيــة ولجــان الوســاطة إلقنــاع األخــوة يفقيــادة املؤتمــر ومــن وقــف يف صفهــم بــرورة وقــف اعتداءاتهــم وتســليم الجنــاة
واملعتديــن عــى املواطنــن واألمــن واملؤسســات لألجهــزة األمنيــة والقضائيــة ورفــع
كافــة االســتحداثات التــي اســتخدموها وإعطاءهــم كافــة الضمانــات علمــا بــان
الدولــة ســتحمي الجميــع دون تمييــز ،وإنهــاء كل مظاهــر التوتــر والتحقيــق يف
أســباب التوتــر مــن بدايتــه ومحاســبة املتســببني مــن أي طــرف كان.
عاشت اليمن حرة أبية مستقلة
املجد والخلود للشهداء ،الشفاء العاجل للجرحى.
صالح عيل الصماد
رئيس املجلس السيايس األعىل
صنعاء الثاني من ديسمرب ٢٠١٧م

رئيس اجمللس السياسي األعلى يوجه بيانا إىل الشعب اليمني
[/04ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
وجــه األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات
املســلحة بيانــا إىل الشــعب اليمنــي العزيــز فيمــا يــي نصــه:
اإلخوة املواطنون واألخوات املواطنات اإلخوة األبطال..
املؤسســات األمنيــة والعســكرية والحكوميــة ،عقــاء وحكمــاء ومشــائخ اليمــن
الوطنيــن األحــرار وكل القــوى الوطنيــة وكــوادر املؤتمــر الشــعبي العــام الوطنيــة
الصادقــة وكل مــن وقــف يف وجــه االعتــداءات التــي قــام بهــا الخارجــون عــن القانون
املتآمــرون عــى الوطــن وتضحياتــه وصمــوده واعتدائهــم خــال األيــام املاضيــة عــى
مؤسســات الدولــة وقتــل املواطنــن اآلمنــن والعابريــن يف الطرقــات وصــوال ً إىل قتــل
املختطفــن مــن أبنــاء املؤسســة األمنيــة واملواطنــن يف مناطــق املواجهــة معهــم
وتجاوزهــم كل الحــدود والتآمــر عــى الوطــن وتضحيــات الشــعب اليمنــي -يف
مواجهــة العــدوان -وصــر الشــعب وصمــوده وتضحياتــه وانحيازهــم علنــا ودون
خجــل إىل صــف العــدوان.
لقــد كان واجبــا علينــا بهــذا التكامــل الوطنــي الصحيــح والســليم أن نواجههــم
ونحمــي اليمــن مــن أعتــى مؤامــرة عــى جبهتــه الداخليــة مــن كل القــوى املعاديــة
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واملعتديــة عــى اليمــن.
لقــد نتــج عــن الدعــوة والترصيحــات العبثيــة للفتنــة يف كل محافظــات الجمهوريــة
أعمــاال تخريبيــة واقتحامــا للمؤسســات الحكوميــة وقطعــا للطــرق وترويعــا
للمواطنــن اآلمنــن وقتــا للنســاء واألطفــال وإطــاق القتلــة وتســليحهم بالقناصــات
ملمارســة هوايــة القتــل مــن أجــل القتــل وتدمــر األمــن واألمــان وتعطيــل املصالــح
الخاصــة والعامــة ،واغــاق مربعــات ســكنية يف أمانــة العاصمــة.
لقــد قامــت الدولــة بواجبهــا الدســتوري والقانونــي واألخالقــي بدعمكــم ومســاندتكم
جميعــآ يف كل شــارع وحــارة ويف كل قريــة ومنطقــة اســتهدفتها قــوى الغــدر والخيانة
والتآمــر واســتندوا إىل الدعــم املتواصــل مــن قبــل قــوى العــدوان الســعودي األمريكــي
والقصــف والغــارات الجويــة املتواصلــة املســاندة لهــم والدعــم اإلعالمــي والســيايس
واللوجســتي وقصــف الطــران لــكل أماكــن تمركــز القــوات األمنيــة املتصديــة لهــم
وبمــا شــكل كشــفا واضحــا للجميــع عــن املؤامــرة التــي خطــط لهــا قبــل أشــهر
عديــدة وأنفقــت عليهــا املليــارات واســتثمر فيهــا الجانــب االقتصــادي والحصــار
ومفاقمتــه مــن أجــل الضغــط عــى الشــعب لينحــاز لهــذه القــوى املخذولــة والتــي
نعلــن لكــم جميعــآ انتصــار ثمــار جهودكــم وتضحياتكــم وانتهــاء عمليــات مواجهــة
هــذه القــوى التــي باعــت نفســها وتاريخهــا وأرادت أن تبيــع يف ســبيل شــهوة
الســلطة واملــال الشــعب اليمنــي وتضحياتــه وأرضــه وكرامتــه ،فبــاءت بالفشــل
والخــران ،وتــم القضــاء عــى تلــك العنــارص وقيادتهــا وفتــح الطرقــات وتثبيــت
األمــن والســلم يف كل املناطــق واملحافظــات التــي اســتهدفتها تلــك الفتنــة وبفضــل
اللــه وتعــاون الجميــع تــم تطبيــع الحيــاة وتثبيــت األمــن وإعــادة الســكينة العامــة
إىل مــا كانــت عليــه.
اإلخوة واألخوات
شعبنا اليمني العظيم.
إن مــن حــق هــذا الشــعب العزيــز أن ينعــم باألمــن واألمــان واالســتقرار وهــو مــا
يجــري العمــل عليــه بتعــاون وتكاتــف الجميــع ،صــدا للعــدوان ،وتثبيتــا لألمــن
العــام وتطبيعــا للحيــاة ،وانطالقــا إىل املســتقبل الــذي يقــدم شــعبنا العظيــم يف
ســبيله كل هــذه التضحيــات ويواجــه مــن كل أعــداء اليمــن بهــذه املؤامــرات كمــا
يواجــه بالعــدوان والحصــار.
وهــي فرصــة أن أعــر باســمي ونيابــة عــن كافــة أبنــاء الشــعب اليمنــى العظيــم
وقيــادات الدولــة وحكومــة اإلنقــاذ بالشــكر والتقديــر والعرفــان لجهــود وتضحيــات
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قيــادات ومنتســبي املؤسســة األمنيــة والقــوات املســلحة وحكمــاء اليمــن ومشــائخها
األحــرار األوفيــاء وكل الجهــود التــي تبــذل يف مواجهــة العــدوان ومؤامراتــه ومــا بــذل
مــن جهــود خــال الســاعات املاضيــة الحتــواء موقــف الغــدر والخيانــة ومحاولــة
املتاجــرة بتضحيــات اليمــن وشــعبه ومســتقبله.
وأدعــو الجميــع لالســتمرار يف هــذا العمــل الوطنــي ويف هــذا الظــرف الحســاس
الســتكمال العمــل مــع املؤسســة األمنيــة والعســكرية والســلطة املحليــة لتطبيــع
الحيــاة وتقديــم العــون العاجــل واملســاعدة واملواســاة لكافــة املواطنــن املترضريــن
مــن هــذه األفعــال اإلجراميــة يف بعــض مناطــق العاصمــة صنعــاء واملحافظــات
التــي شــهدت أعمــاال مماثلــة ،والتكامــل يف العمــل مــن أجــل الحفــاظ عــى الســكينة
العامــة واألمــن العــام.
ونؤكــد للعالــم أجمــع وألبنــاء شــعبنا وكافــة املنظمــات والبعثــات الدبلوماســية
العاملــة يف بالدنــا عــى انتهــاء العمليــة األمنيــة الخاطفــة وتثبيــت الســلم واألمــن،
مشــيدين بالجهــود الجبــارة واالســتثنائية للمؤسســة األمنيــة والعســكرية التــي
أخمــدت الفتنــة وتعمــل عــى تثبيــت األمــن.
ونشــيد بــدور أبنــاء القبائــل اليمنيــة األحــرار الرشفــاء الذيــن يعرفــون دوم ـا ً أيــن
يضعــون أنفســهم (مــع اللــه والوطــن وشــعبهم) ،غــر متناســن دور األحــرار
والرشفــا مــن كــوادر وقيــادات املؤتمــر الشــعبي العــام وهــو الــدور األســايس
والفعــال يف الحفــاظ عــى األمــن واالســتقرار وعــدم االنجــرار إىل الدعــوات الهدامــة
التــي أثــارت الفتنــة وندعــو مؤسســات الدولــة الترشيعيــة ممثلــة بمجلــس النــواب
والقضائيــة وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي ومجلــس الشــورى والســلطات املحليــة وكافــة
مؤسســات الدولــة ملمارســة أعمالهــا ومواجهــة متطلبــات هــذه املرحلــة.
ونؤكــد إلخواننــا الرشفــاء يف املؤتمــر الشــعبي أنــه يؤســفنا مــا قامــت بــه تلــك
العنــارص مــن مؤامــرة وخــذالن لهــذا الشــعب العظيــم وتضحياتــه ونؤكــد لــكل
الرشفــاء يف املؤتمــر الشــعبي العــام وقوفنــا إىل جانبهــم لالســتمرار يف العمليــة
السياســية وإثرائهــا ملــا فيــه مصلحــة البلــد وتعزيــز الصمــود ملواجهــة العــدوان
الغاشــم وكافــة التحديــات.
كمــا نوجــه األجهــزة األمنيــة بضبــط كل مــن تســول لــه نفســه بالقيــام بــأي أعمــال
تخريبيــة أو االنتقــام والتشــفي ومحاســبة كل مــن تســول لــه نفســه باقتحــام البيوت
واملمتلــكات الخاصــة والعامــة ألي طــرف كان خــارج الدســتور والقانــون ويف حــال
رصــدت أي انتهــاكات خــارج القانــون فســيتم التعامــل بحــزم مــع مقرتفيهــا ومــن
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تواطــأ معهــم وعــى الجهــات األمنيــة والقضائيــة اتخــاذ اإلجــراءات والتدابــر الالزمــة
ملثــل هــذه الحــاالت ،كمــا نؤكــد عــى الجهــات املعنيــة بإعــداد الخطــوات واإلجــراءات
الالزمــة للعفــو عــن املغــرر بهــم يف الفتنــة وأعمــال التخريــب.
كمــا نحــث األجهــزة القضائيــة اتخــاذ اإلجــراءات والتدابــر الالزمــة الســتعادة
األمــوال املنهوبــة مــن حــق الشــعب وإعادتهــا إىل خزينــة الدولــة ومتابعــة اســتعادة
األرصــدة يف الخــارج إىل خزينــة الدولــة.
كمــا نكــرر تأكيدنــا وطمأنــة الجميــع يف الداخــل والخــارج والعالــم واألصدقــاء
واألشــقاء واملنظمــات الدوليــة والجاليــات والبعثــات الدبلوماســية بســامة األوضــاع
وعودتهــا إىل مــا كانــت عليــه قبــل يــوم الســبت املــايض مــن أمــان واســتقرار.
ويف األخــر لنتوجــه جميعــا بالشــكر للــه تعــاىل ونســبحه ونعظمــه عــى هــذه
االنتصــارات واالهتمــام بالتســبيح والدعــاء للجيــش واللجــان يف جميــع الجبهــات،
ونشــكر كل مــن ســاهم يف تجنيــب البلــد نــار فتنــة ال تبقــي وال تــذر ،وإحبــاط كل
محــاوالت العــدوان يف شــق الصــف الداخــي بعــد أن عجــزوا عــن تحقيــق أي نــر
أو تقــدم عســكري أمــام أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف مياديــن الــرف
والبطولــة ،والشــكر موصــول لــكل القــوى والشــخصيات ورجــال األمــن والجيــش
ولجــان الوســاطة التــي ســعت وعملــت عــى معالجــة الوضــع وتفويــت الفرصــة عــى
أعــداء األمــة والوطــن ،نســأل اللــه الرحمــة للشــهداء األبــرار والشــفاء للجرحــى وأن
يفــك أرس األرسى وأن يعــن شــعبنا اليمنــي ويســدد عــى طريــق الخــر خطــاه.
وســام اللــه عليكــم ورحمتــه وبركاتــه ونــر اللــه اليمــن وشــعبه املظلــوم ورحــم
الشــهداء األبــرار.
أخوكم  /صالح عيل الصماد
رئيس املجلس السيايس األعىل

مؤسسة الرئاسة ترفع برقية تهنئة إىل القيادة والشعب اليمني
[/04ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفعــت مؤسســة الرئاســة ممثلــة بمكتــب رئاســة الجمهوريــة واألمانــة العامة لرئاســة
الجمهوريــة واملركــز الوطنــي للوثائــق واملركــز الوطنــي للمعلومــات واملكتــب الفنــي
للحــدود واللجنــة العليــا للرقابــة عــى املناقصــات واملزايــدات والجهــاز املركــزي
للرقابــة واملحاســبة والهيئــة العامــة لرعايــة أرس الشــهداء ومناضــي الثــورة اليمنيــة،
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برقيــة تهنئــة إىل قائــد الثــورة الســيد عبدامللــك الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس
األعــى صالــح عــي الصمــاد والشــعب اليمنــي بالنــر الــذي تحقــق عــى يــد رجــال
قــوات األمــن البواســل بإخمــاد ووأد الفتنــة التــي كانــت تســتهدف وحــدة الجبهــة
الداخليــة وتمزيــق النســيج االجتماعــي خدمــة لــدول العــدوان.

نائب رئيس الوزراء يهنئ قائد الثورة واجمللس السياسي باالنتصار
على مليشيات الفتنة
[/04ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفــع نائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة الدكتــور حســن عبداللــه مقبــويل،
برقيــة تهنئــة لقائــد الثــورة الســيد عبدامللــك بــدر الديــن الحوثــي ،ورئيــس املجلــس
الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد وأعضــاء املجلــس والشــعب اليمنــي ،باالنتصــار
التاريخــي عــى مليشــيات دعــاة الفتنــة واالقتتــال الداخــي والقضــاء عــى تلــك
املؤامــرة التــي ارتبطــت بمخططــات العــدوان ضــد الشــعب اليمنــي.
وأكــدت برقيــة التهنئــة أن القضــاء عــى تلــك املليشــيات وإفشــال مخططاتهــا
التخريبيــة ،انتصــار ســطره تالحــم أبنــاء الشــعب إىل جانــب الجهــود األجهــزة
األمنيــة التــي واجهــت املوقــف ببســالة وقــوة بــأس.
وعــر الدكتــور مقبــوىل عــن الشــكر والتقديــر لجهــود وتضحيــات قيــادات ومنتســبي
املؤسســة األمنيــة والقــوات املســلحة وحكمــاء اليمــن ومشــائخها األحــرار األوفيــاء..
مؤكــدا أن تلــك الجهــود ســتظل شــاهدة عــى التالحــم والتــآزر يف مواجهــة العــدوان
ومؤامراتــه ،والوقــوف يف وجــه كل مــن يحــاول املتاجــرة بتضحيــات اليمنيــن ودمــاء
الشــهداء.
وأشــار نائــب رئيــس الــوزراء إىل أهميــة تكاتــف الجهــود الرســمية والشــعبية
لالســتمرار يف معركــة الشــعب اليمنــي املصرييــة يف مواجهــة العــدوان واملرتزقــة،
واالنتصــار للســيادة والقــرار اليمنــي ،والحفــاظ عــى أمــن الوطــن واســتقراره.
وأشــاد بهــذا اإلنجــاز الــذي أفشــل كل رهانــات العــدوان الســعودي األمريكــي..
داعيــا كافــة أبنــاء الوطــن إىل التالحــم واليقظــة ورفــد الجبهــات والتصــدي لــكل
مــن يحــاول النيــل مــن أمــن واســتقرار اليمــن.
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وزارة اإلعالم واملؤسسات اإلعالمية تهنئ قائد الثورة والرئيس
الصماد بإسقاط مؤامرة العدوان
[/04ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفعــت وزارة اإلعــام واملؤسســات اإلعالميــة الرســمية برقيــة تهنئــة إىل قائــد الثــورة
الســيد عبدامللــك بــدر الديــن الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى صالــح
الصمــاد والشــعب اليمنــي ،باإلنجــاز واإلنتصــار التاريخــي يف إخمــاد الفتنة وإســقاط
مؤامــرة العــدوان.
وأكــدت وزارة اإلعــام واملؤسســات التابعــة لهــا أن هــذا اإلنجــاز غــر املســبوق والذي
مثــل صفعــة وســقوط مــدوي لقــوى العــدوان ومرتزقتــه يمثــل نقطــة تحــول يف
مســار صمــود وتضحيــات الشــعب اليمنــي وجيشــه وأمنــه ولجانــه الشــعبية
يف مواجهــة تحالــف العــدوان الســعودي األمريكــي وإســقاط أخــر أوراقــه التــي
تســتهدف النيــل مــن وحــدة الصــف وتماســك الجبهــة الداخليــة.
وأشــادت باملالحــم البطوليــة التــي يســطرها الجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية يف
مختلــف املواقــع وجبهــات العــزة والــرف والبطولــة دفاعــا عــن األرض والعــرض
والتصــدي لقــوى العــدوان ومرتزقتــه ..مؤكــدة أن هــذه البطــوالت واملالحم سيســجلها
التاريــخ بأحــرف مــن نــور يف مســرة الشــعب اليمنــي ونضاالتــه.
كمــا أكــدت أن هــذه االنتصــارات الســاحقة تعطــي الجميــع دافعــا ورافدا لالســتمرار
يف تحقيــق املزيــد مــن النجاحــات يف مختلــف املجــاالت وكــذا التغلــب عــى كافــة
التحديــات والصعوبــات التــي فرضهــا العــدوان والحصــار.

وزارة الشؤون القانونية تهنئ القيادة والشعب اليمني
[/04ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفعــت وزارة الشــؤون القانونيــة اســمى آيــات التهانــي والتربيــكات إىل قائــد الثــورة
الســيد عبدامللــك بــن بــدر الديــن الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى صالــح
عــي الصمــاد والشــعب اليمنــي ،باإلنجــاز التاريخــي املمثــل يف وأد الفتنــة والقضــاء
عــى دعاتهــا.
وعــرت الــوزارة عــن الشــكر والتقديــر للرجــال األوفيــاء مــن أبنــاء القــوات املســلحة
واألمــن واللجــان الشــعبية الذيــن أخــذوا عــى عاتقهــم مواجهــة العــدوان الغاشــم
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وعمالئــه الذيــن خططــوا إلدخــال الشــعب اليمنــي يف اقتتــال داخــي خدمــة للعــدوان.

وزارة املالية تهنئ القيادة والشعب اليمني
[/04ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفعــت وزارة املاليــة والوحــدات التابعــة لهــا برقيــة تهنئــة إىل قائــد الثــورة الســيد
عبدامللــك بــن بــدر الديــن الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى صالــح الصماد
والشــعب اليمنــي ،باإلنجــاز التاريخــي املمثــل يف وأد الفتنــة والقضــاء عــى دعاتهــا.
وأشــادت وزارة املاليــة بجهــود الرجــال األوفيــاء مــن أبنــاء القــوات املســلحة واألمــن
واللجــان الشــعبية الذيــن أخــذوا عــى عاتقهــم مواجهــة العــدوان وعمالئــه وإفشــال
مخططاتهــم التــي تســتهدف اليمــن أرضــا وإنســانا.

وزارة السياحة تهنئ القيادة والشعب اليمني بإسقاط مؤامرة
العدوان
[/04ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفعــت وزارة الســياحة والوحــدات التابعــة لهــا برقيــة تهنئــة إىل قائــد الثــورة الســيد
عبدامللــك بــن بــدر الديــن الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى صالــح الصماد
والشــعب اليمنــي ،باإلنجــاز التاريخــي املمثــل يف إســقاط الفتنة..وأشــادت وزارة
الســياحة بالتضحيــات والبطــوالت التــي يســطرها أبطــال القــوات املســلحة واألمــن
واللجــان الشــعبية يف مواجهــة العــدوان وعمالئــه وإفشــال مخططاتهــم.

وزارة اخلدمة تهنئ القيادة والشعب اليمني بإسقاط مؤامرة
العدوان
[/04ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفعــت وزارة الخدمــة املدنيــة والتأمينــات والوحــدات التابعــة لهــا أســمى آيــات
التهانــي إىل قائــد الثــورة الســيد عبدامللــك بــن بــدر الديــن الحوثــي ورئيــس املجلــس
الســيايس األعــى صالــح الصمــاد والشــعب اليمنــي ،باإلنجــاز الكبــر املتمثــل يف وأد
الفتنــة.
وأشــادت وزارة الخدمــة بمــا يســطره أبطــال الجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية
مــن بطــوالت وتضحيــات يف ســبيل الدفــاع عــن الوطــن ومواجهــة العــدوان وعمالئــه
284

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

وإفشــال مخططاتهــم التــي تســتهدف اليمــن أرضــا وإنســانا.

وزارة العدل تهنئ القيادة والشعب اليمني بإسقاط مؤامرة
العدوان

[/04ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفعــت وزارة العــدل برقيــة تهنئــة إىل قائــد الثــورة الســيد عبدامللــك بــن بــدر الديــن
الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى صالــح الصمــاد والشــعب اليمنــي،
باإلنجــاز الكبــر املتمثــل يف إســقاط مؤامــرة العــدوان ووأد الفتنــة.
وأشــادت وزارة العــدل بالبطــوالت التــي يســطرها الجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية
يف مختلــف جبهــات العــزة دفاعــا عــن الوطــن وأمنــه واســتقراره والتصــدي للعــدوان
وإفشــال مخططاته.

وزارة األوقاف تبارك للشعب اليمني وأد الفتنة
[/04ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
باركــت وزارة األوقــاف واإلرشــاد لقائــد الثــورة الســيد عبدامللــك الحوثــي ورئيــس
املجلــس الســيايس األعــى صالــح الصمــاد ورئيــس حكومــة اإلنقــاذ واألجهــزة األمنيــة
والرشفــاء مــن أبنــاء الوطــن بــوأد الفتنــة بأمانــة العاصمــة وبقيــة املحافظــات.
وأشــادت بهــذا اإلنجــاز الــذي افشــل كل رهانــات العــدوان الســعودي األمريكــي..
داعيــة كافــة أبنــاء املجتمــع إىل التالحــم واليقظــة ورفدالجبهــات والتصــدي لــكل مــن
يحــاول النيــل مــن أمــن واســتقرار الوطن..وأوضحــت وزاراة األوقــاف واإلرشــاد أنهــا
تســلمت مــن األجهــزة األمنيــة مــا كان يســمى بجامــع الصالــح وتــم اإلتفــاق عــى
تســميته بجامــع الشــعب كونــه تــم بنائــه مــن أمــوال ومقــدرات الشــعب ..مؤكــدة أن
الــوزارة هــي املعنيــة بــه شــأنه شــأن بقيــة مســاجد الجمهوريــة.

وزير النقل يهنئ قائد الثورة واجمللس السياسي بإسقاط مؤامرة
العدوان
[/04ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفعــت وزارة النقــل برقيــة تهنئــة إىل قائــد الثــورة الســيد عبدامللــك بــدر الديــن
الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد والشــعب اليمنــي،
باالنتصــار الكبــر الــذي تحقــق وإســقاط مؤامــرة الغــدر والخيانــة.
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وعــر وزيــر النقــل اللــواء زكريــا الشــامي عــن تهانــي وزارة النقــل والهيئــات
واملؤسســات التابعــة لهــا وجميــع منتســبيها ،لقائــد الثــورة ورئيــس املجلــس
الســيايس األعــى ورئيــس الــوزراء ،بإســقاط مؤامــرة الخيانــة لقــوى العــدوان التــي
تســعى لشــق الصــف الوطنــي.
وأشــاد بجهــود أبطــال الجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية وكل املواطنــن الرشفــاء،
الذيــن عملــوا عــى وأد هــذه الفتنــة وإفشــال مؤامــرة العــدوان التــي طاملــا راهــن
عــى نجاحهــا ..مؤكــدا قــدرة الجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية عــى إفشــال كل
مؤامــرات العــدوان.

وزير الدولة أبو نشطان يهنئ القيادة والشعب اليمني بإسقاط
مؤامرات العدوان
[/04ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفــع وزيــر الدولــة نبيــه أبــو نشــطان برقيــة تهنئــة إىل قائــد الثــورة الســيد عبدامللك
بــن بــدر الديــن الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى صالــح الصماد والشــعب
اليمنــي ،باإلنجــاز الكبــر املتمثــل يف وأد الفتنــة وإســقاط مؤامــرات العدوان.
وأشــاد الوزيــر أبــو نشــطان بالبطــوالت التــي يســطرها الجيــش واألمــن واللجــان
الشــعبية يف مختلــف جبهــات العــزة والــرف يف ســبيل الدفــاع عــن الوطــن وأمنــه
واســتقراره وإفشــال مخططــات العــدوان ومرتزقتــه التــي تســتهدف اليمــن أرضــا
وإنســانا.

مصلحة الضرائب تهنئ القيادة والشعب اليمني بإسقاط مؤامرة
العدوان
[/04ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفعــت مصلحــة الرضائــب برقيــة تهنئــة إىل قائــد الثــورة الســيد عبدامللــك بــن بــدر
الديــن الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى صالــح الصمــاد والشــعب اليمنــي،
بإســقاط مؤامــرة العــدوان ووأد الفتنــة.
وأشــادت مصلحــة الرضائــب ببطــوالت وتضحيــات الجيــش واألمــن واللجان الشــعبية
يف ســبيل الدفــاع عــن الوطــن والتصــدي ملخططــات العــدوان ومرتزقته.
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الرئيس الصماد يوجه كلمة هامة حول األحداث األخرية التي
شهدتها العاصمة وعدد من املناطق
[/05ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
وجــه األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة هامــة مســاء
اليــوم إىل جماهــر الشــعب اليمنــي العظيــم تناولــت األحــداث املؤســفة التــي شــهدتها
العاصمــة صنعــاء وعــدد مــن املناطــق يف بعــض املحافظــات خــال اليومــن املاضيني
وفيمــا يــي نــص الكلمــة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله
اإلخوة املواطنون
األخوات املواطنات
يــا جماهــر شــعبنا العظيــم والصامــد يف الداخــل والخــارج ،يف العاصمة صنعــاء ،ويف
كل محافظــات الوطــن الغــايل ،يــا أبنــاء الجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية والقبائــل
الذيــن تخوضــون اليــوم أرشف املعــارك وأســماها للدفــاع عــن األرض والعــرض
والوطــن يف وجــه العــدوان الرببــري الغاشــم وعمالئــه يف الداخــل ،أحييكــم تحيــة
اإلبــاء والشــموخ والصمــود والنــر القريــب بــإذن اللــه تعــاىل ..ويســعدني اليــوم
الحديــث معكــم بعــد األحــداث املؤســفة والخطــرة التــي شــهدتها العاصمــة صنعــاء
وعــدد مــن مناطــق يف بعــض املحافظــات خــال اليومــن املاضيــن.
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم
إننــي إذ أبــارك لكــم االنتصــار العظيــم عــى الفتنــة ،نؤكــد لكــم مــن جديــد القضــاء
عــى هــذه الفتنــة وعــودة األمــن واالســتقرار إىل عمــوم املناطــق التــي طالتهــا ويف
مقدمتهــا أمانــة العاصمــة ،وأحــب أن أؤكــد لكــم أيضــا أن املخطــط كان أكــر مــن
كل التصــورات ،وكان قــد تــم الرتتيــب لــه بدقــة بالغــة ترافــق معــه إغــاق املنافــذ
وحصــار البلــد والتحريــض لتهييــج الــرأي العــام بالتزامــن مــع حشــود لــدول
العــدوان وتصعيــد لــم يســبق لــه مثيــل منــذ بدايــة العــدوان وبالــذات عــى الجبهات
باتجــاه صنعــاء وتواجــد أغلــب قيــادة العــدوان ومرتزقتــه يف تلــك املناطــق وســمعنا
تهديداتهــم برسعــة الحســم وقــرب املفاجــآت حســب زعمهــم ،ظنــا منهــم أن الدولــة
ومؤسســاتها األمنيــة والعســكرية غارقــة بــكل ثقلهــا يف الجبهــات ومواجهــة التصعيد.
بــدأوا يف كشــف أوراقهــم بإثــارة القالقــل واإلختــاالت األمنيــة يف أمانــة العاصمــة
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بالتزامــن مــع مناســبة املولــد النبــوي الرشيــف حيــث تعرضــت الكثــر مــن الدوريات
األمنيــة ومواكــب املشــاركني للعديــد مــن االعتــداءات راح ضحيتهــا يف يــوم األربعــاء
والخميــس أكثــر مــن خمســن شــهيدا وجريحــا وأكثــر مــن ثمانيــة عــر مختطــف
ورغــم متابعتنــا املبــارشة واالســتعانة ببعــض الشــخصيات الوطنيــة الحتــواء تلــك
اإلختــاالت ومعالجــة أســبابها وتوجيهاتنــا الرصيحــة للقــوى األمنيــة بضبــط النفــس
وعــدم الــرد عــى تلــك االعتــداءات كلفنــا اللجــان للنــزول لرفــع التوتــر وتــم إزالــة
أغلــب نقــاط التوتــر حتــى منتصــف ليــل الخميــس الفائــت ويف صبــاح الجمعــة
كلفنــا اللجــان بالنــزول إلزالــة مــا تبقــى مــن آثــار التوتــر إال أن تلــك العنــارص
أغلقــت تلفوناتهــا ولــم يتجاوبــوا مــع الوســاطات وأعــادوا التموضــع واالنتشــار يف
نطــاق جغــرايف واســع داخــل األمانــة واقفلــوا عــدة مربعــات ،ثــم كانــت الصدمــة
الكــرى لنــا ولــكل اليمنيــن الرشفــاء يف الخطــاب الــذي تفاجأنــا بــه مــع كل اليمنيني
الواقفــن يف وجــه العــدوان والــذي اشــتمل عــى دعــوات خطــرة ومســارات كارثيــة
تمثلــت يف الدعــوة لالنتفاضــة حســب زعمهــم يف كل محافظــة ومديريــة وعزلــة وقرية
وتناولــت خطــاب نتــن ومغازلــة مقيتــه لــدول العــدوان ودعــوة الجتثــاث رشيحــة
واســعة مــن أبنــاء الشــعب.
واســتجابة لتلــك الدعــوات تحركــت عنــارص الفتنــة القتحــام املؤسســات يف عــدد مــن
املحافظــات وقطــع العديــد مــن الخطــوط الرئيســية التــي تمثــل رشيــان للجبهــات
وبطريقــة خطــرة لــو تمــت لــكان لهــا أثــر خطــر عــى وضــع الجبهــات يف عــدد
مــن املحــاور القتاليــة.
كمــا تناولــت تلــك الدعــوات االنقــاب عــى املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقاذ
الوطنــي التــي انبثقــت مــن االتفــاق الســيايس ومنحــت الثقــة مــن الربملان والشــعب..
كمــا هــدف ذلــك الخطــاب إىل تحريــض الجيــش واألمــن بالتمــرد والعــودة مــن
الجبهــات وبطريقــة علنيــة فاجــأت حتــى املنتمــن لحــزب املؤتمــر الشــعبي العــام.
وأمــام ذلــك كلــه حاولنــا بــكل الوســائل تهدئــة الوضــع فلعــل وعــى أن تعقــل تلــك
العنــارص إال أنهــا استأســدت مســتغلة الحــرص الكبــر الــذي أبدتــه الدولــة ملنــع
إثــارة املشــاكل الداخليــة والتفــرغ للجبهــات.
وعندمــا وصلــت األمــور إىل محــك خطــر وبــارك العــدوان تلــك الخطــوات ووعــد
بدعمهــا وســاندها إعالميـا ً ولوجســتيا ً كان حتمــا ورضورة قصــوى أن تتحــرك الدولــة
ممثلــة بمؤسســاتها األمنيــة والعســكرية ودعــم الشــعب العظيــم الصابــر املضحــي
ملواجهــة هــذا املخطــط التآمــري الخطــر وبتكاتــف وتعــاون الجميــع مــع املؤسســة
األمنيــة والعســكرية تحقــق النــر وتــم القضــاء عــى هــذا املخطــط التآمــري
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الخطــر بفضــل اللــه وعــادت األوضــاع مســتقرة أكثــر ممــا مــى رغــم اإلســناد
الكبــر لهــذا املخطــط مــن قبــل دول العــدوان.
فــا نبالــغ إن قلنــا أن مــا شــهدناه كان أكــر وأخطــر مخطــط كان يمكــن أن يقــي
عــى الشــعب وحريتــه واســتقالله وعــى مــن يــرى أن هنــاك مبالغــة يف األمــر أن
يتأمــل تلــك الدعــوات واإلجــراءات التــي أقدمــوا عليهــا وأنــه ال يمكــن أن يأمــن
شــعبنا عــى مثــل هــؤالء.
مــرة أخــرى نــود أن نبرشكــم بــوأد هــذه الفتنــه مــن جذورهــا والقضــاء عليهــا
بشــكل كامــل ،كمــا نهيــب بكافــة أبنــا الشــعب وقــواه الحيــة إىل التعــاون مــع القوى
واألجهــزة األمنيــة لتثبيــت األمــن واالســتقرار ،وتطبيــع األوضــاع يف العاصمــة صنعــاء
وكافــة املحافظــات ،وعــدم االســتماع أو االنجــرار لدعــوات التحريــض والفتنــه التــي
يتــم الرتويــج لهــا مــن بعــض الجهــات والشــخصيات والقنــوات اإلعالميــة املشــبوهة،
كمــا نــود أن نطمــن كافــة املكونــات والقــوى السياســية ،والســيما رشكائنــا يف إدارة
الدولــة حــزب املؤتمــر الشــعبي ،بــأن مــا حــدث لــن يؤثــر عــى وضــع الرشاكــة
السياســية القائمــة ،بــل هــو فرصــة لتعزيزهــا وتمتينهــا وتوســيعها مــن أجــل
تكريــس الجهــود لرفــد الجبهــات ومواجهــة العــدوان ،وتصحيــح وضــع مؤسســات
الدولــة للقيــام بواجباتهــا ومســؤولياتها الوطنيــة عــى أكمل وجــه يف خدمــة املواطنني
وتوفــر ســبل العيــش الكريمــة لهــم ،كمــا نهيــب بكافــة قيــادات ومســؤويل وموظفي
القطــاع العــام يف الدولــة إىل اإلســتمرار يف أعمالهــم وااللتــزام بالــدوام ورفــع مســتوى
اإلنجــاز واألداء ،كــون قــوى العــدوان لطاملــا راهنــت عــى إحــداث شــلل يف أجهــزة
ومؤسســات الدولــة املختلفــة ،غــر أننــا عــى ثقــة عاليــة بوعيكــم وحرصكــم عــى
إفشــال مثــل هــذه التوجهــات واملســاعي الخبيثــة ،كمــا أفشــلتموها طــوال الســنوات
الثــاث املاضيــة.
ويف هــذا الســياق نؤكــد لجميــع أبنــاء شــعبنا اليمنــي العزيــز وللعالــم أجمــع أن
الجمهوريــة اليمنيــة وكافــة مؤسســاتها ويف مقدمتهــا املؤسســة األمنيــة والعســكرية
صــارت أكثــر صالبــة ومتانــة بعــد إســقاط هــذا املخطــط وأن قــادم األيــام سيشــهد
نقلــة نوعيــة عــى كل املســتويات إن شــاء اللــه ســواء عــى مســتوى اإلصالحــات
االقتصاديــة وتوفــر املتــاح واملمكــن مــن الرواتــب والخدمــات للشــعب أو عــى
مســتوى اإلصالحــات اإلداريــة واملاليــة ومكافحــة الفســاد وإصــاح القضــاء ونــر
العــدل واألمــن لكافــة أبنــاء الشــعب ،وهنــاك الكثــر مــن اإلصالحــات ال نســتبق
األحــداث للحديــث عنهــا وســيتم الحديــث عنهــا الحق ـا ً إن شــاء اللــه.
كذلــك عــى املســتوى العســكري فــإن املؤسســة العســكري ســتكون أكثــر قــوة
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وفاعليــة وستشــهد الجبهــات مســارات عديــدة تفقــد العــدوان كل آمالــه يف تحقيــق
أهدافــه الدنيئــة التــي كان يســعى لتحقيقهــا مؤمـاً يف إثــارة البــؤر واســتقطاب مــن
اســتطاع لتســهيل تقدمــه وســيبوء بالفشــل وســيتحقق النــر بــإذن اللــه.
كمــا نؤكــد أننــا ســنعمل عــى بســط ســيطرة الدولــة عــى كل شــر يف أرض اليمــن
وســيادة النظــام الجمهــوري والقانــون وبنــاء دولــة املؤسســات ولــن نســمح بعــودة
املناكفــات والتعطيــل والشــلل مــن أي طــرف كان وأيـا ً كانــت املقاصــد.
ويف ســياق وقــف العــدوان ندعــو جميــع األطــراف والقــوى واألحــزاب الوطنيــة إىل
الحــوار والتفاهــم بمــا يــؤدي إىل انفراجــة يف الوضــع الداخــي وتحقيــق االســتقرار
وتفويــت الفرصــة عــى دول العــدوان بمــا يف ذلــك أخوتنــا يف املحافظــات الجنوبيــة
بمــا يضمــن الوصــول إىل حلــول عادلــة لــكل القضايــا وتقديــم كامــل التطمينــات يف
ســبيل ذلــك.
كمــا نؤكــد عــى أننــا مســتمرون يف مــد أيدينــا للســام املــرف والعــادل الــذي
يضمــن للشــعب اليمنــي حريتــه واســتقالله ويحافــظ عــى تضحياتــه ونرحــب
بــأي جهــود ومبــادرات تفــي إىل وقــف العــدوان والحصــار والوصــول إىل تســوية
سياســية عادلــة بمــا يف ذلــك الرتحيــب والتعــاون مــع أي جهــود جــادة لألمــم
املتحــدة للتوصــل إىل حلــول وتســوية ســلمية توقــف العــدوان والحصــار وتحافــظ
عــى وحــدة اليمــن واســتقراره ورفــع كل مظاهــر الغــزو واالحتــال.
ويف ســبيل ذلــك نوجــه دعوتنــا لــدول العــدوان بوقــف العــدوان والحصــار والدخــول
يف حــوار نــدي جــدي بــن الجمهوريــة اليمنيــة ودول العــدوان بمــا يحقــق أمــن
اليمــن واســتقراره واســتقرار املنطقــة والعالــم.
كمــا نؤكــد عــى مــا أكدنــا عليــه باألمــس إشــادتنا بالــدور املــرف لرشفــاء حــزب
املؤتمــر الشــعبي العــام ونؤكــد حرصنــا الشــديد عــى دور هــذا الحــزب يف العمليــة
السياســية ولهــم منــا كامــل التطمينــات بــأن حقوقهــم محفوظــة فهــم رشكاء
أساســيون يف إدارة البلــد يف مختلــف املراحــل السياســية الحــارضة واملســتقبلية.
ويف هــذا الســياق نعاهــد جميــع أبنــاء شــعبنا أننــا لــن نكــون إال مظلــة لجميــع
أبنــاء الشــعب مــن مختلــف التيــارات والتكوينــات والتوجهــات السياســية والدينيــة
يجمعنــا الوطــن والحفــاظ عــى كرامتــه واســتقالله والدفــاع عــن مقدراتــه وكرامــة
أبنائــه ال نميــز بــن أحــد أيـا ً كان توجهــه وانتمــاؤه مــا دام يف صــف الوطــن ،وأننــا
جميعــا متســاوون يف الحقــوق والواجبــات.
ويف األخــر نؤكــد عــى مــا أكدنــا عليــه باألمــس مــن إشــادتنا بالــدور الرائــد والعظيم
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لألجهــزة األمنيــة والعســكرية يف إســقاط كل مخططــات األعــداء والدفــاع عــن الشــعب
وكرامــة أبنائــه كمــا نشــيد بالــدور املــرف والريــادي للقبائــل اليمنيــة التــي هــي
الضامــن والصمــام للدفــاع عــن الجمهوريــة والثــورة والوحــدة والكرامة واالســتقالل.
كمــا نؤكــد عــى احــرام الحقــوق والحريــات يف إطــار الدســتور والقانــون وعــدم
الســماح باســتغالل أي وضــع كان لتصفيــة الحســابات واالنتقــام ومحاســبة كل مــن
يقــدم عــى أعمــال تخــل باألمــن واالســتقرار وتنتهــك الحقــوق والكرامــة ألي طــرف
كان ومــن أي جهــة كانــت كمــا نكــرر الشــكر للــه تعــاىل عــى هــذه اإلنجــازات والتي
مــا كانــت لتحقــق لــوال رعايــة اللــه ووقوفــه مــع هــذا الشــعب.
نســأل اللــه الرحمــة للشــهداء والشــفاء للجرحــى وأن يفــك أرس األرسى وأن يعجــل
بالنــر املــؤزر لشــعبنا إنــه ســميع قريــب..
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

وزارة املياه تهنئ القيادة والشعب اليمني بإسقاط مؤامرة
العدوان

[/05ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفعــت وزارة امليــاه والبيئــة برقيــة تهنئــة لقائــد الثــورة الســيد عبدامللــك بــن
بدرالديــن الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد والشــعب
اليمنــي باإلنجــاز الكبــر املتمثــل يف إســقاط مؤامــرة العــدوان ووأد الفتنــة.
وعــرت الــوزارة والهيئــات واملؤسســات التابعــة لهــا عــن الشــكر والتقديــر للرجــال
األوفيــاء مــن أبنــاء القــوات املســلحة واألمــن واللجــان الشــعبية الذيــن أخــذوا عــى
عاتقهــم مواجهــة العــدوان الغاشــم وإفشــال مخططاتــه.
وأشــادت باملوقــف املــرف لقيــادات املؤتمــر الشــعبي العــام وجميــع القــوى الحيــة
والتــي رفضــت الفتنــة ..مؤكــدة أهميــة الرشاكــة مــع رشفــاء وقيــادات املؤتمــر
الشــعبي الوطنيــة واملكونــات السياســية عــى قاعــدة الوطــن يتســع للجميــع.

السلطة احمللية بتعز تهنئ رئيس اجمللس السياسي األعلى بوأد
الفتنة
[/05ديسمرب ]2017/تعز  -سبأ:
هنــأت الســلطة املحليــة بمحافظــة تعــز األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ بــوأد الفتنــه بأمانــة العاصمــة.
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وأكــدت أن هــذه املؤامــرة تأتــي يف ســياق مخططــات العــدوان الســعودي األمريكــي يف
إســتهداف الوطــن ومقدراتــه وتفكيــك الجبهــة الداخلية.
كمــا أكــدت حــرص أبنــاء تعــز عــى ترســيخ األمــن واإلســتقرار ورفــد جبهــات
الــرف والبطولــة والكرامــة باملــال والرجــال لطــرد الغــزاة واملحتلــن ومرتزقتهــم..
الفتــة إىل دعــم املحافظــة ومســاندتها لحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي يف مواصلــة مهامهــا
الوطنيــة.

وزارة األشغال تهنئ قائد الثورة ورئيس اجمللس السياسي بوأد
الفتنة
[/06ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
هنــأت قيــادة وزارة األشــغال العامــة والطــرق والقطاعــات والوحــدات التابعــة لهــا
قائــد الثــورة الســيد عبدامللــك بــدر الديــن الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى
األخ صالــح الصمــاد بــوأد الفتنــة الداخليــة واســتتباب األمــن واالســتقرار.
وأشــادت قيــادة وموظفــي الــوزارة والقطاعــات والوحــدات التابعــة لهــا باملالحــم
البطوليــة التــي يســطرها الجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية يف مختلــف املواقــع
وجبهــات العــزة والــرف.
وأكــدت عــى أهميــة تعزيــز األصطفــاف والتالحــم الوطنــي يف مواجهــة العــدوان
الــذي يســتهدف الوطــن وأمنــه واســتقراره ..راجــن مــن اللــه عــز وجــل أن يحفــظ
اليمــن حــرا عزيــزا عصيــا عــى كل املؤامــرات.

وزارة الثقافة تهنئ القيادة والشعب اليمني بوأد الفتنة
[/07ديسمرب ]2017/صنعاء -سبأ:
رفعــت وزارة الثقافــة برقيــة تهنئــة لقائــد الثــورة الســيد عبــد امللــك بــن بدرالديــن
الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد والشــعب اليمنــي
بــوأد الفتنــة وإســقاط مؤامــرة العــدوان.
ودعــت الــوزارة كافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي إىل نبــذ الفرقــة والخالفــات واملماحــكات
السياســية والحزبيــة العقيمــة ورفــد الجبهــات بالرجــال والعتــاد وتغليــب مصلحــة
الوطــن فــوق املصالــح األخــرى.
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وزير األشغال يهنئ قائد الثورة ورئيس اجمللس السياسي األعلى
بالتصدي للمؤامرة
[/09ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رفــع وزيــر األشــغال العامــة والطــرق غالــب مطلــق برقيــة تهنئــة لقائــد الثــورة
الســيد عبــد امللــك بــدر الديــن الحوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح
الصمــاد ،بالتصــدي للمؤامــرة وإخمــاد الفتنــة.
وأشــاد بالبطــوالت والتضحيــات التــي يســطرها الجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية يف
ســبيل الدفــاع عــن الوطــن وأمنــه واســتقراره.
وجــدد الوزيــر مطلــق التأكيــد عــى الوقــوف إىل جانــب القيــادة السياســية يف هــذه
الظــروف التاريخيــة االســتثنائية وهــي مرحلــة صنــع التاريــخ املجيــد لليمنيــن
األوفيــاء.

الرئيس الصماد يرأس إجتماعا جمللس القضاء األعلى
[/10ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء إجتماعــا
ضــم رئيــس مجلــس القضــاء األعــى القــايض أحمــد املتــوكل وأعضــاء املجلــس
والنائــب العــام القــايض ماجــد الدربابــي.
ناقــش اإلجتمــاع ،آليــة عمــل املجلــس خــال املرحلــة الراهنــة وفــق مســارات محــددة
تكفــل تفعيــل دور القضــاء وتحقيــق العدالــة واإلنصــاف للمواطنني.
واســتعرض اإلجتمــاع الجوانــب املتعلقــة بتعزيــز اإلجــراءات الكفيلــة بالحــد مــن
الفســاد يف مختلــف املؤسســات والجهــات الحكوميــة.
وأكــد اإلجتمــاع أهميــة تعزيــز أداء املؤسســة القضائيــة واملحاكــم وتفعيــل دورهــا
وفــق آليــة تنفيذيــة مزمنــة ورسعــة البــت يف قضايــا املحتجزيــن واملوقوفــن والعمــل
عــى حلهــا ومعالجتهــا.
وحــذر االجتمــاع مــن أي اعتــداء عــى ممتلــكات املواطنــن وأن القضــاء ســيقوم
بواجبــه لــردع أي معتــدي.
ويف اإلجتمــاع وجــه الرئيــس الصمــاد بتشــكيل لجنــة تتــوىل إســتالم البالغــات
وحلحلــة القضايــا أوال بــأول.
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وأكــد دعــم القيــادة السياســية وإســتعدادها الكامــل التعــاون مــع املؤسســة
القضائيــة للقيــام بواجبهــا الوطنــي يف تحقيــق العدالــة.
وحــث عــى تعزيــز مســتوى اإلنضبــاط الوظيفــي يف النيابــات واملحاكــم وإنجــاز
القضايــا املرتاكمــة ورسعــة حلهــا والفصــل فيهــا.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة إضطــاع الســلطة القضائيــة
بدورهــا يف تحقيــق العدالــة وحــل قضايــا املواطنــن.
فيمــا هنــأ رئيــس مجلــس القضــاء األعــى وأعضــاء املجلــس والنائــب العــام ،رئيــس
املجلــس الســيايس األعــى بــوأد الفتنــة وكــذا اإلنتصــارات التــي يحققهــا الجيــش
واللجــان الشــعبية يف مختلــف جبهــات الــرف والبطولــة.
واســتعرض رئيــس مجلــس القضــاء األعــى تقريــر حــول أداء املجلــس خــال الفــرة
املاضيــة ودوره يف تنفيــذ املهــام املناطــة بــه وحــل القضايــا ومعالجــة اإلشــكاليات
التــي تواجــه ســر العمــل يف مختلــف الجوانــب.
مــن جانبــه أشــار النائــب العــام إىل أن النيابــة يف إنعقــاد دائــم للتعاطــي مــع
املحــارض والبالغــات املرفوعــة إليهــا.

حمافظ حجة يؤدي اليمني الدستورية أمام رئيس اجمللس السياسي
األعلى
[/12ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
أدى اليمــن الدســتورية أمــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى،
اليــوم األخ هــال عبــده عــي حســن الصــويف بمناســبة تعيينــه محافظ ـا ً ملحافظــة
حجــة.
وعقــب اليمــن الدســتورية وجــه الرئيــس الصمــاد ،محافــظ حجــة بمتابعــة شــؤون
املحافظــة والعمــل عــى تطبيــع األوضــاع فيهــا وتلمــس همــوم أبنائهــا وحــل
مشــاكلهم ومعالجــة املعوقــات التــي تواجــه ســر العمــل اإلداري والتنفيــذي.
وشــدد عــى رضورة تعزيــز أداء العمــل اإلداري ومتابعــة تحصيــل اإليــرادات والحفاظ
عــى األمــن واالســتقرار يف كافــة أرجــاء املحافظــة بمــا يمكــن الســلطة املحليــة مــن
تقديــم خدماتهــا للمواطنــن.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمواقــف أبنــاء محافظــة حجــة ودورهــم
الوطنــي املــرف يف مواجهــة العــدوان ومخططاتــه التــي تســتهدف اليمــن أرضــا
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وإنســانا ..مؤكــدا أهميــة العمــل مــن أجــل تحقيــق تطلعــات أبنــاء املحافظــة وتعزيز
األداء وتــايف نواحــي القصــور يف مختلــف الجوانــب.
حــر أداء اليمــن الدســتورية مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد
ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس إجتماعا حملافظي احملافظات
[/13ديسمرب ]2017/صنعاء-سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء إجتماعــا
ملحافظــي املحافظــات.
جــرى خــال اإلجتمــاع الــذي حــره رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز
بــن حبتــور ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي ،مناقشــة القضايــا
واملوضوعــات التــي تهــم الشــأن املحــي باملحافظــات وأبرزهــا أوضــاع وهمــوم
وتطلعــات املواطنــن بمــا يف ذلــك الخدمــات العامــة والــدور الــذي تضطلــع بــه
الســلطات املحليــة يف هــذا الجانــب بمــا يخــدم املصلحــة العامــة.
وتطــرق اإلجتمــاع إىل املواضيــع املتصلــة بالجوانــب التنمويــة والخدمــات العامــة،
وبمــا مــن شــأنه تلبيــة إحتياجــات املواطنــن وتخفيــف معاناتهــم وخاصــة يف ظــل
األوضــاع الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار.
ويف اإلجتمــاع رحــب الرئيــس الصمــاد بمحافظــي املحافظــات رجــال الدولــة األوفيــاء
مــع الوطــن والجمهوريــة والثــورة ،األوفيــاء ألهلهــم وشــعبهم الــذي قــدم أغــى
وأعظــم التضحيــات مــن أجــل الحفــاظ عــى ســيادته واســتقالل قــراره وصمــد
صمــودا أســطوريا ً ليــس لــه مثيــل.
وقــال « تحيــة إجــال وإعــزاز وتقديــر لكــم وملواقفكــم البطوليــة مــع الشــعب
والوطــن ومــع املبــادئ التــي ضحــى مــن أجلهــا الشــهداء وصــر الجرحــى وصمــد
كل األحــرار يف هــذا الشــعب العظيــم ،نيابــة عــن الشــعب اليمنــي وقــوات الجيــش
والقــوى السياســية الوطنيــة ،نقــدم لكــم هــذه التحيــة الخاصــة والصادقــة التــي
تليــق بكــم وبمواقفكــم املرشفــة يف ســاعات الشــدائد واملحــن».
وأضــاف « نحيطكــم علمـا ً بمــا حــدث لتكونــوا أنتــم أوال ً يف الصــورة لتنقلــوا كالً مــن
موقعــه الصــورة إىل القيــادات الوطنيــة الرشيفــة يف كل مــكان مــا يجــب أن يعرفــوه
بــكل صــدق ورصاحــة».
وتطــرق الرئيــس الصمــاد إىل الجوانــب املتصلــة بالتحضــر للفتنــة والتنســيق مــع
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العــدو لتفجــر الوضــع بالعاصمــة صنعــاء واإلقتتــال بــن أبنــاء الوطــن.
واســتعرض الجهــود السياســية الرســمية الحتــواء املوقــف قبــل األحــداث والحــرص
عــى معالجــة اإلشــكاليات بعيــدا عــن اللجــوء للعنــف والفــوىض.
وقــال « نتذكــر األحــداث ســاعة الصفــر وكيــف توالــت ومــا تــم ارتكابــه مــن جرائــم
بحــق املحتفلــن باملولــد النبــوي الرشيــف والدوريــات ،فضــا عــن إعــان الخيانــة
والدعــوة لتفجــر الوضــع بالعاصمــة صنعــاء واإلقتتــال الداخــي بالتنســيق مــع
العــدو الــذي يســتهدف الجميــع دون اســتثناء «.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل اإلجــراءات التــي إتخذتهــا الســلطة
إلخمــاد الفتنــة بالتعــاون مــع كل الرشفــاء والقيــادات الوطنيــة.
وقــدم إحاطــة للمحافظــن بالتوجــه العــام للتعامــل مــع املوقــف وكيــف أن الحكمــة
اليمانيــة حــرت وتكمــن الجميــع بالتعــاون مــن حمايــة الحقــوق وحفــظ كرامــة
النــاس.
وأضــاف « الوطــن يتســع لكافــة أبنــاءه وليطمــن املواطنــن أننــا إىل جانبهــم يف كل
الظــروف ونتمنــى أن نتجــاوز هــذه املحنــة لنخــدم الوطــن ونقــدم كل مــا بوســعنا
للصامديــن والصابريــن والذيــن تحملــوا هــذه األزمــة وصــروا وضحــوا مــن أجــل
الدفــاع عــن الوطــن وأمنــه وإســتقراره ومواجهــة العــدوان «.
وأضــاف الرئيــس الصمــاد « نشــكركم عــى تحمــل املســؤولية والعمــل عــى حــل مــا
حصــل خــال الفــرة املاضيــة ومــا حصــل لــه أكثــر مــن ســنتني مــن املخططــات
التــي وصلــت إىل مــا وصلــت إليــه رغــم العمــل عــى تشــكيل العديــد مــن اللجــان
لحــل بعــض القضايــا ولكــن الخطــاب األخــر كان مخيــف وغــر موفــق وجعــل مــن
الحــل صعــب جــدا ً مــا فتــح املجــال أمــام فئــات تخــدم العــدوان تقــوم بأعمــال
تخريبيــة وعبــث باملــال العــام وإقــاق الســكينة وإثــارة العنرصيــة واملناطقيــة
املقيتــة».
واســتعرض الرئيــس الصمــاد مــا قامــت بــه العنــارص التخريبيــة مــن قطــع
الخطــوط واإلمــداد للجبهــات باإلمكانيــات والعتــاد واألفــراد ،والــذي يؤكــد أن هنــاك
ترتيبــات كبــرة عــر الخــارج.
وأشــار إىل أنــه يف النهايــة حصــل مــا حصــل وهــذا مــا لــم يكــن يتمنــاه الجميــع
وبفضــل الجهــود الجبــارة مــن قبــل القيــادة السياســية وكــذا جهــود املحافظــن تــم
وأد الفتنــة وإســقاط املؤامــرة.
وقــال « نشــد عــى أيــدي املحافظــن يف إســتمرار العمــل لتضميــد الجــراح وجمــع
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الصــف والعمــل برشاكــة مــع املؤتمــر داخــل الوطــن ألن العــدوان يعمــل عــى زعزعــة
األمــن واإلســتقرار ويجــب التعامــل مــع الوضــع وفقـا ً للنظــام والقانــون».
وأضــاف الرئيــس « يجــب قفــل بــاب الفتنــة والعمــل عــى اإلعــداد لإلجتماعــات
داخــل املحافظــات وتطمــن املجتمــع ،كمــا يجــب التواصــل مــع أعضــاء مجلــس
النــواب وتفعيــل دورهــم ومتابعتهــم واإلهتمــام بهــم ونحــن ســنكون عونــا لكــم».
وحــث الرئيــس الصمــاد قيــادات الســلطات املحليــة عــى تنظيــم لقــاءات مســتمرة
مــع وزارة اإلدارة املحليــة لتــدارس الوضــع والبنــاء عليهــا يف توفــر متطلبــات التنميــة
املحليــة واإلســتجابة العاجلــة إلحتياجــات املواطنــن.
وشــدد عــى رضورة اإلهتمــام بمتطلبــات إســتمرارية الخدمــات العامــة وتفعيــل
مؤسســات الدولــة عــى املســتوى املركــزي والنطــاق الجغــرايف الواســع الــذي يشــمل
كافــة املحافظــات بــإدارة الســلطة السياســية املركزيــة مــن صنعــاء وإستشــعار
الجميــع ملعانــاة املواطنــن وإحتياجاتهــم واإلســتجابة العاجلــة لهــا.
وحــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،محافظــي املحافظــات عــى مضاعفــة
الجهــود ..وقــال « إن األوضــاع كمــا تعلمــون أوضــاع حــرب وحصــار وعــدو مرتبــص
بنــا جميعــا ،واملطلــوب اليقظــة وتحمــل املســؤولية وفقــا للنظــام والقانــون «.
كمــا أكــد عــى أهميــة تمثيــل الدولــة التمثيــل الراقــي مــن خــال اإلنضبــاط والنزاهة
يف األداء واإلرتقــاء بمســتوى العمــل يف مختلــف الجوانب.
وثمــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى جهــود املحافظــن وتحملهــم للمســؤولية
الوطنيــة خــال املرحلــة الراهنــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء إســتمرار العــدوان
والحصــار ومــا يتطلــب ذلــك مــن دور إســتثنائي ملواجهــة كافــة التحديــات وأبرزهــا
إفشــال مخططــات العــدوان التــي تســتهدف النيــل مــن وحــدة الصــف الوطنــي
والجبهــة الداخليــة فضــا عــن الســيطرة عــى ثــروات الوطــن وخرياتــه.
وشــدد عــى قيــادات الســلطات املحليــة باملحافظــات توجيــه الجهــود لتعزيــز التالحم
واإلصطفــاف والوقــف إىل جانــب أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية ومــا يســطرونه
مــن مالحــم بطوليــة وتضحيــات يف ســبيل الدفــاع عــن الوطــن وأمنــه وإســتقراره.
وأكــد الرئيــس الصمــاد رضورة التنســيق والتكامــل بــن املحافظــات لرفــد جبهــات
الــرف والبطولــة بالرجــال والعتــاد وتســيري قوافــل الدعــم للمرابطــن وتوحيــد
الصفــوف لدحــر الغــزاة واملحتلــن ومرشوعهــم التآمــري عــى الوطــن.
كمــا حــث املحافظــن عــى النــزول امليدانــي والتواصــل مــع املجتمــع بــكل مكوناتــه
وتلمــس همــوم املواطنــن وأوضاعهــم املعيشــية وخاصــة يف ظــل الظــروف الصعبــة
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التــي تمــر بهــا البــاد ..مشــددا عــى أهميــة متابعــة اإليــرادات املحليــة وتعزيــز
اإلجــراءات الكفيلــة بتحصيلهــا وعــدم التباطــؤ يف ذلــك.
وأكــد أهميــة العمــل عــى رصف مــا هــو متــاح مــن املرتبــات ،وعــى املحافظــن
العمــل بكامــل طاقتهــم يف حــل القضايــا اإلجتماعيــة والثقافيــة واإلداريــة والحفــاظ
عــى اإليــرادات وتنميتهــا.
وقــال الرئيــس الصمــاد» أي شــخص يقــوم بالتهجــم عــى بيــوت النــاس مرفــوض
وعليكــم الوقــوف بقــوة تجــاه ذلــك ،وهــذه املســؤولية تقــع عــى عاتقنــا جميع ـاً».
مــن جانبــه أكــد رئيــس الــوزراء عــى أهميــة هــذا اللقــاء بإعتبــاره مــن أهــم
اللقــاءات للعمــل بجديــة يف حــل الجوانــب السياســية واإليراديــة مــن خــال تنميــة
املــوارد وتحصيلهــا.
وقــال « نشــكر لكــم فخامــة األخ الرئيــس واملحافظــن يف اإلعــداد لهــذا اللقــاء
باالشــراك مــع وزيــر اإلدارة املحليــة والــذي يبعــث رســالة تطمــن للجميــع أن
الوطــن بخــر ويف خــر».
وأضــاف « املحافظــون هــم املمثلــن لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف املحافظــات
وكلمــة الرئيــس الصمــاد هــي شــاملة لــكل مــا نريــد أن تقومــوا بــه «.
وأشــار الدكتــور بــن حبتــور إىل أن مــا حصــل هــي محنــة كــرى ويجــب الرتفــع
عــن مــا حــدث وعــدم الســماح بإســتغالله كــون الجميــع يف مواجهــة عــدوان لــم
يتغــر عــن مبادئــه العدائيــة ضــد الشــعب اليمنــي».
وقــال «مــا يــزال العــدو يغــذي الخــاف الداخــي ويدعــم بإتجــاه خلخلــة الصــف
الوطنــي وتمزيــق الجبهــة الداخليــة وقــد تــم وأد املشــكلة ،والحمدللــه الــذي أخرجنــا
مــن هــذا املحنــة».
وأكــد رئيــس الــوزراء أهميــة تطبيــع األوضــاع وضبــط الجوانــب األمنيــة مــن خــال
املختصــن يف وزارة الداخليــة ..معــرا عــن أملــه يف تــايف األخطــاء والترصفــات
الفرديــة واإلنتقاميــة وردة الفعــل وأن تفعــل توجيهــات قائــد الثــورة الســيد عبدامللــك
الحوثــي والرئيــس صالــح الصمــاد يف أن تبقــى األوضــاع عــى ماهــي عليــة مــع
إزالــة الشــوائب فقــط.
وأضــاف « الحمدللــه إنتهــت املحنــة بمــا يعــادل  99باملائــة ويبقــى واحــد يف
املائــة ،وعليكــم أنتــم بحلهــا عــر املشــائخ وأعضــاء مجلــس النــواب وجميــع ممثــي
املكونــات».
ويف اإلجتمــاع الــذي حــره مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد
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ورئيــس دائــرة الســلطة املحليــة قاســم حســن الحوثــي ..أشــاد وزيــر اإلدارة املحلية،
بإهتمــام رئيــس املجلــس الســيايس بحــل املعوقــات التــي تواجــه الســلطات املحليــة
وتقديــم الحلــول لهــا وتحمــل الصعــاب يف ظــل الظــروف التــي تمــر بهــا البــاد.
وبارك ملحافظ حجة نيلة ثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظا للمحافظة.
وقــال الوزيــر القيــي «نحــن نعمــل وفــق منهجيــة الحــق والعــدل لحــل الجوانــب
اإلداريــة واإلجتماعيــة والحقوقيــة».
ونوهــا بتفاعــل الحارضيــن وتلبيتهــم الدعــوة لهــذا اإلجتمــاع ..مؤكديــن عــى أهميــة
مــا يطرحــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى والعــودة إىل العمــل بمعنويــات عاليــة.
مــن جانبهــم عــر املحافظــن عــن تقديرهــم وإمتنانهــم لرئيــس املجلــس الســيايس
األعــى عــى جهــوده الحثيثــة يف متابعــة أوضــاع املحافظــات وتوفــر متطلبــات العمل
فيهــا والــدور الــذي يقــوم بــه مــن أجــل الحفــاظ عــى األمــن واإلســتقرار وتعزيــز
الســكينة العامــة للمجتمــع.
وأكــدوا أنهــم ســيبذلون قصــارى جهدهــم بالتعــاون مــع املخلصــن مــن أبنــاء
الوطــن للحفــاظ عــى وحــدة الصــف والجبهــة الداخليــة ومواجهــة التحديــات التــي
فرضهــا العــدوان والحصــار ،مــا تســبب يف أوضــاع إنســانية كارثيــة.
واســتعرض املحافظــون األوضــاع يف محافظاتهــم والصعوبــات التــي تواجــه ســر
العمــل اإلداري والتنفيــذي ومتطلبــات املرحلــة وجــدوى توفريهــا بمــا يكفــل التغلــب
عــى تلــك الصعوبــات وتوفــر الحــد األدنــى مــن إحتياجــات املواطنــن.

تسليم مقر معهد امليثاق الوطني بتوجيه من الرئيس الصماد
[/13ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
تســلم وزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي ومحافــظ ذمــار حمــود عبــاد
اليــوم مقــر معهــد امليثــاق الوطنــي بصنعــاء التابــع للمؤتمــر الشــعبي العام بحســب
توجيهــات رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد.
وأوضــح وزيــر اإلدارة املحليــة أنــه ويف إطــار توجيهــات رئيــس املجلــس الســيايس
األعــى ومتابعــة نائــب رئيــس املؤتمــر الشــعبي العــام صــادق أمــن أبــو رأس تــم
اســتالم مقــر معهــد امليثــاق وإعــادة العنــارص املعنيــة بحراســته واملحافظــة عليــه.
وأكد الوزير القييس واملحافظ عباد أنه تم تسليم املقر لقيادة معهد امليثاق.
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وزير اإلتصاالت وتقنية املعلومات يؤدي اليمني الدستورية
[/17ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
أدى اليمــن الدســتورية أمــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
وزيــر اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات املهنــدس مســفر عبداللــه صالــح النمــر.
وعقــب أداء اليمــن بحضــور رئيــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور ..حــث
الرئيــس الصمــاد عــى تعزيــز األداء وتجويــد خدمــات اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات
ومواكبــة التطــورات الحديثــة يف هــذا الجانــب والعمــل عــى تنميــة اإليــرادات يف هــذا
القطــاع الحيــوي.
وأكــد أهميــة العمــل بــروح الفريــق الواحــد وتجــاوز التحديــات والصعوبــات التــي
يواجههــا هــذا القطــاع الهــام والحــرص عــى توفــر خدمــات اإلتصــاالت وتقنيــة
املعلومــات للمواطنــن.

وزير الداخلية يؤدي اليمني الدستورية أمام الرئيس الصماد
[/17ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
أدى اليمــن الدســتورية أمــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
وزيــر الداخليــة اللــواء عبدالحكيــم املــاوري بحضــور رئيــس الــوزراء الدكتــور
عبدالعزيــز بــن حبتــور.
وأشــار الرئيــس الصمــاد إىل املهــام الوطنيــة الكبــرة امللقــاة عــى عاتــق األجهــزة
األمنيــة يف الحفــاظ عــى األمــن واالســتقرار خاصــة خــال املرحلــة الراهنــة التــي
يمــر بهــا الوطــن جــراء مــا يتعــرض لــه مــن عــدوان وحصــار ومؤامــرة تســتهدف
النيــل مــن وحدتــه وأمنــه واســتقراره.
وأعــرب عــن تمنياتــه لوزيــر الداخليــة بالتوفيــق والنجــاح يف أداء مهامــه األمنيــة..
مؤكــدا أهميــة بــذل مزيــد مــن الجهــود يف تطويــر مســتوى األداء األمنــي وتعزيــز
اليقظــة األمنيــة بمــا يتواكــب وحجــم التحديــات الراهنــة.
وشــدد عــى رضورة التنســيق بــن الواحــدات األمنيــة يف تحقيــق األمــن واالســتقرار
وضبــط كل مــن تســول لــه نفســه إقــاق الســكينة العامــة وكــذا ضبــط الجريمــة
قبــل وقوعهــا.
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الرئيس الصماد يرأس إجتماعا موسعا جمللس القضاء والنيابة العامة
[/18ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم إجتماعــا موســعا
ضــم رئيــس مجلــس القضــاء األعــى القــايض أحمــد املتــوكل والنائــب العــام القــايض
ماجــد الدربابــي ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي القــايض يحيــى عبداللــه العنــي
ووزيــر الداخليــة اللــواء عبدالحكيــم أحمــد املــاوري.
ناقــش اإلجتمــاع الــذي حــره نائــب وزيــر الداخليــة اللــواء عبدالحكيــم الخيوانــي
والقائــم بأعمــال رئيــس جهــاز األمــن الســيايس اللــواء عبدالقــادر الشــامي والقائــم
بأعمــال رئيــس جهــاز األمــن القومــي العميــد مطلــق املرانــي ونائــب رئيــس جهــاز
األمــن الســيايس ووكيــل أمانــة العاصمــة للشــؤون األمنيــة العميــد عزيــز جــراب،
جوانــب التنســيق بــن املؤسســات القضائيــة والوحــدات واألجهــزة األمنيــة.
ويف اإلجتمــاع أشــار الرئيــس الصمــاد إىل أن مــن مهــام األجهــزة األمنيــة حمايــة
الحقــوق واملصالــح العامــة والخاصــة ..مقــدرا ً الــدور الــذي يضطلــع بــه رجــال
األمــن يف ميــدان الدفــاع عــن الوطــن والــذود عــن مكاســبه إىل جانــب دور املؤسســة
الدفاعيــة يف مواجهــة العــدوان والتصــدي ملخططاتــه وإفشــالها.
وأكــد الحــرص عــى أن تظــل هــذه املؤسســات عنــد مســتوى ظــن املواطــن بهــا
وهــو مــا يتطلــب مــن الجميــع العمــل عــى إيصــال العــدل إىل كل مظلــوم باإلضافــة
إىل توفــر األمــن واالســتقرار ومواصلــة الجهــود يف مواجهــة العــدوان وصــد الغــزاة
واملعتديــن.
وأشــار إىل أن منتســبي هــذه املؤسســات يمثلــون صمــام أمــان الدولــة وال بــد مــن
دعمهــم للحيلولــة دون تعرضهــم ألي مضايقــات أو تعثــر عــن مهامهــم القضائيــة
واألمنيــة والدفاعيــة يف إطــار القوانــن واللوائــح ذات الصلــة بعملهــم.
وقــال» لعــل إحــدى وســائل الدعــم تتمثــل يف تطويــر الوعــي القانونــي والقضائــي
واألمنــي بمــا تضمنتــه النصــوص القانونيــة التــي يتعــن مراعاتهــا أثنــاء أدائهــم
لواجباتهــم مــن خــال اضطــاع املؤسســة القضائيــة والنيابــة العامــة بإعــداد
بروشــور توعــوي حــول الضوابــط التــي ينبغــي مراعاتهــا وفقــا للقوانني واإلجــراءات
الجزائيــة ذات الصلــة وصيانــة الحقــوق الشــخصية «.
وحــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى تضمــن الجــزاءات العقابيــة املرتتبــة
عــى مخالفــة مأمــور الضبــط ،للنصــوص املتعلقــة بطبيعــة عملــه.
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وقــال « ال أحــد فــوق القانــون وينبغــي أن يتــم اإلعــداد لحملــة إعالميــة تثقيفيــة
تســتهدف كافــة النقــاط واملؤسســات واملرافــق األمنيــة بــا اســتثناء ويرتتــب عــى
ذلــك تشــكيل لجنــة لهــذه الحملــة مــن وزارة اإلعــام والتوجيــه املعنــوي واإلعــام
األمنــي والجهــات ذات الشــأن للعمــل عــى ذلــك».
وأكــد الرئيــس الصمــاد أن هنــاك خطــة للعفــو العــام يتــم إعدادهــا مــن قبــل مجلس
القضــاء األعــى والبــد أن تكــون األجهــزة األمنيــة عــى اطــاع لتكامــل الجهــود يف هــذا
الجانب..ووجــه باإلهتمــام بجوانــب التدريــب والتأهيــل لألجهــزة األمنيــة والكــوادر
القضائيــة مــن أجــل اإلرتقــاء بــاألداء واملهــام املســندة إليهــم ..مشــددا عــى رضورة
عقــد دورات للجهــات األمنيــة فيمــا يتعلــق بجمــع االســتدالالت وغريهــا مــن املهــام
املتعلقــة بتســهيل عمليــة التقــايض.
كمــا وجــه األخ صالــح الصمــاد املؤسســة القضائيــة واألمنيــة بتعزيــز قنــوات
التواصــل فيمــا بينهــا بمــا يكفــل تكامــل الجهــود وتعزيــز األداء القضائــي واألمنــي.
مــن جانبــه أكــد رئيــس مجلــس القضــاء األعــى إحــرام ســيادة القانــون مــن قبــل
الجميــع ..وقــال « إن الوطــن يمــر بظــروف بالغــة التعقيــد تســتدعي مــن الجميــع
الوقــوف صفــا واحــدا لتجاوزهــا وحلهــا والوصــول اىل قواســم مشــركة تحقــق
املزيــد مــن االنســجام والتفاهــم وعــى أســاس احــرام الجميــع للقوانــن النافــذة «.
ولفــت إىل أهميــة تعزيــز الجهــود وتكاملهــا بــن املؤسســة القضائيــة واألجهــزة
األمنيــة لتجــاوز الصعوبــات التــي تواجــه العمــل القضائــي وخاصــة يف ظــل الظروف
الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد.
بــدوره تحــدث النائــب العــام عــن مصفوفــة نصــوص اإلجــراءات الجزائيــة املعمــول
بهــا حاليــا وجهــود تطويرهــا وتحديثهــا بمــا يخــدم العمليــة القضائيــة ..مؤكــدا
حاجــة الوطــن إىل تكاتــف الجهــود لصنــع مســتقبل آمــن للوطــن وأبنــاءه يف ظــل
قانــون يحتكــم إليــه الجميــع تحــرم فيــه الحقــوق والحريــات وتكــون ســيادة
القانــون هــي الســائدة.
فيمــا أكــد قــادة األجهــزة األمنيــة اســتعدادهم الكامــل تنفيــذ املهــام والواجبــات
املناطــة بهــم عــى أكمــل وجــه وفقــا لتوجيهــات القيــادة السياســية العليــا والقيادات
القضائيــة واألمنيــة وإلتزامهــم بالقوانــن ذات الصلــة بمــا يكفــل الحفــاظ عــى األمــن
واالســتقرار.
وأشــاروا إىل أهميــة تعزيــز جوانــب التنســيق مــع األجهــزة القضائيــة والنيابــات
لتنفيــذ اإلجــراءات املناطــة بــكل جهــة عــى أكمــل وجــه.
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أمني العاصمة يؤدي اليمني الدستورية أمام رئيس اجمللس
السياسي األعلى
[/23ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
أدى اليمــن الدســتورية أمــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
اليــوم أمــن العاصمــة حمــود محمــد عبــاد.
وأكــد الرئيــس الصمــاد عقــب اليمــن الدســتورية بحضــور مديــر مكتــب الرئاســة
محمــود الجنيــد ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي أهميــة تضافــر الجهود
واستشــعار املســؤولية يف توفــر الخدمــات العامــة للمواطنــن يف أمانــة العاصمــة.
وحــث عــى رضورة الرتكيــز عــى األولويــات ويف املقدمــة اســتقرار الحالــة األمنيــة
وتعزيــز الســكينة العامــة للمجتمــع باعتبــار العاصمــة صنعــاء واجهــة يجــب أن
تظهــر بمنظــر يليــق بهــا كعاصمــة كل اليمنيــن.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة اإلهتمــام بخدمــات امليــاه
والــرف الصحــي والكهربــاء والصحــة وإعــادة تأهيــل الطــرق يف بعــض أحيــاء
وشــوارع العاصمــة.
وأشــار إىل املهــام الوطنيــة الكبــرة امللقــاة عــى عاتــق الســلطات املحليــة يف الحفــاظ
عــى األمــن واالســتقرار وخاصــة خــال املرحلــة الراهنــة التــي يمــر بهــا الوطــن
جــراء مــا يتعــرض لــه مــن عــدوان وحصــار ومؤامــرة تســتهدف النيــل مــن وحدتــه
وأمنــه واســتقراره.

حمافظ ذمار يؤدي اليمني الدستورية أمام الرئيس الصماد
[/23ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
أدى اليمــن الدســتورية أمــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
اليــوم محافــظ ذمــار محمــد حســن املقــديش بحضــور مديــر مكتــب الرئاســة
محمــود الجنيــد ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي.
وعقــب اليمــن الدســتورية حــث الرئيــس الصمــاد عــى رضورة توحيــد الجهــود مــع
مشــائخ ووجهــاء وأبنــاء املحافظــة وفعالياتهــا املختلفــة للنهــوض بمســتوى األداء
وتقديــم الخدمــات العامــة للمواطنــن.
وأكــد أهميــة تعزيــز اليقظــة األمنيــة ملواجهــة قــوى العــدوان وأدواتهــا وأذرعهــا
املختلفــة والعمــل مــع كل الرشفــاء مــن أبنــاء املحافظــة ملامــن شــأنه باإلرتقــاء
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األوضــاع وخاصــة توفــر خدمــات امليــاه والكهربــاء وغــر مــن احتياجــات املجتمــع.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن أملــه يف أن يتجــاوز الشــعب اليمنــي هذه
األزمــة والتغلــب عــى الصعوبــات الراهنــة ويف مقدمتهــا العــدوان ..متمنيــا ملحافــظ
ذمــار التوفيــق يف مهامــه املقبلــة بمــا يخــدم املصلحــة العامــة للمحافظــة وتوفــر
إحتياجــات أبنائهــا.

الرئيس الصماد يرأس إجتماعا موسعا برؤساء جمالس النواب
والوزراء والقضاء
[/23ديسمرب ]2017/صنعاء-سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم إجتماعــا موســعا
ضــم رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى الراعــي ورئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور
عبدالعزيــز بــن حبتــور ورئيــس مجلــس القضــاء األعــى القــايض أحمــد املتــوكل
والنائــب العــام ماجــد الدربابــي ونائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون الدفــاع واألمــن
اللــواء الركــن جــال الرويشــان.
ناقــش االجتمــاع بحضــور مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد ووزراء
الدفــاع اللــواء الركــن محمــد العاطفــي واإلدارة املحليــة عــي القيــي واإلعــام أحمــد
حامــد والداخليــة اللــواء عبدالحكيــم املــاوري وأمــن العاصمــة حمــود عبــاد ،الجوانب
املتعلقــة بتوســيع دائــرة العفــو العــام لتشــمل مجموعــة مــن املعتقلــن.
واســتعرض اإلجتمــاع الــذي حــره نائــب وزيــر الداخليــة اللــواء عبدالحكيــم
الخيوانــي والقائــم بأعمــال رئيــس جهــاز األمــن الســيايس اللــواء عبــد القــادر
الشــامي والقائــم بأعمــال رئيــس جهــاز األمــن القومــي العميــد مطلــق املرانــي ،آليــة
إعــداد القوائــم الخاصــة باملعتقلــن وفرزهــم عــى مســتوى كل محافظــة وإخراجهــم
وتثبيــت مــا ورد يف قــرار العفــو بعــدم مالحقتهــم أو مضايقتهــم.
وتطــرق االجتمــاع إىل الرتتيبــات لتدشــن الحملــة التوعويــة للضوابــط األمنية برئاســة
رئيــس مجلــس القضــاء األعــى والتــي ستســاعد أفــراد املؤسســة األمنيــة ألداء دورهــم
املنــاط بهــم يف إطــار القوانــن واللوائــح ذات الصلــة بعملهــم دون تعرضهم للمســائلة
القانونية.
كمــا تطــرق اإلجتمــاع إىل الضوابــط القانونيــة التــي يتعــن عــى أفــراد املؤسســة
األمنيــة مراعاتهــا أثنــاء أدائهــم لواجبهــم ،والتــي تتمثــل يف عــدم تعقــب أي إنســان أو
اإلرضار بــه بســبب الجنســية أو العنــر أو األصــل أو اللغــة أو العقيــدة أو املهنــة وأن
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تكــون املســئولية الجزائيــة شــخصية ال يجــوز إحضــار شــخص للمســاءلة الجزائيــة
إال عمَّ ــا ارتكبــه مــن أفعــال يعاقــب عليهــا القانــون فضــا عــن عــدد مــن الضوابــط
التــي ينبغــي عــى أفــراد األمــن مراعاتهــا يف أداء واجبهــم ومســؤولياتهم.
ويف االجتمــاع أكــد الرئيــس الصمــاد ّ
أن هنــاك صالحيــات مخولــة ملأمــوري الضبــط
القضائــي ،ومنهــا اتخــاذ التدابــر الالزمــة والكفيلــة بمنــع الجريمــة قبــل وقوعهــا،
وكــذا تلقــي مأمــور الضبــط البالغــات عــن الجرائــم املرتكبــة وتعقــب مرتكبيهــا.
وشــدد عــى أهمية ضبــط كل مــا يتعلــق بالجريمــة وجمــع أدلتهــا واســتيفاء محارض
االســتدالل بشــأنها ،وإرســالها للنيابــة العامــة ..الفتــا إىل الصالحيــات املمنوحــة
إســتثناء ملأمــوري الضبــط القضائــي يف الجرائــم املشــهودة.
كمــا أكــد رضورة تعزيــز الوعــي لــدى أفــراد األجهــزة األمنيــة ومراكــز الرشطــة بتلك
الضوابــط وأهميــة التقيــد بهــا ومنهــا إثبــات حــاالت القبــض والضبــط التــي تــرد
ملركــز الرشطــة يف ســجل خــاص مدعــم باســم وصفــة مــن قــام بالقبــض أو الضبــط
وكيفيتــه وتاريخــه وســاعته وســببه ووقــت انتهائــه واســتخراج صــورة يوميــة مــن
الســجل بحــاالت القبــض أو الضبــط والبيانــات املتعلقــة بهــا وعرضهــا عــى النيابــة
العامــة أوال ً بــأول.
وقــال «يجــب عــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يبــن يف املحــر أوصــاف
املضبوطــات وحالتهــا وكيفيــة ضبطهــا واملــكان الــذي عثــر عليهــا فيــه وأقــوال مــن
ضبطــت لديــة أومــن يقــوم مقامــه بشــأنها وتوضــع املضبوطــات يف أحــراز مناســبة
لحجمهــا وطبيعتهــا وتختــم بختــم رســمي وتلصــق عليهــا بطاقــات تاريــخ الضبــط
ومكانــه وســببه ورقــم القضيــة املتعلقــة بهــا وتوقيــع مــن قــام بضبطهــا».
وأوضــح أن الضوابــط القانونيــة التــي يتعــن عــى أفــراد املؤسســة األمنيــة مراعاتهــا
ينبغــي أن تكــون حــارضة يف أذهــان مأمــوري الضبــط خــال ممارســتهم ملهامهــم
ليتوافــق عملهــم مــع القانــون حتــى ال يتعــرض أحــد للمســائلة التأديبيــة أو الجنائية.
وتطــرق رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل الجريمــة املشــهودة والصالحيــات
اإلســتثنائية املخولــة ملأمــوري الضبــط القضائــي وكــذا الجــزاءات العقابيــة املرتتبــة
عــى مخالفــة مأمــور الضبــط للنصــوص املتعلقــة بطبيعــة عملــه ..معــرا عــن أملــه
يف أن يتقيــد أفــراد األجهــزة األمنيــة واللجــان الشــعبية بالضوابــط القانونيــة أثنــاء
تأديتهــم مهامهــم الوطنيــة.
كمــا شــدد عــى رضورة الحفــاظ عــى أمــن الوطــن واســتقراره وحقــوق وحريــات
أبنائــه ،والدفــاع عــن ســيادته والــذود عــن مكاســبه وخاصة يف ظــل اســتمرار تحالف
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العــدوان يف تنفيــذ مخططاتــه التــي تســتهدف اليمــن أرضــا وإنســانا.
ووجــه الرئيــس الصمــاد األجهــزة األمنيــة بإعــداد القائمــة خالل فــرة ال تتجــاوز 48
ســاعة ملــن يســتحق العفــو ليتــم اإلفــراج عنهــم عــى أن يتــم الفــرز عــى مســتوى
كل محافظــة وتســلم القائمــة ملحافظــي املحافظــات.
فيمــا أعــرب رئيــس مجلــس النــواب عــن الشــكر والتقديــر لرئيــس املجلس الســيايس
األعــى عــى جهــوده وتحملــه للمســؤولية الوطنيــة خــال املرحلــة الراهنــة التــي تمــر
بهــا البالد جــراء إســتمرار العــدوان.
ونــوه بــدور األجهــزة األمنيــة واملؤسســة القضائيــة ..وقــال « نبــدأ كمرحلــة أوىل
باإلفــراج عــن املدنيــن مــن أجــل تطبيــع الوضــع وتطمــن النــاس عــى أن يتــم الحقا
اإلفــراج عــن بقيــة املحتجزيــن».
بــدوره قــال رئيــس الــوزراء» لقــد قمنــا بحملــة نــزول يف الــوزارات والهيئــات
واملؤسســات لتطبيــع الوضــع والبــدء بصفحــة جديــدة وقــد تــم نقــل رســالة القيــادة
السياســية بالشــكل املطلــوب وعــادة األمــور إىل مــا كانــت عليــه وســتكون أفضــل».
وأضــاف «قــرار العفــو جــاء لحــل مشــكلة داخليــة وخارجيــة وسياســية ألنــه يعطي
طمأنينــة للجميــع « ..الفتــا إىل أن هنــاك تنــازع بــن أبوظبــي والريــاض والقاهــرة
ملــراث املؤتمــر الشــعبي العــام ،لكــن املؤتمــر الحقيقــي هــو يف اليمــن يف الداخــل
بصنعــاء.
رئيــس مجلــس القضــاء أكــد الحــرص عــى تضافــر الجهــود لتجــاوز التحديــات
الراهنــة ..وقــال» لقــد حرصنــا أثنــاء إعــداد قــرار العفــو أن يكــون بلســم لتطبيــع
الوضــع وقمنــا بإعــداد منشــور توعــوي نأمــل أن يســهم يف توعيــة األجهــزة األمنيــة
ومأمــوري الضبــط القضائــي».
مــن جهتــه قــال النائــب العــام « البــد عــى األجهــزة األمنيــة رسعــة اإلفــراج عــن مــن
شــملهم قــرار العفــو الصــادر عــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى».
وأبــدى االســتعداد تفعيــل دائــرة التأهيــل والتدريــب بمكتــب النائــب العــام مــن أجل
توعيــة مأمــوري الضبــط القضائــي للتعاطــي مــع ذلــك بشــكل ســليم وبمــا يحقــق
الغايــة املطلوبــة مــن قــرار العفو..وقــد أكــد قــادة األجهــزة األمنيــة الحارضيــن يف
االجتمــاع اســتكمال تجهيــز بعــض القوائــم وســيتم اإلفــراج عــن مــن شــملهم قــرار
العفــو حســب اآلليــة التــي وجــه بهــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى.
حــر اللقــاء نائــب رئيــس جهــاز األمــن الســيايس ووكيــل أمانــة العاصمة للشــؤون
األمنيــة العميــد عزيــز جــراب ومديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي العميــد يحيــى املهدي.
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تنفيذا لقرار العفو ..إطالق  160اسري
[/24ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
تنفيــذا لتوجيهــات األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى تــم اليــوم
إطــاق رساح  160مــن األرسى املشــاركني يف فتنــة الغــدر والخيانــة.
وتأتــي عمليــة اإلفــراج يف إطــار العفــو العــام الــذي أصــدره مؤخــرا رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى بهــدف تطبيــع األوضــاع وإعادتهــا إىل طبيعتهــا وبمــا مــن شــأنه
تجــاوز تداعيــات األحــداث التــي شــهدتها العاصمــة مؤخــرا وبمــا يســهم يف تعزيــز
االصطفــاف والتالحــم الوطنــي.
حــر عمليــة اإلطــاق وزيــر الداخليــة اللــواء عبــد الحكيــم املــاوري ووزيــر اإلدارة
املحليــة عــي بــن عــي القيــي وأمــن أمانــة العاصمــة حمــود عبــاد ورئيــس مصلحة
الســجون وعــدد مــن العلمــاء والشــخصيات االعتباريــة.

نائبا رئيس الوزراء ووزيرا اإلعالم والنفط يؤدون اليمني الدستورية
[/02يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
أدّى اليمــن الدســتورية اليــوم أمــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس
األعــى ،كل مــن نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون الخدمــات محمــود عبدالقــادر الجنيــد
ونائــب رئيــس الــوزراء وزيــر املاليــة الدكتــور حســن مقبــويل ووزيــر اإلعــام
عبدالســام عــي محمــد جابــر ووزيــر النفــط واملعــادن أحمــد عبداللــه ناجــي دارس،
بحضــور رئيــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور.
وعقــب اليمــن الدســتورية ..وجّ ــه الرئيــس الصمــاد نائبــا رئيــس الــوزراء ووزيــرا
اإلعــام والنفــط بمضاعفــة الجهــود والعمــل بــروح الفريــق الواحــد لتجــاوز
التحديــات الراهنــة ،بمــا ينعكــس إيجابــا عــى تحســن أوضــاع املواطنــن وتوفــر
الخدمــات الرضوريــة.
وأكــد رضورة الرتكيــز عــى األولويــات خــال املرحلــة الراهنــة ويف مقدمتهــا اســتقرار
الحالــة األمنيــة وتعزيــز الســكينة العامــة فضــا عــن تعزيــز األداء وتحســن الخدمات
وبمــا يكفــل تجــاوز الصعوبــات التــي فرضهــا اســتمرار العــدوان والحصــار.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل املهــام الوطنيــة الكبــرة امللقاة عــى عاتق
الجميــع يف الحفــاظ عــى األمــن واالســتقرار وخاصــة يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي
يمــر بهــا الوطــن جــراء مــا يتعــرض لــه مــن عــدوان وحصــار ومؤامــرة تســتهدف
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النيل مــن وحدتــه وأمنــه واســتقراره.
وأعــرب عــن تمنياتــه لنائبــي رئيــس الــوزراء والــوزراء الجــدد بالتوفيــق يف أداء
مهامهــم العمليــة خــال الفــرة املقبلــة ..مشــددا عــى رضورة بــذل مزيــد مــن
الجهــود يف تطويــر مســتوى األداء بمــا يتواكــب وحجــم التحديــات الراهنــة.

حمافظو عدن وأبني واحملويت وسقطرى يؤدون اليمني الدستورية
[/02يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
أدّى اليمــن الدســتورية أمــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى،
اليــوم طــارق مصطفــى محمــد ســام وأحمــد غالــب الرهــوي وفيصــل أحمــد حيــدر
وهاشــم ســعد الســقطري بمناســبة تعيينهــم محافظــي محافظــات عــدن وأبــن
واملحويــت وســقطرى وذلــك بحضــور رئيــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن
حبتــور ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي.
وعقــب اليمــن الدســتورية ناقــش الرئيــس الصمــاد مــع املحافظــن األوضــاع يف
محافظــات عــدن وأبــن واملحويــت وســقطرى ..مشــرا إىل التحديــات والصعوبــات
التــي تواجــه اليمــن عــى مختلــف الصعــد السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة وغريهــا.
وحــث عــى تهيئــة الظــروف وتعزيــز األداء اإلداري والتنفيــذي بمــا ينســجم مــع
التحديــات الراهنــة وتفعيــل العمــل وفقــا معطيــات الواقــع الجديــد ..وقــال « إننــا
نعمــل جاهديــن مــع كل القــوى الخــرة يف الوطــن مــن أجــل تجــاوز التحديــات
والخــروج باليمــن إىل مرافــئ األمــن واألمــان واالســتقرار «.
وأشــار إىل أن املرحلــة صعبــة ودقيقــة يف ظــل اســتمرار العــدوان والحصــار ملــا
يقــارب ثالثــة أعــوام ،مــا يتطلــب مــن الجميــع بــذل مزيــد مــن الجهــود لتجــاوز
الصعوبــات الراهنــة ويف مقدمتهــا تطبيــع األوضــاع يف املحافظــات والحفــاظ عــى
األمــن واالســتقرار والســكينة العامــة.
وحــث عــى رضورة مضاعفــة الجهــود واالهتمــام بأوضــاع املحافظــة ومتابعــة
احتياجاتهــا مــن املشــاريع الخدميــة والتنمويــة وحــل قضايــا املواطنــن.
وزود الرئيــس الصمــاد محافظــو املحافظــات بالتوجيهــات والتعليمــات الكفيلــة
بالعمــل عــى خدمــة محافظاتهــم عــى مختلــف املســتويات واملســارات ،وأن يكونــوا
خــر عــون لحكومــة اإلنقــاذ لالرتقــاء بــاألداء ..متمنيــا لهــم التوفيــق يف مهامهــم
القادمــة.
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رئيس اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة يؤدي اليمني الدستورية
[/02يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
أدى اليمــن الدســتورية أمــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
اليــوم بصنعــاء عــي عــي يحيــى العمــاد بمناســبة تعيينــه رئيسـا ً للجهــاز املركــزي
للرقابــة واملحاســبة بحضــور رئيــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور.
وعقــب اليمــن الدســتورية أكــد الرئيــس الصمــاد خــال لقائــه رئيــس الجهــاز
املركــزي للرقابــة واملحاســبة عــى حجــم املهــام واملســئوليات الجســيمة التــي يجــب
أن تضطلــع بهــا قيــادة الجهــاز باعتبارهــا مؤسســة رقابيــة معنيــة بالقضــاء عــى
االختــاالت والتجــاوزات والفســاد.
وشــدد عــى رضورة تعزيــز العمــل واألداء ومعرفــة مواقــع الخلــل والقصــور
واالســتفادة مــن الخــراء والــرؤى الثاقبــة يف كيفيــة التعامــل مــع قضايــا الفســاد
واالختــاالت يف عــدد مــن املرافــق واملؤسســات والجهــات ذات العالقــة.
وحــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى قيــادة وأعضــاء وكــوادر الجهــاز عــى
تحمــل املســئولية والتحــي بالشــجاعة والقــوة واإلرادة واالبتعــاد عــن املصالــح الذاتيــة
والنفعيــة الضيقــة التــي يكــون املســئول أســرا لهــا.
كمــا أكــد رضورة منــح الصالحيــات للمختصــن يف الجهــاز بعيــدا عــن املركزيــة
املفرطــة التــي تتجــاوز يف أحيــان كثــرة اإلمكانيــات والقــدرات يف الســيطرة والقيادة.
مــن جانبــه أكــد رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة االســتعداد للعمــل
بــكل االمكانيــات والطاقــات لتحقيــق املهــام واملســئوليات املناطــة.

الرئيس الصماد يرأس اجتماعا موسعا لقيادات الدولة واحلكومة
[/16يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم اجتماعــا بحضــور
عضــو املجلــس الســيايس األعــى مهــدي املشــاط ضــم رئيــس مجلــس النــواب األخ
يحيــى عــي الراعــي ورئيــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور ونائبــي
رئيــس الــوزراء لشــؤون الدفــاع واألمــن اللــواء جــال الرويشــان والخدمــات محمــود
الجنيــد ونائــب رئيــس الــوزراء وزيــر املاليــة الدكتــور حســن مقبــويل.
ناقــش االجتمــاع بحضــور مديــر مكتــب الرئاســة أحمــد حامــد والنائــب العــام
القــايض ماجــد الدربابــي ووزراء التجــارة والصناعــة عبــده بــر والنفــط واملعــادن
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أحمــد عبداللــه دارس والتخطيــط والتعــاون الــدويل عبدالعزيــز الكميــم ،الوضــع
االقتصــادي خــال املرحلــة الراهنــة وأســباب ارتفــاع ســعر الــرف.
وتطــرق اللقــاء الــذي ضــم القائــم بأعمــال محافــظ البنــك املركــزي اليمنــي محمــد
الســياني ورئيــي جهــازي األمــن القومــي اللــواء عبــد الــرب جرفــان واألمــن
الســيايس اللــواء عبدالقــادر الشــامي ورئيــس مجلــس إدارة بنــك التســليف التعــاون
الزراعــي محمــد الالعــي ،إىل الجوانــب املتعلقــة بكيفيــة تجــاوز الصعوبــات التــي أدت
إىل ارتفــاع ســعر الــرف ملــا لذلــك مــن تداعيــات ســلبية عــى االقتصــاد الوطنــي
ومعيشــة املواطنــن.
واســتعرض االجتمــاع الســبل الكفيلــة بالتنســيق بــن قيــادات الدولــة ومختلــف
الجهــات املرصفيــة واألمنيــة لضبــط ســعر الــرف ومحاســبة املتالعبــن ســواء
كانــوا أفــرادا ً أو رشكات باعتبــار ذلــك مــن أولويــات أجهــزة الدولــة والحكومــة
وخاصــة يف املرحلــة الراهنــة التــي يتعــرض فيهــا الوطــن ألبشــع عــدوان وحصــار،
طــال مقــدرات البــاد ومختلــف مقومــات الحيــاة واملكونــات االقتصاديــة الحكوميــة
والخاصــة.
وقــد تحــدث عــدد مــن الحارضيــن عــن أســباب ارتفــاع أســعار العمــات األجنبيــة
أمــام العملــة الوطنيــة ومــا لذلــك مــن آثــار ســلبية عــى االقتصــاد الوطنــي ومفردات
الحيــاة اليوميــة بصــورة عامــة ..معتربيــن ذلــك أحــد تداعيــات العــدوان والحصــار
منــذ أكثــر مــن ألــف يــوم.
وأكــدوا أهميــة تضافــر الجهــود لتجــاوز هــذه املرحلــة ليكــون ذلــك مواكبــا لالنتصار
التــام الــذي أصبــح قــاب قوســن أو أدنى.
وشــدد املتحدثــون عــى أهميــة اضطــاع الجهــات ذات العالقــة بدورهــا بتحمــل
املســؤولية التــي لــم يعــد ألحــد أي عــذر يف التهــاون مــع أيــة تجــاوزات يف هــذا
الجانــب الحيــوي واملهــم والــذي بصالحــه ســتتخلص البــاد مــن أزمتهــا الراهنــة
والعبــور نحــو يمــن مزدهــر يســوده األمــن واالســتقرار.
ويف اللقــاء قــال الرئيــس الصمــاد « أتينــا ملناقشــة الوضــع االقتصــادي وارتفــاع
أســعار الــرف والــذي نجــم عنــه زيــادة يف أســعار الســلع ونحــن نعلــم أنكــم
تبذلــون جهــودا كبــرة لكــن الخطــأ أن كل جهــة تعمــل لوحدهــا واألنســب يجــب أن
يكــون العمــل وفــق منظومــة واحــدة «.
وأكــد رضورة أن تظــل اللجنــة االقتصاديــة يف حالــة انعقــاد دائــم ..وأضــاف» نريــد
تعزيــز العمــل ليــا ونهــارا ابتــدا ًء مــن هــذا األســبوع ،وتكــون اللجنــة عــى إملــام
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ومنوذجـالتضحية
ـتطيع
العطاءــا نس
مثالــا بم
باملتغــرات الحاصلــة يف أســواق الــرف أوال بــأول ،وقــد بذلنــا جهدن

أن نفعلــه رغــم إدراكنــا أن أهــم األســباب لهــذه املشــكلة هــو العــدوان وحصــاره
الجائــر املفــروض علــی اليمــن «.
كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الحاجــة املاســة لتكثيــف وتكاتــف الجهود
مــن خــال هــذه الجهــات لتشــكيل غرفــة عمليــات مشــركة بــن هــذه األطــراف
املعنيــة بالقضيــة ملواجهــة األزمــة الحاليــة يف الجانــب االقتصــادي.
وتابــع « يجــب أال تبقــى جهودنــا ومســاعينا يف حــدود التنظــر خاصــة ونحــن يف ظل
ظــروف اســتثنائية ،تســتدعي منــا العمــل يف كل األحــوال والظــروف ،ممــا ينبغــي أن
يكــون هنــاك تناغــم وتكامــل بــن الجهــات ذات العالقــة بالرتكيــز عــى أولويــات
الجبهــة اقتصاديــة «.
ووجــه الرئيــس الصمــاد بتشــكيل لجنــة ماليــة ونقديــة برئاســة نائــب رئيــس
الــوزراء وزيــر املاليــة ..وقــال « نحــن يف املجلــس الســيايس األعــى ســنتواصل مــع
رئيــس الــوزراء وســنقدم للجنــة كل الدعــم ونذلــل أي صعــاب أو عراقيــل تواجههــا،
كمــا ســنكون ســندا إىل جانــب رئيــس الحكومــة ورئاســة الربملــان وعونــا بمــا يســهم
يف الحــد مــن التداعيــات الكارثيــة التــي قــد تســببها هــذه األزمــة إذا مــا اســتمرت
عــى مــا هــي عليــه حاليــا».
كمــا وجــه الحكومــة والجهــات املعنيــة بــأن تظــل يف حالــة انعقــاد دائــم ويكــون
هنــاك اســتنفار كبــر مــن قبلهــم ..وأضــاف « صحيــح أن الخــارج هــو ســبب
األزمــة ونحــن يف حالــة حــرب اقتصاديــة ،لكــن يجــب أن نســعى جميعــا ملواجهتهــا
مــن خــال إعــادة إصــاح آليــة توريــد عائــدات النفــط والغــاز إلــی البنــك املركــزي
اليمنــي ومنــع تهريــب العملــة وإيقــاف تالعــب الرصافــن بأســعار العمــات «.

ً
ً
ً
رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس اجتماعا استثنائيا موسعا
جمللس النواب
[/25يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
تــرأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بمجلــس النــواب
اجتماعــا ً اســتثنائيا ً موســعاً ،ضــم هيئــة رئاســة املجلــس ،واألعضــاء ،والكتــل
واللجــان الربملانيــة ،بحضــور رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى الراعــي.
ويف االجتمــاع حيّــا الرئيــس الصمــاد صمــود وثبــات هيئــة رئاســة املجلــس واألعضــاء
والكتــل واللجــان الربملانيــة .وقــال « :أحيــي فيكــم هــذا الصمــود والثبــات ،وهــذه
العزيمــة و اإلرادة «.
وأضــاف « :نحــن اليــوم نلتقــي تحــت قبــة الربملــان بأعضــاء الســلطة الترشيعيــة
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ومنوذج
التضحيةمــن املؤامــرات إال ّ ّ
أن قوتهــا املســتمدة مــن الشــعب الــذي
للكثــر
العطاءـت
مثالّرضـ
التــي تع
تمثلــه جعلتهــا الرقــم األصعــب عــى الســاحة السياســية واإلقليميــة والدوليــة».
وتابــع الرئيــس الصمــاد « :صحيــح أن الدعــم الــدويل والتواطــؤ الكبــر للمجتمــع
الــدويل مــع دول العــدوان ومرتزقتهــا م ّكنهــا مــن اإلقــدام عــى خطــوات يف غايــة
الخطــورة ال تســتند إىل أي أســاس أو مســوغ قانونــي ،بــدءا ً مــن العــدوان ومــا
تزامــن معــه مــن خطــوات مــا كان ينبغــي أن تحصــل لــوال اإلرصار الــدويل عــى
تمريــر مخططاتهــم «
واســتدرك قائــا « :إال ّ أن املؤسســة الربملانيــة ظلــت تشـ ّكل عقبــة لهــذه القــوى األمــر
الــذي جعلهــا يف دائــرة االســتهداف ســوا ًء مــن خــال مــا أقــدم عليــه العــدوان مــن
اســتهداف مبــارش لرئيــس وأعضــاء املجلــس مــن خــال القصــف والحصــار ،وفرض
القيــود عــى تحركاتهــم وســفرهم ،وممارســة مهامهــم ،أو مــن خــال محاولــة
إظهــار مجموعــة مــن الخونــة الذيــن خانــوا العهــد والثقــة التــي منحهــم الشــعب
فارتمــوا يف أحضــان العــدوان مــن أجــل املــال املدنّــس ،وكانــوا رشكاء أساســيني يف ما
يرتكبــه العــدوان بحــق أبنــاء شــعبهم».
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن انعقــاد املجلــس ليــس انعقــادا ً عاديـا ً
إنمــا انعقــاد باليســتي ســيصيب العــدوان يف مقتــل ،وســتكون لــه آثــار عىل املســتوى
الوطنــي واإلقليمــي والــدويل إن كانــت لهــم آذان تســمع ،وعقــول تــدرك.
وقــال « :تعلمــون أنــه بعــد االتفــاق الســيايس وتشــكيل املجلــس الســيايس األعــى
ودعــوة الربملــان لالنعقــاد جـ ّ
ـن جُ نــون العــدوان وهــدّد وأرعــد وأرجــف واتخــذ
خطــوات تعســفية  -ملنــع التئــام الربملــان -ال زالــت مســتمرة حتــى اليــوم ،منهــا:
إغــاق مطــار صنعــاء الــدويل ملنــع عــودة األعضــاء الذيــن كانــوا يف الخــارج ،وبعــد
أن عجــز عــن منــع االنعقــاد اشــتغلت أبواقــه اإلعالميــة يف التشــكيك يف رشعيــة
الربملــان عــى كل القنــوات».
وأضــاف « :لكــن وبعــد أحــداث ديســمرب ظــن العــدوان أنــه يســتطيع أن ينتــزع
الســلطة مــن تحــت ســقف هــذا الربملــان ليضمهــا إىل بقيــة أدواتــه ليجعــل منهــا
ســهما ً ينــال مــن خاللــه مــن هــذا الشــعب ،إال ّ أن الوعــي الوطنــي والقيــم واألخــاق
التــي يتحــى بهــا األعضــاء مــا كانــت لتتــاىش أمــام أي حــدث أو إرجــاف أو تهويــل،
ومــا كانــت لتتأثــر بــأي رصاع مهمــا كان ،فهــي مؤسســة اليمــن كل اليمــن «.
وأردف قائــا « :وهــا نحــن نجتمــع مــن جديــد وباألغلبيــة الســاحقة رغــم ظــروف
العــدوان والحصــار ،ورغــم حجــم اإلغــراء والتهديــد والضغــوط التــي مورســت بحــق
األعضــاء؛ ملنــع التئــام املجلــس وهــذا موقــف يجــب أن يســجل بأحــرف مــن ذهــب
لــكل مــن حــر».
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ومــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى « :أقولهــا لــكل مــن يســمعني مــن أبنــاء
الشــعب :إن هــؤالء الكوكبــة يجــب أن نضعهــم فــوق رؤوســنا ويف حدقــات أعيننــا،
ومــن ال يــدرك حجــم الصفعــة التــي ّ
تلقاهــا العــدوان بهــذا االلتئــام فهــو إمــا
جاهــ ٌل ،أو يتجاهــل ،أو ال يــدرك مــن فنــون الــراع شــيئاً».
وخاطــب ممثــي الشــعب بالقــول »:نحــن ســعينا جاهديــن لتطبيــع األوضــاع بعــد
األحــداث املؤســفة يف ديســمرب املــايض وعملنــا بــكل جهــد لتجــاوز آثــار تلــك املحنــة،
وقــد شــارفنا عــى إغــاق ملــف املعتقلــن واألرسى عــى ذمــة تلــك األحــداث ،وقــد تم
إخــراج جميــع املدنيــن الذيــن قاتلــوا ويتــم اآلن تجهيــز مــن تبقــى مــن العســكريني،
وخــال يومــن ســيتم إطالقهــم بحضــور الســلطة املحليــة والوجاهــات االجتماعيــة،
وقــادة الوحــدات العســكرية املنتمــن إليهــا».
ولفــت الرئيــس الصمــاد إىل أن هــذا العفــو والصفــح جــاء رغــم حجــم الجــراح ورغم
التهويــل واالفــراء والتضليــل الــذي تمارســه دول العــدوان وأبواقهــا ..معــرا ً عــن
األمــل يف أن يكــون ألعضــاء مجلــس النــواب دور كبــر يف متابعــة اســتقامة املفــرج
عنهــم وانضباطهــم يف مناطقهــم ووحداتهــم.
كمــا أشــار إىل الجهــود املبذولــة بــكل صــدق يف تعزيــز الوضــع األمنــي ومنــع أي
تجــاوزات أو تصفيــات مــن أي طــرف قــد يحــاول اســتغالل األحــداث للــزج بالبــاد
يف أتــون فــوىض عارمــة ال تحمــد عقباهــا.
وقــال رئيــس املجلــس الســيايس األعــى « :كان مــن الطبيعــي أن تحصــل تجــاوزات
قــد ال تزيــد عــى العرشيــن حالــة اشــتباه ،إمــا لوجــود مطلوبــن أو ســاح أو
تجــاوزات مــن أطــراف حاولــت اســتغالل األحــداث لتحقيــق مــآرب شــخصية أو
عدوانيــة ،ولكــن مــع ذلــك حوّلنــا هــذا التحــدي إىل فرصــة لتثبيــت الوضــع األمنــي
واالســتقرار ،والعمــل عــى تثبيــت النظــام والقانــون ،فكانــت هنــاك عــدة لقــاءات
مــع األجهــزة األمنيــة والقضــاء والنيابــة وبحضــور األخ رئيــس مجلــس النــواب ،وتــم
التأكيــد والتشــديد عــى األجهــزة األمنيــة بقــوة احــرام الحقــوق والحريــات وااللتــزام
بالضوابــط واملعايــر القانونيــة للضبــط والتحقيــق والتفتيــش «.
وأضــاف « :بفضــل اللــه آتــت ثمارهــا ونلحــظ نقلــة نوعيــة يف االنضبــاط وتــم ضبــط
وتوقيــف عــدة حــاالت حصلــت بالتجــاوز رغــم ضيــق الوقــت لتحقيــق األهــداف التي
أرشنــا إليهــا يف تثبيــت النظــام والقانــون ،كمــا قطعنــا شــوطا ً يف تعزيــز دور األخــوة
يف حكومــة اإلنقــاذ وتذليــل كامــل الصعوبــات أمامهــم لتســهيل قيامهــم بمهامهــم
املنوطــة بهــم عــى أكمــل وجــه وإنهــاء أي مظاهــر لالختــاالت واالزدواج».
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وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى التأكيــد عــى الســعي باتجــاه تثبيــت دولــة
النظــام والقانــون ..وتابــع »:نحــن ال نزايــد بذلــك بــل نعتــره مســئولية ملقــاة عــى
عواتقنــا ،وبإمــكان األخــوة يف مجلــس النــواب ومــن خــال صالحياتهــم الترشيعيــة
والرقابيــة أن يســهموا بشــكل كبــر يف تثبيــت تلــك الخطــوات ومحاســبة كل مــن
تقاعــس عــن االلتــزام أو التنفيــذ حتــى نســتطيع الوصــول إىل تحقيــق أهــداف
شــعبنا يف ســيادة النظــام والقانــون ودولــة املؤسســات».
وتطــرق الرئيــس صالــح الصمــاد إىل الجهــود الجبــارة التــي ســعى املجلس الســيايس
األعــى وحكومــة اإلنقــاذ لتنفيذهــا مــن أجــل تعزيــز الوضــع االقتصــادي مــن خــال
اإلصالحــات االقتصاديــة التــي تنمّ ــي اإليــرادات للوصــول إىل توفــر الحــد األدنــى مــن
املرتبــات بشــكل مســتمر يف ظــل العــدوان والحصــار الــذي وضــع كل ثقلــه إلربــاك
الوضــع االقتصــادي وخنــق الشــعب اقتصاديــا ً بعــد عجــزه عــن تحقيــق أي يشء
بآلــة الحــرب والدمــار وكــذا خطواتــه التعســفية يف الحصــار ونقــل البنــك املركــزي
وتجفيــف منابــع اإليــرادات بســيطرته عــى النفــط والغــاز واملنافــذ الحيويــة وطبعــه
مئــات املليــارات بــدون أي غطــاء وذهابهــا لجيــوب نافذيــن مســتفيدين مــن إطالــة
أمــد الحــرب دون تغطيــة أي التزامــات ال جنوبـا ً وال شــماالً.
وأردف قائــا « :ومــع ذلــك ورغــم التعقيــدات ؛ هنــاك جهــود كبــرة تبــذل يف هــذا
الســياق وتحتــاج إىل متابعتكــم ومســاندتكم ودعمكــم ،باإلضافــة إىل الحفــاظ عــى
تماســك املؤسســات يف ظــل العــدوان والحصــار وتقديــم املتــاح مــن الخدمــات يف
مختلــف املجــاالت».
ويف الشــأن الســيايس رحّ ــب الرئيــس الصمــاد بــأي جهــود تبــذل مــن أجــل الســام
وتفــي إىل إيقــاف العــدوان ورفــع الحصــار.
وقــال« :نحــن كمــا كنــا يف املــايض ســباقني للســام ال نــزال عــى عهدنــا مرحبــن
بــأي جهــود تبــذل تفــي إىل وقــف العــدوان ورفــع الحصــار ولــم نكــن يومـا ً دعــاة
حــرب أو عشــاق مشــاكل لكــن قيمنــا وأخالقنــا ،وحريــة وإبــاء شــعبنا تفــرض
علينــا الوقــوف بــكل شــموخ وصمــود يف وجــه أي محــاوالت تســعى الحتــال بلدنــا
ونهــب ثرواتــه والهيمنــة عــى قــراره واســتقالله».
واعتــر رئيــس املجلــس الســيايس قوافــل الشــهداء التــي يقدمهــا الشــعب اليمنــي
دليــل عــى هــذا التوجــه الصــادق يف الدفــاع عــن الوطــن وحريتــه واســتقالله.
وأضــاف« :ورغــم كل هــذه التضحيــات ال زلنــا نمــد أيدينــا للســام ال لالستســام،
ومــن خاللكــم باعتباركــم تمثلــون الشــعب كل الشــعب نوجــه رســائلنا للمجتمــع
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الــدويل واملنظمــات اإلنســانية بــرورة الوقــوف بحــزم يف وجــه صلــف العــدوان
وغطرســته وإيقــاف جرائمــه وحصــاره عــى الشــعب اليمنــي وينبغــي أن يكــون
للربملــان كمــا كان يف الــدورات الســابقة دور بــارز يف مخاطبــة العالــم بمواقفنــا
املبدئيــة وحرصنــا عــى الســام ،وكذلــك إيصــال مظلوميــة شــعبنا لــكل العالــم».
واســتطرد« :كمــا ُ
نشـ ُّد عــى أيديكــم بالعمــل مــع بقيــة القــوى السياســية الوطنية يف
دعــوة القــوى التــي ارتمــت يف أحضــان العــدوان وشــجعتهم عــى عدوانهــم لدعوتهــم
للحــوار بيننــا كيمنيــن تحــت مظلــة هــذه املؤسســة الوطنيــة وتفويــت الفرصــة عــى
دول العــدوان يف اســتغالل الدمــاء اليمنيــة لتحقيــق أهدافهــا االســتعمارية « ..مؤكــدا ً
االســتعداد لدعــم هــذا التوجــه وتقديــم كامــل التســهيالت والضمانــات للوصــول إىل
تســوية بــن األطــراف اليمنيــة إذا كان لهــا آذانـا ً تســمع.
وأوضــح رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن مجلــس النــواب يعــر عــن كل الشــعب
اليمنــي ..وقــال « :أنتــم هنــا تعــرون عــن كل الشــعب وأمامكــم مهــام ومســئوليات
كبــرة ينبغــي أن تشــمروا الســواعد وتستشــعروا خطــورة املرحلــة»
وشــدّد عــى أهميــة تضافــر الجهــود وتوحيــد الطاقــات وتحقيــق التكامــل بــن
جميــع مؤسســات الدولــة.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد بــدور أعضــاء مجلــس النــواب وكــذا جهــود األعضــاء الذين
حــال الحصــار أو املــرض دون عودتهــم ،مقــدرا ً معاناتهم.
وأضــاف »:ال ننــى األخــوة األعضــاء الذيــن حــال الحصــار أو املــرض دون عودتهــم،
ونقــدر معاناتهــم ونؤكــد لهــم أنهــم ســيكونون محــط اهتمامنــا لتجــاوز الظــروف
التــي يقاســونها خــارج الوطــن ،وكذلــك مــن أقعدهــم املــرض عــن الحضــور وهــم
داخــل الوطــن».
وتابــع « :أمــا أولئــك الذيــن انضمــوا لصــف العــدوان واســتغلهم لتحقيــق مآربــه
وأهدافــه ويســعون وراء الفتــات مــن أمــوال آل ســعود فأقــول لهــم :أنتــم اآلن قــد
تحظــون بالــيء اليســر مــن املــال الســعودي املدنّــس بدمــاء شــعبكم ،ولكنكــم
مقابلــه ســتخرسون الكثــر الكثــر ،ســتخرسون دنياكــم وآخرتكــم ،ســتخرسون
شــعبكم ،و مســتقبلكم الســيايس ،فالجماهــر التــي انتخبتكــم يف دوائركــم أخــذت
منكــم العهــد بالحفــاظ عــى الوطــن واســتقالله وتمثيلهــم خــر تمثيــل ،وأنتــم اليــوم
تقفــون عــى النقيــض تمام ـا ً ولــن يكــون لكــم أي مســتقبل».
ودعــا الرئيــس الصمــاد أعضــاء الربملــان الذيــن ارتمــوا يف أحضــان دول العــدوان إىل
العــودة لرشــدهم ووطنهــم واالعتــذار مــن الشــعب اليمنــي.
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وأردف« :عــودوا إىل رشــدكم وارجعــوا إىل وطنكــم واعتــذروا لشــعبكم ،ونحن وشــعبنا
كرمــاء ،و كمــا كنــا كرمــاء فيمــن شــاركوا يف الفتنــة األخــرة ســنكون كرمــاء إذا
رجعتــم عــن غيكــم رغــم الجــراح واأللــم ومســتعدون لتـــأمني ســبل العيــش لكــم
بكرامــة مــع شــعبكم وال تبقــوا أذالء تحــت رحمــة عدوكــم».
وجــدّد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الرتحيــب بمــن يســتطيع العــودة إىل
صنعــاء ..وقــال « :مــن يســتطيع منكــم العــودة فصنعــاء أم للجميــع ســرحب بكــم
ومــن لــم يســتطع فعليــه أن يغــادر صــف العــدوان إىل أي بلــد آخــر ويتــرأ مــن
العــدوان وجرائمــه وينــآ بنفســه عــن تأييــد العــدوان ودعمــه ونحــن مســتعدون
تأمــن عيشــكم حتــى يتســنى لكــم العــودة إىل أرض الوطــن».
وأضــاف « :ومــن رفــض دعوتنــا هــذه فــا عــاد واعتــذر ،وال اعتــزل العــدوان
وتــرأ منــه ،فإننــا ومعنــا جميــع شــعبنا نعتــره خائنـا ً للــه والوطــن ،وينبغــي عــى
األجهــزة املعنيــة تطبيــق القوانــن النافــذة بحقــه باعتبــاره خــان األمانــة وتآمــر عــى
الشــعب ،واألخ رئيــس املجلــس وهيئــة الرئاســة معنيــون بمتابعــة مــا ذكــر ،فلعــل
وعــى أن يســمعوا النصــح ويرجعــوا عــن غيهــم رغــم علمــي وتيقنــي أن هــذه
الدعــوة قــد تســتفز الكثــر مــن أبنــاء شــعبنا الذيــن اكتــووا بالعــدوان والحصــار،
ولكــن نحــن واثقــون تمــام الثقــة يف وعــي ونضــج شــعبنا أمــام كل التحديــات
واملؤامــرات ويف كل املنعطفــات».
وكان االجتمــاع ناقــش العديــد مــن القضايــا واملســتجدات عــى الســاحة الوطنيــة يف
ظــل الظــروف الصعبــة واالســتثنائية التــي تمــر بهــا البــاد جــراء اســتمرار العدوان
والحصــار ومــا يتطلــب ذلــك مــن جهــود لتجــاوز التحديــات الراهنــة.
وتطــرق إىل املواضيــع املتصلــة بعمــل الســلطة الترشيعيــة وهيئــة رئاســة مجلــس
النــواب واللجــان الربملانيــة وجوانــب التنســيق يف معالجــة القضايــا املجتمعيــة يف
الدوائــر االنتخابيــة التــي يمثلهــا األعضــاء يف املحافظــات واملديريــات.
واســتعرض االجتمــاع القضايــا التنظيميــة واإلجــراءات واملهــام املتعلقــة بعمــل
املجلــس ولجانــه ودورهــا يف تقديــم االستشــارات واملالحظــات للمجلــس عــن مختلــف
القضايــا الوطنيــة ويف مقدمتهــا مواجهــة العــدوان واملؤامــرة الخطــرة التــي يحيكهــا
تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية واإلمــارات وتســتهدف النيــل مــن الوطــن وأمنــه
واســتقراره.
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الرئيس الصماد يرأس إجتماعا موسعا برؤساء اجلامعات احلكومية
[/06فرباير ]2018/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم إجتماعــا موســعا
ضــم رؤســاء الجامعــات الحكوميــة بحضــور مديــر مكتــب الرئاســة أحمــد حامــد،
ووزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي حســن حــازب.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع الجامعــات الحكوميــة وســر العمــل فيهــا
والصعوبــات التــي تواجههــا والســبل الكفيلــة بتجاوزهــا.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة أن تكــون مؤسســة التعليــم العــايل والبحــث
العلمــي نمــوذج لالنســجام وتغليــب ســيادة القانــون وتقديــم الربامــج الفعالــة.
وحــث قيــادات وزارة التعليــم العــايل والجامعــات الحكوميــة عــى تضافــر الجهــود..
وقــال « أريــد أن تكــون هــذه املؤسســة نمــوذج لالنســجام وتغليــب ســيادة القانــون
وتقديــم الربامــج الفعالــة ،فمســتقبل اليمــن ســيكون عــى أيديكــم نتيجــة خربتكــم
واختصاصاتكــم «.
كمــا أكــد رضورة العمــل بــروح الفريــق الواحــد وعــى الجميــع التقيــد باللوائــح
واألنظمــة املنظمــة للعمــل كل وفــق صالحياتــه والتسلســل الهرمــي وعــى الجميــع أن
يــدرك أن مــا بعــد أحــداث ديســمرب ليــس كمــا قبلــه».
وأضــاف « كان قبــل األحــداث كل طــرف يريــد أن يخــدم أجندتــه وهــذا لــن نســمح
بــه عــى اإلطــاق ،البــد مــن بنــاء دولــة للجميــع وأنتــم لديكــم اآلن فرصــة أكثــر
لإلصــاح ومحاربــة الفســاد «.
ووجــه الرئيــس الصمــاد قيــادات وزارة التعليــم العــايل والجامعــات الحكوميــة
بااللتــزام بالهيــاكل املنظمــة لعمــل التعليــم العــايل واملســئول املبــارش عليكــم وزيــر
التعليــم العــايل بغــض النظــر عــن مــن يكــون».
وتابــع « البــد مــن ترســيخ العمــل املؤســي وأن تكــون تبعيتكــم لــوزارة التعليــم
العــايل ال تبعيــة للدائــرة الرتبويــة ألنصــار اللــه وال للدائــرة الرتبويــة للمؤتمــر
الشــعبي العــام ،إذا أردتــم أن نبنــي دولــة ومســتقبل لــكل اليمنيــن بــكل تنوعهــم
وتعددهــم وهــي فرصــة لــن تعــوض ولــن يرحــم التاريــخ أحــد ولــن نســمح بــأي
انحــراف أو تقصــر يف األداء والقيــام باملهــام».
ومــى قائــا « أنتــم تمثلــوا التعليــم العــايل لبنــاء جيــل ذو كفــاءة وخــرة وتواصلــوا
عمليــة إصــاح التعليــم العــايل « ..منوهــا بمــا قدمــه الدكتــور عبداللــه الشــامي مــن
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إنجــازات يف عمليــة إصــاح التعليــم العــايل وعليكــم املواصلــة ومحاربــة الفســاد.
وأردف قائــا « وال بــد أن تكونــوا يــد الوزيــر وعليكــم أن تضعــوا خطــة وتضعــوا
فيهــا األولويــات وتكــون مزمنــة بثالثــة أشــهر وتناقشــوها مــع الوزيــر إلقرارهــا إذا
فشــلتم فســيتم عمليــة التدويــر لتبدعــوا يف أماكــن أخــرى وتحققــون فيهــا نجاحــا».
مــن جانبــه قــال وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي» لقــد ســمعنا درس بليــغ
مــن األخ الرئيــس وعلينــا اإللتــزام بــه ولــن نتحــدث عــن ماقبــل  4ديســمرب وســنفتح
صفحــة جديــدة «.
وأضــاف «أمامنــا فرصــة لبنــاء التعليــم وســنواصل اجتماعاتنــا لتنفيــذ توصيــات
الرئيــس» مؤكــدا أهميــة بــذل مزيــد مــن الجهــود وتطويــر مســتوى األداء بمــا يكفــل
التغلــب عــى التحديــات الراهنــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس إجتماعا موسعا حلكومة اإلنقاذ
الوطني
[/07فرباير ]2018/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء إجتماعــا
حكوميــا موســعا ضــم رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور
ونوابــه وأعضــاء حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي.
ناقــش اإلجتمــاع بحضــور مديــر مكتــب الرئاســة أحمــد حامــد ،ســر العمــل
الحكومــي يف مختلــف الــوزارات واملؤسســات والصعوبــات التــي تواجههــا وســبل
وضــع الحلــول واملعالجــات الالزمــة وفــق اإلمكانيــات املتاحــة.
تطــرق اإلجتمــاع إىل املواضيــع املتصلــة بجوانــب التنميــة والخدمــات العامــة وتفعيــل
مؤسســات الدولــة وتحفيــز القطــاع الخــاص يف الحفــاظ عــى االقتصــاد الوطنــي
وبمــا يعــزز مــن الجبهــة الداخليــة والصمــود يف مواجهــة العــدوان.
ويف اإلجتمــاع حيــا الرئيــس الصمــاد الــدور الرائــد لحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي برئاســة
رئيــس الــوزراء ونوابــه وأعضــاء الحكومــة وخاصــة يف ظــل ظــروف بالغــة التعقيــد
جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار.
وقــال « نحــن نعــول عــى رئيــس الــوزراء ونوابــه وأعضــاء حكومتــه يف قدرتهــم عــى
تجــاوز التحديــات الراهنــة التــي تتطلــب بــذل أقــى الطاقــات مــن أجــل الشــعب
الــذي يعانــي أشــد املعانــاة يف ظــل العــدوان والحصــار».
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وأضــاف» بعــد أحــداث ديســمرب املــايض يجــب أن يتغــر الوضــع تمامــا ً يف أداء
الحكومــة عــى كل املســتويات ،فالكثــر مــن العوائــق واإلشــكاالت التــي كانــت
تحصــل نتيجــة املكايــدات بــن القــوى السياســية يف الداخــل والتباينــات السياســية
تنعكــس عــى مســتوى أداء الــوزراء وتفاعلهــم مــع الخطــط والربامــج بــل كانــت
تصــل أحيانــا ً إىل حــد تعمــد التعطيــل والرتهــل».
وتابــع» نحــن ال نــرئ وال نلــوم أحــد فتلــك املرحلــة يجــب أن نتجاوزهــا بإيجابياتهــا
وســلبياتها ونفتــح صفحــة جديــدة ليلحــظ الشــعب نقلــة يف األداء والتفاني ويلمســها
عىل كل املســتويات».
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن العــدوان كان يراهــن عــى تصــدع
الحكومــة بعــد أحــداث ديســمرب إال أن الــروح الوطنيــة املســئولة لــدى رئيــس ونــواب
وأعضــاء الحكومــة جعلتهــم يغلبــون املصلحــة الوطنيــة عــى املصلحــة الشــخصية
والحزبيــة.
وقــال « نقــدر حجــم الضغــوط واإلرهاصــات التــي مورســت داخليـا ً وخارجيـا ً عــى
الــوزراء لثنيهــم عــن مواصلــة عملهــم يف الحكومــة وهــذا موقــف وطنــي يجــب أن
يســجل لــكل مــن تجــاوز تلــك اإلرهاصــات».
وأضــاف « الفــرة املاضيــة كانــت تحصــل الكثــر مــن اإلشــكاالت وحالــة مــن
التعطيــل والشــلل يف بعــض املؤسســات وربمــا كان الشــعب يعذرنــا ويتــأول لنــا
األعــذار بــأن وضــع الرشاكــة كان يفــرض علينــا القبــول بــاألداء مهمــا كان مســتواه
لكــن اآلن ال عــذر للمجلــس الســيايس األعــى وال لرئيــس الحكومــة أمــام الشــعب وال
يوجــد أي مــرر لتربيــر أي إخفــاق أو فشــل وســيلومنا الشــعب ومــن حقــه أن يلومنــا
إذا لــم نبــذل أقــى الطاقــات ونقــدم نمــوذج راقــي يف األداء وتحســن الوضــع عــى
كل املســتويات باملتــاح واملمكــن يف ظــل العــدوان والحصــار».
وأردف» نحــن أمــام شــعبنا إذا بذلنــا أقــى الجهــود وعملنــا مــا بوســعنا فســيعذرنا
شــعبنا لكــن أن نفــرط ونضيــع الفــرص باملتــاح بأيدينــا فهنــا تكمــن املشــكلة أمــا
مــا كان خــارج إمكانياتنــا لظــروف فرضهــا العــدوان والحصــار فهــذا شــأن آخــر».
ومــى» وصلتنــا الكثــر مــن الدراســات واملقرتحــات وواجهنــا الكثــر مــن الضغــوط
مــن أطــراف كثــرة بعــد أحــداث الفتنــة بــرورة تغيــر الحكومــة ،ولكنــا لــم نكــن
لنصغــي لتلــك املقرتحــات ورأينــا أن الحكومــة ســيكون وضعهــا أقــوى بعــد األحداث
وأمامهــا فرصــة للعطــاء يف ظــل توحــد القــرار والتوجــه الواحــد».
ولفــت الرئيــس الصمــاد إىل أن مــا حصــل خــال الفــرة مــن تشــكيل الحكومــة حتى
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أحــداث ديســمرب ليــس مقياس ـا ً لتقييــم أداء الحكومــة يف ظــل مــا كنــا نلمســه مــن
توتــر ومكايــدات أثــرت عــى أداء املجلــس الســيايس األعــى فمــا بالــك بالحكومــة.
وأعــرب عــن أملــه يف أن تنطلــق الحكومــة بســعة أفــق نحــو إثبــات وتثبيــت دولــة
املؤسســات وبــذل أقــى الطاقــات ..وقــال « كلنــا أمــل أن تنطلــق الحكومــة بســعة
أفــق نحــو إثبــات وتثبيــت دولــة املؤسســات وبــذل أقــى الطاقــات ونحــن مــن
جانبنــا ســنقدم كامــل الدعــم ونذلــل أي صعوبــات يف ســبيل اضطــاع حكومــة
اإلنقــاذ بدورهــا عــى أكمــل وجــه».
وأضــاف « قــد بدأنــا بشــكل عمــي مــن خــال لقــاءات عديــدة بحضــور األخ رئيــس
الــوزراء يف إنهــاء أي مظاهــر للتداخــل يف الصالحيــات بــن الحكومــة وأي جهــات
وترســيخ دور الحكومــة باعتبارهــا الجهــة املســئولة أمامنــا بكامــل الصالحيــات وأي
عوائــق يف هــذا الســياق ومســتعدون ملتابعتهــا وتذليلهــا أوال ً بــأول».
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة اســتغالل فرصــة هــذا اللقــاء لــرد
عــدد مــن النقــاط واملالحظــات التــي ينبغــي العمــل عليهــا خــال الفــرة القادمــة..
وتابــع « ينبغــي أن يــدرك األخــوة يف حكومــة اإلنقــاذ أنهــم يمثلــون الوطــن وال يمثلون
مكونــا ً بعينــه وأنهــم مســئولون عــن مؤسســاتهم أمــام القيــادة بشــكل أســايس
وعليهــم أن يعاملــوا جميــع مرؤوســيهم يف املؤسســات التــي يرأســونها معاملــة األب
ألبنائــه مــن خــال تقويــم وتقييــم أداءهــم وعــدم االنتقائيــة يف تعاملهــم».
واســتطرد» فمــن احتــاج تأهيــل وبنــاء لتطويــر قدراتــه فليكــن هنــاك برامــج لذلــك
وتشــجيع املتفانــي ومحاســبة املتخــاذل وتقويمــه وتقييمــه حتــى الوصــول معــه إىل
طريــق مســدود وبعــد نفــاد كامــل الوســائل يف إصالحــه يتــم إعــادة النظــر يف بقــاءه
ملــا فيــه مصلحــة العمــل وتحســن األداء».
وأردف قائــا « نأمــل أن ال يكــن همكــم هــو ترتيــب أوضــاع حاشــيتكم ومــن جــاء
يطلــب املنصــب يجــب إقناعــه بأننــا يف وضــع اســتثنائي وهمنــا هــو تســيري الحاصل
ولدينــا أولويــة مواجهــة العــدوان ألن كل مــن يأتــي يلهــث وراء املنصــب ليســوا مــن
املتفانــن يف مواجهــة العــدوان ،وترتيــب أوضاعهــم يثــر حساســيات أولئــك املتفانــن
يف مواجهــة العــدوان عندمــا يــرون مــن ال دور لهــم تــم تســوية أوضاعهــم ومــن
بــذل وضحــى وال زال يقــف بــكل عنفــوان يعــود بكتــب اللــه أجــرك ،فأرجــو وأمــل
أن ال تفتحــوا هــذا البــاب ملــا لــه مــن آثــار حتــى عــى تماســك الجبهــة الداخليــة».
وقــال « لدينــا آالف القــرارات والتســويات املجمــدة التــي ال داعــي لهــا يف ظــل هــذه
األوضــاع التــي لــم نســتطيع رصف مرتبــات الحاصــل ،ويف حــال كان هنــاك رضورة
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قصــوى لبعــض التعيينــات ،إمــا لســد شــاغر أو تحســن األداء فلتكــن يف أضيــق
نطــاق وبعــد تشــاور مــع األخ رئيــس الــوزراء فيمــا كان يتطلــب ذلــك مــع مــررات
التعيــن ،البعــض يرســل بقــرار تعيــن فــان يف مــكان كــذا دون أن يلحــظ مــن
يف هــذا املنصــب ويف األخــر تحصــل الكثــر مــن حــاالت اإلقصــاء دون أي ســبب أو
مــرر».
كمــا عــر الرئيــس الصمــاد عــن أملــه يف أن تكــون جلســات املجلــس عمليــة وتناقــش
القضايــا اإلســراتيجية بحيــث ال تضيــع يف قضايــا يمكــن حلهــا باتصــال معنــا
خاصــة مــا يتعلــق بااللتزامــات التــي عــى األخــوة يف الحكومــة وتوفريهــا وســيتم
توفريهــا بــأي طريقــة ليتفــرغ الجميــع للعمــل وفــق األولويــات املحــددة.
وأضــاف « ينبغــي أن ال تبقــى مهامنــا يف هــذه املرحلــة عائمــة ال نســتطيع مــن
خاللهــا أن نقيــس مســتوى األداء والنجــاح واإلخفــاق والفشــل وقــد تحدثنــا مــع األخ
رئيــس الــوزراء يف رضورة إعــداد برنامــج عمــي لــكل وزارة يراعــي األولويــات امللحــة
وإعــداد خطــة تنفيذيــة مزمنــة نســتطيع مــن خاللهــا قيــاس مــدى النجــاح والفشــل
خــال هــذا الســقف الزمنــي».
وشــدد الرئيــس الصمــاد عــى رضورة أن يركــز هــذا الربنامــج عــى أهــداف تراعــي
األولويــات يف ظــل ظــروف العــدوان والحصــار والتــي يمكــن تلخيصهــا يف تعزيــز
حالــة الصمــود مــن خــال رفــد الجبهــات باملــال والرجــال وتســخري أي إمكانيــات
لهــذا املســار الــذي يعتــر أولويــة األولويــات والتفاعــل مــن الجميــع مــع برامــج
وأنشــطة وزارتــي الدفــاع والداخليــة ملواكبــة التحديــات والتصعيــد.
وأكــد رضورة أن يركــز الربنامــج عــى التماســك املجتمعــي وتعزيــز الصمــود وتالحــم
الجبهــة الداخليــة وتوفــر الرواتــب ملوظفــي الدولــة ومعالجــة حــاالت الفقــر والعــوز
التــي خلفهــا العــدوان بــن مختلــف الفئــات يف املجتمــع.
وأشــار إىل رضورة العمــل عــى تحســن إيــرادات الدولــة وابتــكار الطــرق والوســائل
التــي مــن شــأنها تعزيــز اإليــرادات وتقليــص النفقــات للوصــول إىل حالــة اســتقرار
لتوفــر املتــاح مــن الرواتــب والتفاعــل مــع اإلصالحــات االقتصاديــة التــي تعمــل
عليهــا اللجنــة االقتصاديــة مــن جميــع الجهــات بحيــث تتوحــد جميــع الجهــود يف
ســبيل نجاحهــا.
ووجــه الرئيــس الصمــاد بتقديــم املتــاح واملمكــن مــن الخدمــات عــى كل املســتويات
بمــا يعــزز الصمــود الشــعبي يف مواجهــة العــدوان باعتبــار ذلــك أولويــة قصــوى
ضمــن الربنامــج الحكومــي.
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كمــا شــدد عــى رضورة محاربــة الفســاد يف كل املؤسســات وتمكــن األجهــزة الرقابيــة
والقضائيــة مــن القيــام بدورهــا وتفعيــل العمــل الحقوقــي والســيايس والدبلومــايس
إليصــال صــوت اليمــن إىل مختلــف املنظمــات وفضــح جرائــم العــدوان وتأليــب الرأي
العاملــي ضــد تحالــف العــدوان ومجــازره التــي يرتكبهــا وذلــك بالوســائل املتاحــة.
كمــا وجــه بالعنايــة القصــوى بالــزكاة وتوجيــه العمــل اإلغاثــي واإلنســاني بمــا
يضمــن وصــول املســاعدات للفقــراء واملحتاجــن واملنكوبــن والنازحــن ،واإلهتمــام
بالشــهداء والجرحــى واملعاقــن واألرسى ورعايتهــم وأرسهــم.
واعتــر مــا تــم رسده وتلخيصــه مــن توجيهــات ضمــن برنامــج الحكومــة ،أولويــات
ينبغــي اســتيعابها وهــي تختلــف مــن مؤسســة إىل أخــرى.
وقــال « إن العمــل بــروح الفريــق الواحــد يمكــن إنجــاز الكثــر مــن املهــام
واإلصالحــات ونأمــل أن يتــم إعــادة صياغتهــا بمــا تقتضيــه ظــروف املرحلــة
وإعدادهــا يف برنامــج زمنــي محــدد ليتــم مــن خاللــه قيــاس األداء والنجــاح ومكامــن
اإلخفــاق والفشــل مــع األخــذ بعــن االعتبــار املســتجدات والتحديــات التــي ينبغــي أن
تواكبهــا الحكومــة أوال ً بــأول وســيكون منــا الدعــم واملســاندة عــى كل املســتويات».
وأضــاف» ال بــد أن يكــون هنــاك مســار اســراتيجي تعمــل عليــه الحكومــة لبنــاء
ذاتــي بتشــجيع املزارعــن إلنعــاش املجــال الزراعــي وكــذا التفكــر بطــرق إبداعيــة
ووســائل حــول مــا يمكــن العمــل بــه يف كافــة املديــات «.
واختتــم الرئيــس الصمــاد كلمتــه بالقــول « إن العــدوان ســيطول أمــده وينبغــي
التفكــر والعمــل عــى مســار البنــاء فلــو كان هنــاك التفاتــه لهــذا املســار ،لكنــا
قــد حققنــا خــال ثــاث ســنوات إنجــازات عديــدة كان يمكــن أن تســهم يف تخفيــف
املعانــاة والحــد مــن آثــار العــدوان».
وواصــل مجلــس الــوزراء اجتماعــه برئاســة رئيــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز
صالــح بــن حبتــور ،بمناقشــة عــدد مــن املواضيــع املدرجــة يف جــدول أعمالــه.

الرئيس الصماد يرأس إجتماعا موسعا بقيادات الدولة وحمافظي
احملافظات
[/21فرباير ]2018/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم إجتماعــا موســعا
ضــم أمــن العاصمــة ومحافظــي املحافظــات ومــريف أنصــار اللــه ورؤســاء فــروع
املؤتمــر الشــعبي العــام يف املحافظــات بحضــور رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى
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عــي الراعــي ورئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور.
ناقــش اللقــاء الــذي ضــم وزراء اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي والدفــاع اللــواء
الركــن محمــد نــارص العاطفــي والداخليــة اللــواء الركــن عبدالحكيــم املــاوري ونائــب
رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء عــي املوشــكي ،وعبدالكريــم امــر الديــن الحوثــي
رئيــس املكتــب التنفيــذي ألنصــار اللــه -األوضــاع يف أمانــة العاصمــة واملحافظــات
عــى مختلــف املســارات والصعوبــات التــي تواجــه ســر العمــل ومتطلبــات املرحلــة
الراهنــة للحفــاظ عــى األمــن واإلســتقرار.
ويف افتتــاح اللقــاء قــرأ الحــارضون الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء الذيــن قدمــوا
أرواحهــم رخيصــة يف ســبيل الدفــاع عــن الوطــن يف مواجهــة العــدوان األمريكــي
الســعودي ومرتزقتــه.
واعتــر الرئيــس الصمــاد يف الكلمــة التــي ألقاهــا باملناســبة ،هــذا اللقــاء الــذي يعــد
األول مــع محافظــي املحافظــات وأمــن العاصمــة ،مهمــا بــل مفصليــا وتاريخيــا يف
تاريــخ املجلــس الســيايس وحكومــة اإلنقــاذ.
وقــال « كنــا حريصــن عــى عقــد هــذا اللقــاء مــع محافظــي املحافظــات وأمــن
العاصمــة ،ولكــن كانــت اجــراءات فنيــة حالــت دون ذلــك ،وكان آخرهــا بعــد أحــداث
ديســمرب ،لكــن اليــوم وبهــذا الزخــم وبحضــور قيــادات وزارة الدفــاع ورؤســاء
فــروع املؤتمــر الشــعبي العــام ومرشفــو أنصــار اللــه والقــوى السياســية ،نعتــر
هــذا اللقــاء محطــة مهمــة جــدا ً يف هــذه املرحلــة ويف هــذا الوضــع االســتثنائي الــذي
شــارف العــام الثالــث للعــدوان عــى االنتهــاء «.
وأضــاف « يف الوقــت الــذي يجعــل مــن هــذا اللقــاء مهمــا هــو الجهــود التــي تبذلهــا
قيــادة وزارة الدفــاع بعــد لقائنــا بهــم أمــس األول وتــم الــرح لنــا مــا لديهــم مــن
آراء ومقرتحــات وخطــط لعمــل تجميــع الوحــدات العســكرية ،وهــو مــا ينســجم مــع
توجهنــا عــى يكــون هنــاك زخــم ملواجهــة هــذا التصعيــد وبفضــل اللــه ســبحانه
وتعــاىل وجهــود قيــادة وزارة الدفــاع يف املراحــل الســابقة قبــل أحــداث ديســمرب
الــكل ملــس أن هنــاك زخــم وتجميــع للقــوات املســلحة التــي واجهــت ربمــا أعظــم
تصعيــد حصــل منــذ بدايــة العــدوان».
وتابــع « إن الجميــع لــم يشــعر بمــا حصــل خــال الثالثــة األشــهر املاضيــة فالعــدو
كان قــد حشــد كل مــا بوســعه ألكثــر مــن تســعة أشــهر وكانــوا مجهزيــن لخطــط
إقتحــام صنعــاء وصعــدة والحديــدة وغريهــا ،ذلــك الحشــد والجهــد الــذي تــم تبذلــه
مــن قبــل قيــادة وزارة الدفــاع ،أمتــص ذلــك التصعيــد ولــم نــر لــه أثــر بالشــكل
الــذي كان يأمــل فيــه العــدوان بينمــا يف أغلــب التصعيــد كان يحصــل هنــاك ثغــرات
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ربمــا كان يتقــدم العــدو يف مــكان هنــا أو هنــاك إال أن العــدو لــم يخــرج بنتيجــة
تذكــر «.
ومــى « حرصنــا عــى أن يتــم هــذا اللقــاء بحضــور أشــخاص بذلــوا ويبذلــون
جهــود كبــرة وجبــارة ،للوصــول إىل مرحلــة جديــدة خاصــة بعــد أن بــدأ تحالــف
العــدوان بقيــادة الســعودية مرحلــة جديــدة باســتدعاء األفغــان والباكســتان بعــد
اســتقدامها ملرتزقــة العالــم وشــذاذ اآلفــاق ،رأينــا أنــه مــن الواجــب علينــا البــدء
بمرحلــة جديــدة وتدشــينها مــع بدايــة العــام الرابــع للعــدوان باســتدعاء أخوتنــا
وأبنائنــا مــن أفــراد وضبــاط القــوات املســلحة ،حيــث ونحــن لســنا بحاجة الســتدعاء
أي أحــد مــن خــارج الوطــن ،لدينــا خــراء ورجــال جاهزيــن مــن أبنــاء القــوات
املســلحة والقبائــل «.
وأكــد الرئيــس الصمــاد أن األحــداث األخــرة التــي حصلــت يف ديســمرب ربمــا أحدثــت
صدمــة داخــل املجتمــع وهــزة ونأمــل مــن هــذا اللقــاء هــو ترميــم الجــراح عــى
مســتوى املحافظــات.
وطالــب محافظــي املحافظــات وأمــن العاصمــة ورؤســاء فــروع مؤتمــر الشــعبي
العــام ومــريف أنصــار اللــه بإغــاق هــذا امللــف نهائي ـاً ..وقــال « مــن تبقــى مــن
املعتقلــن يتــم اطالقــه خــال يومــن أو ثالثــة عــى ذمــة الفتنــة هــذا مــا عــاد فيهــا
نقــاش وال فيهــا مشــكلة».
وخاطبهــم قائــا» عليكــم أن تنظمــوا مؤتمــرات صحفيــة تصالحيــة عــى مســتوى
كل محافظــة للمحافــظ واملــرف ورئيــس دائــرة املؤتمــر إلغــاق هــذا امللــف نهائيــا،
بحيــث ينطلــق الجميــع بــروح الفريــق الواحــد نحــو التحشــيد وتنفيــذ خطــة وزارة
الدفــاع ومللمــة الجــراح وتحشــيد املجتمــع ملواجهــة تصعيــد العــدو «.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن العــدو اليــوم متوجــه نحــو محافظــة
البيضــاء والســاحل ومحافظــة إب مــن خــال محاوالتــه زرع خاليــا وبــؤر هنــا
وهنــاك باإلضافــة إىل بقيــة الجبهــات التــي يعمــل فيهــا العــدوان.
وقــال « يجــب أن يواجــه هــذا التصعيــد بتصعيــد أكــر فنحــن عندمــا نتكلــم
بــرورة التحــرك للتحشــيد وبــكل قــوة واندفــاع نســمع هنــاك بعــض أصــوات
املزايديــن الــذي يحاولــوا اســتغالل طيبــة الشــعب اليمنــي وصــره عــى الظــروف
واملعانــاة مــن خــال بعــض الكتــاب والناشــطني «.
كمــا أكــد أن القيــادة السياســية والشــعب اليمنــي مــع الســام رغــم اقتــداره عــى
الحــرب ومواجهــة تصعيــد العدوان..وأضــاف « قدمنــا أكثــر مــن مبــادرة للســام
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ويف أكثــر مــن لقــاء ونحــن نســتغرب مــن تباكــي بعــض الــدول مــن وصــول
صــاروخ يمنــي إىل الريــاض يف حــن أن القنابــل األمريكيــة والفرنســية والربيطانيــة
واإلرسائيليــة تســقطها قــوات تحالــف العــدوان عــى رؤوســنا كل يــوم».
ولفــت إىل أن عنــد وصــول الصــاروخ اليمنــي إىل الريــاض قــام العالــم ولــم يقعــد
وعقــدت قمــم عربيــة وبيانــات يف مجلــس األمــن وكأن الســعودية قــد أًصبحــت أطالال
فيمــا الشــعب اليمنــي يقتــل منــذ ثــاث ســنوات ،ولــم يحــرك العالــم ســاكنا.
ودعــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مواجهــة تصعيــد قــوى العــدوان ..وقــال
« نحــن ال زلنــا نمــد أيدينــا للســام وال زلنــا يف منتهــى التفاهــم يف املقــرح املقــدم يف
الجــوالت الســابقة ،وكمــا ذكــرت يف خطــاب ســابق أننــا عــى اســتعداد حتــى لوقــف
الرضبــات البالســتية عــى الســعودية مقابــل وقــف الرضبــات الجويــة عىل اليمــن ،وال
زلنــا عــى ذلــك «.
وأضــاف « إذا كان لــدى الــدول الغربيــة حــرص عــى حقــوق االنســان والبرشيــة
واإلنســانية عليهــم إيقــاف هــذا العــدوان عــى الشــعب اليمنــي ونحــن ســنقدم لهــم
تســهيالت مــن أجــل إنجــاح جهودهــم إلحــال الســام يف اليمــن ليــس مــن منطلــق
الضعــف ،مــا لــم فاأليــام القادمــة ستشــهد أننــا أقــوى عــودا ً وأذكــى نــارا ً فلدينــا
مفاجــآت أكثــر مــن املــايض «
وتابــع « ومــع ذلــك نقــول ملــن يحــاول أن يصطــاد يف املــاء العكــر ويســتغل معانــاة
الشــعب إلثــارة البالبــل وتحريــض النــاس ،أن النــاس ال يريــدون الســام ،نحــن
مــع الســام ونريــد الســام وســنقدم املبــادرات ولكــن يجــب أن نتحــرك يف امليــدان
ملواجهــة التصعيــد بالتصعيــد ونكــون عنــد مســتوى املســؤولية ،كمــا ال زلنــا عــى
موقفنــا بالنســبة للقــوى يف الداخــل وبدعــوة الشــخصيات االجتماعيــة للتواصــل مــع
أي أطــراف داخليــة إليجــاد قنــوات للتفاهــم إليقــاف القتــال عــى مســتوى أي جبهــة
«.
وأردف « أي طــرف داخــي لديــه القــدرة عــى اتخــاذ قــرار نحــن عــى موقفنــا
وســنمد أيدينــا بعيــدا عــن املخــاوف بيننــا وبينهــم ونجلــس عــى طاولــة واحــدة
نقــدم فيهــا كامــل الضمانــات لبعضنــا كأخــوة يمنيــن ونوقــف االقتتــال «.
وخاطــب الجميــع بالقــول « عدونــا متكــر ومتغطــرس ويشــعر بعقــدة النقــص
والكراهيــة ومرتمــي يف أحضــان األمريــكان والصهاينــة ،فإنــا قدمنــا لــه منتهــى
التفاهمــات فهــو غــر رايض علينــا ،لذلــك علينــا االنطــاق بــكل جــد واهتمــام
وإخــاص ملواجهــة هــذا التصعيــد بالتصعيــد والعمــل عــى حشــد الطاقــات مــن
325

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

قبــل الجميــع لدعــم الجهــود الهادفــة بنــاء مؤسســات الدولــة وتعزيــز دورهــا».
وقــال « املحافظــون يف كل محافظــات الجمهوريــة هــم املمثلــون الرئيســيون للقيــادة
السياســية يف املحافظــات ،وأي إســاءة مــن أي محافــظ هــو إســاءة للقيــادة السياســية
وأي إســاءة إىل أي محافــظ هــو إســاءة إلينــا أيضـا ً «.
وحــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القيــادات السياســية عــى أن يكونــوا عونــا
للمحافظــن بمــا يعــزز مــن دور ســلطة مؤسســات الدولــة ،فنحــن اليــوم يف وضــع
يختلــف عــن املــايض.
وطالــب املحافظــن وأمــن العاصمــة القيــام بمســؤولياتهم ..وأضــاف « مــن عليــه
مالحظــات عــى املحافــظ يتقــدم بهــا إلينــا ونحــن ســنكلف لجــان مــن األجهــزة
الرقابيــة والقانونيــة والجهــات ذات العالقــة للتأكــد مــن صحــة ذلــك مــن عدمــه،
ونكــرر هنــا أن اإلزدواجيــة مرفوضــة يف العمــل املؤســي».
كمــا طالبهــم بــأن يكونــوا عــى مســافة واحــدة مــن القــوى السياســية وأن يكــون
هنــاك برنامــج عمــي للنــزول امليدانــي عــى مســتوى كل مديريــة وعزلــة لحــل
قضايــا النــاس واالقــراب منهــم والتفاعــل مــع خطــة وزارة الدفــاع وكــذا التفاعــل
مــع اإلصالحــات االقتصاديــة الكفيلــة بتنميــة مســتوى اإليــرادات الزكويــة وغريهــا.
واعتــر اللقــاء بدايــة طيبــة وأن يطبــق مخرجاته عــى مســتوى كل محافظة للتنســيق
والتواصــل مــع القيــادة السياســية والحكومــة ..وقــال « بإمــكان محافظــو املحافظات
االجتمــاع برؤســاء القــوى السياســية ومــدراء املديريــات واملكاتــب التنفيذيــة وتدشــن
الخطــة التــي دشــنت عــى مســتوى املحافظــات إليجــاد آليــة تكفــل تقديــم املتــاح
واملمكــن مــن الخدمــات «.
مــن جانبــه أعــرب رئيــس مجلــس النــواب عــن ســعادته بحضــور هــذا اإلجتمــاع
الــذي ضــم قيــادات الســلطات املحليــة يف املحافظــات والقــوى واملكونــات السياســية
الوطنيــة.
وحــث عــى توحيــد الجهــود والطاقــات ملواجهــة التحديــات الراهنــة التــي تمــر
بهــا البــاد جــراء إســتمرار العــدوان ..مشــرا إىل أهميــة بنــاء جيــش وطنــي قــوي
ومتماســك انتمــاءه للوطــن.
وقــال « البــد أن تكــون عمليــة التجنيــد غــر مناطقيــة أو يتبــع حــزب أو شــيخ أو
محافــظ أو مكونــا بذاتــه وإنمــا يتبــع القــوات املســلحة اليمنيــة التــي هــي صمــام
األمــان واإلســتقرار للشــعب اليمنــي «.
واعتــر األخ يحيــى الراعــي هــذا االجتمــاع فرصــة لدراســة إعــادة تجميــع وحــدات
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الجيــش والتحشــيد والتجنيــد ملواجهــة تصعيــد العــدوان.
وأضــاف « مــن املهــم يف هــذه املرحلــة أن تصــب جهــود الجميــع مــن وزارة الدفــاع
واللجــان الشــعبية واملجتمــع يف هــذا اإلطــار ،وال تكــون هــذه الجهــود مبعثــرة
بحيــث نحتــاج إىل تعــاون أكثــر وتوحيــد الجهــود بشــكل أفضــل للوصــول إىل نتائــج
إيجابيــة «.
وشــدد رئيــس مجلــس النــواب علــی رضورة اضطــاع قيــادات وزارة الدفــاع والقوات
املســلحة بدورهــا يف تجميــع الوحــدات العســكرية واإلهتمــام بمنتســبيها وتوفــر مــا
أمكــن مــن مرتبــات وغريهــا ملواجهــة الظــروف املعيشــية الصعبــة.
وأكــد رضورة اإلبتعــاد عــن الشــللية واملناطقيــة أثنــاء عمليــة التجنيــد ..وقــال «
يكفينــا مــا مضــی مــن دروس وعلينــا تجــاوز هــذه املرحلــة بتضافــر جهــود الجميع
وخاصــة يف ظــل الظــروف الصعبــة واالســتثنائية التــي يمــر بهــا الوطــن «.
فيمــا قــال رئيــس مجلــس الــوزراء « نشــكر دعــوة األخ الرئيــس لنــا إىل مثــل هــذا
االجتمــاع الهــام باعتبــار ذلــك فرصــة ليــس إللقــاء املواعــظ والخطــب وإنمــا
للتحشــيد وتعزيــز الجبهــات وردع العــدوان وتنفيــذ توجيهــات رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى والربملــان يف هــذا الجانــب «.
وحــث عــى اســتمرار التعــاون ملواجهــة الدعايــات والوشــايات املغرضــة والتــي
تســتهدف الصــف الوطنــي والتالحــم الداخــي يف هــذه الظــروف االســتثنائية التــي
تمــر بهــا البــاد.
وأضــاف الدكتــور بــن حبتــور « كلنــا معنيــون بالدفــاع عــن اليمــن فاليمــن للجميــع
ونحــن رشكاء ويجــب تعزيــز الرشاكــة يف مختلــف الجوانــب ويف املقدمــة جبهــات
الدفــاع عــن الوطــن وحشــد الطاقــات ودعــم جهــود وزارة الدفــاع يف هــذا االتجــاه «.
ويف اللقــاء الــذي حــره رئيــس وأعضــاء لجنــة الحشــد املكونــة مــن وزارة الدفــاع
ورؤســاء الدوائــر بمكتــب الرئاســة والســلطة املحليــة والدفــاع واألمــن واملرافــق
والخدمــات ..أكــد وزيــر اإلدارة املحليــة رضورة تضافــر جهــود الجميــع وتوحيــد
الصفــوف والعمــل عــى رفــد جبهــات الــرف والبطولــة عــر وزارة الدفــاع.
وكان االجتمــاع اســتمع إىل خطــة الحشــد املقدمــة مــن وزارة الدفــاع والتعليمــات
التنظيميــة لهيئــة األركان العامــة إلعــادة تجميــع واســتدعاء وتأهيــل ضبــاط وأفــراد
القــوات املســلحة لتعزيــز جبهــات الــرف وفقــا لخطــة اإلنتشــار العملياتــي لوحدات
القــوات املســلحة.
وتــم خــال اإلجتمــاع التطــرق إىل املهــام املقدمــة مــن وزارة الدفــاع إىل محافظــي
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املحافظــات والقــوى السياســية واملتعلقــة بعمليــة االســتقبال والتنســيق وتذليــل
الصعوبــات وكــذا تقييــم مهــام اللجــان الفرعيــة يف املحافظــات.
إىل ذلــك اســتئناف االجتمــاع جلســات أعمالــه للفــرة املســائية برئاســة األخ صالــح
الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اســتكمل خاللهــا جــدول االعمــال ،حيــث
اســتعرض املجتمعــون أوضــاع املحافظــات يف ظــل العــدوان ومــدى االســتعداد
ملواجهتــه.
حيــث اســتمع الرئيــس الصمــاد إىل الحارضيــن ..مبديـا ً اســتعداده الكامــل للتعــاون
ملــا فيــه مواجهــة العــدوان.
وتحــدث نائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة حــول جاهزيــة القــوات املســلحة
واللجــان الشــعبية واســتعدادها تحقيــق النــر املــؤزر ..مشــرا ً إىل أن حجــم التدفــق
إىل الجبهــات لــم يســبق لــه مثيــل وأن املتقدمــن إىل الكليــات العســكرية فــوق القدرة
االســتيعابية.
وبــن أنــه تــم قبــول تســعة آالف بعــد اســتكمال إجــراءات القبــول والتســجيل رغــم
ظــروف الحــرب والعــدوان يف حــن أن دول العالــم يف مثــل هــذه الظــروف ال يتقــدم
أحــد فيهــا إىل الكليــات العســكرية باســتثناء اليمــن ألن االنســان اليمنــي يفــوق
الجميــع وصــره وصمــوده أصبــح مــرب املثــل.
فيمــا تحــدث رئيــس املكتــب التنفيــذي ألنصــار اللــه عبدالكريــم الحوثــي عــن
األوضــاع الراهنــة ..مؤكــدا أهميــة تكاتــف الجهــود ملواجهــة قــوى العــدوان
واالســتكبار العاملــي.
كمــا أكــد االســتعداد للتعــاون يف رفــد جبهــات الــرف والبطولــة بالرجــال والعتــاد
دفاعــا عــن اليمــن وأمنــه واســتقراره.
وقــد أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة الــدور الــذي ينبغــي أن يضطلــع بــه الجميــع يف
حــل اإلشــكاليات ورفــد الجبهــات باملــال والرجــال.
وقــال « نرجــو مــن الجميــع يف أنصــار اللــه واملؤتمــر إعانــة املحافظــن ومســاعدتهم
وتــرك املجــال للمحافظــن للقيــام بأعمالهــم وواجباتهــم وعــى الجميــع طــرح
برنامــج وفــق مــا طرحنــاه كمــا أن عــى دائرتــي الســلطة املحليــة والدفــاع واألمــن
بمكتــب الرئاســة متابعــة مخرجــات اليــوم «.
وأضــاف « يجــب أن يكــون هنــاك عمــل يف املحافظــات بنفــس الوتــرة ،فنحــن بحاجة
إلصــاح بعــض القوانــن الســابقة عــن طريــق مجلــس النــواب إذا رأى ذلك «.
وتابــع «نحــن مســتعدون للقــاء مــع كل محافظــة عــى حــده للقيــام بمــا يلــزم وفــق
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اإلمكانيــات املتاحة «.
وأكــد الرئيــس الصمــاد رضورة االلتــزام بالضوابــط واملوجهــات يف االجتماعــات
الســابقة مــع قيــادة األمــن وغريهــا ..حاثــا رؤســاء فــروع املؤتمــر ومــريف أنصــار
اللــه واملحافظــن عــى اإلهتمــام بالكتــل الربملانيــة وإعانتهــم للقيــام بدورهــم.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس إجتماعا موسعا لقيادات
الدولة
[/06مارس ]2018/صنعاء -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء إجتماعــا
موســعا لقيــادات الدولــة املدنيــة واألمنيــة.
ناقــش اإلجتمــاع بحضــور رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى عــي الراعــي ورئيــس
مجلــس القضــاء األعــى القــايض أحمــد املتــوكل ومديــر مكتــب الرئاســة أحمــد
حامــد ،ونائــب رئيــس الــوزراء وزيــر املاليــة الدكتــور حســن مقبــويل ،الجوانــب
املتصلــة بأزمــة املشــتقات النفطيــة والغــاز املنــزيل والتغيــرات التــي طــرأت عــى
أســعارهما يف ظــل األوضــاع الراهنــة.
واســتعرض اإلجتمــاع الــذي ضــم وزراء النفــط أحمــد عبداللــه دارس والصناعــة
والتجــارة عبــده بــر والداخليــة اللــواء عبدالحكيــم املــاوري ،دور القطــاع الخــاص
يف إيجــاد تــوازن حقيقــي بــن الدولــة واملجتمــع وإســهامه يف الحفــاظ عــى االقتصــاد
الوطنــي وتعزيــز مجــاالت التنميــة والخدمــات العامــة وبمــا يعــزز مــن صمــود
الجبهــة الداخليــة ملواجهــة العــدوان وإفشــال مخططاتــه ،باعتبــار القطــاع الخــاص
رشيــكا أسياســيا يف عمليــة التنميــة بمختلــف مكوناتهــا.
واطلــع االجتمــاع الــذي ضــم رئيســا جهــازي األمــن القومــي اللــواء عبدالــرب جرفان
واألمــن الســيايس اللــواء عبدالقــاد الشــامي ونائــب مديــر رشكــة الغــاز ومســئول
األمــن اإلقتصــادي يف األمــن القومــي ،عــى جهــود وزارة النفــط واملعــادن ورشكــة
الغــاز يف توفــر املشــتقات النفطيــة والغــاز املنــزيل وبيعهــا باألســعار املحــددة بمــا
يخفــف مــن معانــاة املواطنــن ويســهم يف الحــد مــن الكارثــة اإلنســانية التــي خلفهــا
العــدوان والحصــار..ويف اإلجتمــاع وجــه الرئيــس الصمــاد بمنــع رصف أي مبلــغ مــن
رشكــة النفــط إال عــر وزارة النفــط ..وقــال « البــد مــن جهــة واحــدة تتابــع النفــط
والغــاز حتــى نســتطيع متابعتهــا ومحاســبتها مكونــة مــن وزارات املاليــة والتجــارة
والصناعــة والنفــط».
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وأضــاف « البــد مــن وضــع آليــة لكــر إحتــكار النفــط والغــاز ووضــع محــر
بذلــك بــن الجهــات ذات العالقــة والتوقيــع عليــه واإللتــزام بــه «.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة وضــع حــد لتالعــب بعــض
التجــار ووقــف عمليــة اإلبتــزاز التــي يقومــون بهــا ..وتابــع « نحــن مصممــون
علــی تنفيــذ ذلــك يف أرسع وقــت وفتــح املجــال للتنافــس والســماح باالســترياد لكــر
االحتــكار عــى املشــتقات النفطيــة والغــاز املنــزيل «.
وأردف قائــا « يجــب التخلــص مــن الســفن الراســية يف الغاطــس وتفريغهــا أو
ترصيفهــا وإعادتهــا مــن حيــث جــاءت إن كانــت مخالفــة للمعايــر بحســب اآلليــة
املعتمــدة وبــأرسع مــا يمكــن حتــى نتيــح املجــال للســفن األخــرى تفريــغ حموالتها».
وأكــد الرئيــس الصمــاد رضورة حــل قضيــة أســعار املشــتقات النفطيــة ومــادة الغاز
املنــزيل بمــا يتناســب والظــروف املعيشــية الصعبــة للمواطنــن يف ظــل اســتمرار
الحصــار الــذي يفرضــه العــدوان علــی اليمــن منــذ مــا يقــارب ثــاث ســنوات.
كمــا وجــه الرئيــس الصمــاد برسعــة تفريــغ خزانــات الوقــود يف املينــاء باإلتفــاق مــع
التجــار املعنيــن حتــى يتســنى اســتقبال شــحنات جديــدة مــن املشــتقات النفطيــة.
ووجــه بتشــكيل غرفــة عمليــات مشــركة مــن الجهــات املعنيــة ومنــع التجــار مــن
اإلســترياد وخاصــة مــن املتالعبــن منهــم والعمــل عــى تجهيــز قائمــة ســوداء بالتجار
املتالعبــن وفضحهــم للشــعب اليمنــي.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل رضورة وقــوف التجــار إىل جانــب الوطــن
وعــدم اســتغالل الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد البتــزاز املواطنــن بإخفــاء
املشــتقات النفطيــة والغــاز املنــزيل والتالعــب بأســعارهما.
كمــا أكــد أن الدولــة والحكومــة لــن تتهــاون يف هــذا الجانــب وســتتخذ اإلجــراءات
القانونيــة الالزمــة ضــد املتالعبــن باملــواد النفطيــة والغازيــة.
مــن جانبــه أكــد رئيــس مجلــس النــواب أهميــة إضطــاع الجميــع باملســؤولية امللقاة
عــى عاتقهــم خــال املرحلــة الراهنــة وبــذل املزيــد مــن الجهــود لتوفــر املشــتقات
النفطيــة والغــاز املنــزيل للمواطنني..وشــدد عــى وزارة النفــط واملعــادن ورشكــة الغاز
إيجــاد حلــول عاجلــة ألزمــة املشــتقات النفطيــة ومــادة الغــاز وضبــط األســعار وبما
يســهم يف تخفيــف معانــاة املواطنــن.
بــدوره أكــد رئيــس مجلــس القضــاء األعــى االســتعداد ملتابعــة القضايــا القانونيــة
املتعلقــة بأزمــة املشــتقات النفطيــة والغــاز املنــزيل وإيجــاد الحلــول الكفيلــة بإنهائها
حتــى ال تكــون عائقــا أمــام حركــة اإلســترياد.
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فيمــا أشــار وزيــر الداخليــة ورئيســا جهــازي األمــن القومــي والســيايس إىل أهميــة
وضــع آليــة ورؤيــة واضحــة لضبــط ومالحقــة املتالعبــن بأزمــة املشــتقات النفطيــة
والغــاز املنــزيل ســواء مــن التجــار الذيــن يمارســون اإلبتــزاز أو أصحــاب املحطــات.
وأكــدوا أهميــة عــدم االستســام البتــزاز بعــض التجــار الجشــعني ورضورة قيــام
الجهــات املعنيــة بدورهــا يف تثبيــت أســعار املــواد النفطيــة والغازيــة وإيجــاد البدائل
لكــر االحتــكار يف هاتــن املادتــن الحيويتــن.

عدد من القضاة يؤدون اليمني القانونية أمام الرئيس الصماد
[/06مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
أدى اليمــن القانونيــة أمــام األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
اليــوم القــايض عــي بــن عــي البعدانــي والقــايض أحمد محمــد فــارع قاســم البعداني
والقــايض غالــب ثابــت صــاح كأعضــاء يف املحكمــة العليــا.
وعقــب اليمــن القانونيــة بحضــور رئيــس مجلــس القضــاء األعــى القــايض أحمــد
املتــوكل ورئيــس املحكمــة العليــا القــايض عصــام الســماوي ..أكــد رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى أهميــة إضطــاع الســلطة القضائيــة بدورهــا الفاعــل خــال املرحلــة
الراهنــة يف حــل قضايــا املواطنــن ومعالجــة القضايــا املنظــورة يف املحاكــم والنيابات.
ووجــه الرئيــس الصمــاد وزارة املاليــة والبنــك املركــزي بإيجــاد حلــول عاجلــة
ملرتبــات القضــاة بمــا يســهم يف تحســن أوضاعهــم املعيشــية  ..الفتــا إىل رضورة
تضافــر جهــود الجميــع وخاصــة يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد
جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار.
فيمــا أشــار رئيــس مجلــس القضــاء األعــى إىل مــا يواجهــه أعضــاء الســلطة
القضائيــة مــن تهديــد مــن قبــل مــا يســمى بحكومــة هــادي واســتهدافها للمؤسســة
القضائيــة بتعطيــل مهامهــا وواجباتهــا.
وتطــرق إىل الصعوبــات التــي تعــرض عمــل الســلطة القضائيــة وتنفيــذ مهامعــا
وخاصــة يف املحافظــات الجنوبيــة وانتحــال صفــة القضــاء ملــن يقبعــون يف فنــادق
الريــاض والقاهــرة وغريهــا.
وأشــار القــايض املتــوكل إىل الظــروف الصعبــة ألعضــاء الســلطة القضائيــة يف ظــل
األوضــاع الراهنــة والــذي يتطلــب تضافــر الجهــود لتجــاوز التحديــات التــي فرضهــا
العــدوان.
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ً
ً
الرئيس الصماد يرأس اجتماعا موسعا بأمني العاصمة وحمافظي
صنعاء وحجة وعمران واحلديدة واحملويت
[/17مارس ]2018/صنعاء – سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم اجتماع ـا ً موســعا ً
ضــم أمــن العاصمــة حمــود عبــاد ومحافظــي صنعــاء حنــن قطينــة وحجــة هــال
الصــويف وعمــران الدكتــور فيصــل جعمــان والحديــدة حســن الهيــج واملحويــت
فيصــل حيــدر.
ناقــش االجتمــاع الــذي حــره نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر املاليــة الدكتــور حســن
مقبــويل ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي ووكيــل الــوزارة محمــد
شــوكه ،األوضــاع يف أمانــة العاصمــة ومحافظــات صنعــاء وحجــة وعمــران والحديــدة
واملحويــت والصعوبــات التــي تواجــه العمــل يف مختلــف الجوانــب يف ظــل اســتمرار
العــدوان وســبل التغلــب عليهــا.
واســتعرض اللقــاء الجوانــب املتعلقــة بــأداء الســلطات املحليــة بأمانــة العاصمــة
واملحافظــات ،وكــذا املمارســات الســلبية التــي يقــوم بهــا البعــض البتــزاز التجــار
والقاطــرات باســم التحســن ،وســبل اضطــاع األجهــزة املختصــة بدورهــا يف منــع
مثــل هــذه املمارســات العشــوائية.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد رضورة تضافــر جهــود الجميــع لوضــع آلية تســهم
يف تجــاوز التحديــات الراهنــة ويف املقدمــة مواجهــة العــدوان وإفشــال مخططاتــه
الراميــة إىل تمزيــق وحــدة الجبهــة الداخليــة والصــف الوطنــي.
وقــال «لــن نســمح بابتــزاز التجــار ومــاك القاطــرات مــن أي شــخص كان ،وعــى
الجهــات األمنيــة وذات العالقــة ضبــط كل مــن يســتغل الوضــع الراهــن يف ظــل
العــدوان لالبتــزاز وممارســة اإلجــراءات غــر القانونيــة».
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،أمــن العاصمــة ومحافظــي املحافظــات
بوضــع آليــة واضحــة ملنــع ابتــزاز التجــار ومــاك القاطــرات ومعالجــة اإلشــكاالت
القائمــة يف هــذا الجانــب.
وحثهــم عــى تعزيــز األداء املحــي والتفاعــل مــع حملــة التحشــيد وكــذا فعاليــات
وبرامــج مــرور ثالثــة أعــوام مــن الصمــود يف مواجهــة العــدوان وفــق األنشــطة
والربامــج التــي تقرهــا خطــة اللجنــة التحضرييــة بهــذا الشــأن.
مــن جانبهــم أشــار أمــن العاصمــة واملحافظــون إىل رضورة وضــع نقــاط التحســن
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وتوحيدهــا بصــورة منظمــة وشــفافة وفــق نظــام إلكرتونــي.
وأكــدوا أهميــة اضطــاع وزارة املاليــة بمهمــة تحصيــل التحســن ..وأنهــم يف
املحافظــات مســتعدين للتعــاون مــع وزارة املاليــة يف هــذا الجانــب.
ولفــت األمــن واملحافظــون إلــی تحديــد نقــاط معينــة ومعروفــة ومتخصصــة
لتحصيــل مبالــغ التحســن وتحديــد تلــك املبالــغ يف لوحــات بــارزة بالنقطــة وبمــا
يعــزز الشــفافية والوضــوح.
فيمــا أكــد مــدراء التحســن يف عــدد مــن املحافظــات رضورة العمــل عــى إصــاح
مكاتــب التحســن ومراجعــة أدائهــا وتقييمهــا وتقديــم الدعــم لهــا بمــا يمكنهــا مــن
االضطــاع بدورهــا وتنفيــذ مهامهــا وأعمالهــا بصــورة ســليمة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يرأس إجتماعا بتحضريية فعالية
الذكرى الثالثة للصمود
[/22مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
رأس األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم إجتماعــا موســعا
باللجنــة التحضرييــة لفعاليــة مــرور ثالثــة أعــوام مــن الصمــود يف وجــه العــدوان.
ناقــش االجتمــاع الجوانــب املتصلــة باإلعــداد والتحضــر للفعاليــة املركزيــة التــي
ســتقام االثنــن املقبــل  26مــارس بميــدان الســبعني بالعاصمــة صنعــاء كتأكيــد عــى
تعزيــز التالحــم واالصطفــاف واســتمرار الصمــود يف مواجهــة العــدوان األمريكــي
الســعودي.
ويف اإلجتمــاع أكــد الرئيــس الصمــاد أن التحشــيد للفعاليــة يعتــر جــزء مــن املعركــة
التــي يخوضهــا الشــعب اليمنــي مــع تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية وقــوات
الغــزو واالحتــال ومرتزقتهــم.
وأشــار إىل رضورة تضافــر الجهــود لإلعــداد اإليجابــي للفعاليــة الجماهرييــة والعمــل
عــى إنجاحهــا بمــا يليــق بصمــود الشــعب اليمنــي يف مواجهــة أعتــى عــدوان عرفتــه
البرشيــة يف التاريــخ املعــارص.
وقــال « إن التحشــيد للفعاليــة مهــم إليصــال رســائل للعالــم بصمــود اليمنيــن وإبراز
مظلوميــة الشــعب اليمنــي خصوصــا بعــد مــا جــرى مــن تصويــت يف الكونغــرس
األمريكــي ملواصلــة العــدوان».
وأضــاف « هــذا اللقــاء مــع اللجنــة التحضرييــة يعتــر تدشــن النطــاق الفعاليــات
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واألنشــطة الخاصــة بالذكــرى الثالثــة للصمــود يف وجــه العــدوان».
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بتفعيــل دور اإلعــام يف نقــل الصــورة
الحقيقيــة عــن التظاهــرة الحاشــدة التــي ستشــهدها العاصمــة صنعــاء يــوم 26
مــن مــارس ،باإلضافــة إىل كشــف مــا يرتكبــه العــدوان مــن جرائــم بحــق الشــعب
اليمنــي منــذ ثالثــة أعــوام والتدمــر املمنهــج الــذي طــال كافــة مقــدرات ومقومــات
الحيــاة يف اليمــن.
مــن جانبــه أشــار نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون الدفــاع واألمــن اللــواء الركــن
جــال الرويشــان إىل أن الفعاليــة الكــرى بالذكــرى الثالثــة للصمــود تعــد رســالة
مهمــة للعالــم بصمــود الشــعب اليمنــي يف مواجهــة العــدوان وإفشــال مخططاتــه.
ولفــت إىل أن اللجنــة التــي شــكلت إلقامــة الفعاليــة أعــدت برنامجــا يتضمــن إقامــة
فعاليــات وأنشــطة مركزيــة يف الــوزارات واملؤسســات تتحــدث عــن آثــار وتداعيــات
العــدوان عــى كافــة قطاعــات ومؤسســات الدولــة.
وبــن أن برنامــج الفعاليــات الخاصــة بهــذه الذكــرى يتضمــن أيضــا إقامــة نــدوة
أو مؤتمــر وطنــي ملــدة ثالثــة أيــام ،يقــدم فيــه أوراق عمــل بمشــاركة املنظمــات
املحليــة واألجنبيــة وكــذا الجامعــات للخــروج بوثائــق وأدبيــات وإحصائيــات عــن
جرائــم العــدوان وتداعياتــه وآثــاره عــى الشــعب اليمنــي.
ولفــت اللــواء الرويشــان إىل أن الربنامــج يتضمــن تنظيــم فعاليــة مركزيــة بميــدان
الســبعني يف العاصمــة صنعــاء بحضــور كافــة املكونــات السياســية والحزبيــة
ومنظمــات املجتمــع املدنــي ومختلــف فئــات ورشائــح املجتمــع للتعبــر عــن رفضهــم
للعــدوان والحصــار والجرائــم التــي يرتكبهــا العــدوان بحــق اليمنيــن عــى مــدى
ثالثــة أعــوام.
مــن جهتــه أشــار رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا محمــد عــي الحوثــي إىل أنــه تــم
اإلعــداد لفعاليتــن ،الفعاليــة املركزيــة بميــدان الســبعني بالعاصمــة صنعــاء االثنــن
املقبــل وكــذا فعاليــة يف محافظــة الحديدة..ولفــت إىل أن هنــاك اجتماعــات شــعبية يف
املديريــات ولقــاءات لخطبــاء املســاجد والعلمــاء والرتبويــن والجامعــات واألكاديميــن
واملثقفــن للحشــد لفعاليــة الذكــرى الثالثــة للصمــود.
وبــن محمــد عــي الحوثــي أن هنــاك عــدد مــن اللقــاءات التحضرييــة يف املحافظــات
واملديريــات فضــا عــن تجهيــزات مــن قبــل وزارة النقــل بشــأن وســائل نقــل
الجماهــر إىل ســاحة ميــدان الســبعني ..الفتــا إىل أنــه تــم طباعــة املنشــورات الخاصــة
بهــذه الذكــرى.
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فيمــا قــدم وزيــر الثقافــة عبداللــه الكبــي مقــرح باســتمرار الفعاليــات بهــذه
الذكــرى لتشــمل الجوانــب االجتماعيــة والثقافيــة وغريهــا.
وقــال « لقــد جهزنــا أوبريــت متنــوع ومعــارض فنيــة للفــن التشــكييل وصــور
ملعانــاة املواطنــن جــراء العــدوان كمــا بدأنــا بتكريــم عــدد مــن الشــعراء الذيــن
ســاهموا بقصائدهــم يف إثــراء الســاحة األدبيــة بالقصائــد التــي تعــزز مــن الصمــود
وتلهــب حمــاس الجمهــور يف مواجهــة العــدوان».
بــدوره أشــار أمــن العاصمــة حمــود عبــاد إىل أن األمانــة تشــهد هــذه األيــام حــراكا
فاعــا مــن األنشــطة والفعاليــات الرســمية والشــعبية الخاصــة بالذكــرى الثالثــة
للصمــود ..مبينــا أن األجهــزة الرســمية واللجــان الفرعيــة باألمانــة تعمــل عــى
التحشــيد للفعاليــة الكــرى يــوم االثنــن املقبــل بميــدان الســبعني.
ولفــت إىل التنســيق بــن األمانــة ووزارات الرتبيــة والتعليــم الفنــي واملهنــي والصحــة
ومكاتبهــا والجهــات ذات العالقــة للرتتيــب للفعاليــة الكــرى والفعاليــات واألنشــطة
األخــرى ..مبينــا أن املكونــات املجتمعيــة بــدأت أيضــا يف عقــد اللقــاءات للتحشــد
بمديريــات األمانــة.
يف حــن أشــار وزيــر املغرتبــن محمــد املشــجري إىل تنســيق الــوزارة مــع الجاليــات
واملغرتبــن اليمنيــن يف بريطانيــا وأمريــكا والهنــد والصــن وبقيــة بلــدان العالــم
إلقامــة فعاليــات ووقفــات بهــذا الخصــوص.
وأشــاد بالــدور الــذي قامــت بــه الجاليــات واملغرتبــن اليمنيــن يف تنظيــم األنشــطة
والوقفــات االحتجاجيــة كمــا حصــل يف لنــدن أثنــاء زيــارة بــن ســلمان مؤخــرا.
وأضــاف « كمــا تــم تنظيــم أنشــطة يف أمريــكا وســتتابع الــوزارة األنشــطة يف بقيــة
البلــدان وقــد تــم تزويدهــم بــكل املــواد اإلعالميــة واإلحصائيــات والصــور املطلوبــة».
وزيــر شــؤون مجلــي النــواب والشــورى الدكتــور عــي أبــو حليقــة أكــد أهميــة
تضافــر الجهــود إلحيــاء الذكــرى الثالثــة للصمــود يف مواجهــة العــدوان.
وقــال « اللجنــة أقــرت أنشــطة تصــب يف إبــراز جرائــم العــدوان وإعــداد إحصائيــات
وتقديــم مطالــب بمحاكمــة الــدول املشــاركة يف العــدوان باإلضافــة إىل أنشــطة يف
الجوانــب العلميــة والثقافيــة بمشــاركة الجامعــات مــن خــال تقديــم أوراق علميــة
وبحثيــة يف هــذا الشــأن».
وأضــاف « ســتبدأ فعاليــات وأنشــطة هــذه الذكــرى بجلســة افتتاحيــة بحضــور
رســمي مــن قبــل القيــادة السياســية واملكونــات السياســية والحزبيــة ومنظمــات
املجتمــع املدنــي».
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مــن جهتــه أكــد وزيــر اإلعــام عبدالســام أن الــوزارة بمختلــف مؤسســاتها
وقطاعاتهــا اإلعالميــة ســتقوم بتدشــن فعاليــات مركزيــة يف العاصمــة صنعــاء
وفرعيــة يف املحافظــات ..الفتــا إىل أنــه ســيتم بــذل الجهــود يف عمليــة التوثيــق ونقــل
الفعاليــات عــر وســائل اإلعــام املختلفــة.
وزيــرة حقــوق اإلنســان عليــاء فيصــل عبداللطيــف أكــدت مــن جانبهــا أن الــوزارة
عملــت منــذ فــرة عــى توثيــق جرائــم العــدوان مدعمــة باإلحصائيــات والبيانــات بمــا
يكفــل إيصــال صــوت اليمــن ومظلوميتــه إىل العالــم باإلضافــة إىل مــا يتعــرض لــه
الشــعب اليمنــي مــن انتهــاكات جســيمة.
ودعــت الجميــع إىل تضافــر الجهــود واملشــاركة الفاعلــة يف الذكــرى الثالثــة مــن
الصمــود يف مواجهــة العــدوان.
وأكــد وزيــرا العــدل القــايض أحمــد عقبــات والشــباب والرياضــة حســن زيــد أهميــة
مشــاركة الجميــع يف هــذه الفعاليــة بمــا يعكــس حجــم الكارثــة التــي أحدثهــا
العــدوان وتداعيــات الحصــار حتــى اليــوم.
وأوضحــا أن وزارتــي العــدل والشــباب والرياضــة ،تنظمــان فعاليــات وأنشــطة يف
هــذا الجانــب وقــد أعــدت فــرق كشــفية ستســاهم بشــكل كبــر وفعــال يف التنظيــم
للفعاليــة.

الرئيس الصماد يهنئ املنتخب الوطني بفوزه وتأهله إىل نهائيات
أمم آسيا
[/27مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
هنّــأ األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى املنتخــب الوطنــي األول
لكــرة القــدم بفــوزه عــى منتخــب النيبــال وتأهلــه إىل نهائيــات أمــم آســيا.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد يف اتصــال بأحــد أعضــاء بعثــة املنتخــب ،بهــذا اإلنجــاز
التاريخــي الــذي حققــه املنتخــب الوطنــي يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا
اليمــن.
وأكــد أن هــذا التأهــل املســتحق سيشــكل حافــزا للمنتخــب للمنافســة القويــة يف
نهائيــات أمــم آســيا ودافــع لــكل الرياضيــن ســواء يف كــرة القــدم أو األلعــاب
الرياضيــة األخــرى لبــذل املزيــد مــن الجهــود يف صقــل مهاراتهــم وقدراتهــم لتحقيــق
إنجــازات جديــدة.
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وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن هــذا اإلنجــاز للمنتخــب الوطنــي يؤكــد
مــا يمتلكــه شــباب اليمــن مــن قــدرات وحرصهــم عــى تحقيــق اإلنجــازات الرياضيــة
ورفــع علــم اليمــن يف املحافــل الخارجيــة.
ونــوه الرئيــس الصمــاد بــاألداء املتميــز الــذي قدمــه العبــو املنتخــب يف املبــاراة
وتحقيــق هــذا الفــوز املســتحق ..مؤكــدا الحــرص عــى دعــم الشــباب والرياضيــن
يف مختلــف املجــاالت بمــا يســهم يف تنميــة قدراتهــم لتحقيــق اإلنجــازات يف مختلــف
البطــوالت عــى املســتويني الداخــي والخارجــي.

املكتب السياسي ألنصار اهلل يرحب مبشروع الرئيس الصماد لبناء
الدولة
[/28مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
رحــب املكتــب الســيايس ألنصــار اللــه باملــروع الوطنــي الــذي أطلقــه األخ صالــح
الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف الذكــرى الثالثــة للصمــود.
وأشــار املكتــب يف بيــان تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) نســخة منــه إىل أهميــة
هــذا املــروع الــذي يأتــي تحــت شــعار «يــد تحمــي ويــد تبنــي» ،يف بنــاء الدولــة
كمســار مــوازي ملعركــة الدفــاع عــن الوطــن وحمايــة ســيادته وحريتــه واســتقالله.
ونــوه بالتوجهــات الوطنيــة الصادقــة التــي تضمنهــا املــروع يف بنــاء وإصــاح
مؤسســات الدولــة وإرســاء قواعــد العمــل املؤســي والعمــل عــى تعزيــز عوامــل
الصمــود ورفــد الجبهــات والحفــاظ عــى تماســك الجبهــة الداخليــة.
وقــال البيــان « لقــد حرصــت دول الهيمنــة الخارجيــة ســابقا ودول العــدوان حاليــا
طــوال العقــود املاضيــة عــى إبقــاء اليمــن بــا دولــة لكــي يكــون بلــدا ضعيفــا
وفقــرا وممزقــا وبــا ســيادة وال اســتقالل لكــي يظــل خانعــا تحــت الهيمنــة
والوصايــة األجنبيــة ،وعندمــا قــرر الشــعب اليمنــي الخــروج عــن الهيمنــة الخارجيــة
وبنــاء دولتــه العادلــة شــنت هــذه الــدول العــدوان عليــه «.
وأَضــاف» واملكتــب الســيايس ألنصــار اللــه إذ يشــر إىل أن بنــاء الدولــة هــو الســاح
األكثــر فعاليــة وقــوة يف مواجهــة العــدوان وهــو الحلــم الــذي يطمــح إليــه أبنــاء
اليمــن بــكل توجهاتهــم ومكوناتــه ،ليؤكــد أهمية تضافــر الجهود الرســمية والشــعبية
لتحقيــق غايــات هــذا املــروع الوطنــي الــذي جــاء ملبيــا للتطلعــات الشــعب يف هذه
املرحلــة التاريخيــة التــي يمــر بــه اليمــن ويدعــو يف الوقــت نفســه الجميــع إىل العمــل
عــى توحيــد الطاقــات بمــا يكفــل إنجــاح املــروع».
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أحزاب اللقاء املشرتك ترحب مبا تضمنه خطاب الرئيس الصماد
[/28مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
باركــت أحــزاب اللقــاء املشــرك للشــعب اليمنــي والقيــادة السياســية تدشــن العــام
الرابــع مــن الصمــود يف مواجهــة العــدوان.
وحيــت أحــزاب اللقــاء املشــرك يف بيــان تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة (ســبأ) نســخة
منــه إنجــازات القــوة الصاروخيــة ..مؤكــدة أن اليمــن عــى مــر التاريــخ هــو مقــرة
الغــزاة.
وعــرت أحــزاب اللقــاء املشــرك عــن ترحيبهــا بمــا تضمنــه خطــاب رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى يــوم االثنــن  26مــارس الجــاري مــن دعــوة لبنــاء الدولــة وتعزيــز
دور مؤسســاتها واألداء املؤســي.
وقــال البيــان « إن أحــزاب اللقــاء املشــرك تدعــو القيــادة السياســية ممثلــة برئيــس
املجلــس الســيايس األعــى وكل األحــزاب السياســية يف الســاحة الوطنيــة لتدشــن
ورشــة عمــل لرســم املحــددات الرئيســية لهــذا املــروع الوطنــي الكبــر الــذي يُعــد
مــن أهــم الجبهــات يف مواجهــة العــدوان والتصــدي لــه وكذلــك العمــل عــى تحويلــه
لربنامــج عمــي ملمــوس «.
وأشــارت أحــزاب اللقــاء املشــرك إىل أن الدولــة اليمنيــة املدنيــة الحديثــة العادلــة
والديمقراطيــة هــو املطلــب الرئيــي الــذي تناضــل مــن أجلــه ودعــت إليــه منــذ
إنشــائها.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي أمني العاصمة
[/17أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم أمــن العاصمــة عبــد القــادر هــال.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة ســر العمــل يف املشــاريع قيــد التنفيــذ يف أمانــة
العاصمــة وأعمــال صيانــة الطــرق وتقييــم األرضار الناتجــة عــن األمطــار والســيول،
وكــذا املــوارد املتاحــة والجديــدة لتحســن أعمــال النظافــة والتحســن وآليــات
تحصيلهــا وتطويرهــا.
واطلــع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــن أمــن العاصمــة عــى تقريــر عــن
ســر أداء االمتحانــات العامــة والنجــاح الــذي تحقــق يف تنفيذهــا وإدارتهــا وتجــاوز
الصعوبــات واملعوقــات التــي أوجدهــا العــدوان والحصــار.
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــم بأعمــال رئيــس مجلــس الــوزراء
عــى التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة بمشــاريع وبرامــج أمانــة العاصمــة ،وعقــد
االجتماعــات املشــركة مــع أمــن العاصمــة واتخــاذ التدابــر الكفيلــة برسعــة االنجــاز
والحفــاظ عــى املصالــح العامــة ،واســتمرار تقديــم الخدمــات وضمــان ديمومــة
املــوارد الكفيلــة باســتدامة مشــاريع وبرامــج أمانــة العاصمــة وخدماتهــا وواجباتهــا
إزاء املواطنــن.
كمــا تــم خــال اللقــاء مناقشــة خطــة األولويــات التــي تعمــل مــن خاللهــا أمانــة
العاصمــة يف ظــل الظــروف الراهنــة جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار والضغــط
الــذي تواجهــه يف مجــال الخدمــات واملرافــق العامــة واألفــكار الكفيلــة بدعــم خطــة
األولويــات وتعزيزهــا.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس منظمة أطباء بال حدود يف اليمن
[/17أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالقــر الجمهــوري
بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة اليــوم رئيــس منظمــة أطبــاء
بــا حــدود حســن بــو ســنني والرئيــس الجديــد للمنظمــة يف اليمــن أيريــك جونــو.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الشــكر والتقديــر واإلمتنــان ملنظمــة
أطبــاء بــا حــدود نيابــة عنــه وعــن الشــعب اليمــن.
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وقــال «كل الشــكر واإلمتنــان للــدور الــذي تقــوم بــه املنظمــة والعاملــن فيهــا ومــا
مثلتمــوه مــن حالــة نــادرة يف ظــل العــدوان ،عايشــتم معانــاة الشــعب اليمنــي،
ونالهــا القصــف والعــدوان كمــا نــال الشــعب اليمنــي ،وسيســجل الشــعب اليمنــي
هــذا املوقــف الشــجاع للمنظمــة بعــد أن خذلتــه كثــر مــن املنظمــات تحــت تأثــر
العــدوان الظالــم».
وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن أملــه يف أن تكــون منظمــة أطبــاء بــا
حــدود ســفريا ملظلوميــة الشــعب اليمنــي أمــام العالــم واملنظمــات الدوليــة.
وأكــد أن حياديــة منظمــة أطبــاء بــا حــدود جعلهــا عرضــة للعــدوان الــذي كانــت
حســاباته تقــوم عــى رشاء جميــع املنظمــات اإلنســانية باألمــوال إال أن حياديــة
ونزاهــة عمــل منظمــة أطبــاء بــا حــدود جعلهــا هدفــا للعــدوان.
وعــر األخ صالــح الصمــاد عــن أملــه يف أن يســتمر دور وعمــل منظمــة أطبــاء بــا
حــدود ..مؤكــدا االســتعداد لإلســتمرار يف تقديــم التســهيالت إلســتمرار عمل وأنشــطة
املنظمــة يف اليمــن والرتحيــب بقيادتهــا الجديــدة والثنــاء واالمتنــان للقيــادة الســابقة
عــى جهودهــا ومــا قامــت بــه مــن أدوار تاريخيــة يف مرحلــة اســتثنائية وصعبــة.
مــن جهتــه أشــار نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا تحظــى بــه منظمــة
أطبــاء بــا حــدود مــن ثقة كبــرة مــن قبــل الشــعب اليمنــي ..الفتــا إىل أن اســتهداف
العــدوان للمنظمــة لــن يثنيهــا عــن تقديــم خدماتهــا واســتمرار أعمالهــا اإلنســانية
يف الجانــب الطبــي.
وقــال «إن الشــعب اليمنــي لــن ينــى لهــا هــذا الــدور واملوقــف الــذي ســجلته يف
ظــل العــدوان والحصــار عــى اليمــن وشــعبه».
ونــوه الدكتــور لبــوزة بالقيــم التــي تعمــل بهــا املنظمــة وعــى رأســها الحياديــة ،مــا
جعلهــا هدفــا للعــدوان وتأثــر القيــم يف عملهــا وأدائهــا وقدرتهــا عــى التفانــي يف
تقديــم الخدمــات يف كل مــكان ويف كل ظــرف.
فيمــا أكــد أبــو ســنني اإلســتعداد الدائــم لتقديــم املســاعدة للشــعب اليمنــي وعــى
الــرىض التــام الــذي حققــه يف عملــه يف اليمــن ..معربــا عــن الشــكر والتقديــر للجهات
املعنيــة التــي قدمــت العــون واملســاعدة والتســهيالت لعمــل املنظمــة يف اليمــن.
واســتعرض طبيعــة عمــل املنظمــة يف مختلــف املناطــق واملشــكالت والتحديــات التــي
تواجههــا وبرامجهــا املســتقبلية يف اليمــن.
مــن جانبــه قــال الرئيــس الجديــد للمنظمــة يف اليمــن أريــك جونــو «إنــه ســيواصل
العمــل عــى تعزيــز حضــور املنظمــة يف اليمــن وشــفافيتها وثقتهــا ومــا حققتــه يف
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الفــرة الســابقة».
ولفــت إىل الحــرص عــى العــودة للعمــل يف اليمــن كونهــا بلــد يحملــه كل مــن زاره يف
قلبــه ..مشــرا إىل التســهيالت املطلوبــة يف املرحلــة املســتقبلية لعمــل املنظمــة يف اليمــن
وآليــات مواجهــة الصعوبــات والتحديــات.
حــر اللقــاء رئيــس الدائــرة السياســية بمكتــب رئاســة الجمهوريــة ســقاف
الســقاف ومنســق الربامــج بمنظمــة أطبــاء بــا حــدود مــاك شــاهر.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي قائد املنطقة العسكرية
اخلامسة
[/17أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
اليــوم قائــد املنطقــة العســكرية الخامســة اللــواء الركــن ســعيد الحريــري.
جــرى خــال اللقــاء اســتعراض أوضــاع املنطقــة العســكرية الخامســة ومــا حققتــه
مــن انجــازات وفــق خطــط وبرامــج وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة
ودور املنطقــة ومنتســبيها يف هــذا الجانــب.
كمــا تطــرق اللقــاء إىل جوانــب التنســيق والتأهيــل وضبــط آليــات العمــل واإلجــراءات
اإلداريــة والتوجيهــات التــي حققــت تكامــل األدوار بــن املنطقــة واللجــان الشــعبية
والحفــاظ عــى قــوام وقــدرات املنطقــة يف دائــرة الجيــش.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس جملس النواب
[/22أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب
رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة واعضــاء املجلــس ،اليــوم بالقــر الجمهوري
بصنعــاء رئيــس مجلــس النــواب االخ يحيــى عــي الراعــي.
ورحــب رئيــس املجلــس ونائبــه واعضــاء املجلــس ،برئيــس الربملــان مثمنــن موقــف
الربملــان الــذي كان عنــد مســتوى طمــوح وتطلعــات الشــعب اليمنــي ومســاعدته
بالطــرق القانونيــة والدســتورية الســليمة والنزيهــة ،للخــاص مــن املؤامــرة
والعــدوان والحصــار املســتمر عليــه ،واالنطــاق نحــو املســتقبل والســعي لتحقيــق
الســام الدائــم والشــامل.
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واشــار رئيــس املجلــس الســيايس اىل االســتهداف املمنهــج الــذي وجهــه العــدوان
للمؤسســة الترشيعيــة واالستشــارية يف الوطــن منــذ وقــت مبكــر قبــل العــدوان
بهــدف انهــاك اليمــن مؤسســيا وتركهــا للمجهــول ،وهــو مــا افشــلته الجهــود
الوطنيــة املخلصــة التــي ســعت اىل كل الجبهــات بــكل مــا اوتيــت مــن قــوة مضحيــة
بأغــى مــا تملــك ومقدمــة خدمــة الوطــن ومســتقبله عــى كل املصالــح ومتجــاوزة
كل الصعوبــات وضعــف االمكانيــات واالغــراءات والتهديــدات واالســتهداف املبــارش
كمــا حصــل مــع رئيــس الربملــان اليمنــي وغــره مــن القيــادات الوطنيــة الفــذة
والشــخصيات الربملانيــة والقياديــة.
ونــوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى باآلمــال املتعلقــة باملســتقبل ،ودور مؤسســة
الربملــان كمؤسســة ترشيعيــة نابعــة مــن ديموقراطيــة تســارعت يف التطــور خــال
العقــود املاضيــة نتيجــة رســوخ الفكــر والثقافــة الديموقراطيــة والشــوروية يف وعــي
وادراك الشــخصية اليمنيــة ،واهميــة اســتمرار البنــاء عــى ذلــك يف هــذه املرحلــة
واملســتقبل وان يكــون الجميــع عنــد مســتوى الثقــة التــي ايدتهــا الجماهــر املؤيــدة
التــي خرجــت يف تظاهــرة هــي االكــر مــن نوعهــا تاريخيــا يف ظــل مثــل هــذه
الظــروف.
واســتعرض االخ يحيــى الراعــي رئيــس مجلــس النــواب الظــروف التــي انعقــد فيهــا
الربملــان ومــا قــام بــه مــن جهــود مــن اجــل االنعقــاد بالنصــاب القانونــي والصحيح،
والجهــود التــي بذلهــا االعضــاء مــن اجــل الوصــول اىل مقــر الربملــان يف ظــل الظروف
الراهنــة وصعوبــة االوضــاع وتغلــب الكثــر منهــم عــى ظروفهــم الخاصــة واملبــادرة
للمشــاركة يف هــذه الــدورة كواجــب وطنــي ال تراجــع عنــه ..منوهــا بالجهــود التــي
بذلهــا اعضــاء الربملــان خــارج الوطــن للعــودة ومــا وجهتهــم مــن صعوبــات جــراء
الحــر الجــوي واغــاق املجــال الجــوي مــن قبــل العــدوان ومــا قدمــوه مــن
مبــادرات للتصويــت عــر الرســائل املوقعــة او الرســائل املصــورة.
واكــد رئيــس مجلــس النــواب عــى ســامة وقانونيــة االجــراءات ودســتوريتها واكتمال
النصــاب القانونــي ومــا واجهتــه دعــوة الربملــان مــن حملــة تشــوية اعالميــة وتزويــر
للحقائــق مــن قبــل العــدوان وآلتــه اإلعالميــة الضخمــة التــي فشــلت يف ان تغطــي
عــى حقيقــة ارادة الشــعب اليمنــي ودســتورية مؤسســاته الترشيعيــة والقانونيــة.
واشــار الراعــي اىل برنامــج عمــل املجلــس يف الفــرة القادمــة ومــا يتطلبــه ذلــك مــن
مشــاورات واعمــال تنســيق بينــه وبــن املجلــس الســيايس االعــى ،والعمــل وفــق
الخطــط والربامــج املتفــق عليهــا ،واالســتمرار يف مــد يــد الســام وبنــاء العالقــات
الخارجيــة القائمــة عــى االحــرام املتبــادل والثقــة واملصالــح املشــركة وتســوية
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وتطبيــع الحيــاة السياســية يف الداخــل اليمنــي.
وكلــف املجلــس عضــوي املجلــس الســيايس األعــى جابــر الوهبانــي ومحمــد النعيمي،
ملتابعــة هيئــة رئاســة مجلــس النــواب فيمــا يتعلــق باإلجــراءات والتســهيالت املطلوبة
مــن املؤسســات املختلفــة لتســيري اعمــال جلســات مجلــس النواب.

الرئيس الصماد يستقبل نائب رئيس جملس الشورى وعدد من
أعضاء اجمللس
[/22أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب
رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس الســيايس األعــى يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء اليــوم ،نائــب رئيــس مجلــس الشــورى محســن العلفــي وعــددا
مــن أعضــاء املجلــس وكــوادره.
وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن ســعادته وأعضــاء املجلــس الســيايس
األعــى باللقــاء برجــاالت اليمــن وسياســييها وكوادرهــا املرجعيــة يف مختلــف املجــاالت
املمثلــن بأعضــاء مجلــس الشــورى ،والــذي كان مــن أولويــات عمــل املجلــس
الســيايس اللقــاء بهــم وتعزيــز قنــوات االتصــال معهــم.
وأشــار إىل أن حجــم املؤامــرة والتحالــف عــى اليمــن ومــا يوفــره مــن قــدرات وخربات
تأمريــة عــى اليمــن تــوازي العــدوان يف األرض والبحــر والجــو ومــا يملكــه كل فريــق
مــن أعضــاء التحالــف مــن خــراء يف مواجهــة الوفــد الوطنــي يف املفاوضــات ايضــا
وهــو مــا يؤكــد أهميــة الخــراء مــن رجــال اليمــن النجبــاء يف مواجهــة هــذا الجــزء
مــن العــدوان.
واســتعرض رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــا تــم مــن خطــوات منــذ تكــون
املجلــس ونيلــه ثقــة مجلــس النــواب ومــا ســيتلو ذلــك مــن خطــوات وإجــراءات
تنفيذيــة ..مؤكــدا أهميــة الــرأي واملشــورة ومــا ســيعمل عليــه املجلــس مــن إعــادة
تفعيــل مجلــس الشــورى وترتيــب أوضاعــه واالســتفادة مــن دوره الريــادي يف
مختلــف املجــاالت ،وكــذا تجويــد عمــل املجلــس الســيايس األعــى واألدوار الوطنيــة
القادمــة يف هــذه املرحلــة الحساســة والخطــرة.
ولفــت إىل التنــازالت واملبــادرات التــي قدمهــا الوفــد الوطني املفــاوض لتحقيق الســام
وتجنــب كل أشــكال الــراع والنــزاع ،ومــا قــدم مــن مبــادرات واملوافقــة عــى صيــغ
ورشاكــة حتــى مــع القــوى املتماهيــة مــع العــدوان عــى اليمــن يف ســبيل الســام إال
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أنهــا رفضــت.
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل أن تعزيــز الجبهــات يأتــي مــن منطلــق الحــرص عــى
أن تبقــى كرامــة اليمنــي مصانــة للمعرفــة الحقيقــة بالعــدو الــذي يعرفــه أعضــاء
مجلــس الشــورى وال يخفــى عليهــم تاريخــه يف اليمــن ،وإيثــار كل مبــادرات الســام
واســتمرار اليــد ممــدودة للســام رغــم كل مــا يحصــل مــن العــدو الــذي منــع حتــى
الوفــد املفــاوض مــن العــودة إىل ارض الوطــن.
وأكــد أن أعضــاء مجلــس الشــورى لــن يجــدوا املجلــس الســيايس األعــى إال حيــث
يحبــوا ولــن يفتقــدوه إال حيــث يكرهــوا هــم وكل أبنــاء الشــعب اليمنــي.
فيمــا جــدد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة الرتحيــب
بأعضــاء مجلــس الشــورى ..مشــرا إىل مــا يمثلونــه مــن قيمــة حقيقيــة يف الفكــر
والسياســة يف هــذه املرحلــة الصعبــة.
وقــال «إن إرادة الرجــال الوطنيــن الصادقــن ســتوجد الحلــول وستســاعد املجلــس
الســيايس األعــى الــذي ســيعمل يف عــدة اتجاهــات عــى الصعــد امليدانيــة واإلداريــة
وأهميــة الخــرة والتجربــة العمليــة لجيــل اآلبــاء يف مجلــس الشــورى يف ظــروف
تاريخيــة شــبيه بمــا يمــر بــه اليمــن اليــوم ويف إمكانــات وظــروف زمنيــة أكثــر
صعوبــة».
ولفــت نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل األولويــات التــي ســيعمل عليهــا
املجلــس ومــا تتطلبــه مــن عــون مــن كــوادر مجلــس الشــورى وخرباتهــم وعالقاتهــم
والتــزام املجلــس بأخــذ كل مــا يأتــي منهــم بجديــة وحــرص عــى اإلســتفادة
والتنفيــذ.
مــن جانبهــم أكــد أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى ،أهميــة دور مجلــس الشــورى يف
الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا اليمــن اليــوم أمــام عالــم أصــم وأعمــى وأبكــم،
ال يحســب حســاب للشــعوب وحقــوق اإلنســان والديمقراطيــة وينطلــق مــن حســابات
ماديــة بحتــه تهتــم بالنفــط واملصالــح فقــط وال تهتــم باإلنســان أو الحريــة وحــق
الشــعوب يف الحيــاة ،وقــد واجهــه الشــعب اليمنــي بصمــود عــى كافــة املســتويات
ومــن املهــم أن يتكاتــف الجميــع وكل القــوى الخــرة إلكمــال املواجهــة والعبــور إىل
بــر األمــان.
وأشــاروا إىل أهميــة األفــكار والتقديــرات العلميــة والعمليــة ملواجهــة العــدوان
والحصــار والتغلــب عــى اآلثــار املرتتبــة عــى ذلــك وبمــا يتــوازى وصمــود الشــعب
اليمنــي وثباتــه ومقاومتــه ومــا عرب عنــه يف خروجــه املشــهود يف املســرات الجماهريية
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املؤيــدة للمجلــس الســيايس األعــى وخياراتــه.
ولفــت أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا تمثلــه قــدرات أعضــاء مجلــس
الشــورى الفرديــة والجماعيــة مــن رصيــد حــي يف تعزيــز االنتصــار اليمنــي للحريــة
واالســتقالل ،ومــا توفــره املؤسســة الترشيعيــة يف مجلــس النــواب واالستشــارية يف
مجلــس الشــورى مــن فعاليــة تتكامــل معــا لرســم املســتقبل ومواجهــة تحديــات
الحــارض مــن خــال خالصــة التجربــة امليدانيــة والعمليــة واملعرفيــة عــى مــدى
العقــود املاضيــة ،وان الجميــع يف خنــدق واحــد وأهميــة التواصــل املســتمر ملواجهــة
التحديــات واملؤامــرة التــي لــم تمــر بهــا اليمــن يف تاريخهــا.
فيمــا أكــد أعضــاء مجلــس الشــورى عــن ســعادتهم بلقــاء رئيــس وأعضــاء املجلــس
الســيايس األعــى واســتعدادهم وزمالئهــم الذيــن تعــذر وصولهــم إىل االجتمــاع العمــل
كفريــق واحــد مــع كل املؤسســات والقــوى الوطنيــة ملواجهــة املرحلــة وتحدياتهــا
واملســتقبل ومتطلباتــه.
وباركــوا وأيــدوا الخطــوات التــي تمــت مــن االتفــاق الســيايس بــن املؤتمــر الشــعبي
العــام وأنصــار اللــه وحلفاؤهــم وتشــكيل املجلــس الســيايس األعــى والقــرارات التــي
ســيتخذها ،واعتزازهــم بالتأييــد الجماهــري املهيــب الــذي شــهدته العاصمــة صنعاء.
ولفــت أعضــاء مجلــس الشــورى إىل املشــكالت التــي عانــى منهــا املجلــس خــال
الفــرة املاضيــة وآليــات معالجتهــا وتفعيــل األدوار بــن أعضــاء املجلــس ولجانــه
املختلفــة واملجلــس الســيايس األعــى واالســتفادة مــن رصيــده الســابق والرصيــد
املعــول تكوينــه مســتقبال مــن خالصــة العمــل والــرأي واملبــادرات.
وأشــار أعضــاء مجلــس الشــورى إىل التحديــات العســكرية واألمنيــة ..مشــيدين بمــا
تحقــق مــن انتصــارات وثبــات ورضورة االســتفادة مــن الرتاكــم يف الخــرات امليدانيــة.
كمــا أكــدوا االســتعداد لتقديــم كل مــا يمكــن مــن الــرأي واملشــورة ونقــل الخــرة
والحشــد املجتمعــي واألدوار التوعويــة ،ومواجهــة املعركــة العســكرية واالقتصاديــة
والسياســية وتغليــب مصلحــة اليمــن عــى كل املصالــح وان الجميــع مــع اليمــن وكل
مــن هــو يف خنــدق الدفــاع عــن اليمــن.
ولفــت أعضــاء مجلــس الشــورى إىل وفــرة الخــرات اليمنيــة يف كل املجــاالت ووجــود
أعــداد كبــرة منهــا يف مختلف أنحــاء العالــم ومنظماتــه ومؤسســاته العامليــة والبحثية
واإلســراتيجية واملبــادرات التــي قدمهــا الكثــر منهــم بالــرأي واالستشــارات وتبنــي
األدوار دون انتظــار أي مقابــل ويف ســبيل الوطــن وأبنــاء الشــعب اليمنــي.
وأكــدوا أهميــة مواجهــة العــدوان واملؤامــرة االقتصاديــة التــي تســتهدف كل الشــعب
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اليمنــي والرؤيــة التــي يمكــن أن يقدمهــا مجلــس الشــورى بهــذا الصــدد ،والعمــل
مــن اجــل تحقيــق الســام العــادل الــذي يســتحقه اليمــن والشــعب اليمني ..مشــرين
إىل الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه منظمــات املجتمــع املدنــي والعمــل عــى تجويــد
األداء الوظيفــي واملهنــي يف مؤسســات الدولــة يف املحافظــات وتصحيــح األخطــاء
الناتجــة عــن ضعــف املســئولية والبنــاء عــى النجــاح الــذي تحقــق.
وقــد كلــف رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بتشــكيل فريــق عمــل مــن املجلــس
الســيايس ومجلــس الشــورى للتنســيق واتخــاذ مــا يلــزم إلعــادة تفعيــل دور مجلــس
الشــورى ومعالجــة أوضاعــه وأوضــاع أعضائــه يف ظــل الظــروف الراهنــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل رؤساء وأعضاء اللجان
الرقابية الثورية يف مؤسسات الدولة
[/22أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب رئيس
املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس الســيايس ،يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم ،رؤســاء وأعضــاء اللجــان الرقابيــة الثوريــة يف مؤسســات الدولــة.
وبــارك رئيــس املجلــس الســيايس األعــى صالــح الصمــاد يف كلمتــه للحارضيــن
وللشــعب اليمنــي نجــاح الفعاليــة الجماهرييــة التــي شــهدتها العاصمــة مطلــع
األســبوع لتأييــد املجلــس الســيايس األعــى وإظهــار عظمــة وقــوة الشــعب اليمنــي.
وعــر عــن املزيــد مــن الشــكر والتقديــر للجنــة التحضرييــة واألمنيــة للفعاليــة
الجماهرييــة ومــا عكســته مــن تميــز ورقــي وأداء عــال وتأمــن دقيــق للمناســبة
الجماهرييــة التــي تعتــر األكــر يف تاريــخ اليمــن.
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل الــدور الوطنــي الهــام الــذي قامــت بــه اللجــان
الرقابيــة الثوريــة يف الحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة وإبقائهــا صامــدة إثــر تعمــد
املتآمريــن تركهــا تنهــار عقــب ثــورة  21ســبتمرب وإحــال الفــوىض يف املؤسســات
والعاصمــة صنعــاء.
وقــال «لقــد قمتــم بعمــل ثــوري كبــر وكان هــدف الجميــع هــو إيصــال البلــد اىل
بــر األمــان وتســتحقون كل الشــكر والتقديــر ونثمــن الــدور املتميــز والســباق الــذي
قمتــم يف كل مؤسســات الدولــة وتنميــة الحــس املجتمعــي بالرقابــة ومحاربــة الفســاد
ليتكــون الوعــي املجتمعــي الهــام الــذي يمكــن البنــاء عليــه مســتقبال».
واســتعرض املراحــل التفاوضيــة التــي مــر بهــا الوفــد الوطنــي ومــا قدمــه مــن
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تنــازالت يف ســبيل الوصــول إىل الســام واملؤامــرات املتتاليــة التــي هــدف مــن خاللهــا
األعــداء مقايضــة الســام باالستســام وتعمــد إفشــال املفاوضــات وإذالل الشــعب
اليمنــي وإبقــاء اليمــن يف فــراغ وعــدم ترتيــب أوضاعــه وفــق إســراتيجية هدامــة،
ومــا يؤكــد ذلــك حالــة اإلنزعــاج الهســتريية التــي وقعــوا فيهــا عقــب توقيــع إتفــاق
املجلــس الســيايس األعــى ودعــوة مجلــس النــواب ملمارســة مهامــه وصالحياتــه.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل الخطــوات اإلســراتيجية القادمــة ويف
مقدمتهــا تشــكيل الحكومــة وأهميــة تهيئــة األوضــاع لقيامهــا ومــا تحقــق إىل اآلن
خــال أيــام العمــل املاضيــة ومــا ســيتلوها مــن إعــادة تفعيــل وتهيئــة املؤسســات
الرقابيــة واالستشــارية والرتكيــز عــى تفعيــل كامــل طاقــات الدوائــر والقطاعــات
الرقابيــة داخــل املؤسســات وتصحيــح األجهــزة الرقابيــة وإصــاح اإلختــاالت فيهــا
بالبنــاء عــى الزخــم والوعــي الــذي كونــه وجــود اللجــان الثوريــة الرقابيــة خــال
الفــرة الحرجــة املاضيــة ومــا تركتــه مــن أثــر لــن يذهــب ســدى ..مؤكــدا أن العمــل
قائــم عــى تشــكيل لجنــة إلســتيعاب القــدرات والخــرات التــي اكتســبتها اللجــان
الثوريــة يف إطــار مؤسســات الدولــة وتســوية أوضــاع كوادرهــا يف إطــار الرشاكــة
القائمــة.
ولفــت إىل أهميــة أن يعــي الجميــع حالــة الســباق مــع الزمــن التــي تعيشــها اليمــن
مــع العــدوان وأدواتــه ومــا تقتضيــه املرحلــة مــن تفهــم وتكامــل أدوار ووعــي
وانتبــاه وحــذر وحصافــة يف التعامــل مــع املتغــرات والقيمــة التــي أتــى مــن أجلهــا
املجلــس الســيايس لتوحيــد الجهــود واإلفــادة مــن الطاقــات والخــرات التــي بنيــت
خــال الفــرة املاضيــة وتحويــل التحديــات واملخــاوف التــي يلــوح بهــا البعــض إىل
فــرص للنجــاح والبنــاء والتكامــل.
مــن جهتــه أشــاد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة
بالــدور الــذي قــام بــه أعضــاء وقيــادات اللجــان الرقابيــة الثوريــة ومــا مثلــه
تحركهــم الطوعــي والثــوري ضــد املؤامــرة التــي شــعروا أنهــا حيكــت ضــد اليمــن
ومؤسســاته وتركهــا عرضــة للنهــب والفــوىض فحققــوا الغايــة التــي خرجــوا مــن
أجلهــا ويســتحقون عليهــا كل الشــكر والتقديــر.
ولفــت إىل أن املهمــة التــي قــام بهــا كــوادر اللجــان الرقابيــة الثوريــة بنســبة نجــاح
وتوفيــق عاليــة قــد أســهمت يف تحقيــق النجــاح الحاصــل اآلن وستســهم يف تحقيــق
نجــاح عــودة مؤسســات الدولــة يف الحكومــة الجديــدة ،كمــا أن األثــر الــذي صنعتــه
تجربتهــم ســيعزز الرقابــة املجتمعيــة وعمــل الجهــات الرســمية واســتعادة مكانــة
الدولــة التــي حافظــت عليهــا اللجــان الرقابيــة الثوريــة.
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وقــد أكــد عبــد الوهــاب املهــدي يف الكلمــة التــي ألقاهــا نيابــة عــن أعضــاء اللجــان
الرقابيــة الثوريــة يف جميــع مؤسســات الدولــة التأييــد للمجلــس الســيايس األعــى
ومــا يمثلــه مــن عــودة مؤسســات الدولــة وتفعيــل دورهــا بشــكل كامــل يف مواجهــة
العــدوان.
وتطــرق إىل الــدور الــذي قامــت بــه اللجــان الرقابيــة والظــرف الــذي فــرض وجودها
يف حينــه ومــا نتــج عــن ذلــك مــن آثــار إيجابيــة وعــدم إنهيارهــا ومــا اكتســبه
أعضائهــا مــن خــرات تراكميــة وقــدرات عمليــة ســتمثل النــواة للرقابــة املجتمعيــة
وتكامــل األدوار بــن املؤسســات واملجتمــع.
كمــا أكــد املهــدي عــى الثقــة التــي يشــعر بهــا الجميــع بمســتقبل اليمــن ونهوضــه
القــوي وعودتــه إىل مــا كانــت عليــه مــن دور حضــاري وأكثــر وأن الجميــع جنــود يف
ســبيل الوطــن وحريتــه واســتقالله وخلــوه مــن الفســاد.

الرئيس الصماد يستقبل جملس القائمني بأعمال الوزراء
[/23أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء اليــوم ،القائــم بأعمــال رئيــس الــوزراء طــال عقــان والــوزراء
والقائمــن بأعمــال الــوزراء.
ويف اللقــاء تــم قــراءة الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء الذيــن قدمــوا أرواحهــم يف ســبيل
الدفــاع عــن الوطــن وكرامتــه وحريتــه وســيادته وشــهداء الغــارات العدوانيــة مــن
املدنيــن وضحايــا املجــازر التــي يرتكبهــا العــدوان الســعودي األمريكــي.
وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن ســعادته بلقــاء الــوزراء والقائمــن
باألعمــال الذيــن وقفــوا يف وجــه العــدوان ،فيمــا أثبــت القائمــون باألعمــال وطنيتهــم
وإخالصهــم ووالئهــم للشــعب رغــم كل احتمــاالت األذى واملخــاوف ،مواجهــن هــدف
إســراتيجي للعــدو تمثــل يف إنهيــار الدولــة ومؤسســاتها فحافظــوا عليهــا وصمــدوا
يف وجــه كل التحديــات.
وعــر عــن الشــكر والتقديــر واإلمتنــان لجميــع أعضــاء مجلــس القائمــن بأعمــال
الــوزراء ..الفتــا إىل أن اللقــاء بهــم يمثــل تدشــن مرحلــة حــرص عليهــا املجلــس
بحضــور كامــل أعضائــه لــوال تعثــر حضــور مــن ال زالــوا خــارج الوطــن نتيجــة
حظــر الطــران.
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ولفــت إىل جــدول أعمــال املجلــس الــذي سيســتوعب كل املؤسســات واملرافــق ..مبينــا
أن الــدور الــذي قــام بــه مجلــس القائمــن باألعمــال يعــد تجربــة مميــزة وفريــدة يف
علــم اإلدارة ســتدرس وتـدًرس يف علــوم إدارة األزمــات ومواجهــة الحــروب واملشــكالت
التــي عــادة مــا تنهــار فيهــا املؤسســات يف بعــض الــدول بعــد أيــام أو فــرة وجيــزة
يف كل املجــاالت.
وقــال «إن العــون الــذي مــن اللــه بــه عــى اليمــن وشــعبه وقــدرات أبنائــه يف
املؤسســات كفيلــة بتحقيــق النــر ،كمــا أن صــر الشــعب اليمنــي يســتحق أن
نكــون جميعــا يف صــدارة مــن يهتــم بــه».
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل محــاوالت العــدوان استنســاخ مؤسســات
الدولــة واســتقطاب الكــوادر وتعيــن وزراء يف الفنــادق والــذي أفشــلها تواجــد
القائمــن باألعمــال يف مؤسســات الدولــة واحتــواء العمــل والكــوادر والحفــاظ عــى
مــا تــم إنجــازه والبنــاء عليــه ومواجهــة املرحلــة الحساســة والخطــرة التــي تمــر
بهــا اليمــن.
وتطــرق األخ صالــح الصمــاد إىل مســار وتصاعــد التهديــد اإلقتصــادي منــذ وقــت
مبكــر يف مرحلــة اإلســتقرار اإلقتصــادي ومــا تحقــق خــال عــام ونصــف مــن
الثبــات واالســتقرار رغــم كل التحديــات وتوقــف جميــع املــوارد واشــتداد الحصــار
ومنــع تحويــل األمــوال.
وأكــد أهميــة تعزيــز قيمــة العمــل وواجباتــه مــن منطلقــات وطنيــة خالصــة بعيــدا
عــن أي إعتبــارات حزبيــة أو أي إنتمــاءات واإللتــزام املهنــي والحفــاظ عــى الكــوادر
الوطنيــة يف هــذه املرحلــة وبمــا تعنيــه املهمــة املناطــة بالقائمــن باألعمــال ومهــام
تســيري األعمــال ومــا قــام بــه املجلــس يف ســبيل تعزيــز دور املؤسســات مــن إحتــواء
اللجــان الرقابيــة ومواجهــة التحديــات والعمــل عــى تشــكيل الحكومــة والتهيئــة ملثــل
هــذا العمــل والتغلــب عــى املشــكالت الكبــرة والعوائــق وأهميــة تجــاوز إشــكاالت
املــايض.
وتابــع «نحــن اآلن يف مراحــل الحســم وتحقق الحســم امليدانــي والصمود يف املؤسســات
وحفــاظ املجتمــع عــى الوضــع اإليجابــي بمــا يعجــل إنهيــار العــدو وهزيمتــه ومــا
يالحظــه الجميــع مــن تراجــع العــدو وســقوطه أخالقيــا وإنســانيا وعلينــا تســخري
كل الطاقــات لتعزيــز حالــة الصمــود املجتمعــي الشــعبي وامليدانــي واملؤســي اإلداري
ويف كل املجــاالت ومــن املهــم أن يستشــعر املجتمــع دوره وأن لــكل إنســان أثــر وأن أي
خلــل يؤثــر عــى الجميــع».
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أهميــة مضاعفــة الجهــود وتوظيــف
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الخــرات والكــوادر ملواجهــة عــدوان وحصــار لــم تشــهد لــه البرشيــة مثيــل بمثــل
هــذا التكالــب والتآمــر ..مبينــا أن التحديــات التــي تواجــه املجتمــع يمكــن تجاوزهــا
بقيــم الصمــود والشــعور باملســئولية.
وحــث الــوزارات واملؤسســات عــى العمــل وفــق رؤيــة وبرامــج يف الرتشــيد املــايل
وترشــيد النفقــات بمــا يواكــب الوضــع الخطــر ومــا يعرفــه كــوادر املؤسســات
أكثــر مــن غريهــم مــن حجــم املؤامــرة عــى الوطــن واســتقراره ،وأن يعمــل الجميــع
يف مجلــس القائمــن باألعمــال بصياغــة تقاريــر تفصيليــة عــن املرحلــة الســابقة
وتحدياتهــا لإلســتفادة منهــا يف خدمــة الشــعب الــذي يراهــن عــى إخــاص ووفــاء
الكــوادر الوطنيــة بمــا يضمــن اجتيــاز التحديــات لتضــاف إىل الســجل التاريخــي
الشــخيص والوطنــي للكــوادر الوطنيــة التــي أســهم العــدوان يف فرزهــا.
وتمنــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى للــوزراء والقائمــن باألعمــال وقيــادات
مؤسســات الدولــة التوفيــق والنجــاح يف مهامهــم ،والعمــل مــن منطلــق طبيعــة
املرحلــة ومــا تتطلبــه مــن الصــر والحكمــة يف التــرف والتعامــل وتقديــر املواقــف.
مــن جانبــه رحــب نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة
بالــوزراء والقائمــن باألعمــال ..معربــا عــن شــكر املجلــس الســيايس لــكل الجهــود
التــي بذلوهــا خــال الفــرة الســابقة يف ظــل الظــروف الصعبــة واملعقــدة ومــا
ســجلوه مــن دور يفتخــر بــه الجميــع.
وقــال «يكفيكــم فخــرا مــا تحقــق فقــط عــى املســتوى األمنــي واســتقرار الجوانــب
التموينيــة رغــم العــدوان يف كافــة اإلتجاهــات عســكريا واقتصاديــا وسياســيا
واجتماعيــا ومــا ركــز عليــه العــدوان يف ظــل مؤامــرة ســابقة إىل إفشــال الــوزارات
ومؤسســات الدولــة وإنهيارهــا».
وأشــار إىل النســبة العاليــة مــن النجاحــات التــي تحققــت يف مؤسســات الدولــة
تحــت قيــادة الــوزراء والقائمــن بأعمــال الــوزراء ،والتحديــات الكبــرة املاثلــة يف
الوقــت الراهــن ويف مقدمتهــا تحــدي مواجهــة العــدوان مــن كافــة جوانبــه ،وعــودة
مؤسســات الدولــة ملمارســة عملهــا الرســمي بشــكل كامــل يف ظــل شــمولية العمــل
املؤســي للدولــة ،وتحــدي االســتمرار يف الحفــاظ عــى األمــن واإلســتقرار ومســتوى
الخدمــات ألبنــاء الشــعب اليمنــي الــذي يجــب أن يرقــى الجميــع إىل مســتوى هــذا
الشــعب الــذي خــرج يف طوفــان بــري يــوم الســبت املــايض  20أغســطس الجــاري.
ولفــت الدكتــور لبــوزة إىل أن مرحلــة تســيري األعمــال ال بــد أن تراعــي طبيعــة املرحلة
الصعبــة والتحــدي والعــدوان ومــا يفرضــه ذلــك من تعــد األعمال مســتوى املؤسســات
إىل العمــل الجبهــوي املوحــد كمؤسســات تنفيذيــة ومؤسســات دولــة بشــكل عــام وأن
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يعمــل الجميــع بــكل طاقاتــه واالســتخدام األمثــل للمــوارد املتوفــرة ومراعــاة الوضــع
الراهــن املعــاش.
ولفــت إىل مــا يمثلــه قيــام املجلــس الســيايس مــن قيمــة يف توحيــد الصــف والجبهــة
الداخليــة وتوحيــد كل القــوى الوطنيــة التــي وقفــت ضــد العــدوان ،ومــا هــو
مطلــوب مــن الســلطة التنفيذيــة ممثلــة بمجلــس الــوزراء والقائمــن بأعمــال الــوزراء
مــن تجســيد هــذا اإلتفــاق يف إطــار األنشــطة والــوزارات ،وأن يصبــح ثقافــة عامــة يف
املجتمــع تبنــي عــى قيــم الوحــدة والتكاتــف ومضاعفــة الجهــود ،واســتكمال الــدور
الــذي قــام بــه مجلــس القائمــن بأعمــال الــوزراء يف مواجهــة العــدوان بمــا يمثلــه
مــن فقــدان للقيــم واألخــاق.
وأكــد الدكتــور لبــوزة أهميــة وضــع املبــادرات وأن يبــدع الجميــع يف كل مــا يطــرح
مــن آليــات وخطــط ملواجهــة الوضــع القائــم ..الفتــا يف هــذا الصــدد إىل مــا قدمــه
اإلعــام الوطنــي رغــم الحصــار وقلــة اإلمكانيــات يف مواجهــة العــدوان الــذي مثــل
التوظيــف اإلعالمــي فيــه  80باملائــة ،وأهميــة تعزيــز الجبهــة اإلعالميــة وإيجــاد
الرســائل والوســائل الكفيلــة بإحــداث اخــراق نوعــي يف جبهــة العــدو.
وشــدد عــى أهميــة العمــل عــى خدمــة كافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي مــن املهــرة إىل
ميــدي ومــن صعــدة اىل ســقطرى ،وتكامــل األدوار بــن جميــع مؤسســات الدولــة..
مؤكــدا أن املجلــس الســيايس األعــى ســيكون عونــا للقائمــن باألعمــال ومــا يمثلونــه
مــن تراكــم خــرات ومعرفــة وتجربــة عمليــة.
ولفــت إىل رضورة أن ترفــع الــوزارات برامجهــا وخططهــا ورؤيتهــا لتعتمــد كموجهات
عمــل ويف خطــط املجلــس املســتقبلية ،وتعزيــز العمــل املؤســي يف الــوزارات بعــد
معالجــة التدخــات التــي حصلــت بنوايــا طيبــة للحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة،
والعمــل مــن مفاهيــم تخصصيــة وقطاعيــة ..معربــا عــن الثقــة الكبــرة بالقامــات
الوطنيــة وقدرتهــا عــى تجــاوز التحديــات والوصــول إىل إعــادة بنــاء اليمــن املؤســي
القائــم عــى الدســتور والنظــام والرشاكــة املجتمعيــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل رئيس جملس القضاء
ورئيس احملكمة العليا
[/24أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس بحضــور نائــب رئيــس
املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس ،يف القــر الجمهــوري اليــوم
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بصنعــاء رئيــس مجلــس القضــاء األعــى القــايض الدكتــور عبــد امللــك ثابــت األغربي،
ورئيــس املحكمــة العليــا القــايض عصــام الســماوي.
ويف اللقــاء الــذي حــره مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود عبــد القــادر
الجنيــد ونائــب وزيــر العــدل القــايض أحمــد العقيــدة والنائــب العــام عبــد العزيــز
البغــدادي وعــدد مــن أعضــاء مجلــس القضــاء األعــى واملحكمــة العليــا ،أكــد رئيــس
املجلــس الســيايس األعــى مــا يمثلــه مجلــس القضــاء األعــى مــن أولويــة يف أجنــدة
عمــل املجلــس الســيايس.
وأشــار إىل أن هــذه األولويــة تأتــي إنطالقــا من حساســية املرحلــة وخطورتهــا وأهمية
انتظــام املؤسســة القضائيــة وتجــاوز آثــار اســتهداف العــدوان لهــا ورضورة تحقيــق
العــدل عــر القضــاء بمــا يكفــل إســتباب األمــن الــذي يســعى العــدوان وأدواتــه
الســتهدافه.
وقــال «إن مــن الواضــح أن أي مــروع اســتقرار يزعــج تحالــف العــدوان ولــو
كان لديهــم بُعــد نظــر ألمنــوا عــدن كنمــوذج ،ال كمــا أصبحــت أنموذجــا للفــوىض
وللقاعــدة وداعــش» ..الفتــا إىل االســتهداف لعمــق املناطــق اآلمنــة واملؤمنــة ونــر
الفــوىض األمنيــة ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن ضغــط عــى األجهــزة األمنيــة ورضورة
تفعيــل كل طاقــات املؤسســة القضائيــة.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن هــدف اللقــاء بالقيــادات القضائيــة
تعزيــز الجهــود وتطويــر األداء ومواجهــة تكالــب العــدوان وتجــاوز األمــور الروتينيــة
يف بعــض األعمــال القضائيــة وإصــاح الخلــل الحاصــل خــال الســنوات املاضيــة
وتحقيــق اســتقالل القضــاء وســامته مــن أي توظيــف حزبــي أو ســيايس وتفعيــل
النيابــات واملحاكــم يف املحافظــات ومســاعدة األجهــزة األمنيــة عــى إنفــاذ القوانــن
والعمــل مــن خاللهــا.
مــن جانبهــم أكــد أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى أهميــة املؤسســة القضائيــة
ودورهــا يف الحيــاة العامــة وانتظامهــا وتجــاوز الظــروف الراهنــة وتحقــق قيــام
الدولــة التــي روحهــا العــدل.
كمــا أكــدوا أهميــة العــدل ومؤسســته يف رســوخ أي رشعيــة وأن الرهــان عــى القائمني
باملؤسســة القضائيــة كبــر وكذلــك الثقــة بهــم وتجاوزهــم ألي مخــاوف أو تهديــدات
فرضهــا العــدوان والــذي لــم يثنــي أي هامــة مــن هامتهــم عــن العمــل ومواصلــة
تحقيــق العــدل وأن املرحلــة القادمــة مرحلــة هامــة ومبــرة بــكل خــر.
وشــددوا عــى رضورة حــل إشــكاليات تطويــل الجلســات القضائيــة يف كل املواضيــع
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املتعلقــة بالحــق العــام والخــاص وأن تكــون مــن أولويــات عمــل املجلــس.
فيمــا بــارك رئيــس مجلــس القضــاء األعــى وأعضــاء املجلــس ،لرئيــس املجلــس
الســيايس األعــى وأعضائــه الثقــة الدســتورية والشــعبية التــي حصلــوا عليهــا..
مؤكديــن تأييدهــم للمجلــس ومباركــة خطواتــه يف ســبيل إخــراج اليمــن مــن
التحديــات التــي تواجهــه جــراء العــدوان والحصــار واإلنتصــار لــإرادة الوطنيــة.
بــدوره عــر رئيــس مجلــس القضــاء األعــى القــايض الدكتــور عبــد امللــك االغــري
عــن ســعادته بهــذا اللقــاء وبمــا تحقــق مــن قيــام املجلــس الســيايس األعــى كخطــوة
مهمــة وأساســية يف ســبيل اســتعادة هيبــة الدولــة وتعزيــز ووجودهــا ووجــود
الدســتور والقانــون.
وأكــد أن أي تهديــدات أو اســتهداف لــن يثنــي القضــاة ومنتســبي املؤسســة القضائية
عــن مواصلــة العمــل وأن الســلطة القضائيــة تعمــل طــوال الوقــت بــكل طاقاتهــا
ويف أصعــب الظــروف ويف كل املناطــق وتجــاوز كل الصعوبــات وشــح اإلمكانيــات
وســتواصل العمــل وفــق ذلــك وتعــزز التنســيق والعمــل املشــرك مــع املجلــس
الســيايس األعــى فيمــا يخــص األعمــال اإلجرائيــة وبمــا يحقــق تعزيــز وجــود
املؤسســة القضائيــة واســتقاللها الــذي يحــرص عليــه الجميــع.
مــن جهتــه تمنــى رئيــس املحكمــة العليــا القــايض عصــام الســماوي كل التوفيــق
والنجــاح للمجلــس الســيايس األعــى يف أعمالــه ..مســتعرضا جهــود وأعمــال املؤسســة
القضائيــة تحــت تأثــر األوضــاع غــر املســتقرة منــذ  2011واســتمرار تماســك
املؤسســة القضائيــة وعملهــا بمهنيــة يف كل الظــروف وعمــل بعــض املحاكــم تحــت
القصــف وبــكل طواقمهــا وبمهنيــة عاليــة.
النائــب العــام عبــد العزيــز البغــدادي أكــد أن العالقــة بــن الســلطة القضائيــة
والســلطة السياســية تتطلــب اســتمرار الحــوار والنقــاش مــن أجــل تحقيــق العدالــة
وفــق مبــدأ املرشوعيــة والرشعيــة التــي تعرضــت ملســاس نتيجــة تعــدي دول عــى
رشعيــة اليمــن وتفريــط البعــض بهــذه الرشعيــة مــن أجــل اســتمرار حالــة التبعيــة
التــي كانــت اليمــن تعيشــها خــال العقــود املاضيــة وأن العــدوان أساســه اســتمرار
اليمــن تحــت حالــة التبعيــة والهيمنــة الســعودية وأهميــة تكاتــف الجهود للدفــاع عن
اليمــن وحريتها..واســتعرض أعضــاء مجلــس القضــاء األعــى ورئيــس هيئــة التفتيش
القضائــي يف كلماتهــم األوضــاع العامــة للمؤسســة القضائيــة واملحاكــم والكيفيــة التي
تــم بهــا مواجهــة املتغــرات خــال الفــرة املاضيــة واألفــكار واملقرتحــات املطروحــة
للنقــاش لتطويــر أعمــال املحاكمــة والنيابــات وآليــات التقــايض والبــت يف القضايــا
وتعزيــز اســتقالل القضــاء ودور القــايض يف املجتمــع ورفــد املحاكــم بالخــرات
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وســد العجــز يف الكــوادر يف بعــض التخصصــات القضائية..وأكــدوا ثبــات املؤسســة
القضائيــة وكوادرهــا يف كل املحافظــات والعمــل بــروح الفريــق الواحــد والتغلــب عــى
كل التحديــات مــن أجــل خدمــة الوطــن واملجتمــع.
وكان اللقــاء قــد اُســتهل بقــراءة الفاتحــة عــى أرواح الشــهداء من منتســبي املؤسســة
القضائيــة وأبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية واملواطنــن ،وتمنياتــه للجرحــى
بالشــفاء العاجــل.

الرئيس الصماد يلتقي وزير اخلدمة املدنية والتأمينات
[/24أغسطس ]2016/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم وزيــر الخدمــة املدنيــة والتأمينــات الدكتــور أحمــد محمــد الشــامي.
وثمــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األدوار واملبــادرات اإليجابيــة التــي يقدمهــا
وزيــر الخدمــة املدنيــة والتأمينــات وصمــوده وكــوادر الــوزارة الحيويــة واملهمــة يف
وجــه الكثــر مــن التحديــات التــي أفرزهــا العــدوان والحصــار عــى الشــعب اليمنــي.
ولفــت إىل مــا تحقــق مــن ثبــات يف ســر العمــل يف وزارة الخدمــة املدنيــة واســتمرار
مشــاريع تصحيــح األوضــاع الوظيفيــة وبنــاء برنامــج البصمــة الوظيفيــة ووضــع
املعالجــات للمشــاكل التــي تعيــق تنفيــذه يف بعــض الجهــات وكــذا االســتمرار يف
برامــج االســتيعاب الوظيفــي يف قطاعــات الدولــة وفــق القوانــن واللوائــح املنظمــة
واســتمرار عمليــات القيــد اإللكرتونــي للخريجــن واملتقدمــن للوظيفــة العامــة
ومعالجــة قضايــا اإلحالــة إىل التقاعــد.
فيمــا اســتعرض وزيــر الخدمــة املدنيــة والتأمينــات مــا حققتــه الــوزارة مــن أعمــال
ومــا تنفــذه مــن برامــج ومــا ســتعمل عــى تســيريه مــن أعمــال وفــق تكليــف
املجلــس الســيايس األعىل.وأشــار إىل برامــج تطويــر املعهــد العــايل للعلــوم اإلداريــة
ملــا لــه مــن أهميــة مســتقبلية ومــا حققتــه الــوزارة مــن رصيــد مهنــي وبرامجــي
ووعــي يف أوســاط الجماهــر.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ حجة
[/24أغسطس ]2016/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم ،محافــظ محافظــة حجــة عــي بــن عــي القيــي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع املشــاريع واألعمــال اإلداريــة يف املحافظــة
ونتائــج أعمــال التنســيق بــن املحافظــة ومجلــس القائمــن بأعمــال الــوزراء ومــا
تتطلبــه نتائــج ذلــك مــن إجــراءات ودعــم مــن قبــل املجلــس الســيايس األعــى.
وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الشــكر والتقديــر اللذيــن يكنهمــا
املجلــس الســيايس األعــى لقيــادة محافظــة حجــة ممثلــة باملحافــظ وأعيانهــا وأبنائها
عــى مــا بذلــوه وتحملــوه يف مواجهــة العــدوان والحصــار ،واالســتهداف الدائــم
للعــدوان بطائراتــه وآالت الخــراب والدمــار للمحافظــة وبنيتهــا وطرقهــا ومصالحهــا
ورفــع كلفــة الحيــاة عــى مواطنيهــا البســطاء الصابريــن.
ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل مــا يجــب أن يتــم العمــل عليهــا حاليــا ومســتقبال
مــن أجــل رفــد املحافظــة بربامــج التطويــر الفعــال وتحقيــق التنميــة املســتدامة يف
كل مناحــي الحيــاة يف املحافظــة الواعــدة.
فيمــا أكــد محافــظ حجــة استبشــار أبنــاء املحافظــة جــراء قيــام املجلــس الســيايس
األعــى والتأييــد الشــعبي لــه الــذي لــم يشــهد لــه اليمــن مثيــل.
واســتعرض الجهــود التــي قدمتهــا املحافظــة وقياداتهــا واألعبــاء التــي يتحملهــا
أبنــاء املحافظــة جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار واســتهدافه للطــرق والجســور
وعبــارات ترصيــف ميــاه األمطــار واملجــازر التــي يرتكبهــا العــدوان بحــق أبنــاء
املحافظــة بشــكل دائــم وآخرهــا مــا لحــق بمستشــفى عبــس.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ إب
[/24أغسطس ]2016/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم محافــظ محافظــة إب عبــد الواحــد صــاح.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا حققتــه محافظــة إب وقيادتهــا
مــن اســتقرار وتكامــل يف األداء ،والحفــاظ عــى الســلم واألمــن االجتماعيــن رغــم
االســتهداف املبــارش للعــدوان الســعودي األمريكــي لهــا بــكل األشــكال ومحاولــة
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تدمــر نســيجها االجتماعــي الــذي كان أكثــر وعيــا وحرصــا عــى الوطــن والقيــم
الجامعــة مــن كل محــاوالت العــدوان وأدواتــه.
وأكــد األخ صالــح الصمــاد أن محافظــة إب التــي تســتوعب حاليــا أكثــر مــن محافظة
نتيجــة النــزوح إليهــا وتتحمــل أعبــاء إضافيــة ،ســتكون يف أولويــات عمــل املجلــس
مــع بقيــة املحافظــات املتــررة بشــكل مبــارش مــن العــدوان يف برامــج التأهيــل
والتطويــر وإعــادة برامــج التنميــة.
فيمــا بــارك محافــظ إب لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى وأعضائــه ثقــة مجلــس
النــواب والتأييــد الشــعبي الــذي حظــي بــه بشــكل منقطــع النظــر ،ومــا عــر عنــه
مــن تطلــع أبنــاء اليمــن لالنتصــار يف معركــة الحريــة واالســتقالل واالنتصــار لقيــم
املحبــة والســام.
واســتعرض األوضــاع يف املحافظــة والخدمــات فيهــا واإلجــراءات الكفيلــة بتعزيزهــا
ملواجهــة الضغــط عليهــا جــراء النــزوح إليهــا مــن محافظــات تعــز والضالــع وعــدن
وغريهــا ،ومــا حققتــه املبــادرات املجتمعيــة التــي تميــزت بهــا القيــادات الحزبيــة
والتنظيميــة يف محافظــة إب مــن إيثــار االســتقرار والحفــاظ عــى الســلم واألمــن،
وعــدم التجــاوب مــع إغــراءات وتهديــدات العــدوان ،وتشــكيل جبهــة مجتمعيــة
وطنيــة مبــادرة وخالقــة معــرة عــن الــروح الوطنيــة الحقيقيــة.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة
ووكالء القطاعات
[/24أغسطس ]2016/مأرب – سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب رئيس
املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء املجلــس يف القــر الجمهــوري بصنعــاء
اليــوم ،رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة القــايض أبــو بكــر الســقاف
ووكالء القطاعــات يف الجهــاز.
ورحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة
واملحاســبة ووكالء القطاعــات يف الجهــاز ..مؤكــدا عــى األهميــة التــي يوليهــا املجلــس
الســيايس للجهــاز املركــزي وإىل حساســية املرحلــة واملنعطــف الــذي يمــر بــه اليمــن
جــراء العــدوان والحصــار والخطــوات التنفيذيــة التــي اتخــذت ملواجهتــه عــى كل
الصعــد وأهميــة تضافــر الجهــود.
وأشــار إىل مــا تــم تجــاوزه مــن مراحــل حرجــه ومعقــدة بفضــل الصمــود الشــعبي
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واملؤســي ..منوهــا بصمــود الجهــاز وكادره الوظيفــي رغــم وقوعــه يف منطقــة عطان
التــي تشــهد غــارات مكثفــة ودائمــة مــن قبــل طــران العــدوان.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس عــى أن الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة
ســيكون عــن املجلــس عــى مؤسســات الدولــة وســيكون العمــل معــه مــن أولويــات
املجلــس مــع الرتكيــز عــى االســتفادة مــن خــرة كــوادر الجهــاز وتقاريــره والعمــل
عــى تعزيــز النزاهــة وتطويــر الترشيعــات وآليــات العمــل والتحــرر مــن الروتينــي
غــر املجــدي لتحريــر الطاقــات ومواجهــة متطلبــات املرحلــة وتحدياتهــا.
ولفــت إىل طبيعــة املرحلــة املقبلــة التــي تتطلــب العمــل املتكامــل وأهميــة انطالقــه
مــن محــددات نابعــة مــن املؤسســات الرســمية ويف مقدمتهــا الجهــاز املركــزي
للرقابــة واملحاســبة الــذي ســيغطي أي فــراغ يف الجانــب الرقابــي والفــراغ الــذي
تركتــه اللجــان الرقابيــة الثوريــة ،وبمــا يعكــس طبيعــة املرحلــة ويخلــق شــعورا
حقيقيــا لــدى الشــعب ومنتســبي املؤسســات بالجديــة يف مكافحــة الفســاد وتفعيــل
كامــل طاقــات الجهــاز ،ووجــود توجــه جديــد ومعالجــة التحديــات التــي ال تقــل
خطــرا عــن العــدو يف املواجهــة العســكرية.
مــن جانبــه أكــد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،أن املجلــس ســيكون عونــا
للجهــاز يف أداء أعمالــه ومواجهــة التحديــات والصعوبــات.
وأشــار إىل رضورة األرتقــاء بمســتوى األداء وتحقيــق أمــال وتطلعــات الجماهــر التــي
خرجــت يف ميــدان الســبعني ومختلــف املحافظــات ،ومــا يتطلبــه ذلــك مــن مضاعفــة
جهــود وأدوات تنســيق مــع األجهــزة الرقابيــة األخــرى والبنــاء عــى القيمــة التــي
يقدمهــا الجهــاز كعــن للدولــة ووجــود عــدو يرتبــص باملؤسســات ويســتهدفها مــن
داخلهــا.
فيمــا عــر رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة عــن الشــكر والتقديــر
لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى وأعضــاء املجلــس عــى االهتمــام بالجهــاز املركــزي
وقيادتــه وكــوادره ..مهنئــا املجلــس الســيايس األعــى عــى الثقــة التــي نالهــا ،متمنيــا
لــه النجــاح والتوفيــق يف أعمالــه.
وأكــد أن الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة وقيادتــه وقطاعاتــه ســيكون عونــا
للمجلــس الســيايس ملــا يمثلــه الجهــاز مــن مؤسســة رقابيــة عريقــة قــادرة عــى
مكافحــة أي مظاهــر للفســاد أو إخــال باملــال العــام.
واســتعرض القــايض الســقاف آليــة عمــل الجهــاز وخطتــه الحاليــة التــي بنيــت
وفــق إدارة األزمــات ومواجهــة الصعوبــات التــي تعــرض لها..الفتــا إىل الصعوبــات
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الحاليــة واملقرتحــات العمليــة لتجاوزهــا يف ظــل الظــروف الراهنــة وأهميــة الحفــاظ
عــى ضمانــات أداء العمــل يف الجهــاز وتعزيزهــا.
وجــدد التأكيــد عــى اســتعداد الجهــاز لتفعيــل كل طاقاتــه واســتمراره يف العمــل
طــوال الفــرة املاضيــة وتقديــم تقاريــره إىل الجهــات املعنيــة ..مؤكــدا أهميــة تطويــر
بعــض الترشيعــات املتعلقــة بتطويــر أداء وعمــل الجهــاز.
وســلم رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة نســخة مــن احــدث تقاريــر
الجهــاز إىل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومــا يمكــن أن ينعكــس عــى املســتوى
االقتصــادي مــن فوائــد مــن خــال تنفيــذ مخرجــات تقاريــر وتوصيــات الجهــاز يف
كثــر مــن مناحــي العمــل املؤســي.
بدورهــم اســتعرض وكالء القطاعــات يف الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة ،آليــات
عمــل القطاعــات ومــا حققتــه مــن انجــازات عــى مســتوى مكافحــة الفســاد وكشــف
الثغــرات التــي تســتخدم يف كثــر مــن قضايــا الفســاد.
وأكــدوا عــى أهميــة تطويــر العمــل املــوازي لكشــف الفســاد بالعمــل الوقائــي منــه
وتطويــر آليــات العمــل يف ذلــك مــع مرحلــة البنــاء املؤســي للدولــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ حلج
[/25أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمّ ــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم محافــظ محافظــة لحــج أحمــد جريــب.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء بمــا تقدمــه قيــادة محافظــة لحــج
واملشــائخ واالعيــان والقيــادات املحليــة وعمــوم املواطنــن مــن تضحيــات وصــر
وثبــات يف وجــه الغــزاة واملحتلــن وردع االعمــال التخريبيــة وارهــاب القاعــدة وداعش
التــي مكنتهــا قــوى العــدوان والتحالــف مــن كامــل الدعــم والتغطيــة ملمارســة
اعمــال االرهــاب والعنــف وتدمــر البنيــة التحتيــة للمحافظــة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ان حريــة وقيــم ووعــي وادراك ابنــاء محافظــة
لحــج ســتنترص يف اخــر املطــاف عــى كل املؤامــرات التــي تســعى قــوى االمربياليــة
الجديــدة إىل تنفيذهــا يف املحافظــة ويف املناطــق الجنوبيــة كمــا فشــلت قــوى الــر يف
غــر مــكان مــن العالــم.
مــن جانبــه قــدم محافــظ لحــج عرضــا ألحــوال املحافظــة ومــا تعانيــه من اشــكاالت
فرضهــا العــدوان وقــوى االحتــال واعمــال االقصــاء الوظيفــي الــذي تمارســه
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الجماعــات املتطرفــة يف املحافظــة ممثلــه بجماعــات القاعــدة وداعش وأعمــال التفخيخ
للمنشــآت الحيويــة والبنيــة التحتيــة وتدمريهــا كمــا حصــل للملعــب الريــايض ومقــر
البنــك املركــزي يف املحافظــة ..واعمــال القتــل واالغتيــال ومصــادرة املرتبــات واالجــور
املحولــة اىل املحافظــة وحرمــان املواطنــن مــن ابســط حقــوق الحيــاة ..ومــا تعانيــه
املحافظــة مــن انتشــار لألمــراض واالوبئــة والجهــود التــي تبــذل لتوفــر الخدمــات
يف ظــل الوضــع الراهــن.
واشــار جريــب اىل الوعــي الرتاكمــي الــذي تكــون لــدى قيــادات وابنــاء ومرجعيــات
املحافظــة حــول كل مــا جــرى طــوال الفــرة املاضيــة وانكشــاف الكثــر مــن اعمــال
التظليــل والخــداع الــذي مارســها العــدوان طــوال الفــرات املاضيــة ..كاشــفا عــن مــا
قامــت بــه قــوى االحتــال مــن تجهيــز ملقاتــي القاعــدة وداعــش يف محافظــة لحــج
بمالبــس عســكرية وتجهيزهــم بمعــدات واليــات عســكرية ونقلهــم اىل ابــن تحــت
غطــاء مــا ســمي تحريــر ابــن مــن القاعــدة وداعــش.
وناقــش اللقــاء اليــات العمــل الكفيلــة بتخفيــف املعانــة عــن ابنــاء املحافظــة والعمــل
عــى توفــر الخدمــات االساســية والبنــاء عــى مــا تكــون مــن وعــي مجتمعــي عــر
املجالــس املحليــة والقــوى الخــرة يف املحافظــة.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس واعضاء اللجنة العسكرية واألمنية
[/26أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمّ ــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس واعضــاء اللجنــة العســكرية واالمنيــة.
واشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا انجزتــه اللجنــة يف اجتماعاتهــا املتواصلة
مــن اعمــال ومهــام وفــق مــا كلفــت بــه ومــا عملــت عــى انجــازه يف اطــار برنامــج
ترتيــب االوضــاع امليدانيــة وتهيئــة البيئــة الخاصــة بأعمالهــا ومهامهــا ،ومهــام
التنســيق واالرشاف والتوجيــه.
وتــم يف اللقــاء اســتعراض التقريــر املقــدم اىل املجلــس الســيايس األعــى مــن اللجنــة
بخصــوص مــا توافقــت عليــه مــن أعمــال واجــراءات ومــا تــم انجــازه ،ومــا يتطلــب
اتخــاذه مــن قــرارات مــن املجلــس بصــدده.
كمــا تــم مناقشــة التقاريــر األمنيــة ومــا تــم اتخــاذه مــن تدابــر لتعزيــز الوضــع
األمنــي والحفــاظ عليــه والبنــاء عــى كل مــا تحقــق يف الفــرة املاضيــة ،والتدابــر
الكفيلــة بمعالجــات االشــكاالت الناتجــة عــن اســتهداف العــدوان للبنيــة التحتيــة
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للمؤسســة األمنيــة والعمــل مــن خــال البدائــل وتعزيزهــا وتطويــر ادائهــا الــذي
حقــق نجاحــات ملموســة طــوال الفــرة املاضيــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل رئيس جملس النواب
[/27أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب
رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة اليــوم يف القــر الجمهــوري بصنعــاء رئيــس
مجلــس النــواب األخ يحيــى الراعــي.
واطلــع رئيــس مجلــس النــواب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائبــه عــى نتائــج
الرســالة التــي وجههــا إىل رؤوســاء الربملانــات يف العالــم ،منوهــا بالتشــويه الــذي
تعمــد العــدوان إحداثــه عــر رشكات العالقــات العامــة واإلعــام املوجــه للتشــكيك
بمجلــس النــواب وانعقــاده والعمــل الــذي يقــوم بــه الربملــان ملواجهــة هــذا الفعــل
غــر األخالقــي والنزيــه الــذي يســتهدف إرادة وحــق الشــعب اليمنــي ودســتورية
ورشعيــة مؤسســاته ومؤسســته الربملانيــة ..وأهميــة العمــل املتكامــل مــن أجــل
مواجهــة هــذا النــوع مــن العــدوان املركــب.
كمــا تــم خــال اللقــاء مناقشــة ســر عمــل االجتماعــات التــي تعقدهــا هيئــة رئاســة
املجلــس ورؤســاء ومقــرري اللجــان الدائمــة فيــه وأعمــال التنســيق واملتابعــة بينــه
وبــن املجلــس الســيايس األعــى وفــق آليــة العمــل املقــرة.
حرض اللقاء عدد من أعضاء املجلس السيايس األعىل.

الرئيس الصماد يلتقي حمافظ صعدة
[/27أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب رئيــس
املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة يف القــر الجمهــوري بصنعــاء اليــوم محافــظ
صعــدة محمــد جابــر.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة االوضــاع الصحيــة يف املحافظــة والتدخــات العاجلــة
املطلوبــة ومــا نتــج عــن التوقــف املؤقــت لنشــاط منظمــة اطبــاء بــا حــدود يف
املحافظــة نتيجــة تعرضهــا لغــارات العــدوان ومــا تســبب بــه هــذا التوقــف مــن
قصــور يف تقديــم الخدمــات الطبيــة واالســعافية يف املحافظــة التــي اعلنهــا العــدوان
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وتحالفــه عــى اليمــن هدفــا عســكريا مفتوحــا لعملياتــه ،وتشــهد منــذ عــام وســبعة
اشــهر غــارات بطائــرات الـــ F16وقصــف مدفعــي وصاروخــي بشــكل يومــي نتــج
عنــه تدمــر كامــل للبنيــة التحتيــة يف املحافظــة واســتهداف عشــوائي للمدنيــن
واالعيــان املدنيــة واســتهداف للبعثــات الطبيــة واملستشــفيات.
كمــا جــرى مناقشــة مــروع جامعــة صعــدة واملتطلبــات االجرائيــة والتنفيذيــة
الســتكمال املــروع الــذي ســيخدم عــرات االالف مــن الطــاب والطالبــات ويخفــف
مــن الضغــط عــى الجامعــات الحكوميــة يف العاصمــة ومحافظــة عمــران ويســهل
مــن حصــول ابنــاء املحافظــة وبناتهــا عــى التعليــم الجامعــي وفــرص التأهيــل
العلمــي العــايل.
واســتعرض محافــظ صعــدة يف اللقــاء املشــاريع الخدميــة واالســتثنائية التــي تعمــل
عليهــا املحافظــة يف الوقــت الراهــن وبرنامــج ادارة االزمــة الــذي تواجــه بــه تبعــات
العــدوان ويتواكــب مــن خاللــه صــر وصمــود ابنــاء املحافظــة.
وحمــل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائبــه املحافــظ نقــل تحياتهــم وثنائهــم
اىل ابنــاء املحافظــة وقياداتهــا وقيــادات واعضــاء املجالــس املحليــة فيهــا عــى مــا
رضبــوه مــن امثلــه عاليــة وفريــدة يف الصــر والجلــد والتحمــل والحفــاظ عــى
الوحــدة االجتماعيــة للمحافظــة ،وامتصــاص تأثــرات وتهديــد العــدوان وآلــة الخراب
والدمــار التــي يســتهدف بهــا املحافظــة وابنائهــا ..وان كل مــا يحصــل ماهــو إال
رضيبــة ملــروع الحيــاة الــذي يجــب ان يتحقــق لــكل ابنــاء اليمــن ومــروع
االســتقالل والحريــة املنشــود.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ تعز
[/29أغسطس ]2016/صنعاء – سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمّ ــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم محافــظ تعــز عبــده الجنــدي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة االوضــاع الصحيــة والتعليميــة يف املحافظــة ومســتوى
تقديــم الخدمــات ،ومشــكالت طــاب وطالبــات جامعــة تعــز واملعالجــات املتخــذة
لصالحهــم ومــا تحملتــه محافظــة إب مــن اعبــاء احتوائهــم يف الكليــات املختلفــة.
كمــا ناقــش اللقــاء مســتوى تقديــم الخدمــات العامــة والنفقــات التشــغيلية للقطــاع
الصحــي يف املحافظــة يف كل مناطقهــا ومستشــفياتها ووحداتهــا الصحيــة واألولويــة
املعطــاة لهــذا الجانــب وســبل تعزيزهــا.
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وقــد اشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء بمــا تقدمــه قيــادة املحافظــة
ممثلــه باملحافــظ والقيــادات املحليــة مــن جهــود ومبــادرات يف مواجهــة العــدوان
الســعودي االمريكــي ومخططاتــه املســتهدفة للمحافظــة ونســيجها االجتماعــي.
ونــوه رئيــس املجلــس بالوعــي الراقــي واملتقــدم الــذي ســجله ابنــاء محافظــة تعــز
ومســاهمتهم الفعالــة يف كشــف املؤامــرة والعــدوان عــى اليمــن منــذ وقــت مبكــر،
وكــذا العــدوان غــر املعلــن الــذي اســتهدف البنيــة االقتصاديــة لليمــن وعمــل عــى
اعاقــة وصولهــا إىل مــا تســتحقه مــن تطــور وازدهــار.
مــن جانبــه أعــرب محافــظ تعــز عــن التقديــر العــايل والثقــة والتأييــد الــذي يكنــه
ابنــاء املحافظــة لرئاســة املجلــس الســيايس وأعضائــه ،وإيمانهــم املطلــق بانتصــار
اليمــن ضــد هــذه املؤامــرة الدوليــة وجدارتهــا باملــي نحــو املســتقبل بثبــات وتغلب
ابنــاء تعــز كمــا كل ابنــاء اليمــن عــى املؤامــرة التــي اســتهدفت النســيج املوحــد
للمجتمــع اليمنــي.

الرئيس الصماد يستقبل املدير اإلقليمي واملمثل املقيم لربنامج
األغذية العاملي يف اليمن
[/29أغسطس ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم املديــر اإلقليمــي لربنامــج األغذيــة العاملــي مهنــد هــادي واملمثــل املقيم
لربنامــج األغذيــة العاملــي يف اليمــن بورنيمــا كاشــياب بمناســبة انتهــاء فــرة عملهــا.
وثمــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الــدور املهــم والحيــوي الــذي يقدمــه برنامج
األغذيــة العاملــي يف اليمــن ومــا قامــت بــه املمثــل املقيــم لربنامــج األغذيــة العاملــي
مــن عمــل مهنــي يف ظــرف صعــب تتعــرض لــه اليمــن ومــا تســتحقه مــن شــكر
وعرفــان وجميــل لــن ينســاه لهــا أبنــاء اليمــن وقــد عايشــت مــع الشــعب اليمنــي كل
معاناتــه خــال الفــرة املاضيــة.
ورحــب باملديــر اإلقليمــي للربنامــج الــذي يــزور اليمــن حاليــا لإلطــاع عــى ســر
عمــل الربنامــج يف اليمــن وتوســيع برامجــه بالتعــاون مــع الجهــات الرســمية ذات
العالقــة.
وقــال « نأســف ملغــادرة بورنيمــا كاشــياب لليمــن بهــذه الرسعــة بعــد أن أســهمت
بفعاليــة يف الظــروف الصعبــة املاضيــة مــع الشــعب اليمنــي ونتمنــى أن تعــود إىل
اليمــن يف أي وقــت لتلقــى مــا تســتحقه مــن تقديــر واحــرام وســنعمل عــى أن نــويف
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لهــا باالســتمرار يف دعــم مــا كانــت تؤمــن بــه مــن أنشــطة وعمــل إنســاني خالــص
واالســتمرار يف تذليــل الصعوبــات التــي فرضهــا العــدوان والحصــار عــى اليمــن
أمــام العمــل اإلنســاني «.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أهميــة املؤسســات الدوليــة ذات الطابــع
اإلنســاني البحــت التــي تســاوي بــن الجميــع يف تقديــم الخدمــات وتحــرص عــى أن
يظــل عملهــا اإلنســاني بعيــدا عــن السياســية والتســييس وكيــف يثمــر ذلــك بشــكل
قــوي وإيجابــي عليهــا وعــى املجتمعــات.
وأعــرب عــن أملــه يف أن يعمــل كــوادر املنظمــات الدوليــة يف اليمــن كســفراء لنقــل
مظلوميــة اليمــن ومــا يتعــرض لــه مــن عــدوان واملعانــاة التــي يلقاهــا املدنيــن
والدمــار الــذي لحــق بالبنيــة األساســية واملرافــق الخدميــة وإيصــال صــوت الشــعب
اليمنــي إليقــاف العــدوان ورفــع الحصــار وتحقيــق الســام.
فيمــا أشــار املديــر اإلقليمــي لربنامــج األغذيــة العاملــي إىل احتيــاج املنظمــة يف جنيــف
لبورنيمــا كاشــياب ونقــل عملهــا إىل برنامجهــا هنــاك ..الفتــا إىل تقديــر املنظمــة ملــا
قامــت بــه مــن جهــود مميــزة خــال فــرة عملهــا يف اليمــن ومــا قامــت بــه مــن
نشــاط خــال الفــرة املاضيــة مــع الجهــات الرســمية ذات العالقــة واملنظمــات غــر
الحكوميــة املرتبطــة باملنظمــة.
وأكــد أن املنظمــة بصــدد وضــع برامــج إضافيــة يف اليمــن وأنهــا مــن املنظمــات
ذات الطابــع اإلنســاني البحــت ..معربــا عــن الشــكر والتقديــر ملــا تلقــاه مــن دعــم
ومســاندة وتأييــد يف اليمــن وتســهيل أعمالهــا ومــا تســعى إليــه مــن تطويــر برامجها
وتعــدد أنشــطتها والتحضــر لألعــوام املقبلــة وتطويــر طــرق العمــل بمــا يتواكــب
واإلحتياجــات الراهنــة واملســتقبلية.
حــر اللقــاء القائــم بأعمــال وزيــر الخارجيــة محمــد حجــر ورئيــس الدائــرة
السياســية بمكتــب رئاســة الجمهوريــة ســقاف الســقاف.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ صنعاء
[/03سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم محافــظ صنعــاء حنــن قطينــة.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع محافظــة صنعــاء وأعمــال التقييــم التــي
أجرتهــا املحافظــة ألرضار األمطــار والســيول عىل الطــرق الرئيســة وقنــوات الترصيف
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واألرضار التــي لحقــت بالطــرق الرتابيــة والفرعيــة واملقرتحــات املقدمــة ملعالجتهــا.
كمــا جــرى مناقشــة اآلليــات املطروحــة مــن قبــل قيــادة املحافظــة لتحســن مداخــل
العاصمــة واملنظومــة األمنيــة واإلداريــة والخدميــة وخدمــات الطــرق فيهــا بالتنســيق
مــع أمانــة العاصمــة.
وقــد أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالجهــود التــي تبذلهــا قيــادة املحافظــة
يف مواجهــة الضغــوط واملؤامــرات التــي فرضهــا العــدوان الســعودي االمريكــي عــى
بالدنــا والــدور الحيــوي والبنــاء والوطنــي املتميــز الــذي رســمه مشــائخ وأبنــاء
محافظــة صنعــاء ومــا يقدمونــه مــن عطــاء غــر منقطــع يف مواجهــة العــدوان
الهمجــي عــى اليمــن واملؤامــرة املســتمرة عــى الســلم واألمــن االجتماعيــن.
ونقــل محافــظ صنعــاء إىل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى تحيــات قيــادات محافظــة
صنعــاء ومشــائخها وأعيانهــا ،ومباركتهــم لالتفــاق التاريخــي وتشــكيل املجلــس
الســيايس األعــى وتأييدهــم لــكل مــا ســيتخذه مــن قــرارات ،والعمــل صف ـا ً واحــدا ً
مــن أجــل الوطــن وتحــرره واســتقالله ووحدتــه وســيادته وحمايتــه مــن كل األخطار.

الرئيس الصماد يلتقي حمافظ مأرب
[/03سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم محافــظ مــأرب احمــد عبداللــه مجيديــع.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة التطــورات يف محافظــة مــأرب ومــا تقدمــه قيــادة
املحافظــة والقيــادات املحليــة واألعيــان والرمــوز الوطنيــة مــن مســاعي ومبــادرات
لتجنيــب املحافظــة املخططــات العدوانيــة التــي تســعى قــوى الــر املتحالفــة عــى
اليمــن لتنفيذهــا عــر اســتجالب القاعــدة وداعــش واملرتزقــة إىل املحافظــة املعروفــة
بشــموخها وإبائهــا وعــزة أهلهــا ووطنيتهــم التــي ال تقبــل املزايــدة.
كمــا ناقــش اللقــاء مســار العفــو العــام املزمــع إعالنــه مــن قبــل املجلــس الســيايس
األعــى والــدور املنــوط بالقيــادات واملشــائخ والشــخصيات االجتماعيــة الحتــواء
املتورطــن مــع العــدوان مــن اجــل الحفــاظ عــى الــدم اليمنــي والعمــل عىل اســتقرار
الحيــاة وتطبيعهــا يف كل املحافظــات ودعــم الســلم واألمــن االجتماعيــن ومواجهــة
القاعــدة وداعــش وقــوى الــر والعــدوان.
كمــا تــم اســتعرض اآلليــات الكفيلــة بــإرشاك أبنــاء محافظــة مــأرب ووجاهاتهــا يف
الحلــول واألعمــال املســتقبلية والتطــورات التــي ستســتجد يف صالــح اليمــن وأبنائــه
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والضامنــة الســتقراره وســامته وتجــاوزه للمحنــة التــي فرضــت عليــه.
وثمــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى التضحيــات الكبــرة التــي يقدمهــا الكثــر
مــن قيــادات محافظــة مــأرب وأبنائهــا الرشفــاء يف مواجهــة غــزو واحتــال جديــد
يريــد أن يعيــد ترســيخ التبعيــة والهيمنــة عــى اليمــن وأبنائــه األحــرار الــذي قالــوا
كلمتهــم الفصــل بــأن اليمــن لــكل اليمنيــن وال يمكــن أن يســتمر تكريــس الجهــل
والتخلــف والتبعيــة والحرمــان مــن االســتفادة الحقيقيــة مــن املــوارد الطبيعيــة تحــت
أي مــررات أو ضغــوط أو تهديدات..فيمــا أكــد محافــظ مــأرب عــى أهميــة الخطــوة
التــي اتخــذت بتشــكيل املجلــس الســيايس األعــى ..الفتــا إىل تأييــد ومباركــه أبنــاء
مــأرب للمجلــس والــدور الحيــوي الــذي مثلــه قيامــه ،وكل الجهــود التــي تعــزز يومــا
بعــد آخــر الــروح املعنويــة ألبنــاء الشــعب اليمنــي الصامــد وتعمــل عــى صــون
كرامــة اليمنيــن وتحقيــق مــا يصبــون إليــه مــن حريــة وكرامــة ومســتقبل زاهــر.

رئيس اجمللس السياسي األعلى ونائبه يطلعان من رئيس جملس
النواب على الرسائل الربملانية والردود بشأنها
[/05سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
اطلــع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح عــي الصمّ ــاد ونائبــه الدكتــور
قاســم محمــد لبــوزة ،خــال لقائهمــا اليــوم بالقــر الجمهوريــة بصنعــاء رئيــس
مجلــس النــواب يحيــى عــي الراعــي ،عــى الرســائل الربملانيــة التــي بعثهــا مجلــس
النــواب مؤخــرا ً إىل رؤســاء الربملانــات العربيــة واالســامية واإلقليميــة واألجنبيــة
والــردود بشــأنها.
وخــال اللقــاء اســتمع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائبــه إىل رشح مــن رئيــس
مجلــس النــواب حــول مــا قــام بــه مجلــس النــواب ومــا تــم إرســاله مــن تعقيبــات
لرؤســاء الربملانــات اإلســامية والدوليــة واألوروبيــة والتــي أُرســلت بعــدد مــن اللغات.
و أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائبــه بمواقــف هيئــة رئاســة مجلــس
النــواب وأعضــاءه الوطنيــن و حرصهــم الدائــم عــى تأديــة واجبهــم الوطنــي يف ظــل
الظــروف الصعبــة التــي تعيشــها بالدنــا جــراء العــدوان الســعودي الغاشــم.
وأكــدا أهميــة تفعيــل دور مجلــس النــواب واســتمرار انعقــاد جلســاته ليقــوم بــدوره
القانونــي والدســتوري عــى أكمــل وجــه.
حرض اللقاء عدد من أعضاء املجلس السيايس األعىل.
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الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء والقائم بأعمال
وزير االتصاالت
[/06سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم القائــم بأعمــال رئيــس الــوزراء طــال عقــان ،والقائــم بأعمــال
وزيــر االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات مصلــح العزيــر.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة تقريــر وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات حــول
األوضــاع القانونيــة لرشكتــي اإلتصــاالت « جــي إس إم « املنتهيــة عقودهــا منــذ عــام
ومــا تــم التوصــل إليــه مــن أفــكار إلعــادة تقييــم املعايــر اإلســتثمارية لســوق
اإلتصــاالت يف بالدنــا بمــا يتمــاىش والتطــورات التقنيــة واإلقتصاديــة العامليــة يف هــذا
املجــال ويضمــن الحقــوق العامــة للدولــة واملســتهلكني وجــودة الخدمــات بشــكل
كامــل ودقيــق.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن املجلــس ســيقر مــا توصلــت إليــه الجهــات
الرســمية مــن قــرارات وأفــكار ونتائــج للدراســة والتحليــل القانونــي لوضــع رشكتــي
اإلتصــاالت النقالــة العاملــة يف بالدنــا وفقــا للقانــون أو تنفيــذ اإلجــراءات القانونيــة
املطلوبــة وبنــاء العقــود والــراكات املســتقبلية وآليــات تطويــر ســوق اإلتصــاالت
واملعلومــات بمــا ينعكــس إيجابــا عــى الــرؤى املســتقبلية لخطــط التطويــر وتجويــد
خدمــات اإلتصــاالت النقالــة وخدمــات اإلنرتنــت وتبــادل املعلومــات التــي تعــد العمود
الفقــري للتنميــة املســتدامة والتطويــر عــى كافــة املســتويات.
مــن جانبــه اســتعرض القائــم بأعمــال رئيــس الــوزراء مــا قامــت بــه الحكومــة
مــن أعمــال قانونيــة يف تقييــم وضــع الــركات املنتهيــة عقودهــا وتحليــل العقــود
الســابقة ودراســة الوضــع الســوقي لإلتصــاالت ومقارنتــه إقليميــا وعامليــا ومــا
يمكــن اتخــاذه مــن تدابــر عاجلــة ومســتقبلية لضمــان الحفــاظ عــى حجــم الســوق
وقــدرات تطويــره وتعزيــز الفائــدة الوطنيــة منــه.
فيمــا تنــاول القائــم بأعمــال وزيــر اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات آليــة عمــل الــوزارة
وقطاعاتهــا يف الجانــب اإلســتثماري ومــا قامــت بــه مــن أعمــال يف ســبيل تطويــر
مســتقبل اإلســتثمار يف ســوق اإلتصــاالت يف بالدنــا وتحقيــق الفائــدة املرجــوة منــه
عــى املســتوى الرســمي والعــام والوطنــي.
واســتعرض مــا قامــت بــه الــوزارة مــن جهــود ودراســة قانونيــة دقيقــة لوضــع
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رشكتــي الهاتــف النقــال العاملــة يف بالدنــا التــي إنتهــت عقودهــا التشــغيلية وآليــات
التعامــل القانونيــة معهــا ومــا يتطلــب ذلــك مــن إجــراءات وقــرارات.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل قيادات ومشائخ وأعيان
حمافظة مأرب
[/06سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء بحضــور أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى اليــوم ،محافــظ مــأرب أحمــد
عبــد اللــه مجيديــع ووكالء املحافظــة وقيــادات ومشــائخ وأعيــان مــأرب.
ويف اللقــاء حيــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أبنــاء مــأرب ..معربــا عــن الســعادة
بلقــاء صفــوة ابنــاء مــأرب وبالذيــن صعــب عليهــم الحضــور لضيــق الوقــت ومــا
يمثلــه املرابطــون منهــم يف مواقــع الــرف والبطولــة مدافعــن عــن كرامــة وســيادة
الوطــن والشــعب.
وقــال» اذا كانــت اليمــن قــد تعرضــت لعــدوان ليــس لــه ســابق يف التاريــخ فقــد
تعرضــت مــأرب لعــدوان ليــس لــه ســابق ايضــا يف تاريــخ اليمــن والعالــم ،لقــد
اعلنــت صعــدة منطقــة عســكرية بمــا تمثلــه مســاحتها الواســعة ،ولكــن عندمــا
يركــز عــى مديريــة واحــدة يف مــأرب تتلقــى حتــى االن وفــق االحصائيــات  12ألــف
غــارة قــد ال يســاويها اي اســتهداف يف الحــروب الحديثــة ال يف افغانســتان وال العــراق
أو غــزة او اي حــروب اخــرى ليصبــح هــذا االســتهداف يشء يفــوق الخيــال يف هــذه
الحــرب التــي شــنت عــى اليمــن وعــى مــأرب».
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اىل اســتهداف احــد املواقــع يف مــأرب يتواجــد
فيــه ثمانيــة افــراد مــن الجيــش واللجــان الشــعبية بـــ  48غــارة جويــة ومــا يمثلــه
هــذا االســتهداف مــن ســابقة يف تاريــخ الحــروب ومــا يكشــفه مــن حقــد عــى
ابنــاء اليمــن وأبنــاء محافظــة مــأرب خاصــة والتــي تعتــر صمــام امــان لليمــن يف
الجوانــب االقتصاديــة والــراث االنســاني واألثــري ومــا مثلــه اســتهداف االثــار فيهــا
بتــوازي مــع محــو اثــار االســام يف مكــة واملدينــة وإبقــاء اثــار ومعالــم اليهــود يف
صــورة مــن صــور عقــدة النقــص تجــاه الحضــارة اليمنيــة.
وأوضــح ان مــا يؤخــر تشــكيل الحكومــة هــو اختيــار الشــخصية املناســبة واالتفــاق
عــى معايــر تشــكيل الحكومــة ..مبينــا أن تعزيــز الجهــود وتوحيــد الطاقــات حقــوق
مرشوعــة وأن اإلمــاءات التــي يحاولــون فرضهــا واالســتفراد باليمنيــن وقتلهــم
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وتدمريهــم دون أن يكــون لهــم حــق يف الحيــاة ليســت مقبولــة وال يمكــن أن يقبــل
بهــا عقــل أو ضمــر حــي.
ولفــت إىل مــا واجهــه الوفــد الوطنــي مــن صعوبــات يف التنقــل وضعــف دور األمــم
املتحــدة وســلبية مبعوثهــا ولــد الشــيخ واالمــاءات الســعودية التــي حملهــا ضــد
تشــكيل الحكومــة والخطــوات التــي يســمونها احاديــة.
وقــال « لقــد ارتقــى وعــي ونضــج هــذا الشــعب اليمنــي العظيــم كمــا لــم يحصــل
مــن قبــل يف مواجهــة هــذه املرحلــة ومواجهــة هــذا العــدوان وآلتــه االعالميــة الكبــرة
والخاليــا النائمــة التــي كانــت تســتهدف امانــة العاصمــة وغريهــا مؤخــرا وفككتهــا
ومخططاتهــا االجهــزة االمنيــة «
وأكــد األخ صالــح الصمــاد أن املجلــس بصــدد إصــدار قانــون عفــو عــام يتضمــن
دعــوة املغــرر بهــم يف مــدة محــددة تضمــن لهــم اإلمتيــازات والســامة مــن املحاســبة
واملســائلة املاليــة والجنائيــة ..مشــرا إىل مــا ســتمثله الدعــوة والقانــون مــن قيمــة
رغــم مــرارة الجــراح وفداحــة العــدوان وقســوة املعانــة ومــا يتوجبــه حــب الوطــن
مــن فتــح الصــدور ومــد اليــد لــكل اليمنيــن الذيــن ال زال فيهــم روح وطنيــة.
ولفــت إىل أن ذلــك ســيتم مــن خــال آليــة مــن لجــان محليــة مــن ابنــاء املناطــق
واملحافظــات الذيــن ســيكونون معنيــن يف كل محافظــة بالتواصــل مــع كل املغــرر
بهــم يف الجبهــات واألحــزاب والقــوى السياســية يف الداخــل او الخــارج مــن ابنــاء
محافظاتهــم ..مشــرا إىل مــا يأملــه الجميــع مــن انعــكاس لهــذا العمــل عــى الوطــن
يف مواجهــة مــروع وسياســة فــرق تســد ومــروع الفرقــة املناطقيــة والعنرصيــة
والطائفيــة ومــروع تجويــع املجتمــع لضمــان تبعيتــه.
وتطــرق إىل االســتهداف املركــز للمنشــآت االقتصاديــة ومــزارع الدواجــن ومصانــع
الحليــب واألغذيــة واالســمنت ورفــع الكلفــة املعيشــية والوضــع االقتصــادي الصعــب
لينشــغل بــه املجتمــع ويتفــرغ العــدوان لتنفيــذ مخططاتــه التوســعية والتدمرييــة.
وأوضــح رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن غــرور العــدوان أصبــح محــل تنــدر
وســخرية حتــى مــن الغــرب ،ملــا ارتكبــه مــن حماقــات ودعــم للمرتزقــة بعبــث
وتوزيــع االمــوال عــر الطائــرات واالعتمــاد عــى االغــراءات يف ظــل الوضــع االقتصادي
وحالــة التقشــف والحصــار والعــدوان الــذي فــرض عــى املجتمــع ..مســتعرضا مــا
واجهــه املجتمــع مــن صمــود وثبــات وداســوا عــى االمــوال بأقدامهــم إليمانهــم
بكرامتهــم وابائهــم ووطنهــم ودينهــم.
كمــا أشــار إىل الوضــع الســيئ ملــن انحــازوا اىل العــدوان وحالــة التســول والضيــق
370

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

التــي يعيشــونها يف فنــادق الريــاض ومــا يأملونــه مــن أجــل العــودة إىل الوطــن..
وقــال « لــو كان لديهــم نوايــا جــادة الســتنهاض هــذا الشــعب ولديهــم حــرص عــى
امنــه واســتقراره فهــم منــذ ثــورة  26ســبتمرب مســيطرون عــى القــرار الســيايس
يف اليمــن ومــن املفــرض ان اليمــن اصبــح يف مصــاف الــدول العظمــى ،ويمكننــا
رضب مثــل بحكومــة الوفــاق الوطنــي التــي رأســها باســندوه بعــد أن طبخــت أمريكا
والســعودية املبــادرة الخليجيــة وكان املفــرض أن تفــرش الــورود لتلــك الحكومــة
ليقدمــوا نموذجــا بــدال مــن إفشــالها ووضــع العراقيــل يف طريقهــا وتمــددت القاعــدة
وداعــش يف محافظــات بأكملهــا يف الجنــوب «.
وأضــاف « لقــد جــاءوا بالفــوىض وتجويــع هــذا الشــعب وأكــر دليــل مــا يحــدث
يف عــدن التــي كان يفــرض أن يجعلوهــا نموذجــا يســهل احتاللهــم لبقيــة املناطــق
اليمنيــة باألمــن واالســتقرار وتوفــر الخدمــات وضمــان املصالــح العامــة وتوأمتهــا
مــع دبــي أو أبــو ظبــي إال أنهــم جعلوهــا نموذجــا للقاعــدة وداعــش مؤكديــن عــى
انهــم جــاءوا لصناعــة هــذا النمــوذج كمــا فعــل بريمــر يف العــراق التــي أرادوهــا
نموذجــا للديمقراطيــة وســقط مليــون شــهيد يف ســبيل هــذا النمــوذج ،ويتعمــدوا يف
الفاظهــم اهانــة اليمنيــن وإذاللهــم بخطــاب (جئنــا لنحرركــم) لنحرركــم مــن األمــن
واالســتقرار وهــو مــا يريــدوه مــن كل املحافظــات ان تكــون ســاحة للقاعــدة وداعــش
«.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل التقاريــر األمنيــة التــي نرشهــا األمــن
القومــي يف العــام  2010والتــي كشــفت عــن وجــود  1700عنــر ســعودي مــن
املطلوبــن أمنيــا يتحركــون يف اليمــن مــع القاعــدة وداعــش ومــا يمثلــه ذلــك مــن
قيمــة سياســية للســعودية يف جعــل اليمــن حديقــة خلفيــة تصــدر إليهــا القاعــدة
وداعــش واملطلوبــن أمنيــا فيهــا كمــا حصــل يف ســوريا.
وأشــار إىل مــا يعنيــه تحقيــق األمــن واإلســتقرار يف اليمــن مــن رضورة عــودة هــذه
العنــارص إىل بلدانهــا ومــا ينتــج عنهــا مــن مشــكالت ومــا أفــرزه ذلــك مــن آليــة
تهديــد ألمــن واســتقرار الــدول.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالــدور البطــويل الــذي حققــه أبنــاء اليمــن
عامــة وأبنــاء مــأرب خاصــة ومــا يعيشــه أبنــاء املحافظــة مــن ضغــوط نفســية
وإعالميــة وإجتماعيــة وإقتصاديــة ووظيفيــة تمــارس عــى املجتمــع اليمنــي ككل
ومــا هــو ناتــج منهــا يف الوظائــف العامــة مــن تعســفات الواقفــن مــع العــدوان
ومــا اتخــذه املجلــس مــن معالجــات إزائهــا وتكليــف لجنــة مــن مكتــب الرئاســة
والقائمــن بأعمــال الــوزراء لحلهــا خــال األيــام القادمــة بالتنســيق مــع عضــو
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املجلــس الســيايس مبــارك املشــن.
وأكــد أهميــة بقــاء التواصــل وقيمــه الخالقــة بــن الجميــع والدفــع والحشــد والصمود
امليدانــي يف مواجهــة عــدو ال يقــدر أي تنــازل وعجــز لألمــم املتحــدة ومبعــوث االمــن
العــام عــن اســتصدار ترصيــح بعــودة اليمنيــن العالقــن يف كل مطــارات العالــم مــن
نســاء وأطفــال ومــرىض وجرحــى ويف وضــع إقتصــادي وخدمي ســيئ.
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بتشــكيل لجنــة مــن املجلــس ورئاســة
الجمهوريــة ومجلــس القائمــن بأعمــال الــوزراء للنظــر يف مــا قدمــه أبنــاء املحافظــة
يف اللقــاء مــن مشــكالت وحلهــا يف الجانــب العســكري واألمنــي وغــره وأن تكــون لهم
األولويــة ..مشــيدا بمــا يقدمــوه مــن جهــود تطوعيــة يف الجبهــات يف ســبيل الوطــن
واملجتمــع وكرامتــه وعزتــه وامنــه وســيادته مقدمــن نمــاذج بطوليــة يف مواجهــة
أعتــى أنــواع األســلحة وميــدان تجــارب األســلحة الجديــدة للتحالــف العدوانــي
والــدول املتعاونــة معــه.
فيمــا قــال محافــظ مــأرب أحمــد عبداللــه مجيديــع « لقــد أتــى أبنــاء مــأرب اليــوم
ليؤكــدوا لكــم وقوفهــم ومســاندتهم للمجلــس الســيايس األعــى ووقوفهــم ومســاندتهم
الكاملــة للجيــش واللجــان الشــعبية حتــى تطهــر أي بقعــة دنســها العــدوان
ومرتزقتــه».
بــدوره أكــد الشــيخ محمــد عــي طعيمــان يف الكلمــة التــي ألقاهــا نيابــة عــن أبنــاء
محافظــة مــأرب أن العــدوان اســتهدف مــأرب منــذ عــام  2011إعالميــا وسياســيا
وتفاعــل االســتهداف مــع تســلم الفــار هــادي للســلطة وتحويــل املحافظــة إىل
منطقــة اضطــراب ســيايس وعســكري وتفاقــم أعمــال التخريــب للمــوارد والثــروات
والخدمــات والســلم واألمــن اإلجتماعيــن واملؤسســة العســكرية واألمنيــة مــن خــال
القيــادات املنتميــة لحــزب اإلصــاح وجماعاتهــا.
واســتعرض املؤامــرة التــي تعاملــت مــع جــزء مــن أبنــاء مــأرب واالســتعدادات
والرتتيبــات التــي اتخذتهــا لتفجــر الوضــع يف املحافظة واســتهداف أبنائهــا ومقدراتها
ومــا قامــت بــه القيــادات الوطنيــة يف مــأرب مــن محــاوالت حثيثــة يف الداخــل ويف
الســعودية لتجنيــب مــأرب أعمــال العــدوان والتخريــب مــن منطلــق الحــرص عــى
املصلحــة الوطنيــة ومكانــة مــأرب الحيويــة للوطــن كلــه ومــا واجهــه ذلــك مــن صــد
وإرصار عــى العــدوان.
وأشــار إىل مــا وصلــت إليــه املحافظــة من أعمــال القتــل والترشيــد والخــراب والتهجري
وخاصــة يف قبائــل جهــم وبنــي جــر واألرشاف والجدعــان وحريــب وعبيــدة والعبديــة
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وغريهــا مــن املناطــق ومــا لحقهــا مــن إزهــاق لــأرواح وقتــل االطفــال والنســاء
وتدمــر املقــدرات واملنــازل بمــا يؤكــد أن مــأرب بمجملهــا واقفــة ضــد العــدوان
ورافضــة لــه رغــم كل يشء.
ولفــت الشــيخ طعيمــان إىل الســجل الوطنــي املتنامــي ملــأرب ومــا يبنــى عليــه مــن
تقديــر للموقــف الــكيل ألبنــاء املحافظــة وقياداتهــا ضــد العــدوان ويعــري موقــف
املتآمريــن مــن منطلقاتهــم الحزبيــة واملصلحيــة والتــي ال تنتمــي إىل القبيلــة يف مــأرب
وال تمثلهــا وال تملــك اجماعــا اجتماعيــا معهــا حــول ذلــك.
وأكــد أن قبائــل مــأرب وقياداتهــا تبــارك اإلتفــاق الســيايس الــذي تــم بــن املؤتمــر
الشــعبي العــام وأنصــار اللــه وقيام املجلــس الســيايس األعىل وأدائــه لليمن الدســتورية
أمــام مجلــس النــواب ومــا يمثلــه مــن عــودة للحيــاة الربملانيــة والدســتورية للوطــن
والقيمــة اإلضافيــة التــي يمثلهــا املجلــس الســيايس يف إدارة البــاد ومواجهــة العــدوان
وبأســس دســتورية وقانونيــة وتوحيــد الوفــد الوطنــي املفــاوض ومــا يســتحقه مــن
تقديــر واعتــزاز عــى مــا أنجــزه مــن ثبــات وتماســك وإيصــال رســالة اليمــن إىل
العالم..وذكــر الشــيخ طعيمــان مــا تملكــه املحافظــة مــن قــدرات وكفــاءات وطنيــة
وقبائــل مبــادرة يجمعهــا الوطــن وتقــف إىل جانبــه وتديــن العــدوان وتناضــل يف
ســبيل الحريــة والكرامــة والوقــوف ضــد املغــرر بهــم الذيــن ال يمثلــون إال انفســهم
واألحــزاب التــي ينتمــون إليهــا ..مؤكــد رفــض أبنــاء مــأرب أعمــال التخريــب التــي
تســتهدف االقتصــاد الوطنــي والســلم االجتماعــي وأن مــأرب لــم ولــن تكــون إال جــزء
مــن الجمهوريــة اليمنيــة وتخضــع لدســتورها وقانونهــا.
وأشــادت كلمــة أبنــاء مــأرب بدعــوات التصالــح بــن أبنــاء الوطــن الواحــد والعفــو
عــن املغــرر بهــم الذيــن ســيعودون إىل جــادة الصــواب والذيــن وقعــوا فريســة
أعمــال التضليــل والتحريــض.
واســتعرضت الكلمــة املشــكالت التــي يعانــي منهــا أبنــاء املحافظــة يف الجوانــب
االجتماعيــة والوظيفيــة والتعليميــة والعســكرية ومــا يتطلبــه ذلــك مــن إجــراءات
وتوجيهــات ومعالجــات مــن املجلــس الســيايس ورئاســة الجمهوريــة ملعالجتهــا.
وحيــت الكلمــة أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية عــى مــا يقدمونــه مــن بطــوالت
وتضحيــات يف ســبيل الوطــن وحمايتــه والــذود عنــه.
حــر اللقــاء مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود عبــد القــادر الجنيــد وأمــن
عــام رئاســة الجمهوريــة عــادل املســعودي وأمــن رس املجلــس الســيايس األعــى
الدكتــور يــارس الحــوري.
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الرئيس الصماد يستقبل قيادات ومشائخ خوالن وبني ضبيان
[/08سبتمرب ]2016/صنعاء – سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور عضــو املجلــس الســيايس األعــى مبــارك املشــن ،مشــائخ
واعيــان خــوالن وبنــي ضبيــان بمحافظــة صنعــاء.
ورحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بوجاهــات ومشــائخ بنــي ضبيــان مهنئــا
إياهــم بقــرب حلــول عيــد األضحــى املبــارك الــذي يأتــي للعــام الثانــي يف ظــل
تعــرض الشــعب اليمنــي لعــدوان اســتخدمت فيــه كل أنــواع األســلحة وارتكــب أبشــع
املجــازر ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــروب املدانــة يف كل الرشائــع والتــي ينــدى لهــا
جبــن التاريــخ.
وأوضــح أن اللقــاء يأتــي يف إطــار تبــادل الــرأي والتشــاور وكــذا مناقشــة تصعيــد
العــدوان والحيــل التــي تســتهدف خلــق حــاالت االســرخاء يف الجبهــات عــر اإليهــام
بهدنــة 72ســاعة يف محــاوالت يائســة لصنــع أي اخــراق وخاصــة يف محيــط صنعــاء
وصنــع انتصــار إعالمــي مــن خــال مكينــة العــدوان اإلعالميــة الكبــرة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس ثبــات الجبهــات وصمودهــا وصمــود أبنــاء اليمــن
األحــرار والرشفــاء ..الفتــا إىل الخــذالن الــذي وقــع فيــه القلــة املتجاوبــن مــع العدوان
وقــوى الغــزو واالحتــال.
وأشــار إىل طبيعــة املعركــة يف نهــم عــى مــدار عــام كامــل رغــم وجــود الحاضــن
االجتماعــي لحــزب اإلصــاح وعجــز قــوى العــدوان ومرتزقتــه عــن تحقيــق أي تقــدم
يذكــر غــر مــا لحــق بمنطقــة نهــم مــن الدمــار والخــراب واملجــازر التــي ارتكبهــا
طــران العــدوان الســعودي األمريكــي بطائــرة .F16
وقــال « إننــا نكــرر دومــا أن أبنــاء البــاد هــم عمادهــا وهــم األســاس يف حمايتهــا
والدفــاع عنهــا وحفــظ أمنهــا واســتقرارها وعــدم الســماح ألحــد أن يعبــث فيهــا
إطالقــا أو تركهــا لقمــة ســائغة لقــوى العــدوان لتحشــد لهــا مــن الصومــال
والشيشــان وتصبــح مرسحــا للقتــل والدمــار الــذي ال يوقفــه إال الصــوت العــايل
واملوقــف الثابــت ألبنائهــا ودورهــم يف تثبيــت األمــن واالســتقرار وترتيــب أوضاعهــا
وعــدم الســماح بــأي اخــراق أو فــوىض «.
وأضــاف « نعــرف أن بنــي ضبيــان وكل خــوالن ومحافظــة صنعــاء فيهــا رجــال
الرجــال وليــس فيهــا حاضنــه كغريهــا مــن املناطــق ممــا يجعلهــا صعبــة املنــال
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عــى الطامعــن فيهــا ونحــن يف املجلــس وقيــادة املنطقــة عونــا للجميــع ومــا نريــده
هــو أن يتصــدى أبنــاء كل منطقــة وان يســدوا كل عــذر للوقــوف أمــام العــدوان الــذي
يســتهدف األبريــاء والنســاء واألطفــال كمــا حــدث لديكــم مــن اســتهداف لســيارات
املواطنــن وقتــل النســاء واألطفــال بغــارات الطــران».
وأكــد األخ صالــح الصمــاد أن الجيــش واللجــان الشــعبية ومؤسســات الدولــة
وقبائــل اليمــن ســتكون دومــا يف عــون املســتهدفني مــن العــدوان ملواقفهــم البطوليــة
والنبيلــة لعــدم موافقتهــم عــى أجندتــه وأهدافــه وخططــه ..وقــال» مــن املهــم أن
ترفــع الكلمــة واملواقــف عاليــا مــن الجميــع وبــكل وضــوح مــن القبائــل ومشــائخها
ورجاالتهــا ضــد مخططــات العــدوان واســتهدافه لحريــة اليمــن واســتقالله وجلــب
األجانــب واملخربــن إىل ســاحات القبائــل اآلمنــة املطمئنــة وتحويلهــا إىل ســاحات
احــراب ودمــار «.
وأشــار إىل أهميــة وجــود رجــال القبائــل يف املشــهد العــام بشــكل دائــم للتعبــر عــن
موقفهــم ووجودهــم وان ال يســمحوا ألحــد بتغييبهــم عــن املشــهد الوطنــي الكبــر
واملســاس بمجتمعاتهــم والــدور االجتماعــي الحقيقــي الــذي يقومــون بــه واألدوار
التاريخيــة التــي تنتظرهــم يف مســتقبل اليمــن الحــر واملزدهــر.
وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى التأكيــد عــى أهميــة تكاتــف الجهــود
وتكامــل األدوار يف هــذه املعركــة الوطنيــة الكبــرة واالســتعداد لتشــكيل فريــق عمــل
مــن محافــظ صنعــاء وقيــادة املنطقــة وشــخصياتها االجتماعيــة والرســمية ملســاندة
املجتمعــات املحليــة يف مواجهــة العــدوان ومؤامراتــه وســد الثغــرات التــي قــد تمــس
أي مواطــن والقيــام بالواجــب الوطنــي الكامــل واملتكامــل وتفعيــل طاقــات املواطنــن
وأبنــاء القبائــل.
ويف اللقــاء بــارك مشــائخ واعيــان خــوالن وبنــي ضبيــان تشــكيل املجلــس الســيايس
األعــى مؤكديــن دعمهــم ووقوفهــم إىل جانبــه يف كل مــا يتخذه مــن قــرارات ..مجددين
العهــد للــه والوطــن بالصمــود يف وجــه العــدوان الســعودي األمريكــي والحفــاظ عــى
بالدهــم ومناطقهــم مــن أي اخــراق أو تهديــد والوقــوف جنبــا إىل جنــب مــع أبطــال
الجيــش واللجــان الشــعبية ضــد أي تهديــد للوطــن وعاصمتــه.
فيمــا أشــاد محافــظ صنعــاء حنــن قطينــة بالــدور الحيــوي الــذي تقــوم بــه قبائــل
محافظــة صنعــاء مــن رفــد للجبهــات ودعــم للصمــود ومــا تمثلــه خــوالن وبنــي
ضبيــان مــن التــزام دائــم باألعــرف واملثــل والقيــم والوفــاء بالعهــود ..مثمنــا
أدوارهــم الوطنيــة املشــهودة يف مواجهــة العــدوان ومؤامراتــه.
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وبــارك مشــائخ خــوالن وبنــي ضبيــان يف مداخالتهــم قيــام املجلــس الســيايس
األعــى وعــودة الحيــاة الربملانيــة والدســتورية والتزامهــم بمــا تــم االتفــاق عليــه مــن
حمايــة األرض والعــرض وعــدم الســماح بــأي شــكل مــن األشــكال أن تكــون مناطــق
خــوالن وقبائلهــا أداة مــن أدوات العــدوان أو االشــراك فيــه بــأي صــورة مــن الصــور
والوقــوف ضــد أي شــخص يخــرج عــن هــذا االتفــاق.
واســتعرض مشــائخ خــوالن وبنــي ضبيــان املشــكالت التــي تتطلــب مشــاركة
الجهــات الرســمية واألمنيــة لحلهــا ومواجهتهــا ..معربــن عــن اســتعداد والتــزام
مشــائخ وقبائــل خــوالن وبنــي ضبيــان بحمايــة أراضيهــم والتكامــل فيمــا بينهــم يف
خدمــة الصالــح العــام وتحقيــق األمــن واالســتقرار والحفــاظ عــى الســكينة العامــة
باملبــادرة الشــخصية واملجتمعيــة.
وأعــرب مشــائخ خــوالن وبنــي ضبيــان عــن الشــكر والتقديــر لقيــادة املجلــس
الســيايس األعــى عــى اهتمامهــا بقبائــل خــوالن عامــة وحرصــه عــى التشــارك
يف الــرأي وأهميــة اســتمرار وتكامــل الجهــود يف مواجهــة التحديــات واملشــكالت
والحفــاظ عــى الرتابــط االجتماعــي والــرد عــى أي خــارج عــن مواثيــق القبيلــة
اليمنيــة والثابتــة واملتماســكة والوطنيــة غــر القابلــة للمزايــدة.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبد القادر الجنيد.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير اخلدمة املدنية ورئيس
هيئة التأمينات ورئيس املؤسسة العامة للتأمينات
[/28سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء
وزيــر الخدمــة املدنيــة الدكتــور أحمــد الشــامي ورئيــس الهيئــة العامــة للتأمينــات
واملعاشــات الدكتــور عــي الشــعور ،ورئيــس املؤسســة العامــة للتأمينــات أحمــد
صالــح ســيف.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة الجهــود التــي تقــوم بهــا الــوزارة وهيئاتهــا وقطــاع
التأمينــات وبرامــج تطويــره بمــا ينعكــس إيجابــا عــى اســتقرار الوظيفــة العامــة
وتأمــن مســتقبل املوظفــن وحقوقهــم الوظيفيــة يف مختلــف القطاعــات.
كمــا تــم اســتعراض واقــع املشــاريع اإلســتثمارية للتأمينــات ومــا لحــق بهــا مــن
أرضار وتدمــر كيل للبعــض منهــا مــن قبــل العــدوان الســعودي األمريكــي عــى
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البــاد وآليــات تقييــم األرضار والعمــل عــى تجاوزهــا وتوثيقهــا واإلســتمرار يف العمــل
بنفــس الــروح التــي اســتمر فيهــا العمــل منــذ بــدء العــدوان.
كمــا اســتعرض اللقــاء مــا تقــوم بــه الــوزارة والهيئــة واملؤسســة العامــة للتأمينــات
مــن جهــود يف ســبيل تحقيــق أعــى أداء عمــي ومهنــي وتطبيــق القوانــن واللوائــح
املنظمــة للتقاعــد والتأمينــات واســتمرار الربامــج اإلســتثمارية وبرامــج تطويــر آليــات
العمــل.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا تقــوم بــه وزارة الخدمــة املدنيــة
والتأمينــات والهيئــة العامــة للتأمينــات واملعاشــات واملؤسســة العامــة للتأمينــات
االجتماعيــة يف خدمــة مؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص وتأمــن املوظفــن
ومســتقبل الوظيفــة العامــة ومنتســبيها وتطويــر فــرص اإلســتثمار املحــي وبمــا
يحقــق اإلســتقرار واالســتدامة للمشــاريع والخدمــات.
وأكــد أهميــة اإلســتمرار عــى أســس علميــة ووفــق دراســات متطــورة ومواكبــة
للمتغــرات وتراعــي الجــدوى اإلقتصاديــة وأن تبنــي هــذه املؤسســات عــى الخــرة
الرتاكميــة التــي حققتهــا يف تاريــخ عملهــا ورصيدهــا يف اإلســتمرار يف العمــل
بجــودة عاليــة يف ظــروف قاهــرة وشــديدة الصعوبــة يف مواجهــة العــدوان والحصــار
وتحدياتــه.
فيمــا أشــار وزيــر الخدمــة املدنيــة والتأمينــات ورئيــس الهيئــة العامــة للتأمينــات
واملعاشــات ورئيــس املؤسســة العامــة للتأمينــات إىل ثبــات مؤسســة الخدمــة املدنيــة
والتأمينــات وقدرتهــا عــى تجــاوز الصعــاب واملشــكالت التــي فرضهــا العــدوان
والثقــة املســتقبلية التــي عززهــا وجــود املجلــس الســيايس األعــى ومــا ســيرتتب عليــه
مــن سياســات وبرامــج أداء مؤســي يبنــي عــى مــا تحقــق ويطــور يف آليــات العمــل
ونتائجــه عــى الجميــع.

الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال وزير الرتبية والتعليم
[/28سبتمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور الدكتــور
قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس ،اليــوم بصنعــاء القائــم بأعمــال وزيــر الرتبيــة
والتعليــم الدكتــور عبــد اللــه الحامــدي.
جــرى خــال اللقــاء إســتعراض اإلســتعدادات الجاريــة لتدشــن العــام الــدرايس
الجديــد  2017-2016مطلــع األســبوع املقبــل والتدابــر التــي اتخذتهــا الــوزارة
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للتغلــب عــى الصعوبــات والتحديــات التــي فرضهــا العــدوان والحصــار الســعودي
األمريكــي عــى البــاد وآليــات اســتيعاب الطــاب النازحــن والذيــن دمــر العــدوان
مدارســهم يف مختلــف املحافظــات.
وناقــش اللقــاء التقريــر العــام لســر اختبــارات الشــهادة العامــة األساســية والثانوية
والنجاحــات التــي تحققــت والقــدرات الوطنيــة التــي تجســدت يف ســبيل إنجــاح
اإلختبــارات وانجــاز بقيــة األعمــال املتعلقــة بهــا.
وقــال رئيــس الســيايس األعــى « إن الــدور الــذي قامــت بهــا املؤسســة التعليميــة
ممثلــة بــوزارة الرتبيــة والتعليــم وقيادتهــا يف إدارة العمليــة التعليميــة منــذ بدايــة
العــدوان وإنجــاح عمليتــي اختبــارات عامــة متتاليــة يف ظــل ظــروف قاهــرة يعــد
نــرا حقيقيــا لــإرادة اليمنيــة وتعبـرٌ حقيقــي ملعنــى الصمــود واملقاومــة املتكاملــة
ضــد مؤامــرة حيكــت ضــد اليمــن وشــعبة ومؤسســاته ويف مقدمتهــا التعليميــة».
وأكــد األخ صالــح الصمــاد أن جبهــة التعليــم وصمودهــا تعــد مــن أقــوى الجبهــات
وســتنترص يف هــذه املواجهــة ويف مــروع إعــادة بنــاء التعليــم وتطويــره ومواكبتــه
للعــر ومتطلبــات مســتقبل اليمــن والتحــرر مــن العثــرات املتتاليــة التــي لحقــت
بــه العقــود املاضيــة.
فيمــا اســتعرض القائــم بأعمــال وزيــر الرتبيــة والتعليــم ،املشــاريع التــي تعمــل
عليهــا الــوزارة وقطاعاتهــا املختلفــة يف مجــاالت تطويــر التعليــم وتطويــر برامــج
محــو األميــة وتوفــر الوســائل التعليميــة واإلســتفادة مــن التجــارب الدوليــة يف هــذه
الجوانــب ..الفتــا إىل مــا قطعتــه الــوزارة مــن أشــواط يف توفــر الكتــاب املــدريس
ورصــد درجــات اإلختبــارات العامــة.
وأشــار الدكتــور الحامــدي إىل أن الــوزارة تنفــذ هــذا العــام الــدرايس مــروع التعليم
اإللكرتونــي مــن خــال توزيــع املنهــج الــدرايس يف إســطوانات مدمجــة وإتاحتــه عــى
مســتعرضات الويــب وبنــاء تطبيقــات تعليميــة يف املســتعرضات الحديثــة ملواجهــة
الضغــوط يف طباعــة الكتــاب املــدريس وتوفــره ورقيــا وليكــون متاحــا بمختلــف
الوســائل واإلمكانــات أمــام الطــاب يف مختلــف املحافظــات.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل القائم بأعمال السفارة
الروسية
[/01أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء القائــم بأعمــال الســفارة الروســية لــدى اليمــن أوليــغ دريموف
وذلــك للتوديــع بمناســبة انتهــاء فــرة عملــه.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــاألدوار اإليجابيــة التــي قــام بهــا القائــم
بأعمــال الســفارة الروســية خــال فــرة عملــه والتــي كان جــز ًء منهــا تحــت تأثــر
العــدوان والحصــار ومــا مثلــه بقــاء الســفارة وطاقمهــا يف العمــل مــن قيمــة إيجابية
تضــاف إىل املواقــف املرشفــة لروســيا والتــي تهــدف إىل إيقــاف العــدوان ورفــع
الحصــار عــن الشــعب اليمنــي وتحقيــق الســام يف اليمــن.
ونــوه بعمــق العالقــات اليمنيــة الروســية املتميــزة واملتفــردة يف تاريــخ السياســة
والتعــاون بــن الــدول والشــعوب.
وحمّ ــل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــم بأعمــال الســفارة الروســية نقــل
تحياتــه وتحيــات أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى للرئيــس الــرويس فالديمــر بوتني،
متمنيـا ً للقائــم بأعمــال الســفارة الروســية التوفيــق يف أعمالــه ومهامــه املســتقبلية.
فيمــا عــر القائــم بأعمــال الســفارة الروســية عــن الشــكر والتقديــر ملــا لقيــه خــال
فــرة عملــه من تعــاون ودعــم يف مختلــف الظــروف ..متمنيــا لليمــن والشــعب اليمني
الخــر والســام.

الرئيس الصماد يستقبل وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية
[/04أكتوبر ]2016/صنعاء – سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب رئيس
املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة يف القــر الجمهــوري بصنعــاء اليــوم وكيــل األمــن
العــام للشــؤون اإلنســانية واالســتجابة الطارئــة ســتيفن أوبرايــن والوفــد املرافــق لــه
الــذي يــزور بالدنــا حاليــا واملمثــل املقيــم لألمــم املتحــدة منســق الشــؤون اإلنســانية
جيمــي ماكجولدريــك ومديــر االوتشــا يف اليمــن جــورج خــوري.
ناقــش اللقــاء جهــود األمــم املتحــدة يف الجانــب اإلنســاني واإلغاثــي يف بالدنــا ومــا
يقــوم بــه مكتبهــا مــن أعمــال يف هــذا الجانــب وخطــة االســتجابة التــي وضعتهــا
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ملواجهــة الحالــة اإلنســانية املتفاقمــة نتيجــة العــدوان والحصــار الســعودي األمريكــي
عــى اليمــن منــذ  18شــهر.
واســتعرض اللقــاء نتائــج زيــارة وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل محافظــة
الحديــدة وحقيقــة الوضــع اإلنســاني يف املحافظــة التــي تشــهد اســتهداف دائــم
بغــارات طائــرات الـــ  F16األمريكيــة مخلفــة الكثري مــن الضحايــا املدنيــن واألرضار
يف البنيــة التحتيــة والجســور والطــرق واســتهداف مينــاء الحديــدة الــذي يعــد رشيان
الحيــاة للــواردات الرئيســة لـــ 90باملائــة مــن احتياجــات املواطنــن يف اليمــن.
وتطــرق اللقــاء إىل زيــارة أوبرايــن الســابقة لليمــن خــال أغســطس املــايض ونتائجها
ومــا حققــه برنامــج األمــم املتحــدة مــن إيصــال املســاعدات إىل ثالثــة ماليــن مواطــن
شــهريا وتخفيــف ضغــط الحصــار االقتصــادي ومــا يمكــن البنــاء عليــه يف الزيــارة
ا لحا لية .
وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس عــن الشــكر والتقديــر لألمــم املتحــدة ممثلــة بوكيل
األمــن العــام للشــئون اإلنســانية وفريقــه الــذي تحمــل مغامــرة زيــارة اليمــن تحــت
القصــف املتواصــل لقــوى التحالــف عــى مختلــف املناطــق اليمنيــة ومــا يقدمــه
مكتــب األمــم املتحــدة يف اليمــن مــن أعمــال وجهــود مميــزة بقيــادة املمثــل املقيــم
جيمــي ماكجولدريــك ومدير(أوتشــا) يف اليمــن جــورج خــوري.
وأكــد اســتمرار التعــاون املتميــز والكامــل والتنســيق مــع األمــم املتحــدة وتســهيل
أعمالهــا اإلنســانية التــي تقــدم خدمــات ملموســة للمســتهدفني الذيــن تتضاعــف
احتياجاتهــم وأعدادهــم مــع كل يــوم يمــر يف ظــل اســتمرار العــدوان والحصــار.
وتمنــى رئيــس املجلــس الســيايس أن تســتمر املنظمــة الدوليــة يف الوعــي الشــعبي
اليمنــي بأحســن صــورة وأن يتطــور عملهــا وجهودهــا االنســانية إىل األحســن وأن
تتجــاوز بأعمالهــا اإلنســانية أي قصــور ملســه املواطــن اليمنــي يف قــرارات األمــم
املتحــدة واســتجابتها.
كمــا عــر عــن أملــه يف أن تتمكــن األمــم املتحــدة مــن مضاعفــة الجهــود وحشــد
االمكانــات التــي تتطلبهــا أعمالهــا االنســانية يف اليمــن وخطــة االســتجابة التــي
وضعتهــا وبمــا يتواكــب مــع تقديراتهــا الرقميــة وامليدانيــة ونتائــج املســوح امليدانيــة
لحجــم االحتيــاج املضاعــف للمســاعدات اإلنســانية وحمايــة املدنيــن.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا تعانيــه املحافظــات اليمنيــة مــن
ظــروف معقــدة عــى مختلــف املســتويات وظــروف شــديدة الســوء يف املحافظــات
التــي أعلنهــا التحالــف مناطــق عمليــات عســكرية بأكملهــا كصعــدة وحجــة وكــذا
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معانــاة املجتمــع الشــديدة واالســتهداف الــذي طــال مقومــات الحيــاة فيهــا واألمــل
املعقــود باألمــم املتحــدة لنقــل صــوت اليمــن ومعانــاة  27مليــون مــن أبنــاء الشــعب
اليمنــي للحصــار ونفــاذ األدويــة وشــحة الســلع ومؤخــرا االســتهداف االقتصــادي
للعملــة واملؤسســة النقديــة بمــا ســيحول املعانــاة االنســانية إىل كارثــة إقليميــة.
وأكــد أهميــة رفــع الحصــار وتســهيل الــواردات وحركــة التجــارة وتســهيل
الصعوبــات عــى التجــار وحركــة الــواردات التــي تغطــي احتياجــات الســوق مــن
الســلع األساســية.
كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى الثقــة الكبــرة بتغــر األوضــاع إىل
األحســن وأن يكــون لزيــارة وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة للشــئون االنســانية
أثــر كبــر ودور إيجابــي يف تحســن حضــور األمــم املتحــدة يف الشــارع اليمنــي وبمــا
يواكــب التطلعــات ألن تقــوم االمــم املتحــدة بــدور أكــر يف املســتقبل.
مــن جانبــه أشــار نائــب رئيــس املجلــس الســيايس الدكتــور قاســم لبــوزة إىل مــا
يعــول عليــه الجميــع مــن نتائــج إيجابيــة لزيــارة وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحدة
يف مواجهــة أرضار العــدوان والحصــار عــى الجانــب اإلنســاني وحمايــة املدنيــن ومــا
يأملــه الجميــع يف دور قــوي لألمــم املتحــدة يف رفــع الحصــار وتخفيــف معانــاة
الشــعب اليمنــي وحمايــة املدنيــن مــن اســتمرار املؤامــرة االقتصاديــة عــى اليمــن.
وأكــد لبــوزة أهميــة نقــل الحقائــق عــن مــا يحصــل يف اليمــن وإيصالهــا إىل العالــم
واســتمرار الجميــع يف دعــم أنشــطة وفعاليــات وبرامــج األمــم املتحــدة يف الجوانــب
اإلنســانية وتقديــم كل العــون لهــا.
فيمــا أكــد وكيــل األمــن العــام للشــؤون اإلنســانية أن مــا حصــل ملينــاء الحديــدة
ومــا شــاهده يف حــي الهنــود أمــر مزعــج ويتطلــب رفــع األصــوات ملواجهــة هــذه
األرضار واألعمــال ..وقــال « إن مهمــة األمــم املتحــدة يف الجوانــب اإلنســانية وحمايــة
املدنيــن تقتــي ذلــك وأنهــا تركــز عملهــا يف هــذا الجانــب وتســتمع إىل الغضــب
العاملــي ملــا يطــال املدنيــن « ..معربــا عــن شــكره ومكتــب األمــم املتحــدة يف صنعــاء
عــى التعــاون الــذي يقــدم يف ســبيل نجــاح أداء عمــل األمــم املتحــدة.
وأشــار إىل أن الزيــارة واللقــاءات التــي عقدهــا مــع الجهــات الرســمية وامليدانيــة
كانــت مثمــرة وأن الجميــع ســيعمل عــى تعزيــز الدعــم والثقــة املتبادلــة.
ولفــت ســتيفن أوبرايــن إىل األجنــدة الوحيــدة التــي تعمــل مــن خاللهــا األمــم املتحدة
يف الجوانــب اإلنســانية والقائمــة عــى مســاعدة املحتاجــن وحمايــة املدنيــن والعمــل
املتواصــل لتحقيــق ذلــك وجمــع املــوارد الرضوريــة مــن املانحــن لتوفــر وإيصــال
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املســاعدات للمترضريــن وحمايــة املدنيــن بتوفــر الحقائــق مــن األرض ملــا يحصــل
ومعالجــة األســباب التــي تــؤدي إىل املعانــاة الحاليــة والعمــل عــى إنقــاذ القطــاع
الصحــي الــذي يعانــي مــن وضــع خطــر وتعزيــز املســاعدات واســتيعاب االحتيــاج
املتزايــد وحمايــة املدنيــن.
وأعــرب وكيــل األمــن العــام للشــؤون اإلنســانية عــن شــكره ملــا لقيــه وفريقــه مــن
تعــاون وتســهيالت ومــا يلقــاه مكتــب األمــم املتحــدة مــن تعــاون وأهميــة البنــاء
عــى ذلــك يف كل األعمــال والربامــج الحاليــة واملســتقبلية.
حــر اللقــاء مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد ،والقائــم بأعمــال
وزيــر التخطيــط والتعــاون الــدويل الدكتــور مطهــر العبــايس والقائــم بأعمــال وزيــر
الخارجيــة محمــد حجــر ورئيــس الدائــرة السياســية برئاســة الجمهوريــة ســقاف
الســقاف ورئيــس دائــرة االدارة املحليــة قاســم الحوثــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل الدكتور عبدالعزيز بن
حبتور
[/05أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم الدكتــور عبــد العزيــز صالــح بــن حبتــور املكلــف بتشــكيل حكومــة
اإلنقــاذ الوطنــي.
واســتمع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــن الدكتــور حبتــور إىل نتائــج االتصــاالت
التــي يجريهــا مــن أجــل تشــكيل الحكومــة واملعايــر واملحــددات الوطنيــة املحضــة
التــي ينطلــق منهــا ،إضافــة إىل األفــكار التــي تعــزز جــودة عمــل الحكومــة املقبلــة
وقدرتهــا عــى تحقيــق النجاحــات املطلوبــة يف ظــل الظــروف التــي فرضهــا العــدوان
و الحصــار الســعودي االمريكــي ،والتغلــب عــى العزلــة السياســية واإلعالميــة التــي
يفرضهــا العــدوان مــن خــال أدواتــه و يوظفهــا لتغييــب الشــعب اليمنــي والتالعــب
بــكل القيــم والقوانــن واألعــراف الدوليــة فض ـاً عــن تزييــف حقيقــة العــدوان يف
املشــهد الــدويل ويخفــي بهــا إخفاقــه يف وجــه الصمــود األســطوري الــذي حققــه
اليمنيــون عــى مــدى عــام وثمانيــة أشــهر.
واســتعرض بــن حبتــور الرؤيــة العمليــة التــي تمثــل محــددات برنامــج عمــل
حكومــة االنقــاذ الوطنــي ومرتكزاتهــا الواقعيــة التــي ســيعمل عــى تحقيقهــا
وتنفيذهــا وتفعيــل طاقــات مؤسســات الدولــة مــن خاللهــا.
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وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالــروح الوطنيــة والقــدرات العمليــة
والرصيــد املهنــي والســيايس املتميــز للدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور ،مؤكــدا ً
أن املجلــس الســيايس ســيعمل عــى توفــر كامــل الدعــم لحكومــة االنقــاذ الوطنــي
وانجــاح دورهــا يف هــذه املرحلــة التاريخيــة املفصليــة يف حيــاة الشــعب اليمنــي
الــذي جســد واحــدة مــن مالحــم الصمــود االســطوري للشــعوب التــي تملــك عمقــا
حضاريــا ووعيــا يتغلــب عــى التحديــات واملشــكالت أيــا كانــت حدتهــا.

الرئيس الصماد يستقبل مشائخ وأعيان قبيلة حاشد
[/05أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء
مشــائخ وأعيــان قبيلــة حاشــد.
ويف اللقــاء أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــاألدوار الوطنيــة التــي تســجلها
قبيلــة حاشــد عــى امتــداد تاريخهــا الوطنــي والنضــايل يف ســبيل الجمهوريــة
والوحــدة وبنــاء الدولــة املدنيــة والحفــاظ عــى الســيادة اليمنيــة.
وأكــد أن قبيلــة حاشــد تأبــى يف كل مراحــل التحــول الوطنــي إال أن تكــون يف مقدمــة
الصفــوف وتبــذل الغــايل والنفيــس واملــدد مــن الرجــال والعتــاد خاصــة أمــام
محــاوالت الغــزو واالحتــال وكل مــا يمــس الكرامــة والثوابــت الوطنيــة واألخالقيــة
والعــرف القبــي الــذي يعــد مــن مقومــات الدولــة بمــا يمثلــه مــن قيــم التشــارك
والتفاعــل وقيــم املســاءلة والشــورى.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن املواقــف القويــة التــي ســجلتها قبيلــة
حاشــد يف مواجهــة العــدوان وإمــداد الجبهــات وكــر رهــان اإلغــراءات املاديــة التــي
تجــاوزت املألــوف مثلهــا مثــل الرتهيــب واملجــازر التــي ارتكبــت بحــق املدنيــن،
تمثــل روح وطنيــة متجــددة رافضــة للنقائــص ومرتبطــة بالوطــن وحريصــة عــى
مســتقبله ونابــذه للعنــف وداعــش والقاعــدة وأســاليب تجيــر املجتمعــات بــكل
الوســائل للهيمنــة األمريكيــة واإلرسائيليــة وأدواتهــا يف املنطقــة واســتمرار الحكــم
عــى اليمــن وأبنائــه األعــزاء بالشــقاء والتعاســة والضيــاع يف دائــرة االقتتــال واألزمات
املتالحقــة.
مــن جانبهــم بــارك مشــائخ واعيــان قبيلــة حاشــد قــرار املجلــس الســيايس األعــى
بتكليــف الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور بتشــكيل حكومــة إنقــاذ الوطنــي..
مجدديــن تأكيدهــم عــى دعــم املجلــس الســيايس األعــى والقــرارات التــي يتخذهــا
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يف ســبيل توحيــد الجهــد الوطنــي ملواجهــة العــدوان والحصــار الســعودي األمريكــي
عــى اليمــن وتداعياتــه وأثــاره ،والعمــل عــى إنجــاح قــرار العفــو العــام.
وأكــدوا حرصهــم املطلــق وكل أحــرار الوطــن عــى الصمــود يف مواجهــة العــدوان
اإلجرامــي وأدواتــه ضــد اليمــن ،وتقديــم التضحيــات حتــى تتحقــق الدولــة املدنيــة
القويــة واملتماســكة القائمــة عــى الدســتور والقانــون النافــذ عــى الجميــع.
وأشــار مشــائخ وأعيــان قبيلــة حاشــد إىل مــا مثلــه قــرار العفــو العــام مــن فرصــة
هامــة الحتــواء املغــرر بهــم ..مؤكديــن أنهــم ســيعملون مــع القــوى الوطنيــة
واملؤسســات الرســمية لتحقيــق نجــاح قــرار العفــو العــام واحتــواء املغــرر بهــم
لتحقيــق الســام التــام وتفويــت الفرصــة عــى أعــداء الوطــن ومؤامــرة تشــتيت
األنظــار عــن حقيقــة العــدوان والتحالــف ضــد اليمــن ومــا يســعى إليــه مــن تفتيــت
اليمــن وتقســيمه واحتــال أراضيــه.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي املكلف بتشكيل حكومة اإلنقاذ
الوطني
[/06أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائــب رئيــس املجلــس
الدكتــور قاســم لبــوزة اليــوم بصنعــاء بحضــور عــدد مــن أعضــاء املجلــس الدكتــور
عبدالعزيــز صالــح بــن حبتــور املكلــف بتشــكيل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة الخطــوط العريضــة والرئيســة لتشــكيل حكومــة
اإلنقــاذ الوطنــي التــي ســتعمل عــى رســم وصياغــة برنامــج يواكــب املرحلــة
والقيــم املمثلــة لــإرادة اليمنيــة الحقيقيــة والكاملــة والجامعــة واملعــرة عــن املرحلــة
الوطنيــة وأهميتهــا التاريخيــة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائــب رئيــس املجلــس ،عــى مــا ســتلقاه
الحكومــة مــن دعــم املجلــس الســيايس األعــى كحكومــة إنقــاذ وطنــي يف مرحلــة
شــديدة الحساســية تحــت تأثــر العــدوان والحصــار الســعودي األمريكــي ،تقتــي
تكامــل الجهــود وتوحيــد الطاقــات والعمــل بــروح الفريــق الواحــد والتعبــر عــن
اليمــن والشــعب اليمنــي وواقعــه اليــوم ومســتقبله املنظــور وبمــا يكفــل نجــاح
العمــل الســيايس والتنفيــذي ويحافــظ عــى مؤسســات الدولــة ويزيــد مــن كفاءتهــا
وجــودة العمــل واالنجــاز وتحقيــق النجــاح املرجــو للجميــع.
فيمــا ثمــن الدكتــور بــن حبتــور الثقــة التــي أوالهــا إيــاه املجلــس الســيايس للقيــام
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بهــذه املهمــة الوطنيــة الكبــرة ويف مرحلــة فارقــة.
وأكــد أنــه يعمــل مــن منطلــق اســتثنائية الوضــع والعمــل لبنــاء فريــق عمــل وزاري
متجانــس عــايل التأهيــل واألداء ويواكــب الواقــع واملتغــرات ومختلــف االحتمــاالت
املســتقبلية ،وتجســيد الــرؤى واألهــداف التــي يعمــل مــن أجلهــا املجلــس الســيايس
األعــى وتعزيــز قــدرة اليمــن للتغلــب عــى الظــروف التــي فرضهــا العــدوان
الســعودي األمريكــي عــى مختلــف املســتويات.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.

الرئيس الصماد يلتقي عدد من رجال املال وممثلي الغرفة التجارية
واالحتادات املصرفية
[/06أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب رئيــس
املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وأعضــاء اللجنــة اإلقتصاديــة اليــوم بصنعــاء ،عــدد
مــن رجــال املــال واألعمــال وممثــي الغرفــة التجاريــة واإلتحــادات والنقابــات البنكيــة
واملرصفية.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة آليــات تدويــر العملــة والتســهيالت واملزايــا البنكيــة يف
عمليــات الســحب واإليــداع ودعــم الثقافــة البنكيــة يف املجتمــع.
كمــا تــم مناقشــة الوضــع العــام للســيولة النقديــة واملؤامــرة التــي اســتهدفتها مــن
قبــل العــدوان الســعودي األمريكــي مــن أجــل خلــق إنهيــار اقتصــادي عــر إثــارة
حالــة الهلــع وكيــف نجــح الشــعب اليمنــي وكــوادره االقتصاديــة ورجــال املــال
واألعمــال واملؤسســات االقتصاديــة يف امتصاصــه وعكســه إىل تحــدي شــعبي وحالــة
مــن الصمــود املتكامــل والواعــي.
وشــدد اللقــاء عــى أهميــة رفــع الوعــي املــريف يف أوســاط املجتمــع والعمــل عــى
اإلســتفادة مــن اإلشــكاالت الحاليــة والســابقة يف بنــاء الثقافــة البنكيــة واملرصفيــة
ودورهــا يف اإلســتقرار االقتصــادي ووفــر الســيولة النقديــة وتحقيــق الفائــدة
املشــركة واملســتدامة مــن الســيولة املتوفــرة بشــكل كبــر يف البيئــة اليمنية..وأشــاد
بمــا قدمــه رأس املــال الوطنــي والتجــار والبيــوت التجاريــة مــن مبــادرات وتحــدي
حقيقــي للعــدوان الســعودي األمريكــي بصورتــه البشــعة التــي اســتهدفت بالحصــار
وسياســة التجويــع واســتهداف اإلقتصــاد الوطنــي وحيــاة اليمنيــن جميعــا.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء أهميــة تفهــم الجميــع طبيعــة
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وحساســية املرحلــة ومــا تتطلبــه مــن جهــد وطنــي مخلــص واإلســتمرار يف بنــاء
الثقــة والتأســيس عــى الثقــة القائمــة يف مواجهــة العــدوان يف بعــده اإلقتصــادي
واســتهداف البنــك والــدورة النقديــة والبنكيــة التــي تمثــل الثقــة العامــة والخاصــة
عمودهــا الفقــري.
وأشــار إىل مــا شــهدته الفــرة الســابقة مــن العــدوان والصمــود والتحــدي يف
مواجهتــه مــن تجليــات يمنيــة وفــرص ومــا توفــره املعالجــات اإلقتصاديــة اليــوم
والتســهيالت البنكيــة مــن فــرص إضافيــة تقــوي الجبهــة الداخليــة يف مواجهــة
املؤامــرة االقتصاديــة وأهميــة ان يســتفيد منهــا الجميــع.
ولفــت إىل مــا يعرفــه رشكاء اإلقتصــاد اليمنــي مــن القطــاع العــام والخــاص مــن
حقائــق عــن الوضــع داخليــا وخارجيــا واملنطلقــات التــي تحقــق ســامة واســتقرار
البيئــة االقتصاديــة حــارضا ومســتقبال ..مشــرا إىل أبعــاد املؤامــرة ومــا تمثلــه البيئــة
يف محافظــة عــدن مــن نمــوذج محــزن النفــات االمــن واألمــان وانتشــار القاعــدة
وداعــش وفــق مخطــط عدوانــي يــراد أن تقــع فيــه اليمــن بأكملــه ،ومــا تمثلــه
مؤامــرة اســتهداف البنــك املركــزي مــن صــورة قويــة لهــذه املؤامــرة.
وتنــاول رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الوضــع االقليمــي والعاملــي وحالــة التوتــر
السياســية املتفاقمــة يف قضايــا املنطقــة وامللــف الســوري وقانــون جســتا وخطورتــه
وخاصــة عــى دول التحالــف والعــدوان عــى اليمــن.
كمــا أشــاد بــاألدوار والبطــوالت التــي يســجلها أبطــال اليمــن يف مختلــف الجبهــات
ومــا حققتــه تضحياتهــم ودمائهــم مــن إنتصــارات انعكســت عــى اســتقرار العمــق
اليمنــي وصــد العــدوان وكــر شــوكته ومــا يجــب عــى الجميــع ان يتمثلــه ازاء هــذه
التضحيــات مــن وفــاء يف حمايــة الجبهــة الداخليــة وتعزيزهــا وحمايــة االقتصــاد
واملجتمــع اليمنــي.
مــن جانبــه أكــد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن العــدوان راهــن عــى
قاعــدة أن رأس املــال جبــان يف اســتهدافه املبكــر لالقتصــاد الوطنــي إال أن رجــال املال
واألعمــال كــروا املعادلــة واثبتــوا أن رأس املــال اليمنــي شــجاع وقــوي ومقــاوم.
وأشــار إىل مــا شــهده اليمــن مــن نشــاط تجــاري وافتتــاح الكثــر مــن املصالــح
ذات الطابــع االســتثماري والتجــاري والخدمــي تحــت القصــف واســتمرار العــدوان
والحصــار.
ولفــت نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا ارتكبــه العــدوان الســعودي
األمريكــي مــن تدمــر لعــدن وبنيتهــا واقتصادهــا ومــا يخطــط لــه مــن اســتهداف
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صنعــاء واملحافظــات االخــرى عــر اإلقتصــاد واســتهداف البنــك املركــزي.
وأكــد الدكتــور لبــوزة أن الثقــة يف رأس املــال الوطنــي ورجــال املــال واألعمــال كانــت
يف محلهــا ممــا ســاعد يف إنحصــار جــزء كبــر مــن املشــكلة يف الســيولة النقديــة التــي
تعرضــت ملؤامــرة واســتهداف مــدروس يواجهــه الجميــع بــأدوار متكاملــة ومتناغمــة
ووفــق رؤيــة علميــة وعمليــة تضمــن ربــح جميــع ابنــاء الوطــن ..الفتــا إىل مــا عمــل
عليــه املجلــس مــن معالجــات لإلشــكاليات املرفوعــة مــن القطــاع الخــاص وفــق
خطــة مرحليــة اســتكمل الكثــر منهــا.
فيمــا اســتعرض مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد االليــة التــي
تــم تطويرهــا واعتمادهــا لضمــان اســتمرار تدويــر العملــة وضمــان حركــة اإليــداع
والســحب والــدورة املاليــة للســلع الرئيســية.
وأشــار إىل مــا يمثلــه التعــاون والتكامــل بــن املؤسســة الرســمية والقطــاع الخــاص
مــن رافــد حقيقــي وقــوي لحــل ومعالجــة كل املشــكالت وبنــاء الربامــج املشــركة
وخلــق الــرؤى املتكاملــة والتعامــل الســلس واملســتدام.
بــدوره أكــد عضــو اللجنــة االقتصاديــة حســن الصعــدي أن مــا تحقــق مــن انجــازات
يف بنــاء الرشاكــة ومواجهــة العــدوان بصورتــه االقتصاديــة قــد حــل الكثــر مــن
املشــكالت ووفــر الكثــر مــن التســهيالت التــي تضمــن قــوة مواجهــة الطابــور
الخامــس يف الداخــل الــذي يريــد العــدوان مــن خاللــه إفشــال صمــود الجبهــة
الداخليــة.
وقــدم وكيــل وزارة الصناعــة والتجــارة عبــد اللــه نعمــان تقريــرا حــول مــا انجزتــه
الــوزارة خــال الفــرة املاضيــة واليــات تحقيــق االســتقرار الســلعي والســعري
والتكامــل مــع القطــاع الخــاص ..الفتــا ً اىل جوانــب القصــور ومــا يمكــن اتخــاذه
مــن تدابــر وإجــراءات للحــد منهــا ومعالجتهــا.
وأعــرب رجــال االعمــال وممثــي القطــاع املــريف والبنكــي عــن ثقتهــم باملســتقبل
وبالواقــع واملقــدرات االقتصاديــة اليمنيــة ،وان منطلقــات العمــل يف الســوق اليمنيــة يف
هــذه املرحلــة هــي منطلقــات وطنيــة كــون مــا يواجهــه اليمــن مــن عــدوان وحصــار
باغــي دون مــرر او قانــون يدركــه الجميــع ويــدرك كل ذي وعــي وبصــرة ابعــاده
وغاياتــه.
وأكــدوا اســتمرارهم يف دعــم االقتصــاد الوطنــي بالحفــاظ عــى حالــة االســتقرار
الســلعي والســعري ودعــم الوضــع االقتصــادي عــر املنظومــة البنكيــة واليــات
عملهــا مــن منطلقــات الثقــة الحقيقيــة واإلفــادة مــن اآلليــات والتســهيالت التــي
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تقدمهــا اللجنــة االقتصاديــة ومــا يقــره املجلــس الســيايس األعــى ومقتضيــات جبهــة
الصمــود الوطنــي املتكامــل.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل قيادات القوات البحرية
والدفاع الساحلي
[/08أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء
قيــادات القــوات البحريــة والدفــاع الســاحيل.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا يحققــه منتســبو القــوات البحريــة
والدفــاع الســاحيل مــن انجــازات ،ومــا يقومــون بــه مــن واجــب وطنــي عظيــم يف
الدفــاع عــن الوجــه اليمنــي البحــري الكبــر الــذي عــرف العالــم اليمــن بــه ،ويعــرف
اليــوم حقيقــة املؤامــرة عــى اليمــن والســلم العاملــي مــن خاللــه.
وتفان يف ســبيل
وأثنــى الصمــاد عــى مــا يبذلــه أبطــال البحريــة اليمنيــة مــن جهــود
ٍ
حمايــة الســواحل اليمنيــة واملالحــة الدوليــة والحفــاظ عليهــا وضبــط النفــس الــذي
يتجــاوز مــا كان متوقعــا إزاء الخروقــات واالســتفزازات التــي يمارســها العــدوان
الســعودي االمريكــي وقــوى التحالــف ضــد اليمــن وســواحله ومياهــه االقليميــة وبمــا
يتجــاوز الحصــار الظالــم املفــورض عليــه.
ونــوّه رئيــس املجلــس الســيايس إىل مــا حققــه الصمــود األســطوري اليمنــي يف
وجــه العــدوان الــذي لــم يشــهد لــه العالــم مثيــا يف اســتخدام القــوة أو االغــراءات،
مستشــهدا ً بالغــارات التــي طالــت مديريــة رصواح وحدهــا يف محافظــة مــأرب والتــي
تجــاوزت  13ألــف غــارة تســاوي غارات حــروب كاملــة عــى دول بأكملها،واســتهداف
ثمانيــة مــن أبطــال الجيــش واللجــان يف أحــد املواقــع بـــ  80غــارة دون أن يحقــق
العــدوان أي انتصــار.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء إىل املجــازر التــي ارتكبــت وترتكب
بحــق الصياديــن اليمنيــن منــذ أول أيــام العــدوان ومــا خلفتــه مــن آالم وأحــزان،
مؤكــدا ً أهميــة العمــل املتكامــل لجــر األرضار الناتجــة عنهــا ،ومواجهــة األرضار
التــي تســببها بــوارج العــدوان الســعودي االمريكــي عــى البيئــة البحريــة واألحيــاء
البحريــة وانعكاســاتها الســلبية عــى املصائــد الســمكية اليمنيــة وتكامــل األدوار بــن
القــوات البحريــة واملؤسســات ذات العالقــة يف أعمــال التوثيــق والدراســة والتحليــل
ووضــع الحلــول واملعالجــات العاجلــة واملســتقبلية..
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مــن جانبهــم أكــد قــادات القــوات البحريــة جاهزيتهــم وثباتهــم يف مواجهــة العــدوان
الســعودي االمريكــي و التصــدي ألي انتهــاك للحــدود البحريــة اليمنيــة واالســتمرار
يف األعمــال الدفاعيــة البحتــة عــن امليــاه االقليميــة وامتصــاص أعمــال االســتفزاز
التــي تمارســها القطــع البحريــة الســعودية واالماراتيــة واالمريكيــة وقــوى التحالــف،
والحفــاظ عــى ســامة املالحــة الدوليــة انطالقــا مــن املبــادئ التــي تؤمــن بهــا
اليمــن وقياداتهــا وكــذا العمــل وفــق توجيهــات القيــادة واالســتعداد الدائــم لتنفيــذ
أي توجيهــات وبمــا تقتضيــه طبيعــة املعركــة وثوابتهــا..
واســتعرضت قيــادة القــوات البحريــة يف اللقــاء األعمــال واألنشــطة واالســراتيجية
التــي ابتكرتهــا لتحويــل آثــار العــدوان وهمجيتــه يف تدمــر البنيــة التحتيــة واملقدرات
إىل فــرص حقيقيــة يف إعــادة بنــاء القــوات البحريــة وخططهــا وبرامجهــا انطالقــا
مــن الحفــاظ عــى الــكادر البــري وتوظيــف الظــروف والبيئــة كعنــارص مســاعدة
وحيويــة ،وتطويــر االمكانــات املتاحــة وابتــكار امكانــات جديــدة وعمليــة باإلفــادة
مــن القــدرات اليمنيــة يف القــوات البحريــة.
واعــرب قــادة القــوات البحريــة عــن ثقتهــم الكاملــة بالنــر عىل العــدوان الســعودي
االمريكــي ،وشــكرهم وتقديرهــم ملــا توليــه القيــادة لهــم مــن اهتمــام ينطلــق مــن
معرفتهــا بأهميــة القــوات البحريــة ووجــه اليمــن البحــري ومســتقبله ،مؤكديــن
مشــاركتهم املجتمعيــة يف مواجهــة الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة الناتجــة عــن
العــدوان الســعودي االمريكــي والحصــار وآثارهمــا.

الرئيس الصماد يلتقي حمافظ اجلوف
[/08أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء محافــظ
محافظــة الجــوف ســام املالحي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع محافظــة الجــوف واملديريــات التــي تتعــرض
ملحــاوالت الغــزو واالحتــال مــن قبــل العــدوان الســعودي األمريكــي ،واألفــكار
املتعلقــة بتطويــر املحافظــة ومشــاريع التعليــم والزراعــة والصحــة فيهــا والــرؤى
الخاصــة بالتطويــر والتنميــة املســتدامة يف املحافظــة التــي شــهدت حرمانــا مربمجــا
لهــا وألبنائهــا طــوال العقــود املاضيــة.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،بصمــود أبنــاء الجــوف والــذي مثــل نموذج
مــرف يف الدفــاع عــن املحافظــة واليمــن يف وجــه العــدوان الســعودي األمريكــي،
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والوعــي املتقــدم الــذي يســجله أبنــاء املحافظــة يف مواجهــة التحديــات التــي فرضهــا
العــدوان وأدواتــه ..مثمنــا مــا تقدمــه الشــخصيات االجتماعيــة وقيــادات املحافظــة
وأبنائهــا األحــرار الرشفــاء مــن نمــاذج وطنيــة مرشفــة وأمثلــة حيــة يف النضــال
والثبــات واالنتصــار للوطــن وقيمــه ومســتقبله.
فيمــا أعــرب محافــظ املحافظــة عــن الثقــة الكبــرة املعقــودة باملجلــس الســيايس
األعــى ومــا تنتظــره املحافظــة مــن اهتمــام مــن املجلــس.
وأشــار إىل مــا تقدمــه محافظــة الجــوف اليــوم مــن تضحيــات وثبــات وصــر مــن
اجــل التحــرر واالنطــاق صــوب املســتقبل بالنظــر إىل مــا تمتلكــه مــن مقومــات
وثــروات وقــدرات برشيــة متمثلــة يف همــة أبنائهــا ووطنيتهــم ورؤيتهــم املســتقبلية.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل الدكتور عبد العزيز بن
حبتور
[/13أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور الدكتــور
قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس يف القــر الجمهــوري بصنعــاء اليــوم ،الدكتــور
عبــد العزيــز بــن حبتــور املكلــف بتشــكيل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة اللمســات األخــرة لتشــكيل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي
وقوامهــا واألولويــات التــي ســتعمل عليهــا وفــق املســتجدات األخــرة وتطــور املوقــف
ميدانيــا وسياســيا واقتصاديــا.
كمــا جــرى مناقشــة األفــكار املتعلقــة بإحــداث تطويــر ونقلــة نوعيــة يف العمليــة
التعليميــة ملواكبــة التطــورات العلميــة والعمليــة العامليــة ،وتطويــر آليــات العمــل
االقتصاديــة ومســتقبل التنميــة ومــا يمكــن عملــه مــن أجــل تعزيزهــا ومواكبــة
مــروع التنميــة املســتدامة وأهدافهــا ومــا ســتقوم بــه الحكومــة مــن اجــل إعــادة
تقييــم وضــع التنميــة يف اليمــن تحــت العــدوان والحصــار ومواجهــة اتســاع رقعــة
الفقــر وفجــوة التعليــم وفــرص العمــل.
وأثنــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائــب رئيــس املجلــس عــى الجهــود التــي
يبذلهــا الدكتــور بــن حبتــور يف ســبيل انجــاز مهــام تشــكيل حكومــة اإلنقــاذ وانتقاء
كوادرهــا ووضــع برنامــج عملهــا يف زمــن قيــايس ..متمنــن لــه التوفيــق والنجــاح يف
مهمتــه الحاليــة ومهامــه املســتقبلية.
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الرئيس الصماد يستقبل قيادة حمور صعدة
[/15أكتوبر ]2016/صنعاء – سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم قيــادة محــور صعــدة وقــادة ألويــة املحــور ،بحضــور اركان حــرب
املنطقــة العســكرية السادســة العميــد الركــن عــي ســعيد الرزامــي وقائــد املحــور
العميــد الركــن أمــن حميــد الحمــري.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة املســتجدات العملياتيــة ومــا ينجــزه املحــور مــن مهــام
قتاليــة وإســناد يف مختلــف الجبهــات والتكتيــكات التــي يعمــل مــن خاللهــا املحــور
المتصــاص االســتهداف الدائــم مــن قبــل العــدوان الســعودي األمريكــي وتحالفــه
للمحــور منــذ  19شــهرا وتأمــن قــوة املحــور وعتــاده واســتدامة جاهزيتــه.
كمــا تــم اســتعراض خطــط التعبئــة التــي ينفذهــا املحــور ملواجهــة التدخــل األمريكي
املبــارش بعــد فشــل تدخــل أمريــكا عــر أدواتهــا يف الخليــج واملتحالفــن معهــا يف
عدوانهــا عــى اليمــن الــذي أرتكــب أبشــع املجــازر ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــروب
ودمــر البنيــة التحتيــة يف ســبيل كــر اليمــن وشــعبه وإعــادة احتاللــه وتقســيمه
إال انــه خــاب وفشــل وسيســتمر يف حصــاد فشــله وخيباتــه وحصــاد عــار املجــازر
بحــق املدنيــن واألبريــاء.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا حققــه أبطــال محــور صعــدة يف
مواجهــة العــدوان كمــا هــم كل أبنــاء الجيــش واللجــان الشــعبية يف كل املحــاور
واملناطــق العســكرية والجبهــات التــي شــهدت بطــوالت وانتصــارات ســتدرس يف
العلــوم العســكرية والتكتيكية..ولفــت إىل أن أســاليب العــدوان الســعودي األمريكــي
وإســراتيجيته القائمــة عــى القــوة املفرطــة يف القصــف واالســتهداف الشــامل التــي
تجــاوزت مــا ســجل يف كل حــروب القــرن العرشيــن والقــرن الحــايل ســتظل عنوانــا
للحماقــة واالســتخفاف بالشــعوب.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن املســارات التــي يتحــرك فيهــا العــدو
اليــوم محســوبة ومدروســة وعــى الجميــع العمــل عــى مواجهتهــا كموجــة أخــرة
مــن موجــات العــدوان الــذي اســتمر لزمــن طويــل عــى اليمــن والشــعب اليمنــي
قبــل أن يصــل إىل العــدوان العســكري غــر املبــارش عــر األدوات والحلفــاء وصــوال
إىل التدخــل األمريكــي املبــارش الــذي ال يريــد أن يعــم الســام يف العالــم ويعمــل عــى
أن تظــل دول وشــعوب رهينــة الــراع واالقتتــال أو التشــظي والتقســيم والحصــار
االقتصــادي والعلمــي.
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وأشــار إىل مــا حققتــه اليمــن مــن انتصــار أخالقــي وقيمــي يف املواجهــة وانتصــار يف
املياديــن وابتــكار الجيــش واللجــان الشــعبية لتكتيــكات وأســاليب وفنــون ســباقة يف
فنــون الحــرب واملواجهــة مــع عــدو يملــك وســائل القــوة ويفتقــد الحــق واألخــاق.
فيمــا أكــد قــادة املحــور وأركان حربــه وقــادة ألويتــه ،الجاهزيــة العاليــة والعمــل
وفــق الخطــط والتوجيهــات امليدانيــة الصــادرة مــن القيــادة ووفــق األدوار املناطــة
بالجميــع.
وأشــاروا إىل مــا يخلقــه العــدوان الســعودي األمريكــي بشــكل دائــم مــن دوافــع
لــدى األفــراد والصــف والضبــاط لالنطــاق يف مختلــف الجبهــات دفاعــا عــن الوطــن
وســيادته وحيــاة أبنائــه وعزتهــم وكرامتهــم والوفــاء بالقســم العســكري واالنتصــار
للمظلوميــة اليمنيــة التــي لــم تعــد تخفــى عــى كل ذي بصــرة ووعــي وضمــر.
وأعربــوا عــن شــكرهم وامتنانهــم ملــا يلقــوه جميعــا وكل قــادة الجيــش واللجــان
الشــعبية مــن اهتمــام املجلــس الســيايس األعــى ..متمنــن للمجلــس كل التوفيــق
والنجــاح يف هــذه املرحلــة الحساســة مــن تاريــخ اليمــن.
وأكــدوا أنهــم ســيكونون دومــا جنــودا أوفيــاء وعنــد مســتوى املســئولية ومــا
تقتضيــه املرحلــة التــي فــرزت الغــث مــن الســمني وأصبــح الحــق واضــح والباطــل
أكثــر وضوحــا.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل املنسق املقيم لألمم املتحدة
ومنسق الشئون اإلنسانية
[/16أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء،
املنســق املقيــم لألمــم املتحــدة ومنســق الشــئون اإلنســانية لــدى اليمــن جيمــي
ميكجولدريــك ،ومديــر عــام مكتــب تنســيق الشــئون اإلنســانية باألمــم املتحــد جــورج
خــوري.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة جهــود ومبــادرات إســعاف ومعالجــة جرحــى مجــزرة
الصالــة الكــرى بصنعــاء التــي إرتكبهــا طــران العــدوان الســعودي األمريكــي
الســبت  8أكتوبــر الجــاري ،والتــي تجــاوز عــدد ضحاياهــا حتــى اآلن  150شــهيدا
و 640جريحــا إثــر إســتهداف طائــرات الـــ  F16األمريكيــة بقنابــل أمريكيــة ذكيــة
صالــة العــزاء وســط العاصمــة صنعــاء.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء أهميــة املبــادرة التــي ترعاهــا األمــم
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املتحــدة يف ســبيل مســاعدة وإنقــاذ مئــات الجرحــى الذيــن تتدهــور حالتهــم الصحية
يومــا بعــد آخــر نتيجــة قصــور الخدمــات الصحيــة ونقــص األدويــة واملســتلزمات
الطبيــة التــي تــررت جميعهــا جــراء الحصــار الجائــر عــى اليمــن واســتهداف
العــدوان للبنيــة التحتيــة بمــا فيهــا املؤسســات الصحيــة واملنظمــات واملستشــفيات
الدوليــة العاملــة يف البــاد واســتمرار الحظــر الجــوي الــذي أعــاق نقــل املئــات
مــن الجرحــى واملصابــن إىل الخــارج لتلقــي العــاج وتوفــر التجهيــزات واألدويــة
املطلوبــة يف الداخــل.
وجــدد التأكيــد عــى رضورة أن يبقــى العمــل اإلنســاني وجهــود األمــم املتحــدة
يف هــذا الجانــب بعيــدة عــن أي تســييس أو توظيــف ســيايس إحرتامــا ملشــاعر
الضحايــا وذويهــم وللمبــادئ اإلنســانية واألخالقيــة الناظمــة لهــذه األعمــال وبمــا
يضمــن ديمومتهــا ..مثمنــا جهــود األمــم املتحــدة وفريــق عملهــا يف اليمــن ومواقفهــا
اإليجابيــة التــي كان آخرهــا موقفهــا مــن مجــزرة الصالــة الكــرى وتفاعلها اإلنســاني
واإلعالمــي واملهنــي إزاءهــا.
فيمــا أعــرب املنســق املقيــم لألمــم املتحــدة عــن تعازيــه لرئيــس املجلــس الســيايس
والشــعب اليمنــي يف ضحايــا مجــزرة الصالــة الكــرى ومــا خلفتــه مــن حــزن لــدى
الجميــع.
واســتعرض مــا قامــت بــه األمــم املتحــدة وبعثتهــا يف اليمــن مــن إتصــاالت وأعمــال
تنســيق يف ســبيل معالجة جرحــى اســتهداف صالــة العــزاء ،والبدائل املتاحة ووســائل
تطويرهــا وتجنيــب الجرحــى وأرسهــم واألعمــال االنســانية والصحيــة أي توظيــف
ســيايس أو اســتغالل والســعي الدائــم لتحقيــق الخدمــات الطبيــة واإلنســانية وتوفــر
النقــل الخارجــي للجرحــى والعمــل وفــق هــذا املســار ومســار توفــر املعــدات
واملتطلبــات العالجيــة للحــاالت التــي ال تتطلــب نقــل إىل الخــارج.
وأشــار جيمــي ميكجولــدرك إىل نتائــج زيــارة وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة
ســتيفن أوبرايــن إىل اليمــن مؤخــرا ومــا نتــج عنهــا مــن أعمــال وتنســيقات إيجابيــة
تعمــل عــى تطويــر العمــل اإلنســاني وبرامــج االمــم املتحــدة يف اليمــن خــال
الظــروف الراهنــة.
حــر اللقــاء منســق العالقــات والشــئون اإلنســانية بمكتــب األمــم املتحــدة بصنعــاء
الدكتــور نجيــب املنصــور.
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الرئيس الصماد يلتقي حمافظ صنعاء ورئيس جامعة ثورة 21
سبتمرب
[/16أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء محافــظ
محافظــة صنعــاء حنــن قطينــه والدكتــور يــارس عبــد املغنــي رئيــس جامعــة ثــورة
 21ســبتمرب وغالــب حميــد مســاعد مديــر مجمــع  48الطبــي النموذجــي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة اإلنجــاز الــذي حققتــه جامعــة ثــورة  21ســبتمرب يف
عمليــة القيــد والتســجيل للطــاب والطالبــات املتقدمــن للدراســة فيهــا واســتكمال
البنيــة التحتيــة للجامعــة ومناهجهــا التعليميــة ومــا اســتحدثته مــن برامــج وطــرق
تعليــم إلكرتونيــة حديثــة ومتطــورة تواكــب العــر وتحقــق أقــى حــدود الفائــدة
املرجــوة يف العمليــة التعليميــة والتأهيليــة يف الجانــب الطبــي والصحــي واملســاهمة يف
ســد اإلحتيــاج مــن الكــوادر الطبيــة واملســاعدة.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء بمــا حققتــه الجامعــة مــن إنجــاز
يف مرحلــة التأســيس بالكــوادر املحليــة الخالصــة واملخلصــة واألثــر املنظــور لذلــك
مســتقبال ..مؤكــدا أن مــا حققتــه الجامعــة يف هــذه الظــروف يعــد إنجــازا كبــرا
وســتحظى بــكل العــون واملســاندة مــن املجلــس الســيايس األعــى.
وأكــد أن املســتقبل الحقيقــي لليمــن هــو يف تطويــر العمليــة التعليميــة والتعليــم
التخصــي واإلســتفادة مــن الكــوادر اليمنيــة يف أعمــال التطويــر والتعليم واإلســتثمار
يف املســتقبل ..مشــرا إىل مــا كشــفته مرحلــة العــدوان والحصــار عــى اليمــن مــن
قــدرات ونجاحــات وإمكانــات يمنيــة مذهلــة وصادقــة ومــا كشــفته أيضــا مــن
قصــور يف قلــة الكــوادر املؤهلــة يف قطاعــات هامــة ويف مقدمتهــا القطــاع الطبــي
والصحــي وأهميــة أن يتــم تجــاوز ذلــك وفــق خطــط ودراســات علميــة ومســحية
تفيــد مــن كل التقديــرات القائمــة والواقــع واملســتقبل املــراد الوصــول إليــه.
فيمــا اســتعرض رئيــس جامعــة ثــورة  21ســبتمرب خطــة الجامعــة اإلســتيعابية
والتــي تســتوعب خــال العامــن الحــايل واملســتقبيل مــا يقــارب خمســة آالف طالبــا
وطالبــه يف مختلــف التخصصــات الطبيــة ..الفتــا إىل أنــه تــم تخصيــص نســبة مــن
القبــول ألبنــاء الشــهداء واملرابطــن يف الجبهــات وفتــح مســاقات الدبلــوم املتخصــص
يف الجوانــب الطبيــة املســاعدة العامــة والنــادرة.
وأشــار الدكتــور عبداملغنــي إىل مــا أنجزتــه الجامعــة مــن إعتمــاد النظــام اإللكرتونــي
الحديــث يف التعليــم والتطبيــق الطبــي بــكادر يمنــي متخصــص ستســتفيد منــه كل
394

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

املؤسســات التعليميــة والطبيــة اليمنيــة ..الفتــا إىل الفــرص القائمــة لتطويــر العمــل
والتعليــم يف الجامعــة ومجمــع  48الطبــي النموذجــي واملســتقبل املتوقــع لتكامــل
األدوار بــن املؤسســات التعليميــة يف الجانــب الطبــي والصحــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل القائم باعمال السفارة
الروسية
[/17أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء أندريــه ترشنوفــول القائــم بأعمــال ســفارة روســيا االتحاديــة
الجديــد يف بالدنــا.
ورحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالقائــم باألعمــال الجديــد ..متمنيــا لــه
التوفيــق والســداد يف مهمتــه الديبلوماســية الجديــدة لــدى بالدنــا ..مؤكــدا عــى أن
الخــرة العميقــة لــه يف ملــف الــرق االوســط ســتنعكس ايجابــا عــى عملــه يف بالدنــا
وســتعزز مــن املوقــف الــرويس املتميــز ازاء القضيــة اليمنيــة وجهــود روســيا االكثــر
تميــزا حيــال احــال الســام يف اليمــن وتحقيــق العدالــة التــي ينشــدها الشــعب
اليمنــي.
وتنــاول اللقــاء تطــورات املوقــف الــدويل االخــر حــول الســام يف اليمــن والــدور
الــرويس املعــول عليــه مــع كل محبــي الســام والخــر يف العالــم مــن أجــل تحقيــق
الســام..وما نتــج عــن العــدوان مــن مــآيس ومجــازر بشــعة كان اخرهــا مجــزرة
الصالــة الكــرى يف العاصمــة صنعــاء والتحديــدات التــي تفرضهــا القــوى املســاندة
لإلرهــاب بصورتــه املاثلــة للعالــم يف القاعــدة وداعــش مــن اجــل تدمــر الســلم
واالمــن العامليــن وإطالــة الطريــق اىل الســام وعرقلتــه ،ورفــع كلفتــه عــى الشــعوب
املســاملة.
واشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا يكنــه الشــعب اليمنــي مــن احــرام
وتقديــر عاليــن للقيــادة الروســية والشــعب الــرويس الصديق عــى املواقــف الصادقة،
وتقديــر املوقــف الدقيــق لواقــع العــدوان والحصــار عــى اليمــن ،وآثــار املوقــف
الــرويس الحكيــم واملتمــرس ومــا يقدمــه دومــا مــن مواقــف قويــة ومخلصــة للســام
العاملــي ســتظل يف ذاكــرة االجيــال ويف تاريــخ التحــوالت العامليــة عالمــة مميــزة
وفارقــة..
واوضــح رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء اهميــة ان تعمــل روســيا والــدول
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املحبــة للســام مــن اجــل حمايــة الوضــع االنســاني يف اليمــن وتعزيــز الجهــود
التــي تحــول دون مزيــد مــن االنهيــار فيــه بعــد تفاقــم العــدوان والحصــار وتــرر
القطــاع الصحــي والخدمــي بشــكل كبــر وخطــر ..مؤكــدا االســتمرار يف املبــادرة من
اجــل احــال الســام وتقديــم كل مــا يمكــن يف ســبيل ذلــك حتــى تصــل االطــراف
األخــرى اىل حقيقــة العبــث وســوء تقديــر املوقــف الــذي وقعــت فيــه يف اليمــن.
وحمّ ــل رئيــس املجلــس الســيايس القائــم باإلعمــال الــرويس نقــل تحياتــه وتحيــات
اعضــاء املجلــس الســيايس األعــى اىل القيــادة الروســية والتثمــن العــايل ألدوارهــا يف
امللــف اليمنــي وموقفهــا الواضــح والدائــم مــن الســام واحاللــه يف العالــم ومحاربــة
داعــش والقاعــدة وكل مــا يهــدد الســلم العاملــي.
واعــرب القائــم بأعمــال الســفارة الروســية أندريــه ترشنوفــول عــن ســعادته بالعمــل
يف بالدنــا ،وعــن شــكره وتقديــره ملــا يلقــاه مــن مشــاعر طيبــة وصادقــة وتســهيالت
دائمــة تلقاهــا الســفارة الروســية وطاقمهــا ..والحــرص الدائــم عــى اســتمرار العمــل
يف الســفارة ملــا تمثلــه اليمــن مــن اهميــة والعالقــات اليمنيــة الروســية االصيلــة
والدائمــة واملتطــورة ..مشــرا اىل حــرص روســيا عــى احــال الســام يف اليمــن
والعمــل الدائــم مــن منطلقــات حــق الشــعب اليمنــي يف الحصــول عــى الســام
واالســتقرار الــذي ينشــده.

الرئيس الصماد يستقبل قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي
[/22أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور اللــواء الركن
محمــد بــن عبداللــه القــويس رئيــس اللجنــة العســكرية واألمنيــة اليــوم بصنعــاء
قيــادة وأركان حــرب القــوات البحريــة والدفــاع الســاحيل.
واطلــع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــن قيــادات القــوات البحريــة والدفــاع
الســاحيل عــى األنشــطة التدريبيــة والتأهيليــة والــدورات التنشــيطية التــي تنفذهــا
كــوادر القــوات البحريــة يف ســبيل تعزيــز دور القــوات البحريــة ورفــع كفــاءة
منتســبي القــوات البحريــة والدفــاع الســاحيل ومواجهــة أي تحديــات مســتقبلية
قــد تفرضهــا طبيعــة التحــوالت وعجــز األمــم املتحــدة عــن حمايــة ســيادة الــدول
وحريتهــا واســتقاللها وإحــال الســام يف اليمــن أو أي منطقــة أخــرى يف العالــم
واإلنصيــاع لقــوى الــر التــي تســعى لتدمــر الســلم واألمــن الدوليــن وإنهــاك
الــدول والشــعوب املحبــة للســام.
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وأشــاد بمــا يحققــه رجــال القــوات البحريــة والدفــاع الســاحيل مــن إنجــازات
تعــزز الــدور الحيــوي للقــوات البحريــة يف حمايــة الحــدود البحريــة اليمنيــة مــن أي
إخــراق أو إعتــداء ومــا قامــت بــه مــن أدوار ســابقة يف هــذا املجــال واإلملــام املتكامــل
للقــوات البحريــة والدفــاع الســاحيل بمقتضيــات القوانــن الدوليــة الخاصــة باملالحــة
البحريــة ومــا ســجلته دومــا مــن إنضبــاط وحرفيــة يف واحــدة مــن أهــم نقــاط
املالحــة البحريــة يف العالــم وعــى امتــداد الســاحل اليمنــي اإلســراتيجي.
واســتعرض رئيــس املجلــس الســيايس األعــى املســتجدات عــى املســتويني املحــي
والــدويل وتفاعــات املوقــف إزاء مجــزرة الصالــة الكــرى ومرسحيــة الهدنــة التــي
أُعلــن عنهــا واســتمرت الزحوفــات والخروقــات وأعمــال القصــف ومســاندة املرتزقــة
يف عمليــة واضحــة تهــدف إىل رصف األنظــار الدوليــة عــن املجــزرة البشــعة واإلجرامية
التــي ارتكبتهــا الســعودية وأمريــكا ومــن خلفهمــا بريطانيــا واألمــارات وتحالفهــم
اإلجرامــي ضــد اليمــن.
وجــدد التأكيــد عــى أهميــة الحفــاظ عــى تماســك الجبهــة الداخليــة التــي يســتمر
اســتهدافها مــن قبــل العــدوان وتحالفــه الــذي جمــع مرتزقــة العالــم الــذي أراد بهــم
إحــداث خــرق يبنــي عليــه بعــد فشــله املرتاكــم يف كل الجبهــات وآخرهــا الجبهــة
الســاحلية والجبهــة األخالقيــة بعــد أن إنكشــف للعالــم جــزء مــن املجــازر البشــعة
التــي ارتكبهــا العــدوان الســعودي األمريكــي بحــق املدنيــن كمــا حصــل يف القاعــة
الكــرى بصنعــاء.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل الــدور األمريكــي الــذي يريــد أن يظهــر
بمظهــر الــذكاء يف الحســم كمــا تعــود يف حروبــه الخاطفــة ،وإدراكــه بخطــورة
املغامــرة يف الســواحل اليمنيــة ..منوهــا بمــا تقدمــه قــوات البحريــة والدفاع الســاحيل
مــن جهــد مميــز وملمــوس وإدراك عــال ومتقــدم يف تقديــر األمــور وااللتــزام بدورهــا
الدفاعــي البحــت والقــدرة عــى كــر معادلــة العــدوان الــذي يســتمر يف اســتهدافها
وبنيتهــا ومقدراتهــا بشــكل متواصــل ،إال أنهــا أثبتــت أن الرهــان عــى العقــل واإليمان
والقــدرات اليمنيــة الخالقــة والفــذة واملؤمنــة الصادقــة.
وعــر األخ صالــح الصمــاد عــن تقديــره للجهــود التــي تبذلهــا قيــادة القــوات
البحريــة والدفــاع الســاحيل يف ســبيل اســتمرار أعمــال التدريــب والتأهيــل والــدورات
التنشــيطية لكــوادر القــوات البحريــة وتحويــل تحديــات العــدوان إىل فــرص حقيقيــة
إلعــادة البنــاء بمــا يتطلبــه املســتقبل ومقتضياتــه يف كل املجــاالت.
فيمــا أشــار قائــد القــوات البحريــة والدفــاع الســاحيل اللــواء الركــن محمــد فضــل
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عبــد النبــي إىل مــا تعرضــت لــه القــوات البحريــة والدفــاع الســاحيل مــن اســتهداف
مســتمر وســقوط عــرات الشــهداء والجرحــى وتدمــر كامــل للبنيــة التحتيــة ومــا
نجــم عنــه مــن تحديــات وابتــكارات لتغلــب عليهــا وعكســها.
ولفــت إىل مــا تتمتــع بــه القــوات البحريــة والدفــاع الســاحيل ومنتســبيها مــن
مهــارات قتاليــة وقــدرة عــى الســيطرة والحمايــة الكاملــة للميــاه اإلقليميــة ،مــع
معرفــة دقيقــة واحرتافيــة بالقوانــن الدوليــة املرتبطــة باملالحــة البحريــة وأساســيات
وقيــم حمايــة املالحــة البحريــة والدوليــة املدنيــة والتجاريــة.
وأوضــح مــا تمتلكــه القــوات البحريــة والدفــاع الســاحيل مــن إمكانــات تجعلهــا عــى
قــدرة عاليــة واســتعداد للدفــاع عــن الســواحل وحــدود اليمــن البحريــة ضــد أي
اعتــداء وتقييــم دائــم لــكل الخيــارات املتاحــة للوقــوف يف وجــه العــدوان وفــق مــا
تقــرره القيــادة السياســية للوطــن ممثلــة باملجلــس الســيايس األعــى.
وقدمــت خــال اللقــاء عــدد مــن املداخــات مــن قبــل كــوادر القــوات البحريــة
والدفــاع الســاحيل عــرت عــن مــدى الجاهزيــة واإلســتعداد للدفــاع عــن الوطــن
ضــد العــدوان الغاشــم الــذي يســتهدف اليمــن وحــدوده وســيادته ،والفتــك بأبنائــه
واســتهدافهم يف الجــزر واملناطــق املدنيــة مرتكبــا أبشــع الجرائــم التــي لــم يعــرف
لهــا التاريــخ مثيــل.
وقــدم قائــد القــوات البحريــة والدفــاع الســاحيل درع القــوات البحريــة والدفــاع
الســاحيل لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى تقديــرا ملــا يقــوم بــه مــن جهود يف ســبيل
تطويــر القــدرات البحريــة والحفــاظ عــى بنيتهــا وقوتهــا واســتدامة جاهزيتهــا
وقدرتهــا عــى التغلــب عــى تحديــات العــدوان الســعودي األمريكــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل النائب العام
[/25أكتوبر ]2016/صنعاء – سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء
النائــب العــام عبــد العزيــز البغــدادي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة مــا أنجزتــه النيابــة العامــة يف ملــف مجــزرة الصالــة
الكــرى بأمانــة العاصمــة التــي ارتكبهــا طــران العــدوان الســعودي األمريكــي
بطائــرات الـــ F16األمريكيــة يف الثامــن مــن شــهر أكتوبــر الجــاري مخلفــا مئــات
الشــهداء والجرحــى يف جريمــة مــن جرائــم الحــروب والجرائــم ضــد اإلنســانية التــي
اســتهدفت مدنيــن أبريــاء يف صالــة عــزاء.
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وتنــاول اللقــاء ملــف جرائــم العــدوان ومجــازره املختلفــة يف كل املحافظــات ،وآليــات
تحريــز األدلــة ورفعهــا وجمــع املعلومــات وتوثيقهــا حفاظــا عــى حقــوق الضحايــا
وتأكيــدا عــى عــدم ســقوط جرائــم العــدوان ومجــازره بحــق املدنيــن ومــا ألحقــه
مــن دمــار يف البنيــة التحتيــة واألعيــان املدنيــة.
كمــا ناقــش اللقــاء آليــة تطويــر الســجون ومــا تــم اتخــاذه مــن تدابــر ومعالجــات
ألوضاعهــا تحــت تأثــر العــدوان والحصــار واملشــكلة االقتصاديــة وبمــا يكفــل عــدم
تــرر نــزالء الســجون واســتمرار برامــج التأهيــل واإلصــاح والرعايــة الصحيــة
لهــم والتقييــم الدائــم لألوضــاع ،وكــذا آليــة تفعيــل خطــط وبرامــج تطوير مؤسســة
الســجون واإلفــادة مــن تجربــة إدارتهــا خــال العــدوان.
وأكــد اللقــاء أهميــة اســتمرار تفعيــل النيابــات العامــة وتقييــم أداءهــا يف مختلــف
املحافظــات ورسعــة معالجــة قضايــا املواطنــن والبــت فيهــا وفــق األحــكام القضائية
والقوانــن واألنظمــة وعــدم تجاوزهــا.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر
باليمن
[/26أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء رئيــس بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف اليمــن
اليكســندر فِ ــت.
وخــال اللقــاء عــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن ســعادته ومباركتــه للجنــة
الدوليــة باإلفــراج عــن موظفــة الصليــب األحمــر التــي كانــت مختطفــة لــدى عنــارص
مواليــة للعــدوان ال تؤمــن بحرمــة الحيــاة وا ُمل َؤمَ نــن والضيــوف ومقدمــي الخدمــات
اإلنسانية.
وأشــاد بــاألدوار اإليجابيــة للصليــب األحمــر عــى املســتوى العاملــي ويف اليمــن ومــا
تتعــرض لــه مــن ضغــوط نتيجــة اتســاع أعمالهــا وتفاقــم األرضار اإلنســانية التــي
تخلفهــا الحــروب واملشــكالت يف العالــم.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا يمثلــه إســتمرار عمــل البعثــة الدولية
للصليــب األحمــر الدوليــة يف اليمــن مــن أثــر إيجابــي وقــوي يســهم يف تطبيــع الحياة
أمــام عمــل املنظمــات الدوليــة التــي ســاهمت يف تخفيــف معانــة املدنيــن الواقعــن
تحــت تأثــر الحصــار والقصــف بطــران العــدوان الســعودي األمريكــي عــى اليمــن.
399

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

وأكــد اإلســتمرار يف تقديــم كل أشــكال الدعــم لبعثــة الصليــب األحمــر واملنظمــات
الدوليــة التــي تــؤدي أعمالهــا بإحرتافيــة والتــزام مهنــي وأخالقــي عاليــن ..مثمنــا
الجهــود الكبــرة التــي تبذلهــا البعثــة يف ملــف األرسى وتخفيــف املعانــاة التــي
يتعرضــون لهــا لــدى دول تحالــف العــدوان واألطــراف املتحالفــة معهــا.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل الوثائــق واملعلومــات التــي تؤكــد تعــرض
األرسى ملعاملــة وإجــراءات غــر إنســانية مخالفــة للقوانــن واالعــراف اإلنســانية
والدوليــة.
وأشــاد باملوقــف املتميــز والقــوي للبعثــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف اليمــن مــن
املجــزرة التــي إرتكبتهــا طائــرات الـــ F16األمريكيــة يف الثامــن مــن أكتوبــر بقصفها
القاعــة الكــرى بصنعــاء يف مناســبة عــزاء مدنيــة عامــة ،مخلفــة مئــات الشــهداء
والجرحــى واإلدانــة الرسيعــة التــي قامــت بهــا البعثــة واملســاعدة الفوريــة يف
دعــم أعمــال إنتشــال الجثــث ومعالجــة الجرحــى ومــد املشــايف واملراكــز الصحيــة
باملســتلزمات الصحيــة.
فيمــا عــر رئيــس البعثــة اليكســندر فِ ــت عــن ســعادته بإســتمرار عمــل البعثــة يف
اليمــن ...وهنــأ رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى ترأســه للمجلــس.
وأكــد عــى أهميــة إســتمرار العالقــات اإليجابيــة بــن الجميــع مــن أجــل تحقيــق
أعــى قــدر ممكــن مــن الخدمــات التــي تقدمهــا البعثــة للمحتاجــن يف املناطــق
اليمنيــة املختلفــة ..مشــرا إىل ســعي البعثــة لزيــادة الدعــم املقــدم ومــا تخطــط لــه
يف ســبيل ذلــك خــال الفــرة املقبلــة لســد االحتيــاج املتزايــد للوضــع اإلنســاني يف
اليمــن.
واســتعرض إليكســندر فــت مــا قامــت بــه البعثــة خــال الفــرة املاضيــة مــن أعمــال
وزيــارات ومــا نتــج عنهــا مــن تقاريــر وأعمــال مبــارشة وخاصــة يف ملــف األرسى
ومــا تســعى لتحقيقــه مســتقبال مــن خــال دعــم الجميــع لجهودهــا يف هــذا الجانب.
حــر اللقــاء مســاعد رئيــس البعثــة هــال ســلطان ومســئول العالقــات العامــة
باســم غانــم.
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رئيس اجمللس السياسي يلتقي رئيس اللجنة الرئيسية للعفو العام
[/26أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس االعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس اللجنــة الرئيســية للعفــو العــام خالــد الرشيــف وعضــو
اللجنــة نائــف عبداللــه مجيــدع .
واكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى اهميــة ان يســتفيد اكــر قــدر ممكــن
مــن املغــرر بهــم مــن العفــو العــام وان تحصــل التوعيــة املناســبة بأهميــة العفــو
العــام عــى االســتقرار االجتماعــي والســيايس والوطنــي املنظــور وان يتواكــب العمــل
مــع طموحــات احــال الســام التــام واملســتدام.
واشــار رئيــس املجلــس الســيايس االعــى اىل مــا يمثلــه العفــو العــام مــن فرصــة
حقيقيــة لتلبيــة طموحــات وتطلعــات اليمنيــن نحــو املســتقبل والتخلــص مــن
اســباب املشــاكل واالفــادة مــن التجــارب املريــرة التــي تســببت بــآالم اليمنيــن عقودا
طويلــة عــر اســتثمار املشــكالت وافتعــال االزمــات واعاقــة الحلــول اليمنيــة اليمنيــة
ومصــادرة التحــوالت وافتعــال الحــروب والنزاعــات وصــوال اىل التأمــرات والتحالفــات
الدوليــة مــن اجــل الهيمنــة عــى القــرار اليمنــي وتفتيــت اليمــن وتمزيقــه جغرافيــا
وســكانيا ..منوهــا اىل االســتعداد التــام لتســهيل كل أعمــال اللجنــة وبرامجهــا وتذليــل
اي صعوبــات قــد تعرتضهــا لتحقــق العمــل املتكامــل عــى كل املســارات املتعلقــة
بالضمانــات املحليــة للمغــرر بهــم وانجــاح قــرار العفــو العــام وتكامــل برامــج
احــال العفــو العــام اعالميــا وثقافيــا وامنيــا واجتماعيــا.
مــن جانبــه عــر رئيــس اللجنــة الرئيســية للعفــو العــام خالــد الرشيــف عــن مــا
يمثلــه تكليفــه برئاســة اللجنــة مــن تكليــف وطنــي يفخــر بــه وكل اعضــاء اللجنــة يف
هــذه املرحلــة الوطنيــة الحساســة واملفصليــة يف تاريــخ اليمــن واســتعداده واعضــاء
اللجنــة للقيــام باملهمــة عــى احســن وجــه مســتمدين العــون بعــد اللــه تعــاىل مــن
القيــادة السياســية ممثلــة باملجلــس الســيايس والنوايــا الوطنيــة املخلصــة والصادقــة
لــدى قيــادات املجتمــع وشــخصياته والواجــب الوطنــي الكبــر املتجســد يف العفــو
العــام وابعــاده الحقيقيــة واثرهــا الحــايل واملســتقبيل عــى اليمــن واليمنيــن.
وناقــش اللقــاء مــا تــم اتخــاذه مــن تدابــر يف ســبيل تفعيــل قــرار العفــو العــام
وتطويــره ..وتطويــر اعمــال ومهــام اللجنــة والياتهــا ومتطلباتهــا يف هــذه املرحلــة.
كمــا اســتعرض اللقــاء مــا ســبق وان انجزتــه اللجنــة مــن عمليــات االتصــال
والتواصــل عــى مســتوى املحافظــات واملديريــات والرتتيبــات الخاصــة باســتقبال
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املغــرر بهــم وأعمــال اللجــان الفرعيــة.

الرئيس الصماد يلتقي وكيل اول حمافظة احلديدة
[/27أكتوبر ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بصنعــاء اليــوم وكيــل
اول محافظــة الحديــدة محمــد عيــاش قحيــم وعــدد مــن القيــادات املحليــة باملحافظة.
تــم خــال اللقــاء مناقشــة االحتياجــات األساســية للمحافظــة والخطــط التــي تعمــل
مــن خاللهــا القيــادة املحليــة لتعزيــز الوضــع يف املحافظــة املســتهدفة بشــكل دائــم
مــن قبــل العــدوان الســعودي االمريكــي ..واليــات تخفيــف املعانــاة عــن املترضريــن
مــن ابنــاء املديريــات الســاحلية يف املحافظــة نتيجــة تقلص نشــاط االصطيــاد البحري
بعــد تعــرض مئــات الصياديــن ملجــازر جماعيــة ارتكبتهــا طائــرات العــدوان
الســعودي االمريكــي عليهــم منــذ بدايــات العــدوان يف عــرض البحــر وعــى الســواحل
ويف االســواق ومراكــز التجمــع الخاصــة بهــم ممــا انعكــس ســلبا عــى اوضاعهــم
االقتصاديــة واملعيشــية كمــا شــمل التأثــر املــزارع التــي توقفــت فيهــا األعمــال
الزراعيــة نتيجــة الحصــار الجائــر عــى املشــتقات النفطيــة والــواردات االساســية
ومــا تعــرض لــه مينــاء الحديــدة مــن اعمــال قصــف بطائــرات الـــ F16االمريكيــة
ملحقــة بــه ارضارا بالغــة.
وتطــرق اللقــاء اىل اإلمكانــات املتاحــة لتطويــر الجوانــب االداريــة والخدميــة يف
املحافظــة وفــق مــا تمليــه الظــروف الحاليــة واملســتقبلية وتقويــة الجبهــة الداخليــة
والتماســك االجتماعــي املتميــز يف املحافظــة املقاومــة واملحبــة للســام.
وناقــش اللقــاء اوضــاع جزيــرة كمــران وإمكانــات تخيــف املعانــاة عــن ســكانها يف
الحصــول عــى ميــاه الــرب الصالحــة وتوفــر وســائل النقــل للتالميــذ اىل املــدارس
وتحســن الظــروف البيئيــة يف الجزيــرة.
واكــد اللقــاء عــى اهميــة دور الســلطة املحليــة واثرهــا يف معالجــة املشــكالت الناتجــة
عــن العــدوان والحصــار عــى ســكان املحافظــة وبيئتهــا العامــة واالقتصاديــة
ونتائــج التنســيق القائــم بــن الســلطة املحليــة والرســمية وحكومــة تســيري االعمــال
ومــا تــم انجــازه ومــا يجــري العمــل عــى اســتكماله وفــق خطــة االولويــات التــي
تعمــل عليهــا الســلطة املحليــة وقيــادة املحافظــة.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل قائد املنطقة العسكرية
الرابعة وقيادة املنطقة وقادة األلوية
[/29أكتوبر ]2016/صنعاء – سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء قائــد
املنطقــة العســكرية الرابعــة اللــواء عبــد اللــه الحاكــم وقيــادة املنطقــة وقــادة األلوية
فيها .
وبــارك رئيــس املجلــس الســيايس األعــى للمنطقــة العســكرية الرابعــة قــادة وأفــرادا
واللجــان الشــعبية االنتصــارات التــي حققوهــا يف الجبهــة املهمــة والحيويــة التــي
تقــع مســئوليتها عــى عاتقهــم وتســتهدفها املؤامــرة الرئيســية عــى اليمــن بشــكل
مســتمر يف محاولــة لكــر الســيادة اليمنيــة وعنــارص قوتهــا االســراتيجية.
وأشــاد بمــا يحققــه القائــد العســكري اليمنــي مــن نجــاح مرجعــه إىل التصــاق القائد
بأفــراده وتصــدره معهــم جبهــات البطولــة واســتباق صوتــه أصواتهــم يف التعبــر
عــن وجودهــم وأحالمهــم وطموحاتهــم وتضحياتهــم ..منوهــا بمــا حققتــه القــوات
املســلحة واللجــان الشــعبية مــن إنجــازات والوصــول إىل هــذه املرحلــة رغــم الهجمــة
العدوانيــة التــي مارســها العــدوان الســعودي األمريكــي وتحالفــه بشــكل غــر
مســبوق عــى كافــة الوحــدات واملناطــق العســكرية والجبهــات كمــا لــم يحــدث يف
أي حــرب مــن قبــل.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا حققــه الجيــش واللجــان الشــعبية
مــن انتصــارات غــر منظــورة يف ارتــداد العــدوان والحصــار عــى مرتكبيــه ووصــول
األزمــة االقتصاديــة إىل واحــد مــن أقــوى االقتصاديــات ممثــا باالقتصــاد الســعودي
وحلفائــه وخــوض الجيــش واللجــان الشــعبية حربــا وطنيــة باقتصــاد حــرب لــم
يكــن أحــد يتوقعــه وتنجــح الجبهــات يف تحقيــق االنتصــارات والتمكــن مــن اقتصــاد
عــام مبنــي عــى آخــر موازنــة قبــل العــدوان كانــت التوقعــات والجــرع تؤكــد عــدم
إمكانيــة اســتمرار النظــام االقتصــادي بهــا أو دون جــرع وتحميــل املواطنــن أعبــاء
فــوق طاقتهــم رغــم اســتمرار الصــادرات مــن النفــط والغــاز وعائــدات الدولــة
حينهــا.
ولفــت إىل نفســية العــدو الــذي تواجهــه اليمــن واســتعداده الرتــكاب املجــازر وكل
جرائــم الحــروب والجرائــم ضــد اإلنســانية كمــا يحصــل يف قصــف املدنيــن واألعيــان
املدنيــة وآخرهــا جريمــة الصالــة الكــرى واســتحضار افــراء اســتهداف مكــة
املكرمــة يف محاولــة يائســة وبائســة الســتجالب العالــم للدفــاع عنــه وعــن ورطتــه
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غــر األخالقيــة وغــر املنطقيــة يف العــدوان عــى اليمــن والتدخــل يف شــئونه الداخليــة
ومحاولــة اســتمرار فــرض الهيمنــة عليــه.
وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى التأكيــد عــى أهميــة الــدور الــذي تقــوم
بــه املنطقــة العســكرية الرابعــة يف مواجهــة العــدوان ومــا تتحملــه مــن ضغــوط
ومــا ينتظرهــا مــن مســتقبل وأعمــال مهمــة يف مراحــل بنــاء الوطــن وتعزيــز أمنــه
وحريتــه واســتقالله..فيما أكــد قائــد املنطقــة العســكرية الرابعــة اللــواء الركــن عــي
الحاكــم وقــادة األلويــة عــى الصمــود واالســتمرار يف مواجهــة العــدوان وصلفــه
والعمــل وفــق التكتيــك الــذي بنيــت عليــه خطــط املواجهــة حتــى تحقيــق االنتصــار
للوطــن وتقديــم كل التضحيــات بالــروح والــدم وكل غــال ونفيــس عــى املســتوى
الفــردي والجماعــي ومــن منطلقــات الــوالء الوطنــي والدفــاع عــن الوطــن وســيادته
وكرامتــه وشــعبه العزيــز الــذي كان مــن أول املبادريــن يف التوجــه إىل جبهــات العــزة
والكرامــة والدفــاع عــن الوطــن ضــد العــدوان.
واســتعرضوا مــا قامــت بــه املنطقــة مــن تهيئــة األلويــة وتجهيزهــا وإعــادة
انتشــارها ومــا اعتمــدت مــن خطــط ملواجهــة أي تطــورات يف العــدوان وأي تصعيــد
محتمــل يف ظــل املتغــرات الحاصلــة ..مشــيدين بمــا توليــة القيــادة مــن اهتمــام
باملناطــق العســكرية ومنتســبيها وحــل مشــكالتهم ومواجهــة التحديــات االقتصاديــة
التــي فرضهــا العــدوان والحصــار عــى اليمن وعــدم انعكاســها عــى األداء العســكري
واألمنــي يف أي منطقــة مــن املناطــق التــي تعمــل وفــق آليــة ومبــادئ تقــدم الوطــن
والدفــاع عنــه وعــن الشــعب عــى كل املغريــات واملاديــات وهــو مــا أكدتــه إدارة
املعركــة حتــى اآلن طــوال فــرة العــدوان باقتصــاد حــرب غــر مســبوق.
وقــد ناقــش اللقــاء عــدد مــن القضايــا والقــرارات املتعلقــة باملنطقــة العســكرية
الرابعــة ومجــال نشــاطها العملياتــي ومســتجداته.

الرئيس الصماد يستقبل مدير عام اهليئة العامة للربيد والتوفري
الربيدي
[/29أكتوبر ]2016/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء مديــر
عــام الهيئــة العامــة للربيــد والتوفــر الربيــدي املهنــدس محمــد مرغــم.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة نشــاط الهيئــة العامــة للربيــد ومــا حققتــه مــن
إنجــازات وخدمــات عامــة للمواطنــن وتســهيل الخدمــات املاليــة تحــت تأثــر العدوان
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والحصــار واملتوقــع تحقيقــه مــن فائــض النشــاط والتطــورات يف املجــال التقنــي
والتطبيقــات اإللكرتونيــة التــي تعمــل مــن خاللهــا الهيئــة ومكاتبهــا وأنشــطتها يف
كل محافظــات الجمهوريــة.
وتطــرق اللقــاء إىل النتائــج اإليجابيــة الناتجــة عــن تطــور البنيــة التقنيــة واإللكرتونية
عــى األداء العــام للهيئــة واملســتقبل املتوقــع للربيــد كمؤسســة خدميــة وماليــة راقيــه
ومتوســعة وشــعبية وذات بنيــة تحتيــة وتقنيــة قويــة يمكــن البنــاء عليهــا لتعزيــز
الخدمــات والنشــاط املســتقبيل للهيئــة.
ويف اللقــاء أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــدور هيئــة الربيــد والتوفــر
الربيــدي كمؤسســة وطنيــة كبــرة أســهمت بفعاليــة يف تقديــم الخدمــات للمواطنني يف
عمــوم محافظــات الجمهوريــة ،وتخفيــف املعانــاة التــي فرضهــا العــدوان الســعودي
االمريكــي والحصــار.
وأكــد دعــم املجلــس الســيايس األعــى للهيئــة وقياداتهــا يف مــا تقدمــه مــن أعمــال
إداريــة وتطويريــه لخدمــات الربيــد وتوســعتها وتحقيــق أغراضهــا وأهدافهــا
الخدميــة واالقتصاديــة والتقنيــة.
فيمــا قــدم مديــر الهيئــة العامــة للربيــد رشح عــن آخــر تطبيــق إلكرتونــي ونظــام
تعامــل مــايل وخدمــي أدخلتــه الهيئــة عــى خدماتهــا العامــة التــي ســتتيح للمواطنني
ومــزودي الخدمــات والســلع أعمــال التحويــل املــايل بســهولة ويــر وأمــان ويحقــق
جــزء مــن األعمــال الخدميــة واالقتصاديــة الجيــدة.
واســتعرض مرغــم عــدد مــن التقاريــر املتعلقــة باإلنجــازات والقــرارات التــي
اتخذتهــا الهيئــة يف ســبيل تطويــر الخدمــات وتحقيــق النفــاذ والجــودة املطلوبــة
ضمــن منظومــة االتصــاالت اليمنيــة والربيــد اليمنــي وخدماتــه.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عدد من قادة أحزاب اللقاء
املشرتك
[/01نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء عــدد
مــن قــادة أحــزاب اللقــاء املشــرك.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة ملــف تشــكيل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي وآليــة توســيع
مشــاركة القــوى السياســية فيهــا.
ويف اللقــاء أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى حــرص املجلــس عــى أن تكــون
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الحكومــة معــرة عــن الوحــدة الوطنيــة والسياســية والجغرافيــة وأن تكــون حكومــة
إنقــاذ وطنــي بمــا تعنيــه الكلمــة وأن تســهم بفاعليــة يف تخفيــف معانــاة املواطنــن
ومــا فرضــه عليهــم العــدوان الســعودي األمريكــي مــن ظــروف ومعانــة يف كل
املســتويات.
وثمــن األخ صالــح الصمــاد مــا تبديــه القــوى السياســية مــن حــرص عــى إنجــاح
تشــكيل الحكومــة وبرنامجهــا واحتــواء مــا خلفــه العــدوان مــن أرضار ومشــكالت.

الرئيس الصماد يلتقي قادة االحزاب املناهضة للعدوان
[/05نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء قيــادات
االحــزاب والتنظيمــات السياســية املناهضــة للعــدوان.
ورحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء بقــادة االحــزاب الوطنيــة
املناهضــة للعــدوان ..معربــا عــن الشــكر والتقديــر ملــا تقــوم بــه تلــك االحــزاب
وقياداتهــا وكوادرهــا مــن ادوار وطنيــة مؤثــرة وحيويــة يف مواجهــة العــدوان
الســعودي االمريكــي واملوقــف املــرف والوطنــي الــذي ســتحتفظ بــه ذاكــرة االجيال
والتحــوالت يف اليمــن.
وأكــد ان دعــم القــوى الوطنيــة ويف مقدمتهــا االحــزاب والقيــادات املناهضــة للعــدوان
تمثــل حجــر الزاويــة يف قــوة وفعاليــة املجلــس الســيايس ومفاوضــات الســام وكل
مــا يتعلــق بهــا ..متطرقــا اىل مســار املفاوضــات وتطوراتهــا االخــرة ومــا اراده
اعــداء اليمــن واإلدارة األمريكيــة مــن املماطلــة يف املفاوضــات وتطويلهــا لكســب
الوقــت والرهــان عــى الوحــدة الداخليــة وتغــر املعادلــة التــي اتــت لصالــح املــروع
الوطنــي وبنــاء اليمــن ومســتقبله املــرف الــذي يســتحقه.
كمــا اكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ان حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي تبنــى عــى
اســس مدروســة تضمــن التمثيــل الوطنــي الشــامل وبمــا يحقــق املعنــى املــراد لهــا
القيــام بــه وهــو االنقــاذ الوطنــي ومواجهــة العــدوان وتداعياتــه ومرحلــة مــا بعــد
العــدوان.
واســتعرض رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــع قــادة االحــزاب التطــورات
امليدانيــة والسياســية واالقتصاديــة مرحبــا باألفــكار التــي طرحــت يف اللقــاء ومشــيدا
بهــا ومؤكــدا عــى القيمــة الحقيقيــة التــي يضيفهــا التواصــل الفعــال وااليجابــي
واملتكامــل مــع كافــة القــوى الوطنيــة يف هــذه املرحلــة وكل املراحــل.
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مــن جانبهــم اســتعرض قــادة االحــزاب والتنظيمــات السياســية املناهضــة للعــدوان
الســعودي االمريكــي الجهــود التــي يقومــون بهــا كتكتــل وطنــي ســيايس عــى
مختلــف االصعــدة امليدانيــة العامــة والخاصــة ،واعــداد التقاريــر والــرؤى االقتصادية
والسياســية والتفاعــل االجتماعــي والثقــايف مــع مــا يقتضيــه الوضــع العــام وتصاعــد
العــدوان الســعودي االمريكــي مــن اعمــال وحــراك.
وأشــادوا بالــدور الــذي مثلــه ظهــور املجلــس الســيايس األعــى واثــره يف ترتيــب
الجبهــة الداخليــة لزيــادة فاعليــة مواجهــة العدوان..مشــرين إىل مــا يجــب ان
تتكاتــف فيــه الجهــود بــن الجميــع ملواجهــة التوظيــف االنهزامــي للســعودي
للمشــاعر املقدســة يف عدوانهــا عــى اليمــن.
وعــروا يف ذات الوقــت عــن ادانتهــم وبشــدة لالتهامــات الســعودية باســتهداف مكــة
املكرمــة يف محاولــة ســعودية يائســة للخــروج مــن املــأزق االخالقي جــراء مــا ترتكبه
مــن مجــازر بحــق اليمــن وشــعبه العظيــم والتــي كان اخرهــا مجزرتــي الصالــة
الكــرى يف العاصمــة صنعــاء ،ومجــزرة الســجن بمديريــة الزيديــة يف الحديــدة.
وأكــد قــادة االحــزاب والتنظيمــات السياســية املناهضــة للعــدوان اهميــة الخطــوة
الوطنيــة الهامــة املتمثلــة يف رسعــة اخــراج حكومــة االنقــاذ الوطنــي ومــا ســتحققه
مــن انعكاســات هامــة يبنــى عليهــا يف التغــرات املســتقبلية ومواجهــة العــدوان
واملؤامــرة عــى اليمــن ووحدتــه وســامة اراضيــه.
وجــدد قــادة االحــزاب والتنظيمــات السياســية املناهضــة للعــدوان مســاندتهم
ومباركتهــم لــكل الخطــوات التــي يتخذهــا املجلــس الســيايس األعــى يف ســبيل زيــادة
فاعليــة مواجهــة العــدوان وتداعياتــه واملؤامــرة عــى االقتصــاد الوطنــي وعــى الوحدة
الوطنيــة ،ومــا يتخــذه مــن تدابــر ومعالجــات لألوضــاع العامــة ..متناولــن جملــة
مــن االفــكار واملعطيــات للتعامــل مــع اطروحــات االمــم املتحــدة إلحــال الســام.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل أعضاء اللجنة التنسيقية
للجبهة الوطنية ألبناء احملافظات اجلنوبية
[/10نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء
أعضــاء اللجنــة التنســيقية للجبهــة الوطنيــة ألبنــاء املحافظــات الجنوبيــة ملناهضــة
الغــزو واإلحتــال بحضــور محافــظ لحــج أحمــد جريــب ووكيــل محافظــة ســقطرى
هاشــم ســعيد ورئيــس اللجنــة التنســيقية أحمــد القنــع.
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جــرى خــال اللقــاء مناقشــة القضايــا املتعلقــة بأوضــاع املحافظــات الجنوبيــة
وأبنائهــا وأحوالهــم اإلقتصاديــة واملعيشــية والصحيــة وكــذا املواضيــع املتعلقــة
بالتحــوالت السياســية ومجريــات املفاوضــات مــن أجــل الســام واملســتجدات امليدانية
والتصعيــد الــذي يمارســه تحالــف العــدوان الســعودي األمريكــي.
ويف اللقــاء أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا تقدمــه اللجنــة التنســيقية
وأبنــاء وقيــادات املحافظــات الجنوبيــة مــن أدوار إيجابيــة ونضاليــة تمثــل الــروح
الوطنيــة الحقيقيــة والثابتــة ألبنــاء املحافظــات الجنوبيــة ووعيهــم الــذي يمثــل دائمــا
واحــدا مــن أهــم املرتكــزات يف العمــل الوطنــي يف مواجهــة الصعــاب والتحديــات
واملؤامــرات وقــوى الغــزو واإلحتــال والهيمنــة عــى إمتــداد التاريــخ اليمنــي املعارص.
واســتعرض أبعــاد اســتهداف املحافظــات الجنوبيــة مــن قبــل العــدوان الســعودي
األمريكــي واإلمــارات ومــا يــراد للجنــوب أن يكــون عليــه مــن بــؤرة لتمركــز داعــش
والقاعــدة وإنطــاق أعمالهــا التخريبيــة واإلرهابيــة يف اليمــن والعالــم وتهديــد الســلم
واألمــن الدوليني.وأشــار إىل البعــد اإلقتصــادي إلســتهداف املحافظــات الجنوبيــة
وتبديــد ثرواتــه البرشيــة والبيئيــة واســتنزاف املــوارد الطبيعيــة كــي تظــل الهيمنــة
والســيادة لــدول الخليــج وأمريــكا وبريطانيــا وحرمــان غريهــا مــن أي قــدرات وإن
عــى حســاب شــعوب بأكملهــا وحرمانهــا مــن فــرص الحيــاة والعيــش الكريــم
وإنهاكهــا مــن كل النواحــي وإشــاعة الخــراب والدمــار وثقافــة القتــل واإلحــراب
والعــدوان وإنتهــاك ســيادة الــدول وإرتــكاب املحرمــات وجرائــم الحــروب كمــا
يحصــل يف بالدنــا تحــت غطــاء الصمــت العاملــي والنفــوذ للــرأس مــال النفطــي.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا يحــوزه أبنــاء املحافظــات الجنوبيــة
مــن قــدرات فرديــة وجماعيــة وتنظيميــة تســتطيع مواجهــة كل التحديــات وعكســها
واإلنطــاق يف عمليــة بنــاء شــامل وخــاق وتجــاوز املشــكالت واإلعاقــات املتتاليــة
للمــروع الوطنــي التــي كان ورائهــا دومــا التدخــل الخارجــي.
وجــدد التأكيــد عــى اســتعداد املجلــس تقديــم كل الدعــم الــذي يثمــر يف تخفيــف
معانــاة أبنــاء املحافظــات الجنوبيــة جراء مــا يخلفــه العــدوان والحصار واإلســتهداف
مــن آالم ومعانــاة عــى املجتمــع والنــاس والحــد مــن اآلثــار التدمرييــة للعــدوان
والغــزو واإلحتــال عــى أبنــاء اليمــن عامــة.
فيمــا اســتعرض أعضــاء اللجنــة التنســيقية للجبهــة الوطنيــة ألبنــاء املحافظــات
الجنوبيــة ملناهضــة الغــزو واإلحتــال يف املحافظــات الجنوبيــة ومخططاتــه ،مــا
تبــذل مــن جهــود إلنقــاذ شــباب املحافظــات الجنوبيــة مــن أعمــال التغريــر التــي
تقودهــم إىل معســكرات حدوديــة عــى أنهــم قــوى أمــن محليــة ويتــم الــزج بهــم يف
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مخططــات الغــزو واإلحتــال.
وأكــدوا أنهــم وكل أعمــال الجبهــة ســتكون عونــا للمجلــس الســيايس األعــى وإنهــا
جــزء مــن الحركــة الوطنيــة العامــة ملناهضــة العــدوان والغــزو واإلحتــال الــذي
تواجهــه اليمــن مــن أجــل الحريــة واإلســتقالل والقــدرة الكاملــة عــى إدارة الوطــن
واملــوارد وتحقيــق العدالــة واإلســتقرار ..مشــرين إىل خطــط وبرامــج الجبهــة
املســتقبلية املتماشــية مــع تطــورات املوقــف عــى كافــة الصعــد.
وأشــار أعضــاء اللجنــة إىل الوعــي القــوي واملتمكــن مــن مواجهــة تصعيــد العــدوان
وقــوى اإلحتــال ورســوخه يف كل املحافظــات الجنوبيــة وانحصــار أعمــال التحريــض
واإلســتقطاب والتغريــر يف بعــض القــوى الحزبيــة املعروفــة واملحســوبة عــى العدوان
وتحالفــه واملكشــوفة لــكل أبنــاء الشــعب اليمنــي.

الرئيس الصماد يلتقي حمافظ ذمار
[/10نوفمرب ]2016/صنعاء -سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس االعــى اليــوم بصنعــاء محافــظ
ذمــار حمــود عبــاد.
جــرى خــال اللقــاء اســتعراض اوضــاع محافظــة ذمــار وتقريــر متابعــة وتوثيــق
االرضار التــي يخلفهــا العــدوان واعمــال القصــف واالســتهداف بالطــران للمدنيــن
واالعيــان املدنيــة يف املحافظــة.
كمــا ناقــش اللقــاء اآلليــات التــي اقرتحتهــا قيــادة املحافظــة لتخفيــف االعبــاء
االقتصاديــة عــن ابنــاء املحافظــة جــراء الحــرب الشــاملة التــي انتهجهــا العــدوان
الســعودي االمريكــي عــى اليمــن واســتهدافه لإلقتصــاد الوطنــي ومصــادر الدخــل
واملــزارع واملدخــات الزراعيــة وآبــار امليــاه ومــا نتــج عــن الحصــار مــن ارضار عــى
البيئــة الزراعيــة يف املحافظــة.
وتطــرق اللقــاء اىل االوضــاع الصحيــة ومــا تبذلــه املحافظــة مــن جهــود واعمــال
اســتثنائية لضمــان اســتمرار تقديــم الخدمــات الصحيــة والطبيــة االساســية والعامــة
بشــكل ثابــت ومســتدام.
واشــاد رئيــس املجلــس الســيايس االعــى بمــا تقدمــه املحافظــة وقيادتهــا ورجاالتهــا
ومشــائخ قبائلهــا مــن ادوار اســتثنائية وبطــوالت يف مواجهــة العــدوان ورفــد الجبهات
والحفــاظ عــى الســلم واالمــن االجتماعيــن والنســيج االجتماعــي الــذي اســتهدفه
العــدوان الســعودي االمريكــي كمــا اســتهدف البــر والحجــر يف عمــوم اليمــن.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وكيل حمافظة سقطرى
[/10نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء وكيــل
أول محافظــة ســقطرى هاشــم ســعد ســقطري.
جــرى خــال اللقــاء اســتعراض أوضــاع محافظــة ســقطرى ومــا يعانيــه ابناؤهــا
مــن اوضــاع انســانية واقتصاديــة محزنــة جــراء العــدوان والحصــار الســعودي
االمريكــي ومحــاوالت االحتــال اســتهداف الوحــدة الوطنيــة واملجتمــع اليمنــي.
وناقــش اللقــاء االمكانــات املتاحــة وأعمــال التنســيق مــع الســلطات املحليــة وابنــاء
املحافظــة وقياداتهــا لتخفيــف املعانــة عــن ســكان الجزيــرة ،والحــد مــن االرضار
البيئيــة يف الجزيــرة الناتجــة عــن اعمــال اإلحتطــاب العشــوائي جــراء شــحة الغــاز
املنــزيل واملشــتقات النفطيــة واســتهداف الجزيــرة باألعمــال العدائيــة مــن قبــل قــوى
االحتــال االماراتــي.
وتنــاول اللقــاء اهميــة التوعيــة املجتمعيــة بمــا تحويــه املحافظــة مــن امكانــات
طبيعيــة والحفــاظ عليهــا ،وفــرص اســتثمارية حقيقيــة ســتعود بــكل الخــر عــى
ســكان املحافظــة وتجعــل مــن املحافظــة واحــدة مــن اهــم االقتصاديــات الطبيعيــة
واملســتدامة العامليــة الحديثــة عندمــا يتحــرر القــرار الوطنــي مــن الهيمنــة كحــق
يمنــي أصيــل ال تراجــع عنــه واجهتــه دول الهيمنــة والبغــي بالعــدوان والحصــار
ومحاولــة االحتــال والتفتيــت لليمــن وشــعبه العظيــم.

الرئيس الصماد يلتقي مشائخ وأعيان قبيلة نهم
[/15نوفمرب ]2016/صنعاء – سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء اعيــان
ومشــائخ قبيلــة نهــم بحضــور عضــو املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي
ورئيــس جهــاز االمــن القومــي اللــواء عبدالــرب جرفــان.
تــم خــال اللقــاء مناقشــة االدوار البطوليــة واملبــادرات التــي قامــت بهــا قبائــل نهــم
يف مواجهــة العــدوان الســعودي االمريكــي ورفدهــا للجبهــات باملــال والرجــال.
كمــا اســتعرض اللقــاء االرضار التــي تعرضــت لهــا مناطــق نهــم وقراهــا نتيجــة
غــارات العــدوان الســعودي االمريكــي واليــات معالجتهــا وتخفيــف االرضار التــي
لحقــت باألهــايل والقــرى التــي تعرضــت املــزارع وآبــار امليــاه للتدمــر مــن قبــل
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طــران العــدوان.
وأشــاد رئيــس املجلس الســيايس األعــى يف اللقــاء بــاألدوار البطوليــة الســباقة والدائمة
والحيويــة التــي ســجلتها قبائــل نهــم يف مواجهــة العــدوان ومواجهــة االســتهداف
الدائــم يف الفــرات املاضيــة ..معربــا عــن الشــعور الكبــر باملعانــاة التــي تحملهــا
ابنــاء قبيلــة نهــم وكل قبائــل اليمــن التــي تواجــه العــدوان املجنــون والهســتريي
والــذي لــم يوفــر وســيلة عدوانيــة او جريمــة اال وارتكبهــا يف ســبيل اخضــاع ابنــاء
اليمــن وقبائلهــا الــذي قالــوا كلمتهــم يف ســبيل حريــة اليمــن واســتقالله وكرامتــه.
واســتعرض رئيــس املجلــس األعــى مــع اعيــان ومشــائخ نهــم مســتجدات االوضــاع
عــى الصعيديــن الســيايس وامليدانــي واألدوار الحاليــة واملســتقبلية املبنيــة عــى
التكامــل يف االدوار بــن الجميــع مــن اجــل تحقيــق االنتصــار الــذي تصبــو اليــه اليمن
والوفــاء للتضحيــات املســتمرة التــي يقدمهــا رجــال اليمــن يف الجبهــات ويقدمهــا
الشــعب اليمنــي الصابــر واملتحــدي بــكل قــوة للحــرب الشــاملة التــي شــنت عليــه
واســتهدفها لــكل مقومــات الحيــاة وأســاليب املعيشــة واالقتصــاد الوطنــي والســلم
واألمــن االجتماعيــن.
وأكــد ان اليمــن تواجــه اليــوم عــدوا محبطــا كان هدفــه والزال اهانــة املجتمــع اليمني
وتمكــن القاعــدة وداعــش منــه كمــا حصــل يف عــدن وبعــض املناطــق الجنوبيــة..
مشــيدا بمســتوى الوعــي االجتماعــي الكبــر والقــوي والراســخ الــذي جســدته الــروح
الوطنيــة اليمنيــة يف كل قريــة وناحيــة ومنطقــة ومدينــة يمنيــة ،مدركــة عدوهــا
الحقيقــي واســباب العــدوان والحصــار واهدفــه وغاياتــه ،وافشــلت كل خططــه
ومعاركــه وهجمتــه الرشســة عــى اليمــن ارضــا وانســانا.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس االعــى اىل مــا تمثلــه املســاندة باملوقــف والــرأي
واملشــورة الصحيحــة والصادقــة يف ســبيل تقويــة املوقــف عــى مختلــف املســتويات،
وتعزيــز العالقــة التكامليــة بــن الســلطة الرســمية والقيــادات املجتمعية..منوهــا
اىل الوضــع االقتصــادي واليــة ادارة الدولــة منــذ مــا قبــل العــدوان بموازنــة العــام
2014وصــوال اىل مواجهــة املؤامــرة االقتصاديــة واملســاندة االجتماعيــة التــي جســدت
روح التكامــل االجتماعــي والوطنــي التــي تســاهم اليــوم بــكل ثبــات يف مواجهــة
الوضــع الحســاس وتصاعــد املؤامــرة عــى االســتقرار العــام ورفــض كل مبــادرات
احــال الســام مــن قبــل قــوى العــدوان الســعودي االمريكــي.
مــن جهتــه اشــار عضــو املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي اىل مــا تمثلــه
قبائــل نهــم مــن قيمــة وطنيــة عاليــة واىل مــا ســجله ابنائهــا يف مختلــف الجبهــات
مــن بطــوالت تــرب بهــا االمثــال ،وتفانــي يف الدفــاع عــن الوطــن واالرض والعــرض
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وتقويــة وتماســك الجبهــة الداخليــة ووحــدة الصــف الوطنــي يف مواجهــة العــدوان
والحصــار والغــزو واالحتــال.
كمــا اســتعرض رئيــس جهــاز االمــن القومــي الجهــود التــي تبذلهــا املؤسســة االمنية
بالتعــاون مــع ابنــاء القبائــل والشــخصيات االجتماعيــة لتعزيــز االمــن واالســتقرار
العــام ،مشــيدا باملبــادرات التــي تقدمهــا القبائــل اليمنيــة ومشــائخها واعيانهــا
واملواطنــن والتــي تحقــق الغايــة الحقيقــة لألمــن القائــم عــى التكامــل بني املؤسســة
االمنيــة واملجتمــع ،وتصنــع الفــرق يف اســتقرار االوضــاع وتعزيــز الجهــود وتجعــل
مــن االمــن مســئولية جماعيــة واجتماعيــة وتكامليــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي قيادات النقابات جبامعة
صنعاء
[/15نوفمرب ]2016/صنعاء – سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب رئيــس
املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء قيــادات نقابــات اعضــاء هيئــة التدريــس
بجامعــة صنعــاء ونقابــة املوظفــن والعاملــن بالجامعــة والنقابــات الطبيــة والصحية.
تــم خــال اللقــاء مناقشــة اوضــاع النقابــات ومنتســبيها ومــا تقدمــه النقابــات
مــن تصــورات وحلــول ومبــادرات يف ســبيل مواجهــة الوضــع االقتصــادي الناتــج
عــن الحــرب االقتصاديــة التــي تشــن عــى اليمــن والشــعب اليمنــي ككل كأحــد
اوراق العــدوان الســعودي االمريكــي وكأحــد اخــر االوراق التــي اســتخدمها العــدوان
باســتهداف البنــك املركــزي واملــوارد الوطنيــة التــي كانــت متاحــة مــن اجــل تحقيــق
اي انتصــار يف معركــة العــدوان العبثيــة عــى اليمــن والشــعب اليمنــي الــذي حقــق
معجــزات يف الصمــود والتحــدي والصــر.
ويف اللقــاء أشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اىل مــا انتجه الوعــي العــام وتكاتف
املؤسســات الوطنيــة والنقابــات والشــخصيات االكاديميــة مــن حالــة اســتقرار وقــدرة
عــى مواجهــة العــدوان الســعودي االمريكــي والحصــار وتداعياتهمــا واإلحســاس
الوطنــي والوعــي العــام املتقدمــن والتــي اســهمت جميعهــا يف جعــل اليمــن تواجــه
العــدوان دون الحاجــة اىل اعــان حالــة الطــوارئ التــي تعلــن بشــكل طبيعــي يف
الظــروف املماثلــة ممــا اتــاح مســاحة مــن التشــارك والحريــة يف ابــداء الــرأي
والتحــرك لــكل االطيــاف السياســية والفعاليــات االجتماعيــة وســاهم يف اســتقرار
االوضــاع مــن منطلقــات وطنيــة خالصــة مــن املهــم البنــاء عليهــا وتعزيزيهــا مــن
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اجــل املســتقبل.
وأشــاد بالتفاعــل القائــم والــذي يقــدم الحلــول واملبــادرات ويســهم يف تعزيــز
الجبهــات والصمــود الشــعبي يف مواجهــة الحــرب الشــاملة التــي شــنت عــى اليمــن.
وتطــرق اىل مــا يوليــه املجلــس الســيايس االعــى مــن اهتمــام كبــر بــكل التفاعــات
النقابيــة والثقافيــة واالجتماعيــة التــي تبنــي وتنطلــق مــن قاعــدة املشــاركة الوطنيــة
الواســعة والتخصصيــة واملهنيــة مــن اجــل تحقيــق االســتقرار واإلســهام يف مواجهــة
التحديــات واملؤامــرة االقتصاديــة كأحــد واجهــات العــدوان وأوراقــه التــي اراد مــن
خاللهــا اركاع الشــعب اليمنــي وخلــق بيئــات لالضطــراب فخرجــت بيئــات وطنيــة
اكثــر نضجــا ووعيــا واكثــر كمــاال يف التعامــل مــع املتغــرات وتقديــم املبــادرات.
فيمــا اســتعرض نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة ابعــاد املؤامــرة
االقتصاديــة عــى اليمــن ومــا نتــج عــن تدخــل قــوى الغــزو واالحتــال يف الجنــوب
ويف عــدن خاصــة مــن وضــع مأســاوي ..مشــرا ً اىل مــا يحققــه التكامــل والتفاعــل
القائــم عــى الرشاكــة بــن املؤسســات الرســمية والنقابيــة واالجتماعيــة مــن ادوار
ايجابيــة وحلــول ومعالجــات ذات عمــق وتأثــر مســتدام.
مــن جانبــه أشــار عضــو املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي يف اللقــاء اىل
الوضــع االســتثنائي الــذي تمــر بــه اليمــن ومحاولــة العــدوان االســتثمار يف كل املواضيع
والجوانــب وأي تفاعــات اجتماعيــة مــن اجــل املســاس باألمــن العــام الــذي حافــظ عليه
الجميــع حتــى اصبحــت العاصمــة صنعــاء موطنــا لألمــن واألمــان دفــع كثــر مــن مــا
يســمى قــادة املقاومــة اىل ارســال ابنائهــم وأرسهــم اليهمــا للعيــش فيهــا.
مــن جانبهــم اكــد مســئولو النقابــات يف الجامعــة والقطــاع الطبــي والصحــي
عــى انطالقهــم يف كل اعمالهــم وتفاعلهــم العــام مــن منطلقــات وطنيــة تعــي مــا
يخطــط للوطــن ومــا يهــدف اليــه العــدوان والحصــار ومــا تجــى مــن اعمــال
الغــزو واالحتــال واملجــازر التــي ارتكبــت بحــق املدنيــن يف كل املحافظــات واملؤامــرة
االقتصاديــة وأهدافهــا وأبعادهــا..
وأكــدوا رضورة تكامــل االعمــال واألدوار وتبــادل الحلــول واملشــاورات حــول كل
املشــكالت وخاصــة ذات البعــد االقتصــادي والعمــل مــن منطلــق تقديــم الحلــول
والتشــارك مــع االجهــزة الرســمية يف معالجــة املشــكالت وتبنــي الحلــول والعمــل عــى
الحفــاظ عــى مــا تحقــق مــن ثبــات واســتقرار وامــن وأمــان وقــدرة يف مواجهــة
العــدوان والحصــار.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.
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الرئيس الصماد يلتقي مدير مستشفى الثورة النموذجي وممثلي
النقابات الطبية
[/15نوفمرب ]2016/صنعاء – سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب رئيــس
املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة اليــوم بصنعــاء مديــر عــام مستشــفى الثــورة
النموذجــي بصنعــاء الدكتــور محمــد محمــد املنصــور وممثــي النقابــات الطبيــة
والصحيــة والنفســية.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة االوضــاع العامــة للقطــاع الصحــي يف بالدنــا ومــا
يقدمــه مستشــفى الثــورة النموذجــي مــن خدمــات متميــزة عــى مــدى ايام االســبوع
ودون توقــف واســتيعاب الضغــط الــذي فاقــم منــه االحتيــاج امللــح للخدمــات
الطبيــة والصحيــة والنفســية تحــت تأثــر العــدوان والحصــار والجرائــم املروعــة
التــي يرتكبهــا العــدوان بغــرات الطــران واســتهداف املدنيــن واألعيــان املدنيــة ومــا
تســبب فيــه الحصــار مــن ضغــوط عــى كافــة مســتويات تقديــم الخدمــة الطبيــة
والصحيــة.
وتنــاول اللقــاء االعمــال التــي تقــوم بهــا النقابــات الطبيــة والصحيــة والنفســية مــن
اعمــال مهمــة وحيويــة يف ســبيل الحفــاظ عــى اســتمرار تقديــم الخدمــات الطبيــة
والصحيــة لعمــوم املواطنــن يف ظــل الظــروف الحرجــة وغــر الطبيعيــة التــي فرضها
العــدوان والحصار..واكــد اللقــاء عــى ان املطالــب التــي تقدمهــا النقابــات والهادفــة
اىل توفــر حلــول وبدائــل ملواجهــة احتياجــات االطبــاء والعاملــن يف القطــاع الصحــي
والطبــي واألعمــال املســاعدة واملســاندة هــي محــل اهتمــام القيــادة السياســية وتمثل
اولويــة يف ســلم املعالجــات والعمــل باملقرتحــات التــي تقدمهــا ومناقشــتها مــع
الجهــات ذات العالقــة اوال بــأول.
وأشــاد اللقــاء بمــا ســجله منتســبو القطــاع الطبــي والصحــي يف مستشــفى الثــورة
وكل املستشــفيات واملراكــز الطبيــة مــن روح وطنيــة وعمــل اصيــل وواع بــروح
املهنــة الطبيــة وقيمهــا القائمــة عــى الخدمــة واملبــادرة االنســانية البحتــة والتفانــي
مــن اجــل االخريــن ضاربــة اروع األمثلــة والقيــم.
حرض اللقاء عضو املجلس السيايس األعىل سلطان السامعي.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ إب
[/19نوفمرب ]2016/صنعاء -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء محافــظ محافظــة إب عبــد الواحــد صــاح.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع يف املحافظــة ومســتوى تقديــم الخدمــات
العامــة فيهــا ،والتطــور الــذي شــهدته آليــات مواجهــة األرضار الناجمــة عــن العدوان
الســعودي األمريكــي والحصــار وآثــاره عــى االقتصاديــات املحليــة واالقتصــاد
الوطنــي.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس بالجهــود التــي يبذلهــا املحافــظ ومــا يمثلــه مــن
شــخصية جامعــة وإداريــة مــع قيــادة املحافظــة وكوادرهــا ورجاالتهــا ممــا أســهم
يف مواجهــة التحديــات التــي تتعــرض لهــا املحافظــة جــراء العــدوان والحصــار
ومواجهــة الضغــط عــى املــوارد والخدمــات نتيجــة النــزوح إليهــا مــن املحافظــات
الجنوبيــة ومــن محافظــة تعــز التــي اســتهدفت القاعــدة وداعــش الســلم واألمــن
االجتماعيــن فيهــا والحيــاة املدنيــة وعرضــت ســكانها وبنيتهــا للخــراب والدمــار
وأعمــال القتــل والســحل وتعطيــل الخدمــات والعمليــة التعليميــة يف املناطــق التــي
طالهــا العــدوان ومرتزقتــه.
حرض اللقاء مدير أمن محافظة إب العميد الركن محمد الشامي.

الرئيس الصماد يستقبل قيادات السلطة احمللية مبحافظة صنعاء
[/19نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم قيــادات الســلطة املحليــة بمحافظــة صنعــاء بحضــور محافــظ
صنعــاء حنــن قطينــة.
جــرى خــال اللقــاء اســتعراض األوضــاع العامــة يف املحافظــة ومديرياتهــا ومــا
اتخذتــه الســلطة املحليــة مــن تدابــر ومعالجــات للمشــاكل املتعلقــة بســر العمليــة
التعليميــة ومعالجــة املشــكالت الناجمــة عــن اســتهداف طــران العــدوان الســعودي
األمريكــي للمــدارس واإلحتياطــات املتعلقــة باســتدامة الخدمــات الصحيــة يف مديــرات
املحافظــة.
وتطــرق اللقــاء إىل الحلــول اآلنيــة ملشــكالت األرايض الخاصــة باملصالــح العامــة
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وتوفــر البنيــة للمرافــق اإلداريــة والخدميــة للمحافظــة واملديريــات.
وناقــش اللقــاء املقرتحــات املتعلقــة بمركــز املحافظــة والتداخــات الحاصلــة يف املهــام
واإلختصاصــات والواجبــات مــع أمانــة العاصمــة وآليــات معالجتهــا وفــق القنــوات
الرســمية ومــن خــال الدراســات العمليــة والتحليليــة لألوضــاع جغرافيــا وســكانيا.
ويف اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمحافــظ صنعــاء وقيــادات
الســلطة املحليــة يف املحافظــة ..مؤكــدا أهميــة اللقــاء بالســلطة املحليــة باملحافظــة
ذات املهمــة اإلســتثنائية ورجالهــا اإلســتثنائيون.
ولفــت إىل أبعــاد اســتهداف العــدوان ملحافظــة صنعــاء وبنيتهــا التحتيــة واســتهدافها
بأعمــال التحريــض والدعايــة وحمــات اإلعــام املســمومة التــي تديرهــا كربيــات
رشكات العالقــات العامــة والقنــوات العامليــة املتورطــة بفعــل املــال الســعودي
والرعايــة األمريكيــة يف العــدوان عــى بالدنــا وشــعبنا للنيــل مــن العاصمــة ومــن
أبنــاء وقبائــل اليمــن ودفــع الشــعب لإلستســام.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس بــدور قبائــل محافظــة صنعــاء ورجاالتهــا وقيادات
الســلطة املحليــة ومــا تقــوم بــه مــن أعمــال إيجابيــة واســتثنائية يف الحفــاظ عــى
الســلم واألمــن اإلجتماعيــن ورفــد الجبهــات باملــال والســاح والرجــال وتعزيــز
الصمــود األســطوري لليمــن يف وجــه تحالــف دويل وعــدوان باغــي وظالــم هدفــه
الوحيــد إركاع اليمــن وشــعبه وإخضاعــه للهيمنــة اإلمربياليــة الجديــدة.
وأعــرب عــن الشــكر والتقديــر للمعالجــات اإلداريــة والحلــول التــي تقدمهــا قيــادات
الســلطة املحليــة يف املحافظــة مراعيــة فيهــا األنظمــة والقوانــن والعمــل مــن خاللهــا
ومراعــاة الظــروف الراهنــة وحساســيتها ومتطلباتهــا.
ووجــه رئيــس املجلس الســيايس األعــى بإعــداد دراســة علميــة جغرافيــة وديموغرافية
تنظرهــا الجهــات القانونيــة والترشيعيــة يف الربملــان واإلدارة املحليــة تعالــج مشــكلة
مركــز املحافظــة ،وأراضيهــا مــن قبــل فــرق عمــل مــن رئاســة الــوزراء وهيئــة
األرايض واملســاحة وتحديــد إســقاطات املصالــح العامــة ومــا تحتاجــه املحافظــة مــن
مرافــق ومصالــح عامــة.
وأشــار إىل اإلســراتيجية التــي تــدار بهــا املعركــة واملواجهــة ومــا نتــج عنهــا مــن
إنجــازات ومــا تحقــق مــن إعجــاز يف إدارة الدولــة والحــرب بموازنــة العــام 2014
ومــن املــوارد الذاتيــة وكــذا مواجهــة العــدوان بالصمــود اإلقتصــادي واملبــادرات
الشــعبية والوطنيــة وإســتهدافه لإلقتصــاد الوطنــي والبنك املركــزي ومحاولــة تجويع
الشــعب للوصــول إىل ذات الهــدف الــذي فشــل فيــه يف الجانــب العســكري وامليدانــي.
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ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل مــا حققتــه املواجهــة والصمــود مــن نجاحــات
بأقــل كلفــة حــرب ومواجهــة يف ســجل الحــروب واملواجهــة اإلنســانية أمــام عــدوان
وتحالــف دويل ..مشــرا إىل املســتقبل املنظــور الكفيــل بمعالجــة املشــاكل املرتاكمــة
عــر العقــود املاضيــة ومنهــا مشــاكل اإلختــاالت املاليــة واإلداريــة ومشــاكل الفســاد
ومــا ترتــب عليــه بالتكاتــف والتكامــل بــن الجميــع مــن أجــل صناعــة مســتقبل
قائــم عــى الشــفافية ومبــادئ الحكــم الرشــيد وتفعيــل القوانــن وفــق املــروع
الحضــاري الــذي تســتحقه اليمــن.
فيمــا أكــد محافــظ صنعــاء اســتمرار العمــل بــروح الفريــق الواحــد يف ســبيل
مواجهــة كل التحديــات اآلنيــة واملســتقبلية ومواجهــة العــدوان ومــا ينتــج عنــه
وتتكامــل الجهــود والوفــاء لتضحيــات الشــهداء.
وأشــار إىل أن قيــادة املحافظــة والســلطة املحليــة تعمــل يف ســبيل معالجــة القضايــا
امللحــة وأولويــات العمــل يف القطــاع التعليمــي واإلحــال الوظيفــي بــدال عــن
املنقطعــن وفــق القوانــن والنظــم وســد اإلحتيــاج يف القطــاع التعليمــي ومعالجــة
مشــاكل األرايض واملصالــح الخاصــة باملحافظــة ..معــرا عــن شــكر الســلطة املحليــة
بمحافظــة صنعــاء للمجلــس الســيايس األعــى ملــا يوليــه مــن إهتمــام باملحافظــة
وأبنائهــا ومصالحهــا وتقديرهــم ملــا تقدمــه مــن جهــود يف مواجهــة العــدوان
والحصــار وتبعاتهمــا.
وقــد عــرت قيــادات الســلطة املحليــة بمحافظــة صنعــاء عــن تقديريهــا بإســتجابة
املجلــس الســيايس األعــى لحــل مشــكالت املحافظــة ومديرياتهــا ومــا يوليــه مــن دعم
رغــم الظــروف الحساســة والبالغــة التعقيــدات الناتجــة عــن العــدوان والحصــار.
وأكــدوا إدراكهــم التــام بأهــداف العــدوان عــى اليمــن وشــعبه ومخططاتــه املتجــددة
اليــوم يف اســتهداف حــارضة اليمــن ومحيطهــا وعمقهــا الســكاني والجغــرايف
ووحدتهــا الوطنيــة واإلجتماعيــة مــن أجــل اضعــاف اليمــن وتمزيقــه.
وأشــاروا إىل مــا تحقــق مــن وعــي تجــاوز حــدود املتوقــع يف صفــوف كافــة أبنــاء
اليمــن رغــم الهجمــة املنظمــة والرشســة عــى الوعــي العــام منــذ ســنني قبــل
العــدوان ومــا تواجهــه اليمــن مــن حــرب إعالميــة بدرجــة أساســية تســتهدف
الوحــدة اإلجتماعيــة والوعــي والضمــر الوطنــي الصامــد والصابــر والواعــي.
وجــددت قيــادات محافظــة صنعــاء التأكيــد عــى أن الجميــع يقــف صفــا واحــدا
يف مواجهــة العــدوان وأن الصــر والصمــود هــو أقــل مــا يمكــن أن يقــدم إكرامــا
للصمــود والثبــات واإلنتصــارات التــي يســطرها أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف
جبهــات العــزة والشــموخ ووفــا ًء لتضحيــات الشــهداء والجرحــى.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي اللجنة العليا ملتابعة احلملة
الوطنية لدعم البنك املركزي
[/19نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم اللجنــة العليــا ملتابعــة الحملــة الوطنيــة لدعــم البنــك املركــزي
اليمنــي برئاســة القائــم بأعمــال رئيــس الــوزراء طــال عقــان وعضويــة عــدد مــن
أعضــاء مجلــس القائمــن بأعمــال الــوزراء والجهــات ذات العالقــة.
ويف اللقــاء عــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الشــكر والتقديــر للجهــود التي
بذلتهــا اللجنــة يف هــذا املــروع الوطنــي الكبــر وتحقيــق هدفــه املتمثــل يف كــر
هجمــة العــدو عــى اإلقتصــاد الوطنــي والبنــك املركــزي يف محاولتــه للنيــل مــن
الصمــود والصــر اليمنــي.
وقــال « لقــد مثلــت الصــورة الرائعــة للمشــاركة الشــعبية الفعالــة واملتفانيــة مــع
حملــة دعــم البنــك املركــزي واحــدة مــن الصــور العزيــزة عــى قلــب كل يمنــي حــر
بمــا مثلتــه مــن حــب ووالء لليمــن واالنتصــار يف معركــة الكرامــة وتقديــم صــورة
مــن صــور الصمــود واملســاهمة الشــعبية يف كل محافظــة ومديريــة وقريــة مــن
قــرى اليمــن ومــن كل رشيحــة مــن الرشائــح اإلجتماعيــة الواعيــة بحقيقــة العــدوان
وأهدافــه ومــا مثلتــه الحملــة مــن رد شــعبي ووطنــي عــام عــى أعتــى مرحلــة مــن
مراحــل العــدوان والحصــار أرادت الوصــول إىل لقمــة ومعــاش كل مواطــن «.
ونقــل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أعضــاء اللجنــة تحيــات قائــد الثــورة
وشــكره ملــا بذلــوه مــن جهــود يف ســبيل إنجــاح الحملــة وأهدافهــا الوطنيــة القائمــة
عــى تعزيــز املشــاركة الشــعبية وتوحيــد الجهــود وإيصــال الرســالة إىل العــدوان
وتحالفــه.
هــذا وقــد أقــرت اللجنــة العليــا ملتابعــة الحملــة الوطنيــة لدعــم البنــك املركــزي
اليمنــي إختتــام فعاليــات دعــم البنــك املركــزي وتوجهــت اللجنــة بخالــص الشــكر
والتقديــر للشــعب اليمنــي واملواطنــن الرشفــاء الذيــن بــادروا بالتربعــات لدعــم
البنــك املركــزي وســجلوا بذلــك أروع املواقــف الوطنيــة حــن آثــروا املصلحــة العامــة
ـح ألبلــغ
عــى مصالحهــم الخاصــة وأعلــو مــن شــأن هــذه املصلحــة يف تجســي ٍد واضـ ٍ
معانــي الوطنيــة والبــذل والعطــاء.
ودعــت اللجنــة املواطنــن إىل اإلســتمرار يف اإليــداع يف حســاباتهم يف البنــوك الخاصــة
ومكاتــب الربيــد وفتــح حســابات جديــدة والتخفيــف مــن الســحوبات النقديــة يف
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الوقــت الراهــن لحــن إســتقرار األوضــاع املاليــة يف البــاد وإنتظــام الــدورة النقديــة
للعملــة الوطنيــة.

الرئيس الصماد يستقبل االحتادات والنقابات العمالية
[/19نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم قيــادات االتحــادات والنقابــات العماليــة والوظيفيــة يف الجمهوريــة
بحضــور رئيــس اللجنــة االستشــارية السياســية للمجلــس الســيايس األعــى مجاهــد
القهــايل واألمــن العــام لالتحــاد العــام لنقابــات عمــال اليمــن عــي بامحيســون
ورئيــس اتحــاد نقابــات موظفــي الجهــاز االداري للدولــة محمــد عبــد اللــه البابــي،
وقيــادات النقابــات واالتحــادات يف املؤسســات.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن ســعادته الغامــرة وكل اعضــاء املجلــس
الســيايس األعــى بمــا مثلتــه االتحــادات والنقابــات مــن لوحــة وطنيــة حيويــة مفعمة
بالنضــال والــر والثبــات وقدمــت التضحيــات وحافظــت عــى املؤسســات مــن
االنهيــار وصمــدت يف وجــه القصــف واالســتقطاب واإلغــراءات ..مشــرا اىل طبيعــة
املرحلــة اليــوم واســتثنائيتها وخطــورة الوضــع الراهــن ومــا يخطــط لــه العــدوان
مــن اســتثمار بعــض النقــاط يف محاولــة تحقيــق اي انتصــار وكــر كل محاولــة
إلحــال الســام.
واســتعرض رئيــس املجلــس املبــادرات املتتاليــة إلحــال الســام والســعي اليــه دومــا
وتقديــم التنــازالت مــن اجلــه ..مؤكــدا ان امريــكا التــي اعلــن العــدوان والحصــار
عــى اليمــن منهــا هــي التــي تعيــق الســام وان بقيــة التحالــف ال يمثلــون اكثــر مــن
ادوات يف لعبتهــا وعدوانهــا ضــد اليمــن.
وقــدم رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رشحــا ألبعــاد املخطــط الجــاري تنفيــذه هذه
االيــام مــن قبــل العــدوان واهميــة التكاتــف مــن اجــل افشــاله واســتكمال االنتصــار
الحقيــق بــكل يمنــي صمــد عىل مــدى عــام ونصــف مــن العــدوان واملجــازر والدمار..
مؤكــدا ان رهــان العــدوان عــى الجبهــة الداخليــة هــو االخطــر وان الوعــي العــام
والثبــات الــذي تجســد احــد صــورة النقابــات واالتحــادات يبــر دومــا باالنتصــار
الكبــر لشــعب عظيــم قيمــه هــي املحبــة والســام واإلخــاص واإليمــان قبــل كل يشء.
واكــد رئيــس املجلــس عــى الحــرص الدائــم والعميــق عــى احــال الســام مهمــا
كانــت الطعنــات التــي توجــه يف الظهــر وان الرهــان هــو عــى الداخــل اليمنــي الــذي
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يصــر ويضحــي وليــس عــى مجلــس االمــن الــذي رشعــن للعــدوان بعــد انطالقــه
عــى اليمــن وال عــى املنظمــات الدوليــة العاجــزة ..مســتعرضا ابعــاد املؤامــرة
االقتصاديــة ومــا تــم اتخــاذه مــن قــرارات برعايــة امريكيــة بحــق البنــك املركــزي يف
ســبيل افشــال الجبهــة الداخليــة ومــا يتــم مراعاتــه يف ســبيل معالجــة هــذه املؤامــرة
وابعادهــا ومــا اثبتــه الشــعب مــن روح وطنيــة مخلصــة ومــا قدمــه مــن رســالة
واعيــة يف االســتجابة لدعــم البنــك املركــزي.
وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى التأكيــد عــى ان املجلــس يراعــي حقــوق
العمــال واملوظفــن وان الشــائعات لــن تنــال مــن صــر ووطنيــة الرشيحــة الوطنيــة
الكبــرة والصامــدة كبقيــة ابنــاء الشــعب وان حقوقهــم محفوظــة وان املســتقبل
القريــب كفيــل بحــل مشــكالت املــايض والحــارض وتثبيــت وتعزيــز الحقــوق املاليــة
والوظيفيــة لــكل منتســبي القطاعــات العماليــة واالداريــة يف الدولــة والقطــاع العــام
والخــاص.
وعــر رئيــس املجلــس عــن شــكره وتقديــره واملجلــس الســيايس ملــا يقدمــه منتســبوا
النقابــات وقياداتهــا واالتحــادات مــن رؤى وحلــول ومبــادرات نوعيــة ..مؤكــدا انهــا
ســتؤخذ بيعــن اإلعتبــار يف الدرايــة والتحليــل والتنفيــذ بالرشاكــة مــع االتحــادات
والنقابــات وممثليهــا.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اىل ان االمــل الحقيقــي مرتبــط بتعزيــز
جبهــة الداخــل واملعالجــات املشــركة واملخطــط لهــا للمشــكالت املرتاكمــة منــذ عقــود
ومعالجــات مشــكالت اليــوم ومــا ينتــج عــن العــدوان والحصــار مــن تبعــات.
واســتعرض رئيــس اللجنــة االستشــارية السياســية للمجلــس الســيايس األعــى مجاهد
القهــايل يف اللقــاء مــا تــم انجــازه بالتعــاون بــن قيــادات النقابــات واالتحــادات يف
ســبيل مواجهــة العــدوان والســعودي االمريكــي والحصــار وايصــال صــوت اليمــن اىل
االتحــادات والنقابــات العامليــة ورشح تداعيــات العدوان الســعودي االمريكــي والحصار
عــى الرشائــح االجتماعيــة والعماليــة ومــا لحــق القطــاع االقتصــادي واإلنتاجــي مــن
ارضار وخســائر يف البيئــة االقتصاديــة وفــرص العمــل واتســاع دائــرة الفقــر وارضار
لحقــت بالجهــود الدوليــة يف التنميــة يف اليمــن عــر العقــود املاضيــة.
واشــار القهــايل اىل مــا ســتعمل عليــه االتحــادات والنقابــات مــن برنامــج ضغــط
دويل للمطالبــة بلجــان تحقيــق دوليــة قانونيــة وجنائيــة محايــدة للتحقيــق يف مجــازر
العــدوان الســعودي االمريكــي وتحالفــه ضــد اليمــن واخرهــا مجــزرة الصالــة الكربى
بصنعــاء ..منوهــا اىل مــا يمثلــه بيــان مســقط االخــر مــن اثبــات رغبــة الجانــب
اليمنــي يف تحقيــق الســام والســعي اليــه مهمــا كانــت التضحيــات واالنتصــار لقيــم
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الخــر والســام والعمــل مــن اجــل املســتقبل والحفــاظ عــى الوحــدة الوطنيــة وعــى
اســتقالل وحريــة وكرامــة اليمــن وشــعبه العزيــز.
واســتعرض االمــن العــام التحــاد عمــال اليمــن عــي بامحيســون مــا يمثلــه االتحــاد
مــن ثقــل نوعــي عــى املســتوى املحــي والعربــي والــدويل ووقوفــه ومنتســبيه يف
 15نقابــة عامــة عــى مســتوى الوطــن اىل جانــب الوطــن اليمنــي ضــد العــدوان
والحصــار وتأييــد االتحــاد لقيــام املجلــس الســيايس األعــى والعمــل عــى ان تخــرج
اليمــن منتــرة ضــد العــدوان وتحالفــه ومــا يتجســد مــن وعــي عمــايل عــايل
ووطنــي دائمــا بأهــداف العــدوان عــى اليمن..واشــار بــا محيســون اىل املطالــب
العماليــة واألليــات الكفيلــة بإنجازهــا والتحديــات االقتصاديــة التــي خلقهــا العــدوان
والحصــار وســبل تجاوزهــا بتكاتــف الجميــع.
وقــدم رئيــس اتحــاد نقابــات موظفــي الجهــاز اإلداري للدولــة محمــد البابــي عرضــا
للمشــاريع واملبــادرات التــي انجزتهــا النقابــة يف ســبيل مواجهــة العــدوان وخاصــة يف
بعــده االقتصــادي وتعزيــز املــوارد وااليــرادات العامــة للدولــة وفــق رؤيــة ودراســة
تحليليــة عمليــة وممكنــة التطبيــق.
واكــد البابــي عــى ان نقابــات موظفــي الجهــاز االداري للدولــة تشــكل مــع منتســبيها
جبهــة واحــدة يف مواجهــة العــدوان وتداعياتــه وان الجميــع عــى وعــي بحقيقــة
املؤامــرة التــي اســتهدفت اليمــن وابعادهــا وان املســتقبل كفيــل بتحقيــق كل تطلعات
ابنــاء اليمــن ..مشــرا اىل التضحيــات التــي قدمهــا منتســبو الجهــاز اإلداري للدولــة
وســقوط العديــد منهــم يف مقــار اعمالهــم شــهداء تحــت تأثــر الغــارات والقصــف
بالطــران وصمــود الجميــع يف اعمالهــم ويف عمليــة تالحــم مــع الجبهــات مــن اجــل
الحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة وكيانهــا الــذي اســتهدف بقــوة مــن العــدوان
وتحالفــه.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يناقش مع حمافظ عمران أوضاع
احملافظة
[/22نوفمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء محافــظ
عمــران فيصــل جعمان.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس يف اللقــاء بمــا تقدمــه محافظــة عمــران ورجالهــا
وقبائلهــا مــن أمثلة حيــة يف مواجهــة الغــزو واالحتــال والتصــدي للعدوان الســعودي
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األمريكــي عــى اليمــن ..منوهــا بمــا ترفــد بــه املحافظــة وقبائلهــا جبهــات القتــال
مــن دعــم حيــوي ومتجــدد باملــال والرجــال والعتــاد ومــا يســجله أبنــاء املحافظــة
مــن بطــوالت وطنيــة يف مختلــف الجبهــات.
وجــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع العامــة يف محافظــة عمــران والجهــود التــي
تبذلهــا قيــادة املحافظــة والســلطة املحليــة يف ســبيل إنجــاح العمليــة التعليميــة
ومواجهــة األرضار التــي تلحقهــا غــارات طــران التحالــف الســعودي األمريكــي عــى
بالدنــا ومــا تتعــرض لــه املحافظــة بشــكل دائــم مــن االســتهداف املمنهــج للعــدوان
وأدواتــه التــي تريــد اســتمرار املحافظــة وأبنائهــا رهــن الجهــل والتخلــف والفقــر.
واســتعرض اللقــاء برنامــج العمــل الــذي تنفــذه قيــادة املحافظــة والســلطة املحليــة
لتطويــر أعمــال القضــاء وتوســيع نشــاطه يف املحافظــة وتفعيــل القوانــن واألنظمــة
وتكامــل األدوار بــن املؤسســات الرســمية والســلطة املحليــة والشــخصيات االجتماعية
ملواجهــة األزمــة االقتصاديــة واســتهداف االقتصــاد الوطنــي مــن قبــل العــدوان.
كمــا ناقــش اللقــاء أعمــال التنســيق مــن أجــل إنجــاح العفــو العــام واســتقبال
العائديــن مــن املغــرر بهــم مــن أبنــاء املحافظــة.
حرض اللقاء الشيخ سلطان السامعي عضو املجلس السيايس األعىل.

الرئيس الصماد يلتقي وكيل حمافظة صعدة
[/07ديسمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء وكيــل
محافظــة صعــدة صالــح جــراد وعــدد مــن اعضــاء الســلطة املحليــة باملحافظــة.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع االنســانية املتفاقمــة يف املحافظــة التــي تشــهد
اســتهدافها مكثفــا خــال االيــام املاضيــة وصلــت حــد القــاء القنابــل العنقوديــة
املحرمــة دوليــا عــى املناطــق الســكنية يف مركــز املحافظــة.
وتطــرق اللقــاء اىل التضحيــات الجســيمة التــي يقدمهــا ابنــاء املحافظــة واملبــادرات
الوطنيــة العاليــة التــي يســجلونها يف كل املواقــف يف ســبيل انتصــار اليمــن يف معركتــه
مــن اجــل الحريــة والكرامــة واالســتقالل.
واســتعرض اللقــاء الجهــود التــي تبذلهــا الســلطة املحليــة وقيــادة املحافظــة مــن
اجــل توفــر الخدمــات االساســية والرعايــة الصحيــة ملواطنــي املحافظــة واالرس
النازحــة التــي يهــدم القصــف الصاروخــي وطــران العــدوان االمريكــي الســعودي
منازلهــم ويدمــر مزارعهــم ووســائل عيشــهم منــذ اول ايــام العــدوان ومــا نتــج عنــه
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مــن ســوابق اجراميــة تاريخيــة اعلنــت محافظــة صعــدة بأكملهــا منطقــة عمليــات
عســكرية مفتوحــة.
وناقــش اللقــاء األفــكار واالمكانيــات املتاحــة للحــد مــن تداعيــات االزمــة االقتصادية،
واســتمرار العمليــة التعليميــة ورعايــة االمومــة والطفولة.
وتطــرق اللقــاء اىل نشــاط املكاتــب التنفيذيــة يف املحافظــة ومــا نفذتــه مــن برامــج
الســتمرار العمــل والقيــام بواجباتهــا بعــد ان دمــر العــدوان البنيــة التحتيــة يف
املحافظــة ومرافــق الخدمــات ومقــار املؤسســات.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي ممثلي القطاع البنكي
واملصريف يف اليمن
[/12ديسمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب رئيــس
املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وعضــو املجلــس مبــارك املشــن ورئيــس مجلــس
الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور ووزيــر املاليــة صالــح شــعبان يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء اليــوم ممثلــو القطــاع البنكــي واملــريف يف اليمــن.
ويف اللقــاء أعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الفخــر واإلعتــزاز بالقــدرات
اليمنيــة البنكيــة واملرصفيــة ووالئهــا للوطــن النابــع مــن عمــق اإليمــان واإلخــاص.
وأشــار إىل الجهــود التــي بذلــت طــوال الفــرة ماضيــة للحفــاظ عــى حياديــة البنــك
املركــزي ومهنيتــه التــي لــم تمــس مــن أجــل تجنيــب الوطــن اإلســتهداف اإلقتصادي
يف ســياق العــدوان والحــرب الشــاملة التي شــنت عــى اليمــن وشــعبه وإرصار العدوان
وتحالفــه عــى إســتخدام كل األوراق بعــد فشــله يف الجبهــة امليدانيــة واســتهداف البنك
وكل املــوارد وتضييــق الخنــاق عــى الشــعب اليمنــي الــذي ينتــر يف معركتــه بالصرب
والثبــات منطلقــا مــن إيمانــه وعدالــة مظلوميتــه ومعرفتــه العميقــة بعــدوه التاريخي
وهــو مــا كــر املعادلــة وخلــق معادلــة جديــدة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن امللــف اإلقتصــادي اليــوم بيــد الحكومــة
وأجهزتهــا املختصــة التــي نالــت ثقــة الربملــان ..الفتــا إىل الســجل الوطنــي للقــوى
اإلقتصاديــة الوطنيــة واملؤسســة البنكيــة واملرصفيــة اليمنيــة يف مواجهــة العــدوان
ومؤامرتــه ودورهــا يف تثبيــت اإلقتصــاد الوطنــي وأثــر كل ذلــك يف حــارض اليمــن
ومســتقبله.
فيمــا أشــاد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالقــدرات املاليــة واإلداريــة
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واملرصفيــة اليمنيــة ومــا تمثلــه الكفــاءات يف حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي مــن روح
وطنيــة ســتعمل عــى تعزيــز التكامــل يف مواجهــة العــدوان واملؤامــرة اإلقتصاديــة.
وأشــار الدكتــور لبــوزة إىل الخيــارات والبدائــل التــي يتــم العمــل عليهــا مــن أجــل
خلــق بيئــة إقتصاديــة تقــوم عــى الثقافــة البنكيــة واملرصفيــة وحــل أزمــة املرتبــات..
منوهــا بــدور املوظفــن الذيــن جســدوا واحــدة مــن نمــاذج الصــر والثبــات والتحمل
يف هــذه األزمــة.
مــن جانبــه أكــد رئيــس مجلــس الــوزراء أهميــة الرشكــة الحقيقيــة بــن القطــاع
الحكومــي والخــاص والحفــاظ عــى القطــاع الخــاص املهــم والحيــوي والــذي
ســيتعزز بالتشــارك والتكامــل يف مواجهــة مشــكالت اليــوم والتعامــل مــع املرحلــة
املؤقتــة والبنــاء عــى آليــات العمــل الكفيلــة بالتعاطــي مــع الحلــول والبدائــل
والرتكيــز عــى حمايــة الجبهــة الداخليــة ومــا تواجهــه مــن اســتهداف عقــب فشــل
العــدوان يف الجبهــة العســكرية.
بــدوره قــدم وزيــر املاليــة إحاطــة بأبعــاد املشــكلة اإلقتصاديــة الحاليــة ومثيالتهــا
يف الظــروف اإلعتياديــة واإلســتثنائية ويف ظــل العــدوان ومؤامراتــه ومــا يقــوم بــه
بشــكل مســتمر يف توظيــف الســيولة النقديــة والثقــة البنكيــة واملرصفيــة يف العــدوان
العميــق عــى الشــعب اليمنــي.
وأشــار إىل الجهــد املتميــز وغــر املســبوق الــذي قدمــه البنــك املركــزي اليمنــي
يف مواجهــة التحديــات حتــى تــم إســتهدافه بشــكل مبــارش باإلجــراءات املعروفــة
ومحاولــة نقلــه ومــا ســجله الشــعب اليمنــي مــن انتصــار كبــر بالصــر والثقــة
واإليمــان يف مواجهــة مثــل هــذا التحــدي.
وتطــرق الوزيــر شــعبان إىل املحــاور التــي ســيتم العمــل عليهــا بالرشاكــة والتكامــل
بــن الجميــع مــن أجــل معالجــة مشــكلة الســيولة النقديــة ودعــم جبهــات الدفــاع
عــن الوطــن وفــق تقديــرات املوقــف وإدارة األزمــة وتعزيــز الوعــي والثقافــة البنكيــة
واملرصفيــة عــر جملــة مــن اإلجــراءات واملعالجــات الجــاري العمــل عليهــا.
واســتعرض وكيــل البنــك املركــزي اليمنــي عــي الشــماحي ،اآلثــار املرتتبــة عــى
الحصــار عــى التحويــات البنكيــة وتعزيــز أرصــدة البنــوك يف الخــارج واملشــكالت
الناتجــة عــن الضغــط الســلعي والعــرض والطلــب ومــا يتــم العمــل عليــه مــن
آليــات عمــل مشــركة والتقييــم الدائــم للمتطلبــات املرصفيــة.
ولفــت إىل الشــائعات والحــرب النفســية التــي توجــه إىل الداخــل وتســتهدف الوضــع
البنكــي واملــريف.
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يف حــن أكــد ممثلــو القطــاع البنكــي واملــريف والرصافــن إســتعداد القطــاع
اإلســتمرار يف التعامــل اإليجابــي والبنــاء والحــد مــن املشــكالت الناتجــة عــن تدخــات
العــدوان واملؤامــرة اإلقتصاديــة عــى الوطــن والشــعب اليمنــي.
وأشــادوا بتشــكيل الحكومــة ومباركــن نيلهــا الثقــة الربملانيــة ..الفتــن إىل الكــوادر
اإلقتصاديــة واملرصفيــة واإلداريــة التــي تزخــر بهــا حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي.
واســتعرضوا املشــكالت املرتاكمــة التــي فرضهــا العــدوان مــن أول أيامــه واســتهدف
التحويــات املاليــة وفــرض حصــار مــايل غــر مســبوق ومــا وفرتــه البنــوك والقطــاع
املــريف مــن حلــول ومعالجــات يف حــدود املتــاح وكــر أهــداف العــدوان ومؤامراتــه.
وأشــاروا إىل املســاهمات واملبــادرات التــي قدمــت يف ســبيل ذلــك مــن البنــوك
والرصافــن ومــا نتــج عــن التواصــل الدائــم بــن القطــاع الرســمي والبنكــي واملرصيف
والرصافــن مــن حلــول ومعالجــات عــززت ثبــات أســعار الــرف.
مــن جهتــه أكــد القائــم بأعمــال رئيــس جهــاز األمــن القومــي اللــواء عبــد الــرب
جرفــان أن الجهــاز ســيعمل وفــق رؤيــة يقدمهــا القطــاع املــريف تبنــى عــى
الرشاكــة والتكامــل واملســاهمة اإليجابيــة يف الحافــظ عــى ســامة البيئــة اإلقتصاديــة
واإلســتثمارية واســتدامتها كونهــا هــدف وغايــة الجميــع.
ولفــت إىل أن التحليــل الدائــم للمعطيــات واملشــكالت يؤكــد أن كثــر مــن مشــاكل
القطــاع املــريف تعــود إىل العــدوان وأســاليبه والشــائعات ..مؤكــدا أن العمــل املبنــي
عــى التكامــل والتشــارك بــن الجميــع ســيعالج كثــر مــن املشــكالت.
حــر اللقــاء مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد ومثــي اللجنــة
اإلستشــارية اإلقتصاديــة للمجلــس الســيايس األعــى.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس وأعضاء هيئة رئاسة جملس النواب
اجلديدة
[/14ديسمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى عــي الراعــي وأعضــاء هيئــة
رئاســة املجلــس الجديــدة.
وبــارك رئيــس املجلــس الســيايس األعــى لرئاســة املجلــس املنتخبــة ثقــة أعضــاء
الربملــان بإنتخابهــم لرئاســة مجلــس النــواب الــذي يمثــل أحــد الركائــز الوطنيــة يف
مواجهــة املؤامــرة عــى اليمــن والشــعب اليمنــي وحريتــه واســتقالله.
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وأكــد أن التكامــل والتجانــس القائــم بــن املجلــس الســيايس األعــى ومجلــس النــواب
خــال هــذه املرحلــة يشــكل عنوانــا لجبهــة مــن أهــم جبهــات الصمــود والتــي
يعززهــا صمــود وتأييــد الشــعب اليمنــي الصابــر واملنتــر بإرادتــه وصالبتــه أمــام
أعتــى املؤامــرات ،وشــكل مــن أبشــع أشــكال العــدوان الــذي شــن عــى بلــد وشــعب
يف التاريــخ اإلنســاني.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن العــدوان إرتكــب أبشــع املجــازر
بحــق املدنيــن األبريــاء ودمــر األعيــان املدنيــة وفــرض الحصــار الــري والبحــري
والجــوي واســتهدف اإلقتصــاد ولقمــة عيــش الشــعب اليمنــي لتحقيــق أهــداف
الهيمنــة واإلســتبداد العاملــي وتفتيــت اليمــن وتقســيمه ومنعــه مــن الحيــاة الطبيعيــة
واملســتقرة واللحــاق بركــب التحــر والتطــور.
وثمــن عاليــا الــدور الوطنــي واألمثلــة الحيــة التــي رضبهــا أعضــاء مجلــس النــواب
يف ســبيل اإلنتصــار للقضيــة اليمنيــة والوقــوف يف وجــه العــدوان الســعودي األمريكي
واملبــادرات التــي قامــوا بهــا ومــا يتحملــوه مــن أعبــاء ومخاطــر يف ســبيل الحفــاظ
عــى الــدور الوظيفــي الدســتوري ملجلــس النــواب وتخطــي املؤامــرة التــي اســتهدفته
للنيــل مــن اليمــن يف الحــرب الشــاملة التــي تشــن عليــه.
فيمــا أعــرب رئيــس مجلــس النــواب عــن ســعادة رئاســة مجلــس النــواب وأعضــاء
املجلــس بمــا يتحقــق لليمــن مــن إنتصــارات حقيقيــة ومــا يقــوم بــه املجلــس مــن
أعمــال وفــق الدســتور والقوانــن.
وثمــن الــدور النضــايل الكبــر والبالــغ األثــر ألعضــاء مجلــس النــواب الذيــن
يحرصــون عــى أن يمثلــوا الشــعب اليمنــي أفضــل تمثيــل وأن يكونــوا عنــد مســتوى
املســئولية ..مشــرا إىل مــا يتحملــه العالقــون منهــم يف الخــارج مــن ضغــوط ومــا
يبذلونــه مــن جهــود يف ســبيل البقــاء عــى إتصــال دائــم مــع املجلــس وأعمالــه
وإرســال رســائل التصويــت والقيــام بواجباتهــم وتأكيدهــا بالصــوت والصــورة
والكتابــة لتســتمر رشعيــة املجلــس ونصابــه كامــل وغــر منقــوص وهــو مــا يتحقــق
يف كل أعمــال التصويــت والجلســات التــي تعقــد.
واســتعرض رئيــس مجلــس النــواب جملــة مــن القضايــا وامللفــات التــي يعمــل
املجلــس عليهــا ومــا اســتوعبه مــن توجيهــات املجلــس الســيايس األعــى ويعمــل عليــه
للحفــاظ عــى الجبهــة الداخليــة واملؤسســة الترشيعيــة يف الوطــن.
وتنــاول األخ يحيــى عــي الراعــي األدوار التكامليــة التــي ســبق وعمــل عليهــا املجلــس
مــن تحقيــق الرشاكــة يف الــرأي وإتخاذ القــرار مــع املؤسســات الوطنية والشــخصيات
اإلجتماعيــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي واملنظمــات واألحــزاب والتنظيمات السياســية
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ومــا يفــي إليــه ذلــك مــن تحقيــق التفاعــل البنــاء واإليجابــي الــذي يحقــق
اإلســتقرار اإلجتماعــي والســيايس واإلقتصــادي.
مــن جانبهــم عــر أعضــاء رئاســة مجلــس النــواب عــن استشــعار الجميــع يف املجلس
للــدور الوطنــي اإلســتثنائي الــذي يجــب أن يقــوم بــه الجميــع يف ســبيل تحقيــق
اإلنتصــار الــذي يســتحقه اليمــن والشــعب اليمنــي الصابــر والصامــد.
وأشــاروا إىل التفاعــل البنــاء بــن أعضــاء مجلــس النــواب وقواعدهــم اإلنتخابيــة
وعامــة الشــعب امللتــف حــول مجلــس النــواب والقيــادة السياســية للوطــن ومــا
يمثلــه ذلــك مــن دعــم للجهــود املؤسســية والتكامــل ملواجهــة كل التحديــات وآخرهــا
التحــدي اإلقتصــادي واملؤامــرة عــى لقمــة عيــش املواطنــن ورواتــب املوظفــن.
ولفــت أعضــاء رئاســة مجلــس النــواب إىل مــا ســيقوم بــه الربملــان مــن أدوار لحشــد
الطاقــات والتخطيــط إلعــادة البنيــة التحتيــة وتفــادي أي مشــكالت أو عــدوان يواجــه
الوطــن مســتقبال.
وأكــد رئيــس مجلــس النــواب وأعضــاء رئاســة املجلــس أن رئاســة وأعضــاء مجلــس
النــواب ســيكونون عونــا للمجلــس الســيايس األعــى وتحقيــق التكامــل الطبيعــي
واالســتثنائي يف هــذه املرحلــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ اجلوف
[/14ديسمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم محافــظ الجــوف ســام املالحــي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة مصفوفــة األولويــات يف املحافظــة التــي أعدتهــا
قيــادة الســلطة املحليــة وتعمــل مــن خاللهــا عــى معالجــة األوضــاع االجتماعيــة
واالقتصاديــة والتعليميــة والصحيــة يف املحافظــة التــي عاشــت عقــود من االســتهداف
املنظــم واإلفقــار قبــل ان يســتهدفها العــدوان بشــكل مبــارش مؤخــرا.
وتطــرق اللقــاء اىل املعالجــات التــي اتخذتهــا الســلطة املحليــة لضمــان اســتمرار
العمليــة التعليميــة وســد الفــراغ الــذي تركــه انقطــاع بعــض العاملــن يف الحقــل
التعليمــي نتيجــة العــدوان واملبــادرات االهليــة والطوعيــة التــي عملــت عــى اســتكمال
البنيــة الوظيفيــة يف القطــاع التعليمــي وحققــت اســتمرار التعليــم يف جميــع مــدارس
املحافظــة.
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وناقــش اللقــاء الخطــط التــي يعمــل املجلــس الســيايس األعــى وفقهــا لبنــاء برنامــج
تدخــل تنمــوي وتطويــري يف املحافظــة بنــاء عــى دراســة وتحليــل للوضــع وإعــادة
تقييــم مزمــن ومرحــي وبمــا يتمــاىش مــع كل االحتمــاالت يف ظــل االســتقرار والســام
املنشــود او اســتمرار العــدوان والحصــار.
وأشــاد اللقــاء بمــا يحققــه أبنــاء املحافظــة ورجاالتهــا مــن مواقــف وطنيــة مخلصــة
ومــا يســجلونه مــن وعــي وطنــي بحقيقــة العــدوان وأهدافــه وابعــاد اســتهداف
محافظــة الجــوف تاريخيــا واملســتقبل املنظــور للمحافظــة وابنائهــا الذيــن انتــروا
عــى العــدوان يف كل الجبهــات ويف مقدمتهــا جبهــة الوعــي والحفــاظ عــى العمليــة
التعليميــة.

الرئيس الصماد يلتقي حمافظ احلديدة
[/14ديسمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم محافــظ محافظــة الحديــدة حســن أحمــد الهيــج.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة الوضــع اإلنســاني يف املحافظــة التــي تشــهد اســتهدافا
مكثفــا مــن قبــل العــدوان الســعودي األمريكــي الــذي طــال مصــادر العمــل والــرزق
األساســية ألكــر رشيحــة مــن أبنــاء املحافظــة العاملــن يف القطاعــن الزراعــي
والســمكي.
وناقــش اللقــاء الخطــوات واملعالجــات التــي اتخذتهــا الســلطة املحليــة يف ســبيل الحد
مــن تدهــور الوضــع اإلنســاني ومعالجــة اعــراض االزمــة االقتصاديــة عــى املحافظــة
وابنائهــا ،وكــذا ســبل توســيع نشــاط الســلطة املحليــة يف هــذه الجوانــب وجوانــب
التفاعــل مــع املجتمــع املحــي وفــق املتغــرات التــي يفرضهــا العــدوان والحصــار
واهميــة تعزيــز وجــود الســلطة املحليــة يف كامــل مديريــات املحافظــة.
وتطــرق اللقــاء اىل ســر العمليــة التعليميــة يف املحافظــة واهميــة الحفــاظ عــى
اســتقرارها يف كافــة املســتويات واملراحــل وتخفيــف االرضار التــي لحقتهــا جــراء
العــدوان وخاصــة يف املديريــات الســاحلية ويف جامعــة الحديــدة.
وثمــن اللقــاء جهــود املكاتــب التنفيذيــة والســلطة املحليــة يف املحافظــة يف اســتمرار
تقديــم الخدمــات والحفــاظ عــى اســتقرار العمــل ومواجهــة املشــكالت الصحيــة
واالحتياجــات املحليــة واســتقرار االعمــال اليوميــة واالســتثنائية يف املحافظــة.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير الزراعة والري
[/17ديسمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم وزيــر الزراعــة والــري غــازي أحمــد محســن.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة اآلليــات التــي ســتعمل وزارة الزراعــة والــري مــن
خاللهــا لتنفيــذ برنامجهــا اإلســتثنائي يف ســياق برنامــج حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي
ومــا يتطلــب ذلــك مــن دعــم مــن املجلــس الســيايس األعــى وتكامــل الجهــود يف
ســبيل إحتــواء تداعيــات العــدوان عــى القطــاع الزراعــي والعاملــن فيــه.
واســتعرض اللقــاء الجهــود التــي تبذلهــا املنظمــات الدوليــة يف الجانــب الزراعــي
والغذائــي ومــا يمكــن اإلســتفادة منــه واحتــواء تداعياتــه مــن اآلثــار والصعوبــات
اآلنيــة واملســتقبلية عــى املــوارد الزراعيــة واملائيــة.
وتســلم رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــن وزيــر الزراعــة والــري تقريــر موجــز
عــن خطــط وبرامــج الــوزارة خــال الفــرة الحاليــة والتــي ســتعمل مــن خاللهــا
عــى تنفيــذ برنامجهــا وتفعيــل طاقاتهــا ومعالجــة املشــكالت واإلســتفادة مــن
الجهــود والخــرات الرتاكميــة للقــدرات والكفــاءات يف الــوزارة وقطاعاتهــا وهيئاتهــا
املختلفــة ومــن اإلتحــاد الزراعــي وتجاربــه الناجحــة.
كمــا ناقــش اللقــاء املعالجــات املمكنــة ملشــاكل املبيــدات واألســمدة الزراعيــة
وتأثرياتهــا عــى املخــزون املائــي والرتبــة الزراعيــة وســبل اإلســتفادة مــن الدراســات
والبحــوث يف هــذا الجانــب وتعزيــز جوانــب الحمايــة والرقابــة وعــدم التهــاون فيهــا.
وأكــد اللقــاء أهميــة الجــودة يف العمــل والتخطيــط ،وتحقيــق النتائــج امللموســة مــن
قبــل املواطنــن وبيئــات العمــل املســتهدفة يف برامــج الــوزارة وهيئاتهــا وقطاعاتهــا
والعمــل عــى مواجهــة الطــوارئ املتوقعــة وغــر املتوقعــة ورفــع كفــاءة العمــل
بشــكل دائــم والبنــاء عــى تكويــن اإلدارة املســتدامة يف قطــاع الزراعــة والــري.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة
[/17ديسمرب ]2016/صنعاء  -سبأ
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة القــايض الدكتــور أبــو
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بكــر الســقاف.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة الــدور الــذي يضطلــع بــه الجهــاز
املركــزي للرقابــة واملحاســبة بشــكل دائــم واألهميــة اإلســتثنائية مــع حكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي.
ووجــه قيــادة الجهــاز بمضاعفــة الجهــود والعمــل وفــق القوانــن والنظــم وبمــا
يحقــق الفائــدة املرجــوة مــن الجهــاز وخربتــه وقدراتــه وتقاريــره يف تعزيز الشــفافية
والحــد مــن الفســاد ..منوهــا بمــا تحظــى بــه قيــادة الجهــاز وكــوادره مــن ثقــة
وإحــرام لــدى الجميــع وســجلها املهنــي والفنــي املبــدع واإليجابــي.
وتســلم رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــن رئيــس الجهــاز تقريــر عــن النتائــج
األوليــة للرقابــة املصاحبــة ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن إجــراءات ومراجعــات ودعــم
فنــي والعمــل وفــق مــا أقــره املجلــس الســيايس األعــى وبرنامــج حكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي.
وناقــش اللقــاء آليــة عمــل املراجعــة املصاحبــة ومــا يمكــن أن تحققــه مــن سالســة يف
العمــل ودعــم لتوجهــات املجلــس الســيايس األعــى وبرامــج الجهــاز املركــزي للرقابــة
واملحاسبة.
وتطــرق اللقــاء إىل نتائــج التنســيق واملتابعــة بــن املجلــس الســيايس األعــى والجهــاز
وأثرهــا عــى أداء الجهــاز بشــكل إيجابــي وعمــي خــال الفــرة املاضيــة والبنــاء عــى
ذلــك يف أعمــال الجهــاز الحاليــة واملســتقبلية.
حــر اللقــاء وكيــل الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة لقطــاع الشــئون املاليــة
واإلداريــة والفنيــة الدكتــور محمــد دائــل الهاشــمي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية
[/24ديسمرب ]2016/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور
ووزيــر الخارجيــة هشــام رشف.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة جملــة مــن املواضيــع املرتبطــة بربنامــج حكومــة اإلنقاذ
الوطنــي وآليــات العمــل الســيايس والدبلومــايس ومســتقبل الســام والعمــل مــن أجله
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يف ظــل املتغــرات اإلقليميــة والدوليــة.
ويف اللقــاء أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا تحققــه حكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي مــن إنجــازات والعمل بــروح الفريــق الواحــد ملواجهــة التحديــات اإلقتصادية
والعســكرية واألمنيــة ،وتبعــات الحصــار املفــروض عــى اليمــن والحصــار اإلعالمــي
والســيايس.
ولفــت إىل أهميــة الرتكيــز عــى فضــح جرائــم العــدوان ومجــازره بحــق الشــعب
اليمنــي واألعيــان املدنيــة وإســتخدام األســلحة املحرمــة والقنابــل العنقوديــة عــى
التجمعــات الســكانية واملــزارع واملصالــح العامــة والخاصــة.
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه وزارة الخارجيــة
وكوادرهــا الوطنيــة يف ســبيل كــر الحصــار الدبلومــايس عىل اليمــن والشــعب اليمني
وإرادتــه والتحــوالت الدســتورية وموقــف اليمــن الدائــم والثابــت مــن أجــل الســام
والعمــل عــى تحقيقــه مــع كل القــوى الخــرة والصادقــة يف العالــم.
واســتمع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــن رئيــس مجلــس الــوزراء إىل عــرض
موجــز عــن اإلجــراءات التنفيذيــة التــي إتخذتهــا حكومــة اإلنقــاذ يف ســبيل مواجهــة
أزمــة الرواتــب ومعالجــة أزمــة الســيولة النقديــة وتعزيــز اإليــرادات ومواجهــة
الحــرب اإلقتصاديــة التــي تشــن عــى اليمــن يف ســياق الحــرب الشــاملة التــي يشــنها
العــدوان الســعودي األمريكــي وتحالفــه منــذ مــا يقــرب مــن عامــن.
وأشــار رئيــس الــوزراء إىل نتائــج اللقــاءات التــي أجرهــا مــع عــدد مــن الفعاليــات
اإلجتماعيــة والنقابيــة والوطنيــة يف إطــار تكامــل الجهــود والرشاكــة يف مواجهــة
الظــرف الراهــن والبنــاء املســتقبيل ومــا ملســه مــن جهــود مخلصــة ومتجــددة تحمــل
هــم اليمــن وإنتصــاره يف معركتــه ضــد العــدوان مــن كافــة املكونــات اإلجتماعيــة
واألثــر اإليجابــي لذلــك عــى برنامــج حكومــة اإلنقــاذ.
فيمــا اســتعرض وزيــر الخارجيــة مــا أنجزتــه الــوزارة مــن أعمــال التقييــم الداخــي
والخارجــي واإلتصــاالت والتواصــات السياســية والدبلوماســية التــي تجريهــا
مــن أجــل كــر الحصــار الدبلومــايس الــذي فرضــه العــدوان عــى اليمــن وآليــات
معالجــة اإلختــاالت التــي نتجــت عــن العــدوان يف هــذا الجانــب وســبل تســهيل
عمــل املنظمــات الدوليــة يف اليمــن ومســاهمة املجتمــع الــدويل يف التخفيــف مــن حــدة
األزمــة اإلنســانية الناتجــة عــن الحصــار واألزمــة اإلقتصاديــة.
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الرئيس الصماد وحكومة اإلنقاذ الوطني يؤكدان موقفهما اإلجيابي
ألي مبادرة سالم لوقف شامل للعدوان ورفع احلصار
[/28ديسمرب ]2016/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى والدكتــور قاســم
محمــد لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء رئيــس حكومة
اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور.
تطــرق اللقــاء الــذي حــره عضــوا املجلــس الســيايس األعــى محمــد النعيمــي
وســلطان الســامعي ووزيــر الخارجيــة املهنــدس هشــام رشف إىل عــدد مــن
املســتجدات عــى الســاحة السياســية ومنهــا مــا يزعــم عــر عــدد مــن وســائل اإلعالم
عــن انعقــاد مشــاورات قريبــة يف الوقــت الــذي تتضاعــف فيــه زحوفــات العــدوان
وحشــد مرتزقتــه يف عــدد مــن الجبهــات.
وأكــد اللقــاء املوقــف اإليجابــي والثابــت للمجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي تجــاه أي مبــادرات ســام مــن شــأنها الوقــف الفــوري والشــامل للعــدوان
ورفــع الحصــار عــن كافــة املنافــذ الربيــة والبحــري والجويــة باإلضافــة إىل معالجــة
وضــع البنــك املركــزي.
وشــدد اللقــاء عــى رضورة تحمــل املجتمــع الــدويل مســئوليته تجــاه العــدوان بقيــادة
الســعودية الــذي يمعــن يف ارتــكاب مزيــد مــن الجرائــم ضــد اليمــن واليمنيــن وال
توجــد أي مــؤرشات لتوجهــه نحــو الســام.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل عضو جملس العموم
الربيطاني
[/10يناير ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب
رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة و نائــب رئيــس مجلــس النــواب عبــد الســام
هشــول يف القــر الجمهــوري بصنعــاء اليــوم عضــو مجلــس العمــوم الربيطانــي
انــدرو ميتشــل واملنســق املقيــم لألمــم املتحــدة لــدى اليمــن جيمــي ماكجولدريــك
ومديــر عــام مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية جــورج خــوري.
جــرى خــال اللقــاء اســتعراض األوضــاع اإلنســانية يف اليمــن وتطــورات األوضــاع
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السياســية والــدور الــذي تلعبــه األمــم ملتحــدة يف اليمــن وجهــود ومبــادرات الســام
مــن قبــل األصدقــاء ومحبــي الســام واالســتقرار يف العالــم وكل القــوى التــي تواجــه
خطــر القاعــدة وداعــش ومحاولــة تمكينهــا مــن املنطقــة .واســتعرض اللقــاء
الوضــع اإلنســاني الكارثــي يف اليمــن جــراء مــا يقــرب مــن عامــن مــن العــدوان
الــذي اســتخدمت فيــه افتــك أنــواع األســلحة مــن قبــل الســعودية وامريــكا والــدول
املتحالفــة معهــا ضــد اليمــن وإرادة شــعبه.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالــدور الــذي تقــوم بــه األمــم املتحــدة
يف اليمــن يف الجانــب اإلنســاني ومــا يتــم العمــل عليــه لتســهيل اعمالهــا بنــاء عــى
سياســية البــاب املفتــوح ،وحجــم التغطيــة الــذي تســهم فيــه ومــا يحتاجــه املجتمــع
مــن احتياجــات كبــرة لــن يحلهــا ســوى رفــع الحصــار ووقــف العــدوان عــى
اليمن..معربــا عــن الشــكر واالمتنــان لقيــادة البعثــة يف اليمــن وكادرهــا املتميــز.
واشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اىل الحــرص الكبــر عــى إيصــال صــوت
اليمــن ومــا يحصــل فيــه مــن عامــن اىل كل العالــم والرتحيــب بــكل املبــادرات
الفرديــة والجماعيــة يف هــذا الجانــب وان يتــم الكشــف عــن حجــم االجــرام الــذي
ارتكــب بحــق اليمــن والشــعب اليمنــي وإعــان محافظــات بأكملهــا مناطق عســكرية
يقتــل التحالــف فيهــا كل مــا يمــي عــى األرض ويهــدم كل البنيــة التحتيــة البســيطة
واالوليــة.
وتنــاول رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء تطــورات األوضــاع ومــا شــكلته
اليمــن وحدودهــا مــع الســعودية بشــكل دائــم مــن حمايــة للمملكــة مــن اعمــال
التهريــب وحمايــة االمــن اىل مــا بعــد العــدوان بأشــهر قبــل ان يتــم الــرد عــى
العــدوان دون ان يتــم اســتهداف أي مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة املدنية..مشــرا اىل
التعاطــي الــدويل واالمريكــي والربيطانــي مــع الســعودية يف عدوانهــا عــى اليمــن
وصــدور قــرار مجلــس االمــن بعــد العــدوان بثالثــة أســابيع لرشعنــة العــدوان
ومــا لعبــة إغــاق الســفارات وســحب البعثــات الديبلوماســية مــن اثــر عــى الســام،
وتوفــر غطــاء للعــدوان فشــل يف تحقيــق اهــداف سياســية لــم تراعــي حقــوق
الشــعوب والــدول واحــرام الســيادة..مؤكدا اســتمرار العمــل مــن اجــل الســام
والســعي لتحقيقــه ،واســتكمال العمليــة الديموقراطيــة يف اليمــن التــي تمثــل احــد
دوافــع اســتهداف اليمــن مــن قبــل تحالــف العــدوان.
واكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ان اليمــن بمــا تمثلــه مــن فــرص واعــدة
لإلســتثمار وبيئــة اجتماعيــة صديقــة تاريخيــا لشــعوب العالــم تمــد يدهــا للجميــع
بفــرص مراجعــة املواقــف مــن التحالــف العدوانــي الخــارس والفاشــل.
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مــن جانبــه عــر الربملانــي الربيطانــي انــدرو ميتشــل عــن ســعادته بلقــاء رئيــس
املجلــس الســيايس األعــى ومــا اســتمع اليــه مــن إيضاحــات واجابــات عــن كثــر مــن
التســاؤالت ..مشــرا اىل مــا ســتقدمه لــه الحقائــق التــي ملســها يف زيارتــه امليدانيــة
ومقابالتــه مــن قيمــه قويــة لعــرض الواقــع يف الربملــان الربيطانــي واألفــكار التــي
يمكــن ان يتحقــق عربهــا الســام الشــامل والدائــم يف اليمــن ..منوهــا اىل تطــور
التعامــل مــع األمــم املتحــدة وفريقهــا يف اليمــن ومــا يتــم العمــل عليــه مــن اجــل
توســيع دائــرة عملهــا يف الجانــب اإلنســاني ..مؤكــدا تفاؤلــه بتحقــق الســام قريبــا
يف اليمــن وتحقــق الحلــول اليمنيــة النابعــة مــن كل البيئــة اليمنيــة.
حــر اللقــاء املديــر القطــري ملنظمــة اوكســفام ســجاد محمــد ومســئول العالقــات
بمكتــب األمــم املتحــدة الدكتــور نجيــب املنصــور.

الرئيس الصماد يلتقي مشائخ وأعيان مديرية نهم مبحافظة صنعاء
[/14يناير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم مشــائخ وأعيــان مديريــة نهــم بمحافظــة صنعــاء بحضــور رئيــس
الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور ووزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد
العاطفــي ومحافــظ صنعــاء حنــن قطينــة ونائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة
اللــواء الركــن عــي املوشــكي.
ويف اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمشــائخ وأعيــان نهــم ومــن
يمثلــون قبائلهــا األصيلــة التــي رضبــت أروع األمثلــة يف التضحيــة والفــداء والصمــود
وصــد املعتديــن عــر التاريــخ ..مشــيدا بمــا يســجله أبنــاء نهــم وقياداتهــا مــن
مواقــف وطنيــة نابعــة مــن اإليمــان الــذي يتجســد يف اإلخــاص والثبــات والصمــود.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن تعازيــه باســمه واملجلــس الســيايس
وأعضائــه وكل القيــادة السياســية وقيــادات الدولــة ورجاالتهــا ملشــائخ وأعيــان نهــم
فيمــا لحــق بهــم جــراء املجــزرة الوحشــية البشــعة التــي طالــت مدرســة الفــاح
بالطائــرات والقنابــل األمريكيــة وأودت بحيــاة طــاب وطالبــات أبريــاء ومواطنــن
مدنيــن ال ذنــب لهــم إال أنهــم أحــرار أبــاة يرفضــون الغــزو واإلحتــال والعمالــة.
وأشــار إىل مــا تمثلــه نهــم مــن بوابــة لإلنتصــار يف مواجهــة العــدوان ومــا يســجله
أبنائهــا وقياداتهــا مــن قيــم اإليمــان واإلنتصــار لليمــن واملجتمــع اليمنــي وقضيتــه
العادلــة وإدراكهــم ووعيهــم املتقــدم بمقتضيــات العــدوان وأهدافــه الراميــة إىل
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إمتهــان كرامــة كافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي وتســليمهم للقاعــدة وداعــش والفــوىض
والدمــار كمــا هــو حاصــل يف األمثلــة الحيــة يف املناطــق الجنوبيــة أو كمــا حصــل يف
العــراق وغريهــا.
واســتعرض رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهــداف وغايــات العــدوان مــن التصعيد
يف الســاحل الغربــي لليمــن ومــا يمثلــه ذلــك مــن تأكيــد عــى فشــله يف جبهــة الداخــل
وإنتصــار قبائــل اليمــن الــذي يتعــزز يومــا بعــد آخــر يف كل الجبهــات ..منوهــا
بمــا يســطره األبطــال مــن كافــة أبنــاء اليمــن وأبنــاء نهــم يف جبهــات صــد الغــزو
واإلحتــال يف معركــة الحفــاظ عــى الســاحل الغربــي.
وأكــد األخ صالــح الصمــاد عــى اســتيعاب كل القــدرات والتضحيــات التــي تقــدم يف
ســبيل عــزة وكرامــة الوطــن واملواطــن اليمنــي وهــو أبســط عرفــان يمكــن أن يعمــل
الجميــع عــى تحقيقــه.
وتنــاول املعانــاة التــي تســبب فيهــا العــدوان والحصــار عــى عامــة الشــعب اليمنــي
بهــدف تجويعــه وتركيعــه واستســامه وهــو الهــدف الخــارس للعــدوان وأدواتــه..
مشــرا إىل اإلنعكاســات السياســية واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة عــى دول التحالــف ضــد
اليمــن ومــا تعانــي منــه مــن خســائر ومشــكالت وتناقضــات أخرجهــا إىل الســطح
العــدوان عــى اليمــن وفاقمهمــا وســتزيد حدتهــا كل يــوم يســتمر فيــه العــدوان
والحصــار عــى الشــعب اليمنــي العزيــز الــذي أصبــح صمــوده مــرب املثــل
وقدرتــه عــى املواجهــة واإلنتصــار تؤلــم كربيــات الــدول املتحالفــة ضــده.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى أهميــة الوعــي ونــره يف األوســاط
اإلجتماعيــة والقبليــة بمــا يحــدث ويحــاك مــن مؤامــرات عــى اليمــن وشــعبه وعــدم
التهــاون يف الدمــاء التــي تســفك واملجــازر التــي ترتكــب بحــق أبنائــه مــن قبــل
عــدوان همجــي غاشــم لــم يشــهد لــه التاريــخ مثيــل.
مــن جانبــه اســتعرض عضــو املجلــس الســيايس األعــى محمــد النعيمــي املجــازر
التــي إرتكبــت بحــق أبنــاء نهــم وراح ضحيتهــا املئــات مــن املدنيــن األبريــاء نســاء
واطفــاال ..مذكــرا بمــا لحــق بالقــايض ربيــد وعائلتــه وصــوال إىل مجــزرة مدرســة
الفــاح.
وأشــار إىل القــدرة واإلرادة الصلبــة لــدى أبنــاء نهــم وقبائلهــا يف مواصلــة الصمــود
والثبــات وتقديــم قوافــل الدعــم للجبهــات باملــال والرجــال وتحمــل الجميــع قضيــة
واحــدة هــي قضيــة الوطــن وكرامتــه وعزتــه وحريتــه.
فيمــا أكــد رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور أن مديريــة
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نهــم قــد تحولــت عنــوان مــن عناويــن الــرف والكرامــة لــكل يمنــي وأن كل يمنــي
فخــور بهــذه القبائــل والشــخصيات الوطنيــة الصادقــة والقويــة واملخلصــة.
وأوضــح أن الجرائــم التــي ترتكــب بحــق املدنيــن تؤكــد عجــز العــدو عــن تحقيق أي
يشء يذكــر يف الجبهــات وهــو مــا يزيــد مــن تأكيــده اســتهدافه للمــدارس بالقصــف
بالطائــرات الحديثــة واألســلحة املتطــورة.
وبــدوره أكــد وزيــر الدفــاع أن مــا صنعــه أبنــاء نهــم ومــا قدمــوه مــن تضحيــات،
صنــع مــادة تاريخيــة لألجيــال يف البطــوالت والصمــود والوطنيــة واالخــاص ..مبينــا
أن الجميــع ومؤسســات الدولــة ســتكون إىل جانبهــم ومعهــم وتفتخــر بهــم وبمــا
حققــوه.
مــن جهتــه أشــار نائــب رئيــس هيئــة األركان إىل مــا تمتلكــه نهــم مــن قــدرات
ومقــدرات ومعرفــة وثقافــة ورصيــد وطنــي مــن املواقــف والرجــال األفــذاذ يف كل
املجــاالت.
ويف اللقــاء أشــار مشــائخ وأعيــان نهــم إىل مــا يمثلــه املوقف الوطنــي اليــوم يف مواجهة
العــدوان الســعودي االمريكــي مــن رشف كبــر تهــون يف ســبيله كل التضحيــات يف
مواجهــة عــدو وعــدوان ال يملــك قيمــا وال أخالقــا وكل أهدافــه وأغراضــه مكشــوفة
للجميــع.
ولفتــوا إىل مــا يقدمــه أبنــاء نهــم يف كل الجبهــات مــن بطــوالت ومــا يشــاركون
بــه أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية مــن إنتصــارات وحمايــة أرضهــم وقراهــم
ومــا تمثلــه مــن قيمــة تكامليــة يف الحفــاظ عــى ســامة اليمــن وأمنــه والدفــاع عــن
ســيادته ..معربيــن عــن ســعادتهم باللقــاء برئيــس املجلــس الســيايس األعــى ورئيــس
الحكومــة وقيــادة الدولــة.
وأكــدت مداخــات مشــائخ وأعيــان نهــم مــا يمثلــه الصمــود يف الجبهــات ورد الغــزو
واإلحتــال مــن قيمــة إيمانيــة ووطنيــة ومعرفــة ووعــي الجميــع بحقيقــة العــدوان
واهدافــه ومخاطــر مــا يــراد لليمــن أن يصــل إليــه وإســتمرار كل أبنــاء نهــم األحــرار
يف املعركــة املصرييــة مــن أجــل حريــة وإســتقالل اليمــن ..الفتــن إىل أهميــة تكامــل
الجهــود بــن املؤسســات الرســمية واملجتمــع املحــي يف مواجهــة املشــكالت والتحديات
وتأثــرات العــدوان واإلســتمرار يف دعــم الجيــش واللجــان الشــعبية والحفــاظ عــى
النســيج اإلجتماعــي.
حرض اللقاء رئيس جهاز األمن القومي اللواء عبد الرب جرفان.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي نائب رئيس الوزراء ورئيس
جامعة العلوم الشرعية باحلديدة
[/16يناير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم نائــب رئيــس الــوزراء الدكتــور حســن مقبــويل والقــايض العالمــة
الشــيخ محمــد بــن عــي مرعــي رئيــس جامعــة دار العلــوم الرشعيــة بالحديــدة.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع جامعــة دار العلــوم الرشعيــة واالدوار االيجابيــة
والقويــة التــي تقدمهــا يف ســبيل تخريــج علمــاء مــن حملــة العلــم الرشعــي واللغــة
والخطابــة والوعــظ واالرشــاد وفــق القيــم االســامية الســمحة والقائمــة عــى روح
االســام الصحيــح املنطلقــة مــن مــكارم االخــاق ..وأليــات احتــواء خريجيهــا
وكوادرهــا يف املؤسســات الرســمية ذات الصلــة واالفــادة منهــم يف كافــة املجــاالت
العلميــة والقضائيــة واالرشــادية.
واشــاد رئيــس املجلــس الســيايس االعــى بمنهــج الجامعــة ورئيســها الــذي كان لــه
فضــل تأســيس الجامعــة واطالقهــا ورعايــة الدراســن فيهــا وتكويــن مناهجهــا
وجعلهــا قبلــة لطلبــة العلــم مــن مختلــف دول العالــم ..ونــوه الصمــاد بمــا يمكــن ان
تقــوم بــه الجامعــة مــن دور ارشــادي يف ســبيل حــث املجتمــع واملســاهمة باالهتمــام
بالعلــوم العلميــة كالرياضيــات والفيزيــاء والعلــوم التطبيقيــة وتطويــر مناهــج
التعليــم العــام لتكــون متواكبــه مــع التطــور الحاصــل يف العالــم اليــوم وتعمــل عــى
االفــادة العمريــة مــن ســنوات الدراســة وتحقيــق جــودة التعليــم وتكاملــه يف مختلــف
املجــاالت والتحــرر مــن الهيمنــة التــي انتجــت تخلــف مناهــج التعليــم وعمقــت مــن
الفجــوة التعليميــة والتطبيقيــة.
مــن جانبــه عــر رئيــس جامعــة دار العلــوم الرشعيــة الشــيخ محمــد مرعــي عــن
ســعادته بحضــور ورعايــة رئيــس املجلــس الســيايس األعــى لحفــل تخــرج الدفعــة
الثامنــة عــرة مــن طــاب الجامعــة خــال زيارتــه ملحافظــة الحديــدة االســبوع
املايض..ومــا كان لذلــك مــن انعكاســات ايجابيــة عــى الجامعــة وطالبهــا وكادرهــا
وخاصــة يف مثــل هــذه الظــروف التــي تشــهد فيهــا اليمــن اســتكبارا وتعاليــا مــن
املعتديــن عليهــا وتضييقــا يف ســبل العيــش واســتقرار املؤسســات وخاصــة التعليميــة
منهــا.
واكــد الشــيخ مرعــي عــى ان جامعــة دار العلــوم ستســتمر يف تقديــم رســالتها وفــق
املنهجيــة الوســطية للديــن االســامي الســمح ،خدمــة للعلــم الرشيــف وللمجتمــع
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االســامي واالنســاني كافــة وانهــا تفخــر بمــا تلقــاه مــن تجــاوب ورعايــة واهتمــام
دائمــة مــن النظــام الســيايس حاليــا وســابقا ومــن تجــاوب اجتماعــي وتفانــي
لخريجيهــا يف كافــة املجــاالت التــي يخدمــون ويعملــون فيهــا ومــا يلقونــه مــن قبــول
اجتماعــي ووطنــي.
جديــر بالذكــر ان جامعــة دار العلــوم الرشعيــة يف محافظــة الحديــدة تضــم 2800
طالبــا وطالبــة مــن مختلــف محافظــات الجمهوريــة ومــا يزيــد عــن  500طالــب
مــن مختلــف انحــاء العالــم وقــد خرجــت  18دفعــة مــن حملــة العلــوم الرشعيــة
واللغويــة والخطابــة واالرشــاد ..وهــي جامعــة خرييــة اسســها الشــيخ محمــد مرعــي
بجهــوده الذاتيــة ،وتقــدم ملنتســبيها الرعايــة والتعليــم املجانــي عــر املســاهمة
والتربعــات الخرييــة مــن البيئــة االجتماعيــة والدولــة.

الرئيس الصماد يلتقي حمافظي صنعاء وذمار والبيضاء
[/16يناير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وعضــو
املجلــس ســلطان الســامعي ،محافظــي محافظــات صنعــاء وذمــار والبيضــاء.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع املحافظــات الثــاث ومــا تقــوم بــه قياداتهــا
والســلطة املحليــة مــن أعمــال وجهــود إســتثنائية يف مواجهــة العــدوان الســعودي
األمريكــي والحصــار وتداعياتــه عــى املواطنــن والتصعيــد املتواصــل للعــدوان يف
الســاحل الغربــي للجمهوريــة وأبعــاده وأهدافــه بعــد فشــله الذريــع يف الجبهــة
الداخليــة.
وأشــاد اللقــاء بمــا يحققــه أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف مختلــف الجبهــات
مــن صمــود وانتصــارات ،وكــذا إنجــازات نوعيــة مذهلــة يف جبهــة الســاحل الغربــي
ـن مــن الســيطرة الناريـ ِ
ـال
ـة الدفاعيــة وصــد الغــزا ِة واملعتديــن وتنفي ـ ِذ أعمـ ٍ
وتمكـ ٍ
ســتدرس يف العلــوم العســكرية واإلنســانية.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة إســتمرار العمــل بــروح الفريــق الواحد
عــى مختلــف املســتويات ،والبنــاء الدائــم عــى مــا تحقــق مــن نمــط إداري فريــد
ومتميــز يف املرحلــة الســابقة ويف أحلــك الظــروف وأصعبهــا مــن إســتهداف العــدوان
ملؤسســات الدولــة والســلطة املحليــة يف املحافظــات يف إطــار املــروع األمريكــي
الصهيونــي الــذي أراد تفتيــت اليمــن وجغرافيتــه ،وديموغرافيتــه.
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وقــال « فتوحــد أبنــاء اليمــن األحــرار صفــا ً واحــداً ،وقــواه الوطنيــة والرجــال
الصادقــون الجديــرون بــكل إحــرام وتقديــر وإعــزاز وإجــال يف الجبهــات مــن
املعجــزات القتاليــة وأســاطري الصمــود مــا يجعــل الجميــع عــى ثقــة بالنــر
واملســتقبل املــرق لليمــن وأبنائــه عــى كل ذرة مــن ترابــه».
ولفــت إىل مــا ستشــهده الفــرة القادمــة يف ظــل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي مــن
متغــرات عــى مســتوى إدارة األزمــة ومواجهــة التحديــات يف املحافظــات وتخفيــف
معانــاة أبنــاء الشــعب ووضــع الحلــول واملعالجــات القانونيــة واإلســتثنائية يف ســبيل
ثبــات املؤسســات واألعمــال وتطبيــع الحيــاة وإســتمرار الصمــود والثبــات والحفــاظ
عــى النســيج اإلجتماعــي الــذي واجــه واحــدة مــن أرشس حمــات العالقــات العامــة
والحــرب النفســية وانتــر عليهــا بالوعــي الجمعــي والوطنــي اليمنــي املتميــز
والفريــد.
فيمــا أشــار محافــظ صنعــاء حنــن قطينــة إىل نتائــج العمــل املشــرك بــن محافظي
املحافظــات والســلطات املحليــة يف التنســيق القائــم عــى حــل املشــكالت وتبــادل
الخــرات والتجــارب ،ومعالجــات املشــكالت ورفــد الجبهــات وتعزيــز الصمــود
ومضاعفــة الجهــود يف ســبيل الحفــاظ عــى اإلســتقرار األمنــي.
بــدوره أكــد محافــظ ذمــار حمــود عبــاد أن مــا يقدمــه املقاتلــون يف الجبهــات مــن
دروس لإلنســانية فريــدة مــن نوعهــا ،تقــدم أيضــا دروس يتعلــم منهــا رجــال الدولة
الصــر واإلســتهانة بــأي صعوبــات أو تحديــات يف بيئــات العمــل ومتطلباتــه اليوميــة.
يف حــن إســتعرض محافــظ البيضــاء عــي املنصــوري اآلليــات التــي تعمــل مــن
خاللهــا قيــادة املحافظــة والســلطة املحليــة مــن أجــل الحفــاظ عــى األمــن العــام يف
املحافظــة التــي تواجــه ســبع جبهــات زج فيهــا العــدوان الســعودي األمريكــي قــوى
القاعــدة وداعــش مــن أجــل املســاس بأمــن اليمــن واســتقراره قبــل أمــن واســتقرار
محافظــة البيضــاء.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبد القادر الجنيد.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي مشائخ وأعيان مديرية عنس
[/17يناير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة اليــوم عــدد مــن
مشــائخ وأعيــان مديريــة عنــس بحضــور عضــوي املجلــس الســيايس األعــى ســلطان
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الســامعي ونــارص النصــري ورئيــس مجلــس النــواب الشــيخ يحيــى الراعــي ونائــب
رئيــس مجلــس النــواب عبــد الســام هشــول ،ومحافــظ ذمــار حمــود عبــاد.
ويف اللقــاء أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمواقــف مشــائخ وأعيــان عنــس
وكل أبنــاء محافظــة ذمــار ومــا يبذلونــه مــن جهــود يف ســبيل الحفــاظ عــى الســلم
واألمــن اإلجتماعيــن ووحــدة الجبهــة الداخليــة والتضحيــات التــي يقدمونهــا يف
جبهــات الدفــاع عــن الوطــن وعزتــه وكرامتــه.
وجــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع مديريــة عنــس والــدور الوطنــي الذي يســجله
أبنائهــا يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي وكــذا مواجهــة تداعيــات الحصــار
الجائــر عــى اليمــن ،باإلضافــة إىل مــا ســجله أبنــاء عنــس وقبائلهــا مــن مواقــف
مرشفــة وبطوليــة وإســتمرار دعــم ورفــد الجبهــات باملــال والرجــال والســاح.
وتطــرق اللقــاء إىل القضايــا واملعالجــات التــي يعمــل عليهــا مشــائخ وأعيــان
عنــس بالتنســيق مــع قيــادة محافظــة ذمــار والســلطة املحليــة واألعيــان مــن أجــل
إســتتباب األمــن ومواجهــة املؤامــرة عــى النســيج اإلجتماعــي ومحــاوالت العــدوان
الدائمــة إثــارة املشــكالت والنزاعــات الفرديــة والجماعيــة مــن أجــل تفتيــت الوحــدة
الداخليــة والنيــل مــن اإلســتقرار الوطنــي وتســهيل مخطــط العــدوان للفتــك باليمــن.
وأكــد مشــائخ وأعيــان عنــس أن كل اليمنيــن األحــرار والرشفــاء يــد وجبهــة واحــدة
يف مواجهــة العــدوان وأدواتــه وأغراضــه ..الفتــن إىل أن اليمــن ووحدتــه اإلجتماعيــة
والجغرافيــة عصيــة عــى الغــزاة واملحتلــن واملتآمريــن عــر التاريــخ وأن إنتصــار
اليمــن يف مواجهــة العــدوان ،مســئولية دينيــة وأخالقيــة ال تقبــل املزايــدة ولــن تؤثــر
فيهــا أي مشــكالت أو إرجافــات.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس جملس النواب ورئيس الوزراء ووزير
اخلارجية
[/18يناير ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة ،رئيــس
مجلــس النــواب األخ يحيــى الراعــي ورئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز
بــن حبتــور ،ووزيــر الخارجيــة املهنــدس هشــام رشف.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة التطــورات العمليــة يف وزارة الخارجيــة ونتائــج
املراســات التــي أجرتهــا الــوزارة مــع عــدد مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة ،وكذلــك
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نتائــج املراســات التــي أجرهــا مجلــس النــواب بخصــوص العــدوان والحصــار
الجائــر عــى بالدنــا مــع الربملانــات العربيــة واإلســامية والغربيــة.
وتطــرق اللقــاء إىل تقييــم أعمــال املنظمــات الدوليــة العاملــة يف اليمــن وجهودهــا يف
تخفيــف تفاقــم األوضــاع اإلنســانية جــراء الحصــار الجائــر عــى اليمــن مــن قبــل
العــدوان الســعودي األمريكــي ،وتكامــل العمــل بــن األجهــزة الرســمية ومنظمــات
املجتمــع املدنــي يف هــذا الجانــب.
واســتعرض اللقــاء جملــة مــن القضايــا املتعلقــة بعالقــات اليمــن بالخــارج وأوضــاع
الســلك الدبلومــايس وتطويــره.
حــر اللقــاء مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد ونائــب مديــر
املكتــب الدكتــور عبــد اللــه أبــو حوريــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عدد من مشائخ وأعيان
مديرية املخا
[/18يناير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور عضــو املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي عــدد
مــن مشــائخ وأعيــان مديريــة املخــا.
ويف اللقــاء عــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن ســعادته بلقــاء ممثــي أبنــاء
مديريــة املخــا الذيــن يمثلــون نموذجــا حيــا للمجتمــع اليمنــي الحــر واملقــاوم بــروح
وطنيــة قويــة راســخة ونابعــة مــن اإليمــان العميــق للمجتمــع يف املخــا الــذي نجــح
يف مقاومــة أعتــى عــدوان وحصــار همجــي وباغــي.
وأكــد أن املجــازر التــي ارتكبهــا العــدوان يف املخــا صادمــة وأن ثبــات املجتمــع
وصمــوده أحبــط العــدوان وأفشــل مخططاتــه ..موضحــا أن العالــم يعانــي اليــوم
مــن الســعودية وأعمالهــا ودورهــا الســلبي كمــا نعانــي منهــا يف املخطــط األمريكــي
الــذي تتصــدره يف اليمــن.
وأشــار إىل اإلســتهداف القديــم للمخــا منــذ ســبعينيات القــرن املــايض وكامــل
الســاحل اليمنــي ولــذات أهــداف العــدوان الحريصــة عــى أن تظــل اليمــن ومقدراتها
ســليبة ومحــارصة.
وقــال «إن اللســان ليعجــز أن نوفيكــم حقكــم ،وهــذا الشــعب العظيــم الــذي تبتهــج
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فيــه األمهــات والزوجــات بإستشــهاد ذويهــن ،ويخــرج الرجــال وكبــار الســن مــن
تحــت أنقــاض قصــف طائــرات العــدوان نافضــن الغبــار عــن وجوههــم متحديــن
وطالبــن التوجــه إىل الجبهــات لهــو شــعب يســتحق النــر والتأييــد وهــذا العــدوان
ال يســتهدف الســاح الــذي يحملــه املقاتــل اليمنــي بــل يســتهدف الــروح والثقافــة
الوطنيــة اإليمانيــة التــي يحملهــا ويواجــه بهــا».
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل التكتيــك الخــارس الــذي إنتهجــه العــدوان
بإســتهداف املدنيــن واألعيــان املدنيــة لتأليــب املجتمــع بعضــه عــى بعــض وعــى
الجيــش واللجــان الشــعبية ومــا ســجله أبنــاء اليمــن مــن وعــي متقــدم وراســخ
قلــب كل املعــادالت.
ووجــه حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي برسعة تقييــم الوضــع العــام يف املديريــة واحتياجاتها
امللحــة وتقييــم إحتياجــات الســكان املحرومني من املســاعدات اإلنســانية.
مــن جانبــه أكــد عضــو املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي الحــرص عــى
اللقــاء بأبنــاء املخــا والــذي يأتــي عرفانــا وتقديــرا بمــا ســطروه مــن نمــاذج خالــدة
وأســطورية يف الصمــود والتحــدي رغــم بشــاعة اإلســتهداف الدائــم وبــكل أنــواع
األســلحة ..مشــرا إىل وقــوف أبنــاء املخــا صفــا واحــدا يف مواجهــة العــدوان وقدرتهــم
عــى اإلســتمرار يف التحــدي واإلنتصــار.
فيمــا عــر مشــائخ وأعيــان املخــا عــن الفخــر واإلعتــزاز بتصنيــف املخــا كصعــدة
الثانيــة نتيجــة كثافــة اإلســتهداف الدائــم للعــدوان لهــم وأبنائهــم ومصالحهــم
وارتــكاب املجــازر البشــعة بحقهم..وأشــاروا إىل أنهــم يســتمدون الصمــود والثبــات
مــن حــق الشــعب اليمنــي بالحريــة واإلســتقالل والســام واالســتقرار وأنهــم ثابتــون
يف بيوتهــم وأرضهــم متحديــن مــع الجيــش واللجــان الشــعبية يف الدفــاع عــن اليمــن.
ولفتــوا إىل مــا تقدمــه املخــا يوميــا مــن شــهداء مــن املدنيــن والصياديــن ،ومــا
يحملــه املجتمــع يف املديريــة مــن كلفــة عاليــة يف املعيشــة وســبل العيــش بعــد أن
قصــف العــدوان املينــاء واملحجــر الصحــي والكهربــاء وأوقــف فــرص العمــل فيهــا
وقطــع أرزاق آالف األرس.
كمــا عــروا عــن شــكرهم وتقديرهــم ملــا توليــة القيــادة السياســية ممثلــة برئيــس
املجلــس الســيايس األعــى مــن إهتمــام باملديريــة وأبنائهــا وســعادتهم بلقــاء رئيــس
املجلــس ..مجدديــن التأكيــد عــى صمودهــم وثباتهــم يف مواجهــة العــدوان وأي
محاولــة غــزو واحتــال ملدينــة املخــا وأنهــم وكل أبنــاء اليمــن الرشفــاء صفــا واحــدا
يف املواجهــة والصمــود.
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الرئيس الصماد يستقبل رئيس حكومة االنقاذ الوطني ووزير
اخلارجية
[/24يناير ]2017/صنعاء – سبأ:
اســتقبل رئيــس املجلــس الســيايس االعــى االخ صالــح الصمــاد بحضــور نائــب
رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة اليــوم يف القــر الجمهــوري بصنعــاء رئيــس
حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور ووزيــر الخارجيــة
هشــام رشف.
جــرى يف اللقــاء مناقشــة نتائــج زيــارة املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم
املتحــدة اىل اليمــن اســماعيل ولــد الشــيخ احمــد خــال الفــرة  24-23ينايــر 2017
قبــل احاطتــه الدوريــة اىل مجلــس االمــن نهايــة هــذا االســبوع ولقاءاتــه بأعضــاء
الوفــد الوطنــي ووزيــر الخارجيــة هشــام رشف وســبل تعزيــز جهــود تحقيق الســام
والدفــع باملفاوضــات وانجاحهــا بمــا يقــود اىل اتفــاق ســام مــرف ومــريض لكافــة
االطــراف.
وتطــرق اللقــاء اىل آليــات العمــل الســيايس والدبلومــايس ومســتقبل الســام والعمــل
مــن أجلــه يف ظــل املتغــرات اإلقليميــة والدوليــة.
ويف اللقــاء ثمــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الجهــود الوطنيــة املبذولــة مــن
الوفــد الوطنــي ووزيــر الخارجيــة وتعاطيهــم الوطنــي املســئول وحرصهــم الدائــم
عــى املصلحــة العليــا للبــاد والعمــل عــى إيقــاف العــدوان الســعودي الغاشــم عــى
أبنــاء الشــعب اليمنــي ورفــع الحصــار الجائــر وفضــح مــا يرتكبــه العــدوان يوميــا
مــن مجــازر ضــد اإلنســانية بحــق أبنــاء الشــعب اليمنــي واســتهدافه للبنيــة التحتيــة
واملكتســبات الوطنيــة للبــاد.
مــن جانبــه قــدم وزيــر الخارجيــة هشــام رشف رشحــا موجــزا عــن تفاصيــل لقائــه
مــع ولــد الشــيخ بمقــر وزارة الخارجيــة بالعاصمــة صنعــاء وتأكيــد الوزيــر رشف
خاللــه ان املجلــس الســيايس وحكومــة االنقــاذ الوطنــي وبدعــم وتأييــد الشــعب
اليمنــي يدعمــان مهمــة الوفــد الوطنــي املفــاوض ويمــدان يــد الســام وبمــا يفــي
لوقــف العــدوان ورفــع الحصــار الشــامل عــن الشــعب اليمنــي ويف املقدمــة اعــادة
فتــح مطــار صنعــاء الــدويل.
وأشــار رشف إىل أنــه أكــد للمبعــوث االممــي رضورة تحييــد عمــل البنــك املركــزي
اليمنــي والتمويــل الــدويل للجوانــب االنســانية بمــا يتيــح رصف رواتــب املوظفــن
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واســتقرار الوضــع االقتصــادي املتعلــق بمعيشــة املواطــن واعــادة تطبيــع الحيــاة
العامــة يف عمــوم اليمــن والتوجــه نحــو اعــادة االعمــار بمــا يحقــق ديمومــة االمــن
واالســتقرار والدفــع بجهــود مكافحــة االرهــاب لتعزيــز االمــن والســلم اقليميــا
ودوليــا.
وطالــب اللقــاء ولــد الشــيخ بتقديــم احاطتــه ملجلــس االمــن انطالقــا مــن حقيقــة مــا
يجــري عــى االرض مــن عــدوان ممنهــج وتصعيــد خطــر وحصــار شــامل يهــدف
قطــع ســبل الحيــاة عــن الشــعب اليمنــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس جملس النواب
[/30يناير ]2017/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم يحيــى الراعــي رئيــس مجلــس النــواب ونائــب رئيــس مجلــس
النــواب عبــد الســام هشــول.
ناقــش اللقــاء األبعــاد واآلثــار املرتتبــة عــى الجريمــة البشــعة التــي ارتكبتهــا
الواليــات املتحــدة األمريكيــة بشــكل مبــارش يف عمليــة اإلنــزال والهجــوم عــى قريــة
يــكال يف قيفــة بمحافظــة البيضــاء ..ومــا نتــج عنهــا ضحايــا مدنيــن مــن النســاء
واألطفــال اليمنيــن ،وانتهــاك للســيادة الوطنيــة.
كمــا جــرى خــال اللقــاء مناقشــة القضايــا واألولويــات التــي ســينظرها املجلــس يف
جلســاته األيــام املقبلــة ..وتطــرق اللقــاء إىل تطــورات األوضــاع عــى الصعيــد املحــي
واإلقليمــي والــدويل.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.

الرئيس الصماد يلتقي مشائخ وأعيان مديرية سفيان مبحافظة
عمران
[/30يناير ]2017/صنعاء -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم املشــائخ واألعيــان مــن مديريــة ســفيان بمحافظــة عمــران بحضــور
رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى الراعــي ونائــب رئيــس مجلــس النــواب عبــد
الســام هشــول ومحافــظ عمــران الدكتــور فيصــل جعمــان.
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ويف اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمشــائخ وأعيــان مديرية ســفيان..
الفتــا إىل مــا تمثلــه املديريــة مــن إمتــداد حيــوي لقبائــل اليمــن األصيلــة والوطنيــة
الســباقة دومــا للدفــاع عــن الوطــن.
وأشــار إىل حــرص املجلــس الســيايس األعــى واملؤسســة الترشيعيــة والرســمية عــى
اإللتقــاء بأبنــاء مديريــة ســفيان ومــا تقدمــه املديريــة اليــوم مــن قيمــة وطنيــة
عاليــة وتضحيــة غــر مســبوقة يف الدفــاع عــن الوطــن وصــد العــدوان واملعتديــن،
وتحمــل تبعــات هــذا املوقــف مــن اإلســتهداف املمنهــج مــن قبــل العــدوان الســعودي
األمريكــي لســفيان وأبنائهــا وبنيتهــا ومصالــح ســكانها نتيجــة إســهامهم الفعــال
يف قطــع دابــر التدخــل األمريكــي وأدواتــه يف اليمــن والعمــل عــى تحقيــق الحريــة
واإلســتقالل الوطنــي التــام.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن الجريمة التــي إرتكبتهــا أمريــكا يف محافظة
البيضــاء وتدنيــس الــراب الوطنــي وقتــل مواطنــن يمنيــن ومدنيــن أبريــاء تؤكــد
مــا تمثلــه أمريــكا اليــوم مــن رأس حربــة العــدوان القائــم وحالــة اإلنفعــال الناتــج
عــن خرسانهــا ملواطــئ قدمهــا يف اليمــن وانحســار أثرهــا نتيجــة املوقــف الصــادق
يف املواجهــة مــن قبــل أبنــاء اليمــن وشــعبه وجيشــه ولجانــه الشــعبية وقبائلــه ويف
مقدمتهــم أبنــاء ســفيان وهــي املواقــف والتضحيــات التــي لوالهــا لكانــت اإلنتهــاكات
األمريكيــة يف عمــوم اليمــن.
وشــدد عــى أن الخصومــة بــن أبنــاء اليمــن أيــا كانــت حدتهــا تبقــى قابلــة للحــل
والتفاهــم داخــل املجتمــع اليمنــي وبــن أبنائــه وال يمكــن الســماح والقبــول بمــا
قامــت بــه أمريــكا يف البيضــاء مــن قتــل أبنــاء اليمــن وتدنيــس األجنبــي ألرض اليمن.
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل مــا يقدمــه الشــعب اليمنــي وقبائلــه مــن نمــوذج
فريــد يف الصــر املقــرون بإنتظــار الفــرج والفــرج الــذي يتعــزز مــع كل خســارة
يتكبدهــا العــدوان يف كل النواحــي األخالقيــة والعســكرية واإلقتصاديــة واملعنويــة..
الفتــا إىل املــروع التدمــري ألمريــكا والســعودية يف اليمــن والعالــم ومــا يقدمــه
العــدوان مــن صــورة للفــوىض والدمــار وانتــزاع األمــن واألمــان كمــا هــو حاصــل
يف عــدن.
وأكــد أن الهــدف والغايــة الســامية مــن التضحيــات التــي تقــدم يف ســبيل العــزة
والكرامــة واســتقالل القــرار الوطنــي تجعــل مــن اإلســتحالة الشــعور بــأي نــدم أو
خســارة إزائهــا وهــي وحدهــا مــا نعــول عليــه قبــل كل يشء أو أي تدخــات ال تراعــي
تلــك التضحيــات والصــر واملعانــاة التــي تحملهــا الشــعب وأبنائــه.
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وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الثنــاء والشــكر والتقديــر لقبائــل اليمــن
وأبنــاء ســفيان وحاشــد عــى مــا يقدمــوه مــن جهــد منقطــع النظــر وتضحيــات
متواصلــة ورفــد للجبهــات باملــال والرجــال والســاح والــذي يمثــل صــورة حقيقيــة
لليمنــي الحــر الــذي ال يعــي املعتــدون واملتحالفــون ضــده أن املرتزقــة والعمــاء ال
يمكــن أن يمثلــوا شــعبا حــرا أبيــا مثــل الشــعب اليمنــي.
وأكــد أن الوضــع مطمــن وأن املــروع الحــي واملتجدد الــذي يتحــرك اليمنيــون اليوم
مــن خاللــه يجعــل الثقــة باإلنتصــار حقيقيــة وموجبــة ألن تكــون الجاهزيــة عاليــة
ومواجهــة مخططــات العــدوان القائمــة عــى تفتيــت املجتمــع واســتهداف تماســكه
وروابطــه التــي عززهــا العــدوان وجرائمــه.
وأشــار إىل مــا شــهدته الفــرة املاضيــة مــن إرتفــاع يف رتــم األداء يف مؤسســات
الدولــة عقــب تشــكيل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي وعملهــا عــى حــل مشــكالت املناطــق
اليمنيــة املختلفــة وخاصــة التــي تعرضــت لإلســتهداف املمنهــج مــن قبــل العــدوان
كمــا حصــل يف ســفيان التــي ســتكون كمثيالتهــا مــن املناطــق اليمنيــة يف أولويــات
العمــل حــارضا ومســتقبال.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا يمثلــه تكامــل األدوار مــن قبــل
املؤسســات واملجتمــع ورجــال الدولــة الذيــن يعتــرون جميعــا مــن أعــى الهــرم
إىل آخــره يف خدمــة الشــعب اليمنيــة العظيــم املضحــي والصابــر الــذي كــر هيبــة
الســاح الفتــاك الــذي أراد مــن خاللــه أعــداء الشــعب والحريــة والكرامــة اإلنســانية
أن يحدثــوا لــدى الشــعب اليمنــي هزيمــة نفســية فــكان أقــوى منهــم ومن أســلحتهم
وأهدافهــم.
فيمــا عــر رئيــس مجلــس النــواب عــن اإلعتــزاز الكبــر بقبائــل اليمــن وأبناء ســفيان
والتقديــر الكبــر ملــا يقدمــه أبنائهــا مــن تضحيــات ومبــادرات فرديــة وجماعيــة يف
ســبيل إنتصــار اليمــن ومواجهــة العــدوان وأهدافــه.
وأكــد أهميــة أن يــوىل املجتمــع وأبنــاء ســفيان بالرعايــة واإلهتمــام واألولويــة يف
برامــج الحكومــة والســلطة املحليــة باملحافظــة جــراء مــا يلحــق بهــم وباملنطقــة مــن
أذى متواصــل مــن قبــل العــدوان.
وكان محافــظ عمــران أشــاد يف كلمتــه باملناســبة بأبنــاء ســفيان ومــا يمثلونــه مــن
جبهــة مهمــة ،وانتشــارهم يف كل جبهــات القتــال والدفــاع عــن عــزة وكرامــة املجتمــع
اليمنــي وحريتــه.
واســتعرض مــا قدمتــه أبنــاء ســفيان مــن قوافــل الشــهداء والجرحــى واســتمرارهم
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يف تقديــم املــدد الدائــم للجبهــات والصمــود يف مجتمعهــم وبيوتهــم وتعرضهــم
الدائــم لغــارات طــران العــدوان الســعودي األمريكــي ومــا ألحقــه بهــم وبمقدراتهــم
املعيشــية ومســاكنهم مــن دمــار شــامل لــم يفــت يف عضدهــم أو يزحزحهــم عــن
مبادئهــم وثوابتهــم وقيمهــم الوطنيــة الحقــة.
وقــدم عــدد مــن مشــائخ واعيــان ســفيان مداخــات وكلمــات عــرت عــن الثبــات
يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي ..مؤكديــن أن دمــاء اليمنيــن لــن تذهــب
هــدرا.
كمــا أكــدوا اإلســتمرار يف الصمــود ومواجهــة العــدوان الظالــم الغاشــم وأدواتــه وأن
أبنــاء ســفيان لــن يكونــوا دومــا إال يف صــف الوطــن وحريتــه وكرامتــه واســتقالل
قــراره ..مشــرين إىل أهميــة معالجــة القصــور يف توفــر إحتيــاج املــدارس يف ســفيان
مــن املعلمــن واملعلمــات ومتطلبــات إســتقرار العمليــة التعليميــة التــي طالهــا
العــدوان وآثــار الحصــار الجائــر.
كمــا قدمــت يف اللقــاء قصيــدة شــعرية وزامــل عــرا عــن قيــم الصمــود واالعتــزاز
اليمنــي يف مواجهــة الغــزو واإلحتــال والعــدوان الســعودي األمريكــي واســتمرار
الثبــات والصــر حتــى يتحقــق النــر الــذي يطمــح إليــه الشــعب اليمنــي الحــر يف
كل شــر عــى األرض اليمنيــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل عدد من أبطال اجليش
واللجان الشعبية احملررين من األسر
[/31يناير ]2017/صنعاء  -سبأ:
إســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم عــدد مــن أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية املحرريــن مــن األرس.
ورحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى باألبطــال املحرريــن ..وقــال « إن مــن أبلــغ
دواعــي الــرور أن نلتقــي برجــال الرجــال الذيــن صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه،
نقبــل أيديكــم التــي ضغطــت عــى الزنــاد وهاماتكــم التــي لــم تنحنــي إال للــه ونبارك
لكــم عودتكــم إىل أرض الوطــن رافعــن رؤوســكم ونشــكر الجهــود التــي بذلــت مــن
أجــل إطالقكــم مــن أيــدي أعــداء الوطــن».
وأكــد أن التضحيــات والصمــود والثبــات الــذي يقدمــه األبطــال يف الجبهــات واملعانــاة
التــي يتحملهــا األرسى والجرحــى هــي التــي حافظــت عــى حريــة الوطــن وســيادته
وإســتقالله وأن األيــام الصعبــة التــي يمــر بهــا األرسى عنــد مــن ال يرعــون أي قواعــد
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أخالقيــة أو نظاميــة يف التعامــل مــع األرسى ال تزيــد الجميــع إال يقينــا بحقيقــة العدو
وتشــابه املتواطئــن معه.
وأَضــاف « إنكــم تــاج فــرح لنــا اليــوم ولــكل أبنــاء شــعبنا وأن املعانــاة والصــر
وشــدتهما نتيجتهمــا الحتميــة هــي النــر والعــزة وأنتــم مثــل الربيــون كمــا
وصــف اللــه ســبحانه وتعــاىل الذيــن ال يهنــون وال يســتكينون ملــا أصابهــم مــن ألــم
ومعانــاة لســمو الهــدف والغايــة التــي يحبهــم اللــه والشــعب ألجلهــا وكنتــم خــر
مــن ضحــى وخــر مــن مثــل الغابــة واملــروع الــذي يضحــي الجميــع مــن أجلــه
وال يســتطيع أحــد أن يدفــن هــذا املــروع الكائــن يف داخــل القلــوب واملســتمد مــن
اإليمــان والقــرآن والحريــة والعــزة والكرامــة «.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا وصلــت إليــه األعمــال اإلجراميــة
واإلنتهازيــة مــن الســماح لألمريكيــن بــأن تطــئ أقدامهــم األرض اليمنيــة وأن يدخــل
املارينــز األمريكــي إىل غــرف النــوم واملطابــخ ويقتلــون اآلمنــن يف بيــوت أبنــاء اليمــن
ليالحقــوا مــا يصفونهــم بالقاعــدة وهــي عمليــة ال يمكــن لألمريكــي أن يــرف
النظــر مــن خاللهــا عــن عــدم مشــاركته املبــارشة والرئيســية يف العــدوان الــكيل عــى
اليمــن وإدارة العــدوان الــذي أعلــن مــن أمريــكا.
وأكــد أن الوعــي اليمنــي أرقــى بكثــر ممــا يظنــه األمريكــي وال يمكــن أن يدلــس
عــى الــرأي العــام العاملــي بإنشــغاله بمالحقــة تنظيــم القاعــدة الــذي صنعــه ويريــد
اليــوم تصفيتــه ليحــل محلــه داعــش ،وهــو يســتخدمهم جميعــا يف أغراضــه وعملياته
ومشــاريعه يف العالــم وإحتــال الشــعوب ،وتواجــد أمريــكا يف كل منطقــة تتواجــد
فيهــا القاعــدة وداعــش ،وكمــا هــو حاصــل يف املناطــق الجنوبيــة وكل منطقــة
تقاتــل القاعــدة فيهــا تحــت رايــة أمريــكا والوعــي العــام مــدرك لهــذا الــذي تؤكــده
التقاريــر اإلخباريــة واملعلوماتيــة املتداولــة مــن مختلــف املصــادر املحليــة والدوليــة.
وأدان رئيــس املجلــس الســيايس األعــى تدخــل أمريــكا الســافر بشــكل مبــارش ومــا
نتــج عنــه مــن جريمــة نكــراء وأن نتيجتهــا الحتميــة ،هــي التمســك باملــروع
الوطنــي والقضيــة اليمنيــة الصادقــة التــي تؤكــد األحــداث أن كل التضحيــات والصرب
عــى جديتهــا وأحقيتهــا بالتضحيــة وعــدم النــدم عــى أي يشء حصــل أو خســارة
وبمــا تعــززه األحــداث اليوميــة واملؤامــرات واملعانــاة التــي تواجههــا اليمــن واألجيــال
املتعاقبــة.
ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل مــا حققتــه التضحيــات واملعانــاة مــن حمايــة لليمــن
والشــعب اليمنــي ضــد الصلــف األمريكــي وحــر نفــوذه وإســقاط مــروع أمريــكا
يف اليمــن ومعرفــة اليمــن والشــعب اليمنــي بحقيقــة الوجــود الســعودي يف العــدوان
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وحــدود جرأتهــا وشــجاعتها وتوظيــف أمريــكا بالنفــس الطويــل ألعمــال القتــل
واملجــازر بشــكل متسلســل كمــا فعلــت إرسائيــل يف فلســطني حتــى يعتــاد النــاس
عــى أعمــال القتــل والدمــار كمــا حصــل يف مجــزرة الصالــة الكــرى وغريهــا مــن
املجــازر وهــي األعمــال التــي ال يمكــن أن يقبلهــا صاحــب أي عقــل أو ضمــر حــي
وروح وطنيــة.
وأوضــح املــدى القــوي الــذي يحققــه املقاتلــون يف مختلــف الجبهــات ومــا يصنعــه
األرسى املحــررون والجرحــى املتعافــون مــن قيمــة وطنيــة دافعــة وهــم يتقاطــرون
ويتزاحمــون مــن أجــل العــودة إىل جبهــات القتــال والدفــاع عــن اليمــن ضد العــدوان،
معجزيــن محــاوالت رشاء الذمــم وإخضــاع الشــعب للحــرب اإلعالميــة والتهويــل..
مشــرا إىل مــا يحملــه الجميــع مــن ألــم عــى بقيــة األرسى واملفقوديــن والســعي لفــك
أرسهــم وتخفيــف معاناتهــم وذويهــم.
فيمــا عــر األرسى املحرريــن عــن ســعادتهم بمــا تحقــق مــن إنتصــارات وثبــات
يف مختلــف الجبهــات وحرصهــم عــى مشــاركة إخوانهــم يف الجبهــات الدفــاع عــن
الوطــن وحريتــه وكرامتــه ..مبينــن أن ظــروف األرس أكــدت لهــم جميعــا حقيقــة
العــدوان الــذي يواجهــه اليمــن وســهولة ويــر كل التضحيــات يف ســبيل الوطــن
ومســتقبله والشــعب اليمنــي وكرامتــه مــن براثــن املــروع األمريكــي الصهيونــي
الســعودي وحلفائــه..وكان رئيــس املجلــس الســيايس األعــى قــد أقــام مأدبــة غــداء
عــى رشف االرسى املحرريــن.
حــر اإلســتقبال واملأدبــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء للشــؤون اإلقتصاديــة
الدكتــور حســن مقبــويل وأمــن رس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور يــارس الحوري
ومديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد ومديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي
العميــد يحيــى املهــدي ومديــر دائــرة الســلطة املحليــة بمكتــب رئاســة الجمهوريــة
قاســم الحوثــي.

الرئيس الصماد يستقبل عدد من القيادات واملشائخ والشخصيات
اإلجتماعية بالضالع
[/01فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
إســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم عــدد مــن القيــادات واملشــائخ واألعيــان والشــخصيات اإلجتماعيــة
ومنظمــات املجتمــع املدنــي بمحافظــة الضالــع.
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و يف اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بممثــي أبنــاء الضالــع وقيادتهــم
اإلجتماعيــة والسياســية والعســكرية ..معربــا عــن ســعادته بلقــاء هــذه النخبــة مــن
أبنــاء املحافظــة الشــامخة التــي يمثــل حضورهــم صــورة مــن صــور عظمــة هــذا
الشــعب وهــي املحافظــة التــي لــم تتأخــر يومــا يف الدفــاع عــن الوطــن ووحدتــه
ونظامــه الجمهــوري وحريتــه وإســتقالله.
وأشــار إىل املحــاوالت الدائمــة لقــوى الــر والبغــي لجعــل املحافظــة منطقــة تعــر
مــن خاللهــا مشــاريعها ..الفتــا إىل مــا عانتــه املحافظــة مــن مشــكالت وتراكمــات
تاريخيــة وخاصــة يف حقبتــي الســبعينيات والثمانينيــات وتجــاوز املحافظــة لــكل
ذلــك بفضــل وعــي أبنائهــا املتقــدم والراســخ الــذي جعــل املحافظــة وأبنائهــا قاســم
مشــرك للحفــاظ عــى وحــدة اليمــن.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا يمثلــه الحضــور ونوعيتــه مــن رســالة
للعــدوان ومرتزقتــه أن اليمــن وحــدة واحــدة مــن شــماله إىل جنوبــه ومــن رشقــه ىل
غربــه وأن املرتزقــة الذيــن تــم اســتقطابهم للدفــاع عــن حــدود الســعودية وتنفيــذ
مشــاريعها ال يمثلــون صفــوة أبنائهــا الذيــن يقدمــون دومــا التضحيــات والرســائل
السياســية مــع بقيــة املحافظــات الجنوبيــة الحــارضة يف الوطــن ومشــكالته.
وأكــد أهميــة اللقــاءات يف هــذه املرحلــة وهــذا الظــرف اإلســتثنائي ومواجهــة قــوى
البغــي والــر املنبــوذة التــي تحــاول أن تجعــل مــن نفســها رشعيــة لهــذا الشــعب
مســتبيحة أجوائــه وكرامتــه وتقتــل أبنائــه ..الفتــا إىل أن اليمــن يمــر بواحــدة مــن
أصعــب الظــروف عــى مــر التاريــخ ومــا تجــى يف هــذه الظــروف مــن تطــور للوعــي
والرقــي يف التعامــل والثبــات والتحــدي لهــذه الظــروف وهــذه املؤامــرة الدوليــة التــي
يواجههــا اليمــن.
وأوضــح األخ صالــح الصمــاد أن مــا قامــت بــه القــوات األمريكيــة إنطالقــا مــن قاعدة
العنــد إىل محافظــة البيضــاء واقتحــام بيــوت اآلمنــن وقتــل املواطنــن اليمنيــن يف
ســياق املرسحيــة األمريكيــة التــي تجعــل ورقــة القاعــدة وســيلة لتمريــر احتاللهــم
وتواجدهــم عــى أرض اليمــن الطاهــرة.
وقــال « إن مــا تقــوم بــه أمريــكا دومــا ال يعــدو صناعــة نمــور مــن ورق أمــام الرأي
العــام يف محاربــة القاعــدة وانحصــار تدخلهــم يف هــذا املوضــوع فقــط والوعــي العام
يعــرف مــا يريدونــه اآلن ومــا يعملونــه مــن خــال قاعــدة العنــد كغرفــة لعملياتهــم
يف أرض اليمــن التــي فــروا منهــا عنــد تقــدم الجيــش واللجــان الشــعبية ملطــاردة
القاعــدة يف الجنــوب ،وعــادوا إليهــا عقــب خــروج الجيــش واللجــان مــن هنــاك
لتعيــث القاعــدة وداعــش يف الجنــوب فســادا وتســقط كل وعــود التحالــف وأمريــكا
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ألبنــاء الجنــوب الذيــن فقــدوا الخدمــات األساســية واألمــن واألمــان وأصبــح البعــض
منهــم وقــودا ملعــارك الدفــاع عــن وجودهــم وعــن حــدود الســعودية ومشــاريع
الغــزو واالحتــال الجديــد «.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل عمليــة اإلســتبدال التــي تقــوم بهــا
أمريــكا اآلن لداعــش بــدال عــن القاعــدة يف اليمــن والعالــم ..وقــال « إن اليمــن
واليمنيــن لــن يســمحوا لهــذا التواجــد عــى األرض اليمنيــة الطاهــرة والوعــي التــام
بمــا تقدمــه الســعودية لليمــن مــن مــروع قديــم قائــم عــى عقــدة النقــص تجــاه
اليمــن وعظمــة وشــموخ وتاريــخ هــذا الشــعب العظيــم ولــم توفــر الســعودية جهــدا
يف محاولــة بــث الفرقــة والنــزاع بــن أبنــاء اليمــن الواحــد كمــا هــو حاصــل يف
الجنــوب اليــوم».
كمــا أكــد أن املــروع الواضــح اليــوم مــن أعمــال القتــل والتخريــب وزعزعــة األمــن
واألمــان يف عــدن وغريهــا التــي كان حــري بهــم لــو كانــوا يحملــون مرشوعــا حقيقيــا
لليمــن أن يصنعــوا منهــا نموذجــا جاذبــا ،إال أن الرهــان الحقيقــي هــو عــى أبنــاء
عــدن والضالــع واملحافظــات الجنوبيــة التــي تعــرف أهــداف التحالــف والعــدوان من
نــر الفــوىض والدمــار وتمكــن القاعــدة وداعــش التــي تــرح وتمــرح يف الجنــوب
وهــا هــي أبــن تشــهد أحداثــا مؤملــه إثــر عــودة ســيطرة القاعــدة وداعــش عــى
املحافظــة وهــروب املرتزقــة مــن عــدن إثــر هــذه األحــداث.
وبــن أن الهــدف املعلــن والخفــي للوجــود األمريكــي الســعودي يف اليمــن مبنــي عــى
تمزيــق الشــعب واســتهداف الكرامــة ومحاولــة اإلذالل يف ســياق املــروع األمريكــي
يف املنطقــة الــذي لــن يســمح بــأي حــل يف اليمــن إطالقــا إال إذا فوتنــا عليهــم ذلــك
بالتكاتــف والوحــدة ومواجهــة مــروع تمزيــق املنطقــة.
وأضــاف « لقــد تقهقــرت مشــاريع أمريــكا والســعودية وحلفائهــا يف العــراق وســوريا
ولــم يتجاوبــوا ألي حــل بــل يريــدون إطالــة أمــد األزمــة وهــو نفــس النمــوذج القائم
لديهــم يف اليمــن تحــت عنــوان أزمــة تحــت الســيطرة والتحكــم باألطــراف ،وهــو مــا
يفوتــه عليهــم وعــي أبنــاء اليمــن ومحافظاتــه األبيــة كمحافظــة الضالــع «.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن اليمــن قــد تجــاوزت مراحــل صعبــة
جــدا ومــن املهــم أن نــدرك أن اإلغــراءات التــي بذلهــا العــدو كفيلــة بــراء شــعوب
بأكملهــا لكــن هيهــات أن يشــري والءات اليمنيــن ومــا حصــل عليــه مــن بعــض
املرتزقــة طبيعــي وســيواجهون مصريهــم الحتمــي مــن اإلســتغناء واإلهمــال كمــا
يقصفهــم الطــران بالخطــاء.
وتســاءل عــن خفايــا إســتهداف القــادة دومــا مــن أبنــاء الجنــوب بالقصــف الجــوي
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يف هــدف ال يخفــى عــى أحــد يف عمليــة تصفيــة وإفــراغ للجنــوب مــن أبنائــه األحــرار
الذيــن يتخــوف اإلحتــال الجديــد مــن مقاومتهــم لــه ،وهــو مــا يمثــل خطــورة
مضاعفــة عــر اســتقطاب أبنــاء املحافظــات الجنوبيــة مــن الشــباب الذيــن لديهــم
الطاقــة والنشــاط والذيــن يؤمــل فيهــم ليكونــوا حصنــا منيعــا ضــد أي احتــال أو
بغــي ويدفــع بهــم إىل خلــف حــدود الحــدود.
وقــال» إن مــن األهــون أن نتقاتــل كمــا حصــل يف املــايض فيمــا بيننــا عــى أن نشــاهد
العــدو يأخــذ هــؤالء الشــباب إىل البقــع أو علــب وإىل ميــدي ومــن الخطــر جــدا أن
يصبــح اليمنــي كبــش فــداء للجيــش الســعودي ثــم تحصــل لهــم تصفيــات مــن
الخلــف وقصــف ملعســكراتهم بالطــران يف هــدف واضــح ال يعنــي تمكــن أبنــاء هذه
املحافظــات منهــا ،بــل ورقــة يســتخدمونها للقضــاء عــى املشــاريع التــي تواجــه
الهيمنــة األمريكيــة واإلرسائيليــة ثــم بعــد تفريــغ الجنــوب مــن كل مــن يمكــن أن
يقــف ضدهــم أو ضــد القاعــدة وداعــش يف صــورة للمــروع الــذي يقدمونــه ألبنــاء
اليمــن.
وجــدد األخ صالــح الصمــاد التأكيــد عــى أن اللقــاء مــع أبنــاء الضالــع يأتــي بغــرض
اســتعراض املشــكالت والواقــع والتناصــح وأن يفهــم أبنــاء الضالــع وغريهــا مــن
أبنــاء املحافظــات الجنوبيــة أن الدولــة ســتعمل بــكل ثقلهــا مهمــا كانــت الظــروف
اإلقتصاديــة الصعبــة يف هــذه املرحلــة بمــا فرضتــه أولويــة مواجهــة العــدوان مــع
أبنــاء هــذه املحافظــات يف ســبيل تثبيــت األمــن واإلســتقرار ورفــع وطــأة اإلحتــال
عــن بقيــة املناطــق التــي يأمــل الجميــع أن تكــون محافظــة الضالــع نمــوذج راقــي
يف ذلــك.
وتمنــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن يســتفيد املرتزقــة والعمــاء مــن مختلــف
املحافظــات مــن العفــو العــام وأن يعــودوا إىل رشــدهم ..معربــا عــن األلــم حتــى
عــى أعضــاء تنظيــم القاعــدة وهــم قــارصون عــن إدراك خطــورة األمريكيــن عليهــم
وخطــورة النظــام الســعودي الذيــن يعتربونهــم مجــرد ورقــة لتنفيــذ أجنــدة أمريــكا
يف التواجــد واإلحتــال وهــم يقاتلــون يف اليمــن تحــت رايــة الســعودية وأمريــكا وأن
هــذه املرسحيــة األمريكيــة وإنتهــاك ســيادة البلــد أمــر مزعــج ولــن يقبــل بــه أحــد.
كمــا عــر عــن األلــم عــى كل قطــرة دم تســقط منهــم وأن مــا يدفعــه العــدوان لهــم
ماديــا يمثــل قيمــة اإلنســان وعزتــه وكرامتــه ودنيــاه وآخرتــه بثمــن بخــس للنفــس
والــروح الغاليــة التــي ال يرشفهــا وال يحقــق لهــا الرضــا إال أن تُقــدم يف ســبيل الحــق
والدفــاع عــن الوطــن.
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل أن اليمــن أمانــة يف أعنــاق الجميــع وهــي تواجــه
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حربــا دوليــة وعدوانــا عامليــا بقيــادة أمريــكا التــي أعلــن منهــا العــدوان ويعــرف
الجميــع أن األمريكــي ال يمكــن أن يعلــن نفســه متزعمــا إال يف حالــة ضمانــة للنــر
وهــو يعــرف أن طــول مــدى الحــرب وارتــدادات ذلــك عــى الداخــل األمريكــي ،فيمــا
ال يعــي الســعودي لهــذا الــيء لذلــك دفعــه األمريكــي وأذنابــه كواجهــة للعــدوان
عــى اليمــن وأســهموا يف تخريــب بنيتــه التحتيــة وخلــق جــرح عميــق ال يمكــن أن
يندمــل وســيبقى يف قلــوب اليمنيــن يف مواجهــة العــرب الذيــن كان حــري بهــم أن
يقفــوا مــع هــذا الشــعب فــإذا بهــم يكونــون رأس حربــة لهــذا العــدوان.
وأشــاد باملواقــف الوطنيــة البطوليــة ألبنــاء محافظــة الضالــع ومــا ينتظــر منهــم يف
مختلــف املواقــع التــي يشــغلونها والعمــل مــن أجــل املســتقبل وتجــاوز املشــكالت
املرتاكمــة التــي واجهوهــا خــال العقــود املاضيــة وأنهــم جــزء مــن الصــر اليمنــي
الكبــر الــذي يعجــز اإلنســان إال أن ينحــي إجــاال لهــذا الشــعب العظيــم الــذي يصمد
ويصــر ويقــوم باملؤسســات دون رواتــب أو معاشــات يف صــورة مــن صــور كرامــة
اليمنــي الــذي يرفــض أن يقبــل بمغريــات العــدوان.
وأشــار إىل مــا توليــه القيــادة السياســية وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي مــن إهتمــام
بمحافظــة الضالــع لقيمتهــا الحيويــة كضمانــة للوحــدة اإلجتماعيــة بــن املحافظــات
الشــمالية والجنوبيــة كمــا كانــت وســتظل دومــا محافظــة وطنيــة ووحدويــة
حــارضة كغريهــا مــن املحافظــات تقــدم املــدد البــري يف مختلــف الجبهــات للدفــاع
عــن الوطــن وكرامتــه.
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،رئيــس الــوزراء بالجلــوس مــع ممثــي
املحافظــة لتــدارس اإلمكانــات املتاحــة لضمــان إســتمرار تقديــم الخدمــات ومواجهــة
ظــروف العــدوان واإلســتفادة مــن أبنــاء محافظــة الضالــع املتواجديــن يف مختلــف
مفاصــل الدولــة بوطنيــة وروح مخلصــة.
كمــا أكــد أهميــة الرتفــع عــن أي مشــكالت يف ســبيل مواجهــة األولويــات الرئيســية
ويف مقدمتهــا مواجهــة العــدوان ومــا يتطلبــه ذلــك مــن جهــود وتكاتــف وتكامــل
والعمــل عــى وضــع أبنــاء املحافظــة وقيادتهــا يف األماكــن واألعمــال التــي تليــق بهــم
وبتضحياتهــم وأدوارهــم التاريخيــة.
واســتعرض رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــع الحارضيــن الوضــع العــام عــى
املســتوى الســيايس والعســكرية ومــدى اإلطمئنــان الــذي تحقــق يف مختلــف الجبهــات
والثبــات والصمــود يف امليــدان وجهوزيــة الجيــش واللجــان الشــعبية للتصــدي
للعــدوان الــذي لــن يســتطيع تحقيــق أي انتصــار إطالقــا حتــى باعتمــاده عــى
املاكنــة اإلعالميــة الكبــرة يف مواجهــة أصحــاب قضيــة ووطــن مــروع وتضحيــات
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شــعب ال يمكــن أن يســاوم عليهــا أحــد بقوافــل الشــهداء التــي قدمــت والبنيــة
التحتيــة التــي دمــرت.
ولفــت الصمــاد إىل آخــر مــا حققــه أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية مــن إنتصــار
بتدمــر مــا يقــدر بـــ 20باملائــة مــن قــوام القــوات البحريــة الســعودية باســتهداف
الفرقاطــة الخامســة يف امليــاه اإلقليميــة اليمنيــة وتدمريهــا وأن الجيــش واللجــان
الشــعبية قــد أرســلت تحذيراتهــا ورســائلها وأن عــى العــدو أن يعــي أن إمتالكــه
لطائــرات الـــ F16,F15واســتطاع بحمــق وحقــد أن يرتكــب املجــازر مــن الجــو لــن
يعجــز اليمنيــون مــن أن يطالــوه حيــث تصــل أيديهــم.
وكان وكيــل أول محافظــة الضالــع حنــن حنــن الدريــب قــد عــر عــن شــكر
قيــادة محافظــة الضالــع وشــخصياتها للقيــادة السياســية ممثلــة يف رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى عــى مــا توليــه مــن إهتمــام باملحافظــة وحرصــه الدائــم عــى متابعة
أحــوال أبنائهــا ومشــكالتها رغــم مــا يمــر بــه الوطــن مــن مشــكالت إقتصاديــة
معقــدة ونتائــج مرتتبــة عــن الحــرب الشــاملة التــي يشــنها العــدوان الســعودي
األمريكــي عــى اليمن..فيمــا عــر عــدد مــن قيــادات وأعيــان محافظــة الضالــع عــن
ســعادتهم بلقــاء رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومــا تلقــاه املحافظــة مــن إهتمــام
ومتابعــة ألوضاعهــا يف الظــروف الراهنــة ومــا يمثلــه أبنائهــا مــن قيــم وطنيــة
وحدويــة راســخة لــم تؤثــر فيهــا تراكمــات األخطــاء واالســتهداف مــن قبــل العــدوان
الجديــد القديــم وأن مــا يحصــل اليــوم هــو تمثــل ألعــراض التعــايف مــن الهيمنــة
واالســتغالل ومصــادرة القــرار الســيايس واإلســتثمار يف تمزيــق اليمــن وأبنائــه كــي
ال يأخــذ اليمــن وشــعبه العظيــم املكانــة التــي يســتحقها.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس وأعضاء رابطة علماء
اليمن
[/04فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األخ صالــح الصمــاد اليــوم رئيــس رابطــة
علمــاء اليمــن العالمــة شــمس الديــن رشف الديــن واألمــن العــام للرابطــة العالمــة
عبدالســام الوجيــه وعــدد مــن أعضــاء الرابطــة. .وعــر الرئيــس صالــح الصمــاد
عــن امتنانــه للجهــود الكبــرة التــي تقــوم بهــا الرابطــة ودورهــم االســتثنائي يف
تقدمهــم صفــوف هــذا الشــعب يف مواجهــة العــدوان والتعبئــة العامــة.
وأبــدى حــرص املجلــس الســيايس األعــى والحكومــة لتذليــل كافــة الصعــاب والعوائق
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التــي تقــف يف طريقهــم ،مبديــن اســتعداد الدولــة لدعــم انشــطة الرابطة.
كمــا أهــاب الرئيــس الصمــاد بأهميــة اســتمرار دورهــم يف مواجهــة العــدوان
خصوصــا ً يف هــذه املرحلــة املفصليــة مــن تاريــخ اليمــن.
مــن جانبهــم أعــرب العلمــاء عــن الشــكر لرئيــس املجلــس الســيايس االعــى الهتمامــه
بالعلمــاء و دعمــه لجهودهــم التــي يبذلونهــا ،منوهــن بزيارتــه الناجحــة لجامعــة
العلــوم الرشعيــة يف الحديــدة.
كمــا تحدثــوا عــن دور املــدارس الدينيــة ممثلــة بالجوامــع يف أغلــب املحافظــات،
منوهــن بدورهــا يف التعبــر عــن الهويــة اليمانيــة وثقافــة اليمنيــن.
واشــاروا إىل أنشــطة الرابطــة يف هــذه الفــرة والفعاليــات التــي أقامتهــا وعــن دورهــا
الريــادي يف مواكبــة األحــداث والتحشــيد ملواجهــة العــدوان واالصــدارات وكذلــك
انشــطتها يف تأهيــل الخطبــاء.
حــر اللقــاء اعضــاء الرابطــة :فــؤاد ناجــي ،محمــد قاســم الهاشــمي ،عبدالفتــاح
الكبــي ،خالــد القروطــي ،وعبداللــه هاشــم الســياني.

الرئيس الصماد يلتقي حمافظ حلج
[/06فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء محافــظ لحــج احمــد جريــب.
جــرى خــال اللقــاء اســتعراض األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة واإلنســانية يف
املحافظــة واملســتجدات عــى الســاحة امليدانيــة واالحتياجــات التــي تعمــل الســلطة
املحليــة يف املحافظــة عــى توفريهــا ودعــم املجتمــع يف املحافظــة التــي تعرضــت
الســتهداف مبكــر مــن العــدوان مــن خــال تســهيل تواجــد ودعــم جماعــات القاعــدة
وداعــش فيهــا واآلثــار املرتتبــة عــى ذلــك ومــا يخطــط لــه العــدوان الســعودي
األمريكــي مــن توســيع اســتهداف املحافظــات الجنوبيــة بهــذه الجماعــات اإلرهابيــة..
ومــا تقــوم بــه قيــادة املحافظــة والســلطة املحليــة وأعيــان املحافظــة مــن أدوار
تكامليــة ملواجهــة املخططــات االجراميــة للعــدوان الســعودي األمريكــي.
وتطــرق االجتمــاع إىل األعمــال واملبــادرات املجتمعيــة التــي حافظــت عــى النســيج
االجتماعــي وتســاعد يف احتــواء تداعيــات العــدوان وآلتــه اإلعالميــة والتحريــض
القائــم عــى النفــس املناطقــي والطائفــي يف ســبيل تشــتيت أبنــاء اليمــن..
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وأشــاد اللقــاء بالوعــي املتقــدم والتفانــي مــن قبــل القيــادات املجتمعيــة يف مواجهــة
أهــداف العــدوان وأغراضــه الخطــرة عــى اليمــن وشــعبه.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ اجلوف
[/06فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء محافــظ الجــوف ســام املالحــي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع محافظــة الجــوف ومــا أنجزتــه املحافظــة
والســلطة املحليــة مــن أعمــال الحتــواء تداعيــات العــدوان والحصــار واألعمــال
العدائيــة واالجراميــة التــي يرتكبهــا العــدوان ومرتزقتــه يف املحافظــة التــي تجــاوزت
كل األعــراف وقواعــد الحروب..وكــذا مــا حققــه أبطــال الجــوف وأحرارهــا بالتشــارك
مــع ابطــال الجيــش واللجــان الشــعبية مــن بطــوالت يف صــد املعتديــن والدفــاع عــن
الوطــن واألرض والعــرض واالنتصــار لقيــم الخــر والســام والحفــاظ عــى الوحــدة
االجتماعيــة يف املحافظــة.
وتطــرق االجتمــاع إىل النشــاط اإلنســاني يف املحافظــة وآليــات ســد االحتياجــات
األساســية ألبنائهــا والنازحــن يف مديرياتهــا املختلفــة الذيــن يتعرضــون ملختلــف
أنــواع األذى مــن العــدوان الســعودي األمريكــي.

الرئيس الصماد يلتقي نائب رئيس الوزراء لشؤون األمن
[/08فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون األمــن اللــواء جــال الرويشــان.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة امللــف األمنــي ومســتجداته ومــا تبذلــه األجهــزة األمنيــة
مــن جهــود تحــت تأثــر العــدوان الســعودي األمريكــي يف ســبيل الحفــاظ عــى األمــن
واألمــان وتعزيــز الســكينة العامــة ومكافحــة اإلرهــاب املتمثــل يف القاعــدة وداعــش
وتأمــن الطــرق واملنشــآت العامــة والخاصــة.
وتطــرق اللقــاء إىل آليــات عمــل األجهــزة األمنيــة وكوادرهــا والطــرق التــي تــم
إبتكارهــا للتغلــب عــى مــا يلحــق بالبنيــة األمنيــة مــن تدمــر شــامل وممنهــج
بغــارات طائــرات الـــ  F16األمريكيــة مــن قبــل التحالــف الــدويل ضــد اليمــن منــذ
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عامــن والــذي ألحــق أرضارا مبــارشة بكامــل البنيــة األمنيــة والخدميــة ومرافــق
الرشطــة وبنيتهــا العملياتيــه وإستشــهاد عــدد مــن كوادرهــا وأفرادهــا إثــر
اإلســتهداف املبــارش ملقــار األعمــال الرشطيــة وخدماتهــا.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بجهــود وأدوار قيــادات وعنــارص املؤسســة
األمنيــة التــي إســتطاعت بالخــرة الرتاكميــة لديهــا والدعــم الشــعبي والجماهــري
لهــا أن تحقــق إنتصــارات حقيقــة وملموســة عــى الصعيــد العــام وتحقــق حفــظ
األمــن والســلم واألمــن اإلجتماعــي وتواجــه أعتــى مؤامــرة أمنيــة وإخــال باألمــن
العــام.
فيمــا أكــد نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون األمــن عــى القيمــة الكبــرة للعمــل
اإلســتثنائي يف هــذا الظــرف ومــا يتمثلــه قــادة وأفــراد املؤسســة األمنيــة مــن روح
وطنيــة مبــادرة ومتفانيــة واســتلهام لتضحيــات الشــعب اليمنــي بــكل رشائحــه
والبطــوالت والتضحيــات التــي يقدمهــا أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف كل
الجبهــات والــدور املــوازي لهــذه البطــوالت والتضحيــات يف املؤسســة األمنيــة التــي
عمــل العــدوان عــى إســقاطها وتدمريهــا منــذ مــا قبــل العــدوان لتحقيــق أغــراض
العــدوان وتمكــن القاعــدة وداعــش مــن اليمــن وشــعبه.
وتطرق اللقاء إىل جمله من القضايا األمنية ومعالجاتها.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس وأعضاء امللتقى
العسكري
[/08فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس وأعضــاء امللتقــى العســكري.
جــرى خــال اللقــاء إســتعراض الجهــود واملســاهمات اإليجابيــة والحيويــة التــي
يقدمهــا امللتقــى العســكري ومــا يعمــل عليــه مــن تكامــل للجهــود بــن أبنــاء
وكــوادر املؤسســة العســكرية واألمنيــة والجهــد الشــعبي وعمــل منظمــات املجتمــع
املدنــي وأثــر ذلــك يف ترســيخ التكامــل والتعــاون والرشاكــة وزيــادة صمــود الجبهــة
الداخليــة.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الشــكر والتقديــر الــذي يكنــه الجميــع
لــكل الفعاليــات اإلجتماعيــة والعســكرية واملدنيــة التــي تســهم بفعاليــة يف تقديــم
جهــود املجتمــع اليمنــي وصمــوده وثباتــه وصــره وتضحياتــه يف مواجهــة العــدوان
457

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

الســعودي األمريكــي عــى الوجــه األكمــل.
وأشــاد بمــا قدمــه امللتقــى العســكري مــن أعمــال وقوافــل إمــداد للمرابطــن يف
الجبهــات وتقديــم نمــاذج وطنيــة ملهمــة يف العمــل اإلجتماعــي ومواجهــة املغرضــن
وأعمــال الطابــور الخامــس الــذي يحــاول أن يمــس صــر وثبــات أبنــاء الشــعب
اليمنــي عــى مــدى عامــن يف مواجهــة العــدوان وآلتــه العســكرية واملاليــة العامليــة
املتحالفــة ضــد اليمــن ونجــح اليمنيــون يف كــر شــوكتها وإســتمرار اإلنتصــار
عليهــا أخالقيــا وعمليــا يف كل املواجهــات.
فيمــا عــر رئيــس وأعضــاء امللتقــى عــن ســعادتهم بالــدور الــذي يقومــون بــه
وإســتمرارهم يف بــذل كل الجهــد املطلــوب ملواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي
وتحالفــه ضــد الشــعب اليمنــي ،وهــو الشــعب الجديــر باإلنتصــار يف معركــة هدفهــا
الحفــاظ عــى الكرامــة والحريــة واإلســتقالل ووحــدة األرض واإلنســان ومواجهــة
موجــة جديــدة مــن الغــزو واإلحتــال ومحاولــة فــرض الهيمنــة والخنــوع عــى
الشــعب اليمــن.

الرئيس الصماد يلتقي وزير االدارة احمللية
[/09فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم وزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة اوضــاع الســلطة املحليــة يف مختلــف محافظــات
الجمهوريــة ومــا تقــوم بــه وزارة االدارة املحليــة مــن ادوار اســتثنائية مــع كــوادر
الســلطة املحليــة ملواجهــة العــدوان الســعودي االمريكــي عــى بالدنــا وتبعــات
الحصــار الظالــم بــرا وبحــرا وجــوا وتداعيــات ذلــك عــى الجانــب االنســاني ويف
مســتوى تقديــم الخدمــات.
وثمــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عاليــا الجهــود التــي تبذلهــا قيــادة وزارة
الســلطة املحليــة ودورهــا االيجابــي يف ضبــط االداء املؤســي يف قــوام الســلطة املحليــة
ويف التخفيــف مــن تداعيــات العــدوان واثــار الحصــار الجائــر عــى  25مليــون نســمة
واســتهداف مقومــات الحيــاة وســبل العيــش ..معربــا عــن الثقــة الكبــرة التــي
يوليهــا املجلــس لــوزارة الــدارة املحليــة ودورهــا والحــرص عــى تفعيــل كل طاقاتهــا
وكوادرهــا الوطنيــة املتميــزة.
وقــدم وزيــر اإلدارة املحليــة لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى تقريــرا تفصيليــا عــن
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نتائــج اللقــاءات التشــاورية التــي اجرتهــا الــوزارة مــع قيــادات الســلطة املحليــة يف
امانــة العاصمــة واملحافظــات.
واســتعرض الوزيــر القيــي يف اللقــاء االولويــات التــي حددتهــا اللقــاءات التشــاورية
ومــا ســيتم العمــل عليــه بصــورة اســتثنائية ويف مقدمتــه الحفــاظ عــى االســتقرار
االمنــي وعــى النســيج االجتماعــي مــن الهجمــة املســتمرة للعــدوان الســعودي
االمريكــي وادواتــه ودعــم كافــة اشــكال الجهــود الخاصــة بالوضــع االنســاني
وســد االحتياجــات امللحــة للمواطنــن وتخفيــف اعبــاء وتبعــات الحصــار واالزمــة
االقتصاديــة التــي تســبب بهــا العــدوان واســتمرار اســتهداف االقتصــاد املعيــي
لســكان الجمهوريــة.
واكــد وزيــر الســلطة املحليــة عــى ان الــوزارة وكــوادر الســلطة املحليــة تعمــل عــى
تحقيــق اعــى درجــات الرعايــة ألرس الشــهداء والجرحــى ،والحفــاظ عــى البنيــة
املؤسســية للدولــة وكوادرهــا وتطويــر اوضــاع الســجون وتفعيــل غــرف العمليــات
والحفــاظ عــى ممتلــكات الدولــة واراضيهــا والعمــل وفــق االنظمــة والقوانــن
والتنســيق مــع املنظمــات املحليــة والدوليــة ملواجهــات االوضــاع االنســانية الكارثيــة
الناتجــة عــن االزمــة االقتصاديــة والحصــار واثــار العــدوان عــى البنيــة التحتيــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عدد من مشائخ وأعيان آل
سامل بني ضبيان
[/09فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم عــدد مــن مشــائخ وأعيــان آل ســالم بنــي ضبيــان.
ويف مســتهل اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمشــائخ واعيــان آل
ســالم ..مشــيدا بمناقبهــم ومــا عرفــوا بــه مــن مواقــف إيمانيــة ووطنيــة صادقــة
ومخلصــة طــوال تاريخهــم العريــق ،مــا جعلهــم عرضــة لكثــر مــن املشــكالت
والتحديــات حتــى تلــك العابــرة للحــدود ومــا ســجلته مواقفهــم مــن تحديــات
إســراتيجية يف املواقــف الوطنيــة املفصليــة وخاصــة يف العقــود األخــرة.
واســتعرض رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الجهــود التــي بذلــت وتبــذل والتنــازالت
التــي تقــدم يف ســبيل تحقيــق الســام وتخفيــف األعبــاء عــن الشــعب اليمنــي
الصابــر والثابــت ومــا تواجــه بــه مــن تعنــت أمريكــي ســعودي نابــع مــن الكــر
واإلثــم والعــدوان والــذي تمثــل فيــه أمريــكا رأس الحربــة ومــا تدفــع بــه أذنابهــا
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مــن أجــل اإلســتمرار يف العــدوان وارتــكاب املجــازر بحــق نســاء وأطفــال اليمــن
وتدمــر البنيــة التحتيــة وصــوال إىل التطــورات األخــرة التــي أرســلت أمريــكا فيهــا
ســفينتها الحربيــة كــول إىل قبالــة الســواحل اليمنيــة.
وأكــد أن الجميــع يعــرف قــدرة أمريــكا ومــا ســيلحق بهــا مــن خســارة قاصمــة
حــال تورطهــا بشــكل مبــارش يف اليمــن ومــا تعمــل عليــه مــن إســتنزاف أذنابهــا يف
املنطقــة ورفــع معنوياتهــم بعــد كل إنكســار يحققــه الجيــش واللجــان الشــعبية يف
الجبهــات.
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل املحــاوالت اليائســة للعــدوان بــراء الذمــم والــزج
بإخواننــا الجنوبيــن وبعــض املغــرر بهــم الواقعــن تحــت تأثــر الوضــع املــادي
وشــدة األزمــة اإلقتصاديــة يف جبهــات القتــال والدفــاع عــن حــدود الســعودية
ومحاولــة خلــق رشخ إجتماعــي ودعــم قــوي للقاعــدة وداعــش وتمركزهــا يف بعــض
املناطــق اليمنيــة بعــد تطهــر كل املناطــق التــي يتواجــد فيهــا الجيــش واللجــان
الشــعبية منهــا.
ولفــت إىل أن أهــداف أمريــكا مــن نــر القاعــدة وداعــش وخاصــة يف املناطــق
الجنوبيــة ضمــن إســراتيجية أمريــكا ،اســتهداف تلــك املناطــق بالتدخــل أو خلــق
البيئــات غــر املســتقرة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن الثبــات والصــر حتــى يتحقــق اإلنتصــار
الكامــل هــو خيــار كل اليمنيــن ..مشــيدا بمــا تقدمــه القبائــل اليمنيــة مــن دور
اســتثنائي وخــاق وحيــوي لدعــم كل الجبهــات باملــال والرجــال والعتــاد واإلنطــاق
مــن قاعــدة االيمــان بوعــد اللــه وفرجــه املرتبــط دومــا بالشــدة وشــدة الظــروف ومــا
يحققــه ذلــك مــن تميــز الخبيــث عــن الطيــب والفــرز بــن الصادقــن واملنافقــن.
وأشــار إىل طبيعــة املواجهــة والحــرب اإلعالميــة والهجمــة الرشســة عــى العقــل
والوعــي اليمنــي والركــون الدائــم إىل مــا تحقــق مــن وعــي وطنــي كبــر كــر
الهجمــة وأعمــال الدعايــة والحــرب النفســية وأســاليب عمــل الطابــور الخامــس يف
املجتمــع اليمنــي ..موضحــا األثــر اإليجابــي والقــوي الــذي حققــه رجــال القبائــل يف
مواجهــة مثــل هــذه الحــرب الشــاملة عــى اليمــن ومــا يســتوجبه ذلــك مــن الجميــع
بالفخــر واإلعتــداد والتكريــم والوفــاء لهــم بــكل مــا يمكــن وبحســب طبيعــة املرحلــة
ومــا ســيحظون بــه مــن تقديــر وأولويــة يف أعمــال الحكومــة واملجلــس حــارضا
ومســتقبال.
فيمــا عــر مشــائخ وأعيــان آل ســالم بنــي ضبيــان عــن ثقتهــم بإنتصــار الشــعب
اليمنــي يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي واصفــن إيــاه بالظالــم والغاشــم
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وغــر املســبوق يف التاريــخ.
وأوضحــوا أنهــم يعــون حقيقــة املخطــط الــذي يســتهدف اليمــن وشــعبه وأن اليمــن
لــم يعتــدي عــى أحــد ..مؤكديــن أن قبائــل آل ســالم تقــف صفــا واحــدا مــع كل
قبائــل اليمــن األبيــة والوطنيــة يف مواجهــة العــدوان الخارجــي وأدواتــه ومرتزقتــه يف
الداخــل.
كمــا أكــد مشــائخ واعيــان آل ســالم أن الثوابــت األساســية ويف مقدمتهــا ثالثــي الوطن
والعــرض والعقيــدة ال تفريــط فيهــا أو يف أي منهــا وأن قبائــل اليمــن أكــر مــن أعمال
املســاومة الرخيصــة التــي يســوقها العــدوان ومرتزقتــه وأن آل ســالم تنطلــق يف
مواقفهــا مــن الثوابــت الوطنيــة واألخــاق واألعــراف القبليــة التــي ال تعطــي وجــه
ملرتــزق أو خائــن أو عميــل.
وجــددوا التأكيــد عــى الصمــود والثبــات يف كل الجبهــات وحمايــة أرضهــم ومناطقهم
مــن أي تدخــل أو عبــث وثقتهــم املطلقــة بإنتصــار اليمــن ضــد العــدوان الغاشــم
وإســقاط املؤامــرة األمريكيــة الصهيونيــة وأذنابهــا يف املنطقــة عــى اليمــن وشــعبه.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس وأعضاء رابطة علماء اليمن
[/11فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
إســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس وأعضــاء رابطــة علمــاء اليمــن.
جــرى خــال اللقــاء إســتعراض دور أصحــاب الفضيلــة علمــاء اليمــن يف مواجهــة
العــدوان الســعودي األمريكــي وتعزيــز الصمــود والصرب والثبــات اإلجتماعــي والحفاظ
عــى النســيج الوطنــي مــن أعمــال التحريــض وبــث الكراهيــة وحمايــة الجبهــة
الداخليــة مــن مؤامــرات العــدوان ومرتزقتــه وأدواتــه الحزبيــة واإلســتخباراتية.
كمــا تــم مناقشــة األدوار اإليمانيــة الوطنيــة املخلصــة التــي قدمهــا العلمــاء يف مختلف
املحافظــات ومــن مختلــف التوجهــات واملذاهــب يف مواجهــة العــدوان ومخططاتــه
واملتحالفــن معــه املنفذيــن لألجنــدات الصهيونيــة يف املنطقــة ومــا تحقــق للشــعب
اليمنــي مــن وعــي متقــدم ســابق لكثــر مــن الشــعوب يف املنطقــة التــي تعرضــت
للمخططــات املتشــابه وإســراتيجية الفــوىض املدمــرة التــي نفذتهــا أمريــكا بغــرض
إعــادة تشــكيل املنطقــة والهويــات وإســتهداف الشــعوب والحضــارات واملعتقــدات
ويف مقدمتهــا الهويــة اإلســامية الجامعــة والقائمــة عــى اإلعتــدال والتســامح.
وتطــرق اللقــاء إىل عــدد مــن القضايــا واألفــكار املتعلقــة بتعزيــز الجبهــات والثبــات
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والصــر اإلجتماعــي والتوعيــة بمخاطــر العــدوان واملؤامــرة عــى اليمــن ووحدتــه
اإلجتماعيــة والجغرافيــة والثقافــة وعقيدتــه ونســيجه اإلجتماعــي وتعزيــز وعــي
الــرأي العــام بالعــدو الحقيقــي لألمــة والديــن واملتمثــل يف أمريــكا وإرسائيــل
وأدواتهمــا.
ورحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء بأصحــاب الفضيلــة العلمــاء
أعضــاء رابطــة علمــاء اليمــن.
وأكــد أن اللقــاء يأتــي يف ســياق اللقــاءات التــي يحــرص املجلــس الســيايس األعــى
وحكومــة اإلنقــاذ عــى عقدهــا بشــكل منتظــم مــع أصحــاب الفضيلــة العلمــاء
مــن كل اإلتجاهــات واملحافظــات لتحقيــق عمليــة التكامــل والتشــارك واإلسرتشــاد
بالــرأي واملشــورة مــن أصحــاب الــرأي والبصــرة وزيــادة فعاليــة مواجهــة العــدوان
والتصعيــد الخطــر الــذي يســتهدف اليمــن وشــعبه ويف كل املحافظــات.
ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل الــدور الكبــر لعلمــاء اليمــن يف ترســيخ الوعــي
اإلجتماعــي ومــا تحقــق مــن ترســيخ قيــم التضحيــة والصــر لــدى اليمنيــن وصــوال
إىل قيــم الشــهادة وبــذل الــروح والــدم دفاعــا عــن األرض والعــرض والكرامــة
والعقيــدة.
كمــا أكــد عــى الــدور الكبــر لعلمــاء اليمــن يف إســتقرار الوضــع الداخــي وإفشــال
مخططــات العــدوان وتعريــف النــاس بعدالــة القضيــة اليمنيــة وحقيقــة املواجهــة
يف الدفــاع عــن الكرامــة والعــزة وهــي األدوار التــي تكاملــت نتيجــة الوجــود العميــق
لــدور العلمــاء يف املجتمــع وأوســاطه املختلفــة.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أهميــة املواكبــة للتغــرات يف التصعيــد
مــن قبــل العــدوان ومــا يحصــل مــن تصعيــد أمريكــي واســتهداف لليمــن والشــعب
اليمنــي يف كل مناحــي الحيــاة ..مؤكــدا أهميــة التواصــل الدائــم بــن علمــاء اليمــن
والقيــادة السياســية والحكوميــة.
فيمــا أعــرب أصحــاب الفضيلــة العلمــاء يف مداخالتهــم خــال اللقــاء عــن ثقتهــم
بنــر اللــه لليمــن والشــعب اليمنــي الــذي يتعــرض لعــدوان ظالــم وغاشــم لــم
يســبق لــه مثيــل وبغــي مــن قبــل أعــداء اليمــن يفــوق كل جــرم ومــا تقتضيــه
مرحلــة الحســم مــن وعــي وصمــود وتضحيــة مــن قبــل الجميــع بمــن فيهــم
العلمــاء يف كل الجبهــات ويف مقدمتهــا جبهــات املواجهــة املســلحة إقتــداء بالســلف
الصالــح مــن العلمــاء واألعــام العاملــن يف ســبيل تحريــر الشــعوب مــن الهيمنــة
واإلســتعمار وأســاليب اإلذالل التــي مورســت عامليــا واســتهدفت فيهــا اليمــن بشــكل
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مبــارش العقــود املاضيــة.
وأشــاروا إىل مــا يتحقــق مــن إنتصــارات عــى أيــدي الرجــال الذيــن تتحــول أقوالهــم
إىل أفعــال وتحــرر الشــعب اليمنــي مــن التبعيــة ودفاعهــم اليــوم بإنتهاجهــم لطريــق
ا لحق .
واســتنكر أصحــاب الفضيلــة مــا يجــري مــن أعمــال قتــل وتدمــر ومجــازر يرتكبهــا
العــدوان الســعودي األمريكــي بطائــرات أمريكيــة وأســلحة أمريكيــة وبريطانيــة
وإرسائيليــة ودعــم مــن بعــض الــدول العربيــة ومؤامــرات صهيونيــة ومــا يقتضيــه
هــذا املنكــر والبغــي مــن واجــب التصــدي لــه عســكريا وماديــا ومعنويــا والوقــوف
مــع التحــوالت التــي تمــر بهــا اليمــن ومــا تــدل عليــه هــذه األفعــال اإلجراميــة مــن
إفــاس األعــداء وغيهــم وظلمهــم وأن التاريــخ الجديــد لليمــن بمــا فيــه مــن عــزة
وريــادة وكرامــة جعــل اليمــن قبلــة للتحــوالت وإنتصــار املســتضعفني بالحريــة
والكرامــة.
وشــدد العلمــاء عــى اإليمــان املطلــق بنــر اللــه وتمكينــه لعبــادة يف مواجهــة البغــي
والظلــم والتآمــر أيــا كان االبتــاء والتداعــي وأعمــال الحصــار لـــ  25مليــون نســمة
منــذ عامــن بــرا وبحــرا وجــوا ومنــع الــدواء والغــذاء وتدمــر الطــرق والجســور
واملوانــئ واملصالــح واملــزارع وســبل العيــش والحــرب اإلعالميــة واملكــر والخــداع
وتزييــف الــرأي العــام العاملــي وتغييبــه عمــا يحصــل يف اليمــن.
وذكـ ًروا بمــا حصــل للرســول الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم وأتباعــه مــن حصــار
لثــاث ســنوات يف ســبيل الدعــوة وإخــراج النــاس مــن الظلمــات إىل النــور وإرتبــاط
النــر بالصــر والثبــات وإعانــة املرابطــن ووجــوب نــر ثقافــة التعــاون والتعاطف
والرحمــة والصــر والعمــل عــى تفعيــل املؤسســات ويف مقدمتهــا املؤسســات العدليــة
والقضائيــة وتعزيــز ثقافــة التكافــل اإلجتماعــي التــي تمثــل جــزء مــن الــروح
اإلســامية ومكــون أصيــل يف املجتمــع اليمنــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل قيادة حمافظة احلديدة
ووجهائها
[/19فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم قيــادة محافظــة الحديــدة ووجهائهــا وأعيانهــا وأعضــاء مجلــس
النــواب والعلمــاء وممثلــو الســلطة املحليــة وقيــادة املؤسســتني العســكرية واألمنيــة
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ومنظمــات املجتمــع املدنــي ،بحضــور عــدد مــن أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى
ونائــب رئيــس مجلــس النــواب أكــرم عطيــة ونائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون
اإلقتصاديــة الدكتــور حســن مقبــويل ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي
ومحافــظ الحديــدة حســن الهيــج.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة اللقــاء بأبنــاء الحديــدة ،والقيــادات
اإلجتماعيــة والسياســية واملهنيــة يف ظــل املؤامــرة الدوليــة عــى اليمــن وســاحلها
الغربــي ملناقشــة اآلراء واألفــكار وهمــوم أبنــاء تهامــة التــي هــي ًهــم الجميــع.
وأشــار إىل البطــوالت األســطورية التــي ســجلها أبنــاء تهامــة خــال املواجهــات الربية
والبحريــة ويف مختلــف الجبهــات ،ومــا أصبحــت تمثلــه مــن مــادة أكاديميــة للدراســة
والبحــث ،جعلــت العــدو يتكبــد خســائر فادحــة تعجــزه عــن إدعــاء أي إنتصــار مهما
حقــق مقارنــة بإمكانياتــه ومــا واجهــه أبنــاء هــذا الشــعب بإمكانياتهم البســيطة.
كمــا أكــد األخ صالــح الصمــاد وجــود الكثــر مــن أوراق القــوة بأيــدي هــذا الشــعب
بعزيمتــه وإرادتــه وصمــوده وأهميــة أن تكــون املســئولية والشــعور بهــا بحجــم هــذا
الصمــود والثبــات والصــر الشــعبي غــر املســبوق ..الفتــا إىل رضورة توحيــد الجهــود
يف كل املجــاالت ومــا ســيقدمه الجيــش واللجــان الشــعبية مــن دروع بالحديــد والنــار
ضــد العــدوان مــع الشــعب املتفاعــل مــن كل املحافظــات واملشــكل لــدروع برشيــة
مــع أبنــاء الحديــدة وملســاندتهم يف الدفــاع عــن الوطــن ومــا ستشــهده املرحلــة
املقبلــة مــن قوافــل الدعــم واملــدد والعطــاء املتوجهــة إىل املحافظــة نتيجــة الوعــي
العــام بأهميــة املحافظــة وخطــورة أي رضر عليهــا وانعكاســاته عــى كل املناطــق
اليمنيــة.
وقــال « إن الحديــدة تمثــل رشيــان اليمــن وكــذا تمثــل عــزة وإبــاء وكرامــة أبنــاء
هــذا الشــعب الــذي يصــر منــذ عامــن عــى األمريــن مــن العــدوان والحصــار ومــا
يدركــه الجميــع مــن املعانــاة الشــديدة جــدا والتــي وصلــت إىل كل بيــت وخاصــة يف
تهامــة «.
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،رئيــس الــوزراء إلســتدعاء وزراء الصحــة
والتخطيــط والعــدل واملاليــة والداخليــة والكهربــاء والجهــات املعنيــة ،بتشــكيل غرفــة
عمليــات والنــزول إىل املحافظــة واإلســتمرار إىل جانــب أبنــاء املحافظــة.
ولفــت إىل العمــل وفــق اإلمكانيــات املتاحــة وهــي كثــرة والوقــوف عــى القضايــا التي
طرحــت ومعالجــة املشــكالت التــي تمــس حيــاة املواطنــن بشــكل مبــارش والعمــل
عــى تنفيــذ العفــو العــام عــن املغــرر بهــم والحفــاظ عــى الــدم اليمنــي والنظــر إىل
املســتقبل وتجــاوز املشــكالت اآلنيــة.
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وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس أهميــة وحــدة الصــف الداخــي يف مواجهــة العــدوان
الــذي ال تمثــل فيــه الســعودية وبقيــة التحالــف العربــي ســوى أذنــاب ألمريــكا
وإرسائيــل ..منبهــا بأهميــة الوقــوف ضــد عمليــات العــدوان والحــرب النفســية
واســتقطاب الكــوادر وإفــراغ املؤسســات والعمــل وفــق الشــموخ والعــزة اليمنيــة
التــي صــرت وصمــدت ومــا تقتضيــه مــن كل القيــادات يف الســلطة املحليــة والقــادة
يف املجتمــع العمــل بــروح الفريــق الواحــد لتعزيــز الوضــع اإلجتماعــي وامليدانــي
وتعزيــز الصمــود امليدانــي يف كل املجــاالت بمــا تقتضيــه املرحلــة وهــي مرحلــة
مواجهــة وصــد عــدوان وليســت مرحلــة دعايــة إنتخابيــة .وأشــار إىل مــا يحققــه
الصمــود يف الجبهــات والتكامــل يف العمــل األمنــي والعســكري مــن أثــر عميــق يف
الصمــود األســطوري للشــعب اليمنــي وكشــف وفضــح العــدوان الــذي وصــل إىل
مرحلــة مــن التدنــي األخالقــي يقصــف النســاء واألطفــال كمــا حصــل يف أرحــب
قبــل أيــام مــع إســتمرار اســتهداف كل الرمــوز واملقومــات الحياتيــة واألثريــة ،وبمــا
يكشــف عــن املــروع الــذي يمتلكونــه ويريــدون أن يفرضــوه عــى الشــعب اليمنــي
عــر أذنابهــم يف الخليــج وهــم يف مرحلــة إنهــزام تــام أمــام الهيمنــة األمريكيــة التــي
تفــرض عــى الســعودي واإلماراتــي مــا تريــد وتأخــذ مــا تريــد.
وقــال « إن العــدوان يــرخ مــن صمــود أبنــاء اليمــن وثباتــه وأنــه عــدوان يفضــح
نفســه ومرشوعــه يف عــدن التــي فقــدت األمــن والســام واســتقرار الخدمــات
البســيطة حتــى أن مــن احتلوهــا فقــدوا فيهــا األمــن واألمــان واإلســتقرار بعــد أن
تركتهــا أمريــكا مرسحــا للقاعــدة وداعــش يف املعادلــة األمريكيــة املعروفــة للتواجــد
يف أي جغرافيــا تريــد املســاس بهــا وانتهاكهــا بإرســال القاعــدة وداعــش إليهــا ثــم
اســتهدافها بشــكل مبــارش أو عــر اإلتفاقــات تحــت مــا يســمى محاربــة القاعــدة
وداعــش وإحــال الفــوىض والدمــار كمــا حصــل يف أفغانســتان والعــراق وســوريا
وغريهــا «.
وأكــد األخ صالــح الصمــاد أن الحديــدة يف أولويــات عمــل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي
وتقديــر صــر وصمــود أبنائهــا األحــرار األوفيــاء وأن ثقــة الشــعب باإلنتصــار
ومعرفتــه القويــة بأهــداف وأغــراض العــدوان هــي مــن تزيــد هــذا الشــعب وجيشــه
ولجانــه صمــودا وثباتــا يف املواجهــة حتــى النــر وأن العمــل واملناقشــات واإلرشاف
عــى تنفيــذ األعمــال والتوجيهــات متواصلــة مــع قيــادة املحافظــة وســلطتها املحليــة
كمــا بقيــة املحافظــات.
فيمــا أكــد محافــظ الحديــدة أن الحديــدة وتهامــة الخــر والصمــود ســرى الجميــع
والعالــم النســيج املتوحــد وغــر القابــل لإلخــراق وأن تهامــة التــي عرفــت برقــة
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القلــوب واألفئــدة بشــهادة املصطفــى عليــه الصــاة والســام هــي أيضــا الســد
املنيــع ضــد أي إخــراق أو عــدوان.
وأشــار إىل النتائــج اإليجابيــة لإلجتماعــات والزيــارات الدائمــة لحكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي إىل املحافظــة واللقــاءات بالشــخصيات اإلجتماعيــة والعســكرية واألمنيــة
وإنعكاســها عــى الوضــع العــام يف املحافظــة وتعزيــز صمودهــا وثباتهــا كــي يظــل
أبنــاء تهامــة أحــرارا كمــا هــم يف تاريخهــم وأن كل قيــادة املحافظــة يف مقدمــة
الصــف املتصــدي للعــدوان وأدواتــه ويف مقدمــة العاملــن مــع املجلــس الســيايس
األعــى وبرامجــه.
وأعــرب املحافــظ الهيــج عــن الشــكر والتقديــر لقيــادة املجلــس الســيايس األعــى عــى
مــا توليــه مــن اهتمــام ومتابعــة ملحافظــة الحديــدة وأحــوال أبنائهــا.
بــدوره قــدم قائــد املنطقــة العســكرية الخامســة اللــواء ســعيد الحريــري يف مداخلتــه
باملناســبة التحيــة ألبنــاء محافظــة الحديــدة والشــكر لرئيــس املجــس الســيايس
األعــى عــى دعوتــه لــكل ممثــي الطيــف الســيايس واإلجتماعــي يف الحديــدة للقــاء
بهــم ومناقشــة همــوم ومشــاكل وتحديــات املحافظــة يف ظــل العــدوان الســعودي
األمريكــي والحصــار.
وجــدد اللــواء الحريــري التأكيــد واملعاهــدة للــه والوطــن والقيــادة السياســية
والشــعب عــى أن القــوات املســلحة لــن تكــون إال يف خدمــة الوطــن والشــعب اليمنــي.
وأشــار إىل مــا يتعــرض لــه اليمــن مــن تحالــف ظالــم ومعاونــة مــن مرتزقــة يف
الداخــل والخــارج ومــا يمليــه الضمــر الوطنــي والواجــب مــن الحــرص عــى تجنيــب
الحديــدة أي مخططــات للعــدوان كمــا كل شــر مــن أرض الوطــن وخصوصيــة
الحديــدة كرشيــان حيــاة لــكل اليمنيــن توجــب عــدم الســماح ألي قــوة كانــت العبث
بهــا وبأمنهــا واســتقرارها وتكامــل األدوار واألعمــال والواجبــات واملهــام بــن الجميــع
كيمنيــن أحــرار يجمعهــم الوطــن.
مــن جانبــه أشــار مديــر أمــن الحديــدة العميــد الركــن عبدالحميــد املؤيــد إىل املهــام
والواجبــات التــي ينفذهــا أمــن املحافظــة يف الظــروف اإلســتثنائية الحاصلــة تحــت
تأثــر العــدوان والحصــار ومرابطتهــم بصــورة دائمــة للقيــام بواجباتهــم.
وأكــد ثبــات وصمــود املؤسســة األمنيــة يف الحديــدة مــن منطلــق الواجــب الوطنــي
العــام وأهميــة املحافظــة اإلســراتيجية بالنســبة لليمــن والشــعب اليمنــي.
كمــا أشــار محمــد ســليمان قليــي يف كلمتــه عــن الســلطة املحليــة باملحافظــة إىل
أهميــة اللقــاء لكــوادر محافظــة الحديــدة بالعاصمــة صنعــاء ..مؤكــدا عــى الخيــار
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الــذي إختــاره أبنــاء الحديــدة يف مواجهــة العــدوان والعمــل تحــت مظلــة القيــادة
السياســية ممثلــة باملجلــس الســيايس األعــى.
واســتعرض أبعــاد اســتهداف الحديــدة مــن قبــل العــدوان الســعودي األمريكــي
الصهيونــي وأذنابــه يف املنطقــة وأهميــة حمــل الســاح واإلســتعداد للعــدو يف كل مكان
وتحــت أي ظــرف وأهميــة وجــود عمليــة تكامــل يف الدفــاع بــن الجميــع وتطويــر
قــدرات القــرى الســاحلية يف العمليــة الدفاعيــة ..الفتــا إىل أن الجميــع ســيعمل وفــق
توجيهــات وخطــط املجلــس الســيايس األعــى وقيادتــه.
مــن جهتــه اســتعرض الشــيخ محمــد عــي مرعــي يف كلمتــه عــن علمــاء محافظــة
الحديــدة ،فضائــل أهــل تهامــة كمــا وصفهــم النبــي الكريــم ..الفتــا إىل أهميــة لقــاء
أبنــاء محافظــة الحديــدة بالعاصمــة صنعــاء بقيــادة املجلــس الســيايس األعــى ومــا
يمثلــه مــن قيمــة ورســالة وطنيــة هامــة والوقــوف صفــا واحــدا يف مواجهــة الظلــم
والعــدوان الباغــي ومــا تعانــي منــه املحافظــة ومختلــف املحافظــات.
وأكــد عــى صمــود املجتمــع يف وجــه املعانــاة ..معــرا عــن أملــه وثقتــه بنــر اللــه
وإحاطتــه ســبحانه وتعــاىل بمــا يعمــل الظاملــون ووعــده لعبــادة بالنــر.
وأشــار الشــيخ مرعــي إىل أهميــة التكاتــف والتعــاون والوقــوف صفــا واحــدا مــن
أجــل مصلحــة البــاد والعبــاد والحفــاظ عــى الوطــن ومقدراتــه وقواتــه العســكرية
حتــى يتحقــق نــر اللــه ..داعيــا املــوىل عــز وجــل أن يوفــق القيــادة السياســية
للقيــام بمــا عليهــا مــن واجبــات ومهــام يف ظــل الوضــع الراهــن.
وتواصلــت أعمــال اللقــاء يف الفــرة املســائية ملناقشــة أوضــاع املحافظــة واســتكمال
برامــج العمــل املشــرك بــن الســلطة املحليــة وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي ووضــع
التصــورات التنفيذيــة لتوجيهــات رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بخصــوص تكوين
غرفــة عمليــات دائمــة ألوضــاع املحافظــة ومشــكالتها ومواجهــة تداعيــات العــدوان
عــى الجانــب اإلنســاني واإلقتصــادي باملحافظــة.
حــر اللقــاء أمــن رس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور يــارس الحــوري وعــدد
مــن قيــادة الدولــة.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس جملس القضاء األعلى
[/20فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس مجلــس القضــاء االعــى الدكتــور عبدامللــك األغــري ووزيــر
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العــدل القــايض أحمــد عقبــات والنائــب العــام عبــد العزيــز البغــدادي ورئيــس
املحكمــة العليــا القــايض عصــام الســماوي وقيــادات الســلطة القضائيــة يف وزارة
العــدل ومجلــس القضــاء االعــى والنيابــة العامــة.
جــرى خــال االجتمــاع اســتعراض األوضــاع العامــة للمحاكــم واملؤسســة القضائيــة
والنيابــات العامــة ومــا تقدمــه مــن خدمــات للمواطنــن يف عمــوم محافظــات
الجمهوريــة واملشــكالت التــي تعــرض ســر عمليــات التقــايض وإقامــة العــدل بــن
النــاس وقيــام املحاكــم والنيابــات بدورهــا نتيجــة العــدوان الســعودي االمريكــي عــى
بالدنــا.
واســتمع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــن قيــادة الســلطة القضائيــة إىل رشح
تفصيــي عمــا يتــم انجــازه مــن قبــل القضــاة والكــوادر اليمنيــة االســتثنائية التــي
تصمــد أمــام كل الظــروف والصعــاب وتحــرص عــى القيــام بمهمــة إحقــاق الحــق
وإقامــة العــدل بــن النــاس واداء الواجــب بصفتــه عمــا انســانيا وواجبــا مقدســا
قبــل أن يكــون وظيفــة عامــة.
كمــا اســتعرض قــادة الســلطة القضائيــة مجموعــة مــن األفــكار والتصــورات الكفيلة
بتعزيــز دور الســلطة القضائيــة وتجويــد عملهــا يف الظــروف الراهنة.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا تحققــه املؤسســة القضائيــة والنيابــات
التــي تحــرص عــى أداء عملهــا وانجــاز قضايــا النــاس والتخفيــف عنهــم والتغلــب
عــى الظــروف القاهــرة التــي يســببها العــدوان الســعودي االمريكــي والحصــار
واالزمــة االقتصاديــة.
وأكــد أن هــذا الــدور هــو املعــول عليــه مــن قبــل منتســبي الســلطة القضائيــة بدرجة
أساســية كونهــم يمثلــون مؤسســة العدالــة وقيمتهــا ومعناهــا وأرتباطهــم بالتغيــر
االيجابــي وســعي الجميــع إىل إقامــة العــدل وتحقيقــه ملــا يمثلــه مــن قيمــة مرتبطــة
بعدالــة الســماء وجوهــر رســالتها.
وأقــر االجتمــاع االســتمرار يف أعمــال تقييــم االوضــاع القضائيــة الراهنــة وأوضــاع
املحاكــم والنيابــات تحــت تأثــر قصــف العــدوان واســتهدافه للمؤسســة القضائيــة
ومنتســبيها ومــا ترتــب عــن الحصــار االقتصــادي عــى بالدنــا منــذ عامــن مــن آثــار
وتداعيــات عــى النفقــات التشــغيلية وآليــات العمــل يف املحاكــم والنيابــات وتأخــر
البــت يف كثــر مــن القضايــا.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي املدير اإلقليمي للجنة الدولية
للصليب األمحر يف الشرق األدنى واألوسط
[/20فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم املديــر اإلقليمــي للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف الــرق األدنــى
واألوســط روبــر ماردينــي ،ورئيــس بعثــة اللجنــة يف اليمــن الكســندر فالــس،
بحضــور رئيــس دائــرة املنظمــات الدوليــة واملؤتمــرات بــوزارة الخارجيــة يحيــى
الســياغي وأمــن رس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور يــارس الحــوري.
وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الشــكر والتقديــر للجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر لــدى بالدنــا عــى مــا تقدمــه مــن جهــود مســتدامة منــذ عقــود
وصمودهــا يف هــذه املرحلــة الحرجــة والحساســة يف تاريــخ اليمــن رغــم مــا مــورس
عليهــا مــن ضغــوط ملغــادرة اليمــن.
وأكــد عــى تقديــم كل الدعــم والتســهيالت التــي يتطلبهــا عمــل بعثــة اللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر وتوســيع نشــاطها ..موجهــا حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي بتســهيل
كل أعمــال وأنشــطة البعثــة يف بالدنــا وبمــا يمكنهــا مــن توســيع أنشــطتها حاليــا
ومســتقبليا.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى أهميــة تضافــر الجهــود ملواجهــة
الكــوارث اإلنســانية والصحيــة التــي يخلفهــا العــدوان الســعودي األمريكــي ورسعــة
معالجــة أوضــاع األرسى الذيــن يتعرضــون لــدى دول التحالــف إلنتهــاكات جســيمة
ووضــع املتســللني واملقبوضــن مــن اليمنيــن خــارج مناطــق اإلشــتباك يف معســكرات
األرس.
ولفــت إىل أهميــة فتــح تحقيــق يف عمليــات تســلم القاعــدة وداعــش لــأرسى يف عــدن
التــي دخلهــا التحالــف ومــا إرتكبتــه القاعــدة وداعــش بحــق األرسى مــن جرائــم لــم
يســبق لهــا مثيــل.
فيمــا أكــد املديــر اإلقليمــي للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر حــرص اللجنــة عــى
توســيع نشــاطها وتعزيــزه يف اليمــن ومتطلبــات ذلــك ومــا تقــوم بــه اللجنــة وبعثتها
يف اليمــن مــن أدوار ،وطبيعــة الظــروف التــي تمــر بهــا اليمــن واإلحتيــاج اإلنســاني
والصحــي املتزايــد.
كمــا أكــد أن مســاهمات املنظمــات الدوليــة ال يمكــن أن تغطــي إال اليســر مــن
إحتياجــات مــا يقــرب مــن  25مليــون مواطــن تحــت تأثــر الظــروف الحاليــة..
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معربــا عــن تقديــر اللجنــة الدوليــة واإلدارة اإلقليميــة ملــا تلقــاه مــن دعــم وتســهيل
يف األعمــال وترحيــب بحضورهــا يف اليمــن.
وأشــار إىل مــا تقــوم بــه اللجنــة مــن جهــود يف مجــال معالجــة أوضــاع األرسى ومــا
يمكنهــا أن تقــوم بــه مســتقبليا ..معربــا عــن شــكره وتقديــره ملــا ملســه مــن إهتمــام
بالقانــون اإلنســاني الــدويل وأهميــة أن يعمــل الجميــع عــى احرتامــه وتنفيــذه يف
مختلــف الظــروف والبيئــات.
وكان اللقــاء قــد اســتعراض نشــاط وأعمــال اللجنــة الدوليــة للصليب األحمــر يف بالدنا
ومــا تقدمــة مــن جهــود ودعــم يف القطــاع الصحــي واإلســعايف ودعــم املستشــفيات
املتــررة مــن العــدوان الســعودي األمريكــي والحصــار الجائــر عــى الشــعب اليمني
منــذ عامــن.
حــر اللقــاء مديــر دائــرة الســلطة املحليــة برئاســة الجمهوريــة قاســم الحوثــي،
ومســئول العالقــات ببعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بصنعــاء باســم غانــم.

الرئيس الصماد يلتقي عددا من وجهاء حمافظة عمران
[/21فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم عــددا ً مــن مشــايخ ووجهــاء محافظــة عمــران بحضــور وكيــل
املحافظــة عبــد الرحمــن الغــويل.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع املحافظــة ومــا تشــهده مــن اســتهدف دائــم
مــن قبــل العــدوان الســعودي األمريكــي ومخططــات اســتخباراتية تســتهدف الســلم
واألمــن االجتماعيــن فيهــا بعــد مــا تحقــق مــن تالحــم وتجانــس بــن أبنائهــا ومــا
يشــكلونه مــن رافــد هــام وحيــوي يف كل الجبهــات.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء عــن ســعادته باللقــاء بالحارضيــن
مــن أعيــان محافظــة عمــران التــي تشــكل واحــدة مــن أهــم ركائــز املواجهــة
كمحافظــة ســباقة يف ســبيل الدفــاع عــن الوطــن وحريتــه واســتقالله ومواجهــة
املؤامــرة التــي اســتهدفت اليمــن منــذ عقــود قبــل أن تصــل إىل العــدوان املبــارش
منــذ عامــن ..مشــيدا ً بتفاعــل الشــخصيات واالعيــان االجتماعيــة واملشــايخ والرمــوز
القبليــة يف مواجهــة التحديــات واملبــادرة يف معالجــة مشــاكل املحافظــة.
واكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى أهميــة التواصــل الدائــم بــن القيــادة
السياســية والبيئــات االجتماعيــة والســلطة املحليــة يف املحافظــات وخلــق الرشاكــة
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والتكامــل يف معالجــة كل املشــكالت وتعزيــز كل الجبهــات ويف مقدمتهــا الجبهــة
الداخليــة.
وعــر الحــارضون عــن ارتياحهــم للتكامــل والتواصــل القائــم بــن رئاســة املجلــس
الســيايس األعــى واعيــان املنطقــة وبمــا يعــزز مــن التكامــل يف مواجهــة التحديــات
التــي يفرضهــا تصعيــد العــدوان واســتهدافه لــكل مقومــات الحيــاة والحصــار
املتفاقــم عــى اليمــن بــرا وبحــرا وجــوا ..وموجــة اســتهداف النســيج االجتماعــي
ومحاولــة العــوان ومرتزقتــه اســتهداف العمــق االجتماعــي اليمنــي باملشــكالت وإثارة
النعــرات بعــد أن فشــل يف الجبهــات العســكرية وميادين املواجهــة وزاد فشــا يف إثارة
النعــرات الطائفيــة واملناطقيــة التــي ال تعرفهــا اليمــن وشــعبها املتوحــد واملتجانــس
واملتكامــل.
وأكــد أعيــان ومشــائخ عمــران الحارضيــن يف اللقــاء باســمهم ونيابــة عــن إخوانهــم
يف املحافظــة عــى االســتعداد املتجــدد دومــا يف رفــد الجبهــات باملــال والرجــال
والعتــاد وتعزيــز الجبهــة الداخليــة التــي تــزداد وعيــا وتماســكا كل يــوم ومــع كل
لحظــة يســتمر فيهــا العــدوان الســعودي األمريكــي عــى بالدنــا ويتفاقــم الحصــار
وتُســتهدف الحرمــات مــن النســاء واألطفــال والرمــوز القبليــة والبنيــة التحتيــة..
مثمنــن حــرص القيــادة السياســية عــى املحافظــة وابنائهــا وســلمها وأمنهــا
االجتماعيــن وقيــم القبيلــة اليمنيــة الجامعــة والقــادرة عــى مواجهــة وصــد العــدوان
وحمايــة األرض والعــرض والتكامــل مــع الجيــش واللجــان الشــعبية يف املواجهــة
املقدســة لحمايــة اليمــن مــن العــدوان الســعودي األمريكــي الصهيونــي ومرتزقتــه
وتحريــره مــن الهيمنــة وقــوى الفســاد واالســتبداد.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ احملويت
[/21فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
اليــوم بصنعــاء محافــظ املحويــت أحمــد عــي محســن األحــول.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع محافظــة املحويــت ومــا تقــوم بــه قيادتهــا
والســلطة املحليــة مــن أعمــال بالتنســيق مــع حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي يف مختلــف
املجــاالت ويف مقدمتهــا معالجــة االرضار الناجمــة عــن قصــف العــدوان الســعودي
األمريكــي بطائــرات الـــ F16االمريكيــة للطــرق والجســور وعبــارات الســيول ومــا
نتــج عنهــا مــن أرضار باملواطنــن يف املحافظــة والحركــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
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ورفــع كلفــة املعيشــة واملعانــاة عــى ســكان املحافظــة وعمــوم الشــعب اليمنــي يف
إطــار العــدوان والحــرب الشــاملة التــي تشــن عــى اليمــن وشــعبه منــذ عامــن.
واســتعرض اللقــاء الجهــود واملبــادرات الوطنيــة الكبــرة التــي تقدمهــا محافظــة
املحويــت ومشــايخها وأعيانهــا وكافــة أبنائهــا يف رفــد الجبهــات باملــال والرجــال
والعتــاد وقوافــل العطــاء يف ســبيل االنتصــار للقضيــة الوطنيــة اليمنيــة متمثلــة
باالنتصــار عــى العــدوان وتحالفــه الباغــي عــى اليمــن وشــعبه.
وتطــرق اللقــاء إىل تقاريــر تقييــم األرضار التــي تلحــق باملحافظــة بشــكل مبــارش
وغــر مبــارش جــراء العــدوان واألفــكار املتعلقــة بمواجهتهــا واحتــواء تداعياتهــا.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة
[/21فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة القــايض الدكتــور أبــو
بكــر الســقاف.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة مــا يقــوم بــه الجهــاز مــن أعمــال وبرامــج يف إطــار
تعزيــز مكافحــة الفســاد وحمايــة املــوارد واملاليــة العامــة وبرامــج الرقابــة املصاحبة
ومــا حققتــه مــن إنجــازات خــال الفــرة املاضيــة واليــات تعزيزهــا.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بقيــادة الجهــاز وكــوادره وكافــة منتســبيه
وروحهــم الوطنيــة الخالقــة واملبــادرة ومــا قدمــوه مــن نمــوذج وطنــي مــرف يف
اســتمرار أعمــال الجهــاز ودوره الهــام وتحــدي كافــة الظــروف االقتصاديــة واألمنيــة
الناجمــة عــن االســتهداف الدائــم للعــدوان بالقصــف للمنطقــة التــي يقــع فيهــا مقــر
الجهــاز.
ونــوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى باألمــل املعقــود بــدور الجهــاز يف الوقــت
الراهــن واملســتقبل املنظــور لليمــن ومــا ينتظرهــا مــن تطــور يف مختلــف املجــاالت
ويف مقدمتهــا املجــاالت االســتثمارية واهميــة تطــور القطــاع املــايل واإلداري وادائهمــا
وضبــط جودتهمــا.
وعــر رئيــس الجهــاز القــايض الدكتــور أبــو بكــر الســقاف عــن الدافــع القــوي الذي
تشــكل يف قيــادة الجهــاز وبــن كــوادره نتيجــة اهتمــام القيــادة السياســية بالجهــاز
وقيمتــه وأثــره يف الحيــاة العامــة ويف واقــع ومســتقبل مؤسســات الدولــة حــارضا
ومســتقبال ..مؤكــدا ً أن قيــادة الجهــاز وكــوادره تواصــل العمــل وفــق برامجهــا
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وآليــات عملهــا وتتغلــب عــى املصاعــب التــي تواجههــا بالتكامــل بينهــا وبــن القيادة
السياســية وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي وبمــا يعــزز مــن األداء يف املرحلــة الراهنــة
شــديدة التعقيــد نتيجــة الظــروف التــي فرضهــا العــدوان الســعودي األمريكــي
عــى بالدنــا والحصــار الجائــر عــى اليمــن ومــا يلحقــه مــن أرضار بســكان اليمــن
واقتصادهــم ومعيشــتهم ومؤسســاتهم.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عددا من أعيان مديرية
اخلوخة
[/21فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم عــددا مــن أعيــان ومشــايخ وقيــادات مديريــة الخوخــة بمحافظــة
الحديــدة بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة
وعــدد مــن أعضــاء املجلــس الســيايس األعــى.
واســتعرض اللقــاء مــا يقــوم بــه أبنــاء مديريــة الخوخــة مــن جهــود متميــزة يف
الحفــاظ عــى الجبهــة الداخليــة وتعزيــز جبهــة املواجهــة يف الســاحل الغربــي
املســتهدف مــن قبــل العــدوان الســعودي األمريكــي والتضحيــات الجســيمة التــي
طالــت أبنــاء املديريــة منــذ بدايــة العــدوان واســتهدافه مقــدرات الصياديــن فيهــا
وتدمــر قــوارب الصيــد التقليــدي التــي تمثــل مصــدر الدخــل األســايس لغالبيــة
ســكان املديريــة كمــا اســتهدف املدنيــن اآلمنــن مــن النســاء واألطفــال والصياديــن
يف عــرض البحــر مــا أدى الستشــهاد املئــات منهــم إثــر غــارات طائــرات االباتــي
االمريكيــة وطائــرات  F16االمريكيــة عــى املنــازل وقــوارب الصيــد واألســواق
والشــواطئ املدنيــة يف املديريــة.
وثمــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء مــا يقدمــه أبنــاء الخوخــة مــن
تضحيــات جســيمة وصمودهــم يف تجمعاتهــم الســكانية وحفــظ واألمــن وتكاملهــم
مــع الســلطة املحليــة وصربهــم وتحملهــم لــأذى الكبــر الــذي يلحقهــم بشــكل
مســتمر مــن قبــل العــدوان الســعودي األمريكــي ووعيهــم بمخططاتــه ..مؤكــدا عــى
جــدارة أبنــاء الخوخــة بــكل االحــرام والتقديــر واالعتمــاد عليهــم بشــكل كبــر يف
إدارة الوضــع الراهــن بالتكامــل مــع الســلطة املحليــة والرهــان عــى وعيهــم املتقــدم
الــذي يمثــل صــورة مــن صــور الوعــي اليمنــي العــام الــذي حقــق االنتصــار عــى
أكــر مؤامــرة تتعــرض لهــا اليمــن يف تاريخهــا ووقــف بشــموخ وعــزة أمــام آلــة
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مــن أعتــى آالت املــوت والدمــار وتزييــف الوعــي والحــرب النفســية ملعرفتــه بالعــدو
وحقيقتــه ومرشوعــة التخريبــي والتفتيتــي املاثــل للعيــان يف عــدن ومــا يحــل بهــا.
وأشــار رئيــس املجلــس إىل صعوبــة أن يدعــي العــدوان أي انتصــار يف مناطــق
الســاحل الغربــي بعــد أن شــن عــى مديريــات صغــرة وســكان أبريــاء ومقاومــة
بأســلحة بســيطة حربــا تــوازي الحــروب العامليــة من حيــث كثافــة النــران واالرساف
يف اســتخدام القــوة وأقــوى وأحــدث املعــدات العســكرية والتجهيــزات والعتــاد واالف
املرتزقــة مــن مختلــف دول العالــم.
مــن جانبــه أكــد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة
يف اللقــاء عــى أن العــدو فشــل يف تحقيــق أي انتصــار يف الســاحل الغربــي نتيجــة
عــدم وجــود أي مســاندة لــه عــى األرض أو أي حاضــن اجتماعــي وارتفــاع الوعــي
االجتماعــي لــدى مختلــف الرشائــح بحقيقــة العــدوان وأهدافــه ومــا يرمــي إليــه..
موضح ـا ً حالــة االنكشــاف التــي وصــل اليهــا العــدو ومرتزقتــه وأهميــة التكاتــف
والتكامــل يف هــذه املرحلــة ليتحقــق النــر لــكل اليمــن والشــعب اليمنــي الصابــر
والثابــت عــى الحــق واملبــادئ واملدافــع عــن أرضــه وعرضــه وكرامتــه وحريتــه
واســتقالله.

الرئيس الصماد يستقبل كوكبة من علماء اليمن
[/22فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بحضــور نائــب رئيس
املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة يف القــر الجمهــوري بصنعــاء اليوم
كوكبــة مــن علمــاء اليمن،املمثلــن لــكل الطيــف الفقهــي واملذهبــي والعلمائــي يف
اليمــن ومــن مختلــف املناطــق اليمنيــة.
ويف اللقــاء الــذي حــره عضــوي املجلــس الســيايس األعــى محمــد النعيمــي وجابــر
الوهبانــي ووزيــر العــدل القــايض أحمــد عقبــات ووزيــر األوقــاف واإلرشــاد رشف
القليــي وأمــن رس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور يــارس الحــوري ،رحــب
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بأصحــاب الفضيلــة العلمــاء ..معربــا عــن ترشفــه
بهــذا اللقــاء ومــا يمثلــه علمــاء اليمــن مــن قيمــة وطنيــة ســامقة وهــم يمثلــون
الوحــدة اإلجتماعيــة وبحضورهــم الريــادي يف كل املياديــن يف ظــل العــدوان الغاشــم.
وتطــرق إىل إســتهدف العــدوان الســعودي األمريكــي لليمــن أرضــا وإنســانا وكــذا
اســتهدافه للهويــة اليمنيــة اإلســامية املحمديــة األصيلــة ..مشــرا إىل التوظيــف
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الخطــر للورقــة الطائفيــة مــن قبــل العــدوان ومــا حققــه العلمــاء األفاضــل مــن دور
أســقط هــذه الورقــة الخطــرة التــي ال يقبلهــا الشــعب اليمنــي املتعايــش يف تاريخــه.
وأوضــح األخ صالــح الصمــاد املشــاريع والثقافــات الدخيلــة التــي يســعى العــدو
لزرعهــا وتهيئــة املجتمعــات لإلستســام واإلحتــال ..مؤكــدا أن اإلنحــراف يف وعــي
األمــة يــؤدي إىل تخليهــا عــن مســئوليتها وانحرافهــا عــن الطريــق الــذي أراده اللــه
ســبحانه وتعــاىل لهــا وأن العمــاء هــم األســاس يف الوعــي بإســتنادهم إىل األصــول
الثقافيــة ويف مقدمتهــا القــرآن الكريــم.
وشــدد عــى خطــورة اإلنحــراف يف وعــي األمــة وأثــره عــى واقعهــا وعزتهــا
وتمســكها بدينهــا وخطــورة دور العمــاء يف هــذا الجانــب ..الفتــا إىل أن تمكــن العــدو
مــن تدجــن األمــة وهزيمتهــا ســيجعل إلســلحتهم أثــر كبــر هــو عديــم الجــدوى
والفائــدة يف وجــود الوعــي والقلــوب املعمــورة بــه وهــو حــال الشــعب اليمنــي الــذي
يواجــه العــدوان بالوعــي والبصــرة ولــن يتمكــن منــه العــدوان مهمــا بلغــت قوتــه.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل حقيقــة العــدوان الحاصــل عــى اليمــن
وأنــه صناعــة أمريكيــة بإمتيــاز ومــا أصبحــت عليــه العالقــة الســعودية األمريكيــة
الصهيونيــة مــن وضــوح يف كل مــا يحصــل يف اليمــن واملنطقــة وأهميــة أن يقــاوم
الجميــع هــذا املــروع الــذي يريــد إخضــاع اليمــن وفــرض الــوالء والطاعــة ألمريــكا
وتحقــق معنــى الكفــر بطاعــة مــن ال طاعــة لــه واإلرتــداد عــن الحــق.
وأشــاد بالــدور الرائــد للعلمــاء والخطبــاء واملرشــدين يف تجــاوز الصعوبــات ومواجهة
املرحلــة الخطــرة ومــا يقتضيــه ذلــك مــن زيــادة يف الجهــد اإلســتثنائي وإمكانيــة
مواجهــة الفــارق يف القــوة العســكرية واإلعالميــة بالتســلح بالوعــي والبصــرة
وتحصــن املجتمــع مــن الثقافــات الدخيلــة وقنــوات الفتنــة والتحذيــر مــن مخاطــر
الفرقــة والبنــاء عــى الثقافــة الراقيــة التــي وصــل إليهــا الشــعب اليمنــي وعلــو قيمــة
الشــهادة وثقافتهــا بفضــل اللــه والعلمــاء الصادقــن.
وقــدم رئيــس املجلــس الســيايس األعــى نصحيــة للبعــض ممــن يســمون أنفســهم
علمــاء ويقفــون ويقاتلــون يف صــف العــدوان باإلنتبــاه لخطــورة موقفهــم ودعمهــم
للعــدوان وموقــف اللــه منهــم وهــم يف موقــف صناعــة الباطــل واملتبنــن لــه بجــرم
مضاعــف وصفــات إجــرام مضاعفــة.
وشــدد يف كلمتــه عــى أهميــة الدعــوة الدائمــة لوحــدة الصــف والتجــاوز الدائــم
للمعوقــات البرشيــة والتذكــر بالحاجــة للقيــادة ووحــدة الــرأي والقيــم اإلجتماعيــة
والقبليــة األصيلــة يف هــذا الجانــب واملوجهــات القرآنيــة والدينيــة املبينــة لســبيل
475

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

الرشــاد واالنتصــار ..مذكــرا بمــا قــام بــه الغــرب مــن توحيــد لجهــوده وقيادتــه
لغاياتــه العامليــة تحــت مســمى محاربــة اإلرهــاب تحــت قيــادة أمريــكا والــراث
األوربــي والغربــي يف التوحــد بعيــدا عــن رصاعــات أجنحــة التيــه واإلتجــاه إىل العمران
والحيــاة وأهميــة أن يعتصــم النــاس واملجتمــع والقيــادات يف ســبيل اإلنتصــار
ملظلوميــة الشــعب اليمنــي وحريتــه وكرامتــه وصــد العــدوان وأدواتــه ومواجهــة
أهدافــه.
فيمــا أشــارت الكلمــة الرتحيبيــة التــي ألقاهــا عضــو اللجنــة املركزيــة للحشــد
والتعبئــة الشــيخ مقبــل الكدهــي إىل مــا يمثلــه اللقــاء مــن تنــوع ممثــل لــكل
الجغرافيــا يف اليمــن أرضــا وإنســانا وثقافــة ومذاهــب فقهيــة والتأكيــد عــى مــا
يحملــه مــن دالالت بقيــام العلمــاء بالواجــب نحــو العلــم وحقــه والوطــن.
ولفــت إىل الرســالة املبــرة للشــهداء ومواصلــة رســالتهم والقيــام بحــق تضحياتهــم
والرســالة الحاثــة للمرابطــن يف الجبهــات وشــد أزرهــم وتأمــن ظهورهــم ومدهــم
ومددهــم ومســاندتهم كمــا كان النبــي الكريــم عليــه الصــاة والســام املحــرض
للمؤمنــن عــى القتــال وإقامــة الحــق كقيمــة للعمــل الراجــي للقبــول واملســاندة مــن
اللــه ســبحانه وتعــاىل.
وقــال « إن الرســالة لقــوى العــدوان ومــن يف ركابهــم والتــي يرســلها علمــاء اليمــن
مــن اجتماعهــم هــذا عــى اختــاف مشــاربهم ومذاهبهــم الفقهيــة مجمعــون عــى
مواجهــة العــدوان ومــن ورائهــم كامــل الشــعب اليمنــي وأن كل واحــد مــن العلمــاء
أمــة موجهــن نــداء ودعــوة وطنيــة يمنيــة صادقــة لــكل املغــرر بهــم ومــن يف
صفــوف العــدوان للعــودة إىل رشــدهم وكــذا العــودة إىل حضن الوطــن وتــرك املكابرة
والباطــل بعــد أن أميــط اللثــام وتبــن الرشــد مــن الغــي يف إعــان واجتمــاع ميونــخ
بأملانيــا الــذي كشــف التحالــف الوثيــق بــن إرسائيــل والســعودية وأنــه تحالــف
اســراتيجي عســكري واقتصــادي وســيايس وان العــدوان عــى اليمــن جــزء منــه».
مــن جانبــه أكــد أمــن عــام جمعيــة علمــاء اليمــن القــايض العالمــة أحمــد محمــد
االكــوع رضورة أن يقــف كل الشــعب اليمنــي موقفــا واحــدا ومســاندا للمجلــس
الســيايس األعــى املؤيــد مــن الشــعب ومــن مجلــس النــواب والقيــام بجهــاد الدفــع
الــذي تتحقــق بــه الشــهادة الكاملــة بالدفــاع عــن األرض والعــرض واملــال والنفــس.
وحــث القــايض األكــوع ،الشــعب اليمنــي إىل أن يهــب هبــة رجــل واحــد يف مواجهــة
مــن يكفرونهــم جميعــا يف هــذا العــدوان الــذي طــال كل أبنــاء اليمــن الذيــن كانــوا
رجــال الدعــوة والفتــوح والســام وحملــة الرســالة ..مؤكــدا أن العــدوان ال يهــدف
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إال إىل اســتعباد الشــعب اليمنــي ونهــب أرضــه وثرواتــه مســتخدمني أســاليب القتــل
والتكفــر تمهيــدا الســتعباد النــاس واملجتمــع.
وتســاءل القــايض االكــوع عــن مــررات تكفــر الشــعب اليمنــي واختــاق األكاذيــب
عــن مذهــب اإلمــام زيــد بــن عــي مــن قبــل قــوى العــدوان وهــو الشــعب الــذي
نــزل القــرآن بلســانه وكان يف مقدمــة صفــوف املنارصيــن للرســول ودعوتــه وكان
املــدد للرســول الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم.
يف حــن أشــار رئيــس جامعــة العلــوم الرشعيــة بالحديــدة الشــيخ محمــد عــي مرعي
إىل حجــم املعانــاة واملحــن التــي حلــت بالشــعب اليمنــي جــراء العــدوان ومفاقمــة
الحالــة اإلنســانية عــى شــعب قــال النبــي عليــه الصــاة والســام أنهــم منــه وهــو
منهــم.
وأكــد أهميــة الصمــود والصــر مــن قبــل الشــعب عــى هــذه املحنــة والعــدوان
ورضورة التكاتــف والتعــاون بــن الرشائــح اإلجتماعيــة ووحــدة الصــف واإلخــاص يف
العمــل وأن تبــذل الدولــة جهدهــا يف حــل مشــكالت املرتبــات ومســاندة املرابطــن يف
الجبهــات.
ونــوه الشــيخ مرعــي بالــدور الهــام والحيــوي للعلمــاء بالتوعيــة يف مواجهــة العــدوان
يف كل املناطــق والنواحــي والعــزل حتــى يرفــع اللــه عــن الشــعب مــا يواجهــه..
ســائال اللــه التوفيــق والثبــات واملســاندة للقيــادة السياســية وحكومــة اإلنقــاذ وكل
مــن يســاند هــذا الشــعب يف هــذه املواجهــة.
كمــا أكــد رئيــس رابطــة علمــاء اليمــن العالمــة شــمس الديــن رشف الديــن أن العلماء
هــم خلفــاء األنبيــاء وبمــا يوجــب عــى العلمــاء التحــي بأخــاق األنبيــاء وتحمــل
أعبــاء ذلــك يف األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وطبيعــة املرحلــة الصعبــة التــي
يعيشــها النــاس اليــوم ووقوعهــم بــن طريقــي الجنــة يف املقاومــة والصــر والصمــود
واملواجهــة أو طريــق النــار بالخنــوع والتبعيــة واإلستســام.
وأشــار إىل الزلــل الــذي وقــع فيــه بعــض العلمــاء الزاعمــن أن التحالــف ضــد اليمــن
الــذي تقــوده أمريــكا وإرسائيــل هــو تحالــف بأمــر اللــه الــذي ال يمكــن أن يأمــر
بقصــف صالــة عــزاء لرجــال أو بيــت عــزاء لنســاء وال قصــف النســاء واألطفــال
واملمتلــكات الخاصــة والعامــة.
وقــال « اللــه تعــاىل ال يأمــر بظلــم أو فحشــاء وهــو مــا يؤكــد الــزالت التــي أخــر
عنهــا النبــي الكريــم يف زمــن يبيــع البعــض نفســه وذمتــه صباحــا ومســا ًء «..
مؤكــدا أن الحقيقــة واضحــة والشــعب اليمنــي عــى الحــق املبــن ومــن يتحالــف عــى
477

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

الشــعب عــى باطــل بموجــب النصــوص الســماوية الواضحــة.
ووجــه العالمــة شــمس الديــن رســالته إىل علمــاء الحرمــن وعــن فهمهــم ملــا بــر
اللــه بــه املنافقــن مــن العــذاب األليــم املتخذيــن الكافريــن أوليــاء مــن دون املؤمنــن
ومــن يتحالــف مــع أمريــكا ويجلــب القواعــد األمريكيــة واإلرسائيليــة إىل بلــدان
املســلمني.
وقــدم الشــيخ أحمــد شــبري رســالة مدرســة دمــاج الســلفية إىل اليمنيــن يف مختلــف
أنحــاء العالــم بأهميــة التنبــه إىل الدجــل اإلعالمــي وحقيقــة العــدوان ومــا ألحقــه من
أرضار بالغــة يف األرواح واألمــوال والبنيــة التحتيــة ومــا يتطلبــه الوضــع مــن موقــف
وشــهامة وتنبــه إىل عــدم اإلنجــرار إىل الفتــوى البعيــدة عــن الواقــع وغــر املالمســة
للحقيقــة عــى األرض وبحســب مــا يقــرره العلــم وعلمــاء األصــول.
ونبــه إىل الدعــوة الجاهليــة والنعــرة الطائفيــة يف الداخــل اليمنــي ومحــاوالت شــق
الصــف وأعمــال اإلرجــاف بعــد كل مــا حصــل وكــذا أعمــال القتــل التــي طالــت
األطفــال والنســاء واملدنيــن ومقومــات الحيــاة وأهميــة رمــي أي خــاف حــول
التنــوع والتفاصيــل وأهميــة توحيــد الصــف ونبــذ النعــرات الطائفيــة.
ووجــه الشــيخ شــبري رســالة إىل علمــاء اللجنــة الدائمــة للبحــوث واإلفتاء يف الســعودية
حــول فتواهــم بقتــل اليمنيــن ومحاربتهــم وأنهــم مجــوس وعبــاد نــران ..داعيــا
أعضــاء اللجنــة إىل النــزول إىل أرض امليــدان والوصــول إىل اليمــن واإلســتماع إىل
أهــل اليمــن والفتــوى مــن أرض الواقــع ..الفتــا إىل معرفــة كثــر مــن علمــاء اللجنــة
لحقيقــة آل ســعود واســتخدامهم لهــم كوســائل وقــت الحاجــة ..مؤكــدا أن آل ســعود
ورم رسطانــي يف جســد األمــة وجــب اســتئصاله.
بــدوره أكــد الشــيخ ســهل الجنيــد أن كل يمنــي واع لحقيقــة مــا يحصــل وأن الجميــع
ســيقاتل حتــى النرص.
كمــا قــدم الشــيخ محمــد طاهــر أنعــم مداخلــة أكــدت أن املعركــة اليــوم هــي معركة
الوعــي وأن معركــة أهــل العلــم والدعــاة والخطبــاء هــي معركــة الوعــي كذلــك ،وأن
العــدو عــر التاريــخ يف كل عــدوان يســتهدف البلــد يحــاول أن يفــكك بنيته وتماســكه
املجتمعــي ..وقــال « إن العــدو اليــوم ال يســتهدفنا بالصواريــخ والطائــرات والبــوارج
بــل يســتهدفنا كذلــك بمحاولــة تفكيــك الجميــع ونــر الطائفيــة والبغضــاء بيننــا «.
وأَضــاف « إن االختــاف القائــم طبيعــي كمــا خلــق اللــه النــاس وجعلهــم عليــه
وال يجــوز أن نســمح لعدونــا إســتثمار اإلختالفــات الطبيعيــة لتفريقنــا واســتمرار
الحــرب بيننــا « ..مشــرا إىل التنــوع يف إدارة الحيــاة واملواجهــة بــن اإلقتصــادي
478

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

والســيايس والعســكري والــدور املنــوط برجــال العلــم والوعــظ واإلرشــاد الذيــن ال
يجــب أن يستســلموا ملحــاوالت األعــداء نــر املذهبيــة والبغضــاء والطائفيــة واملناطقية
بــن أبنــاء اليمــن ،كمــا يعمــد إىل ذلــك آل ســعود وآل زايــد وغريهــم يف تبنــي ملنهجيــة
بريطانيــا القائمــة عــى قاعــدة فــرق تســد.
ولفــت أنعــم إىل الدعــوات والنعــرات الطائفيــة واملناطقيــة التــي تطــل مــن الفضائيات
املولولــة أان مواجهتهــا هــي معركــة العلمــاء والخطبــاء والدعــاة وهــي معركــة الوعي
وتأصيلــه وتثبيتــه والحفــاظ عــى تماســك املجتمــع وتعايشــه والبنــاء عــى األمثلــة
القويــة التــي قدمهــا اليمــن للعالــم يف التنــوع والقبــول باآلخــر والتعــاون والتنقــل
وطلــب العلــم مــن بعضهــم البعــض والتكامــل والتعايــش والتصاهــر عــر التاريــخ.
وكان الشــاعر عــي محمــد النعمــي ،ألقــى قصيــدة جســدت حقيقــة الشــهادة وقيمتها
وإندفــاع الشــعب اليمنــي إليهــا واملؤامــرة عــى اليمــن وتحالــف الــر األمريكــي
الســعودي اإلرسائيــي عــى اليمــن وتعاســة اآللــة األمريكيــة اإلرسائيليــة التــي اجتثتها
والعــة صغــرة بيــد مجاهــد مســقطا طاغــوت القــوة العظمــى الجوفــاء ورس القــوة
التــي يمتلكهــا املقاتــل اليمنــي يف مواجهــة املؤامــرة الدوليــة عليــه واألكاذيــب التــي ال
تنطــي عــى عاقــل يف مــررات العــدوان عــى اليمــن وشــعبه العزيــز املنتــر بقــوة
اللــه وعونــه.
حرض اللقاء عدد من قيادات وزارتي العدل واألوقاف وقيادات الدولة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي قيادة حمافظة صعدة وعدد
من مشائخها وأعيانها
[/25فرباير ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم عــددا مــن مشــائخ وأعيــان وقيــادات محافظــة صعــدة والســلطة
التنفيذيــة ومــدراء املديريــات واملكاتــب التنفيذيــة باملحافظــة بحضــور عضــو املجلس
الســيايس األعــى محمــد النعيمــي ورئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز
بــن حبتــور ومستشــار الرئاســة خالــد بــاراس و محافــظ صعــدة محمــد جابــر.
ويف اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بأعيــان صعــدة ..واصفــا إياهــم
بأبنــاء وآبــاء الشــهداء .وقــال «إن محافظــة صعــدة تمثــل الشــمعة التــي تحــرق
لتــيء لآلخريــن وتضحــي بأبنائهــا يف معركــة الدفــاع عــن ســيادة أبنــاء الشــعب
اليمنــي جميعــا وإنهــا يوســف الزمــان الــذي جفــاه أخوتــه فــكان رحمــة لهــم
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جميعــا ،كمــا عانــت صعــدة مــن الجفــاء والعنــاء والتآمــر طيلــة العقــود املاضيــة
لتصبــح اليــوم رحمــة لــكل أبنــاء اليمــن التــي يــروي أبنائهــا جنبــا إىل جنــب مــع
إخوتهــم مــن أبنــاء اليمــن واليمــن بالنســبة للعــرب هــو أيضــا يوســف هــذا الزمــان
وســيأتي اليــوم الــذي يعــرف العــرب أن اليمــن وأبنائهــا هــي خريهــم ومنجاتهــم
واملدافعــن عنهــم «.
وأضــاف « ال أحــد يســتطيع أن يــويف أبنــاء صعــدة حقهــم إال أن الجميــع مســتهدفون
وبمــا تمثلــه محافظــة صعــدة وأبنائهــا اليــوم مــن رقــم صعــب أمــام أمريــكا
وإرسائيــل وآل ســعود كمــا أصبحــت اليمــن رقمــا صعبــا كبــرا جــدا «.
ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل أهميــة التنبــه للمؤامــرات ومحــاوالت األعــداء فتــح
الجبهــات واســتهداف الجبهــة الداخليــة بإثــارة النزاعــات الداخليــة لحــرف أنظــار
أبنــاء صعــدة عــن معركتهــم الحقيقيــة بشــتى الطــرق واألســاليب وإخــراج املجتمــع
مــن النــور إىل الظلمــات وإغــراق املجتمــع يف الفســاد واملشــاكل حتــى يســهل عليهــم
النيــل مــن اليمــن وأبنائــه الــذي أثبــت الوقــت والتجربــة أن الرجــال الذيــن قهــروا
العالــم بصمودهــم وثباتهــم ووعيهــم ستســقط هــذه املؤامــرات تحــت أقدامهــم.
وأشــار إىل حساســية املرحلــة وخطورتهــا والظــروف املحيطــة باليمــن اليــوم وأن
صعــدة ســتكون يف أولوياتهــا وأنــه لــوال العــدوان الــذي قــى عــى البنيــة التحتيــة
لكانــت الحكومــة تعقــد اجتماعاتهــا يف صعــدة التــي أصبحــت الســلطة املحليــة
وقيــادة املحافظــة تــزاول أعمالهــا مــن تحــت األشــجار.
وقــال» لقــد مثلتــم درعــا حصينــا أســقط املؤامــرات عــى هــذا الشــعب وســتجعل
الحكومــة مــن أولوياتهــا املحافظــة ومديرياتهــا الحدوديــة رغــم الظــروف وكان
يفــرض لــو لــم تكــن بعــض املنظمــات مسيســة أن تغــرق صعــدة يف املســاعدات
كغريهــا مــن املحافظــات التــي لــم يحصــل يف تاريــخ الحــروب أن تصبــح محافظــة
وســكانها يزيــدون عــن مليــون نســمة هدفــا عســكريا وكل يشء مبــاح ومســتباح دون
أن نســمع أي صــوت ألي منظمــة دوليــة «.
وأضــاف « لقــد ســقطت كل الشــعارات والعناويــن التــي كانــت تدعــي رعايــة حقــوق
اإلنســان وحقــوق الطفــل واملــرأة وحقــوق التعليــم لتصبــح شــعارات جوفــاء زائفــة
أيــن حقــوق النســاء واألطفــال وكبــار الســن والصحــة والتعليــم؟ ،لقــد عرفنــا أن
علينــا أن نتكاتــف ونتعــاون واإلرصار عــى املــي يف مشــوار التحــدي والصمــود».
وتابــع «إنهــم لــم يقدمــوا إلخواننــا يف عــدن وأبــن غــر تمكــن القاعــدة وداعــش من
رقــاب أبنــاء اليمــن يف تلــك املحافظــات ألنهــم ال يريــدون لنــا غــر الــر والهزيمــة
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تحــت أقدامهــم التــي يأباهــا اللــه لنــا والتضحيــات الجســيمة التــي قدمهــا آالف
الشــهداء «.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى أهميــة الوعــي الــذي يحملــه أبنــاء
اليمــن وقبائــل صعــدة والرهــان عليهــم وأن الوفــاء بحــق أبنــاء صعــدة قليــل وهــم
يمثلــون ســند للقيــادة السياســية يف مواجهــة التحديــات حتــى اســتكمال املشــوار
ومواصلــة التحــدي وأن يكــون الجميــع يف مســتوى التحــدي ومــن منطلــق مــا
يعرفــه الجميــع عــن حقيقــة العــدوان والحقــد الــذي يكنــه آل ســعود تجــاه اليمــن
ومحافظــة صعــدة ومــا يمكــن أن يصنعــوه بأبنــاء اليمــن وصعــدة إن تمكنــوا مــن
أي خــرق.
وأردف قائــا « إن العــدو املفلــس عــى وشــك اإلنهيــار وأن الكلمــات واملواقــف
التــي ســجلها ممثــي مديريــات محافظــة صعــدة الحارضيــن يف اللقــاء هــي مــؤرش
اإلنتصــار ومعرفــة الجميــع أن الهــدف الرئيــي مــن عتادهــم وقوتهــم وســاحهم
كان خلــق الهزيمــة النفســية يف صــدور أبنــاء صعــدة وغريهــا مــن املحافظــات إال أن
املــؤرش القــوي والثابــت للصمــود والتحــدي والعــزم واإلرادة تجعــل كل قــوة العــدوان
خاويــة وان قــوة القلــوب جعلــت ســاح الكالشــنكوف جعلــت لــه األثــر الفعــال يف
كل الجبهــات «.
وحيــا األخ صالــح الصمــاد كافــة أبنــاء صعــدة وذوي الشــهداء والجرحــى ..مؤكــدا
عــى أولويــة االهتمــام باألساســيات الحياتيــة يف املديريــات املنكوبــة وكامــل املحافظــة
التــي أصبحــت تعــرف باملحافظــة الصامــدة والصامتــة التــي تعانــي بصمــت
ويستشــهد أبنائهــا ويشــيعون بهــدوء وهــو مــا يــدل عــى مســتوى الصــر والصمــود
والثبــات والوعــي.
فيمــا أكــد رئيــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور أن محافظــة صعــدة
شــكلت درعــا منيعــا للهويــة اليمنيــة بأكملهــا ..موضحــا أن تركيــز العــدوان عــى
املحافظــة يأتــي مــن خلفيــة الصمــود األســطوري والتاريخــي الــذي خطــه أبنائهــا.
وقــال « عندمــا فكــر العــدوان بغــزو اليمــن فكــر يف كــر العمــود الفقــري لهــذا
الوطــن برضبــه لصنعــاء وصعــدة باعثــا برســالة مفادهــا أنــه يســتطيع أن يكــر
إرادة هــذا الشــعب اليمنــي العظيــم بــرب الــرأس والعمــود الفقــري إال أنــه فشــل
فيمــا خطــط لــه ألن طوقــا قــد شــكل حــول الهويــة اليمنيــة وجيشــا مــن الشــعب
تشــكل لحمايــة الكرامــة اليمنيــة».
وأضــاف « لقــد كان لصعــدة الريــادة يف مواجهــة العــدوان وصــده وهــو مــا يوجــب
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عــى حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي تقديــر الصمــود واملكانــة واملوقــف العظيــم الــذي
سيســجله التاريــخ بأحــرف مــن نــور وأن العــدوان وهــو يتجــاوز  700يــوم بعــد أن
كان ال يتوقــع أنــه ســيجد مثــل هــذه املقاومــة والصمــود والتحــدي وأن خططــه لــم
تكــن تتعــدى األيــام واألســابيع بعــد أن حكــم عــى اليمنيــن حكمــا ســطحيا ال زال
قائمــا بالقــدرة إخضــاع الشــعب اليمنــي ملشــيئة وإرادة الدولــة املتكــرة واملتجــرة يف
اإلقليــم بمســمى مملكــة آل ســعود الذيــن أمعنــوا كثــرا يف دمــاء اليمنيــن وخاصــة
أهلنــا يف صعــدة».
وأعلــن رئيــس الــوزراء عــن تخصيــص جلســات خاصــة للحكومــة بشــكل متواصــل
حــول محافظــة صعــدة ومعاجلــة مشــكلتها بحســب املتــاح والعمــل بشــكل تكامــي
مــع قيــادة املحافظــة إلســتمرار الخدمــات واملصالــح األوليــة وبمــا يخــدم املوقــف
البطــويل والصامــد ألبنــاء املحافظــة ويف مقدمتهــا الخدمــات الصحيــة والتعليميــة
باملحافظــة املستبســلة يف الصمــود كخيــار يف وجــه مــن إعتقــد أنــه بأموالــه يســتطيع
أن يركــع هــذه األمــة العريقــة.
وأوضــح إعتمــاد العــدوان عــى املرتزقــة مــن الخــارج والبعــض مــن الداخــل ومــا
لحــق بــه مــن فشــل وعــار ولعنــة الدمــاء التــي ســفكها واألرواح الطاهــرة التــي
أزهقــت واليمــن لــم تعتــد عــى أحــد نتيجــة التكــر والغــرور الســعودي وتجييــش
املــال الســعودي للوقــوف ضــد إرادة الشــعب اليمنــي وأن الصمــود الــذي ســجله
أبنــاء صعــدة يوضــح حقيقــة الهويــة والشــخصية اليمنيــة.
بــدوره أعــرب مستشــار رئاســة الجمهوريــة خالــد بــاراس عــن ســعادته باإللتقــاء
برجــال صعــدة الذيــن يمثلــون تميــزا يمنيــا خاصــا يف محافظــة متميــزة برجالهــا
الرشفــاء املناضلــن الذيــن كان قدرهــم وقــدر محافظتهــم أن يكونــا طليعــة ثــورة
غــرت الكثــر مــن مالمــح املجتمــع الــذي كان راكــدا وكان بحاجــة للثــورة الشــعبية
الفعليــة.
وقــال « إن عوامــل النــر ألي شــعب وثــورة تدافــع عــن الحــق واألرض والوطــن هي
عوامــل أساســية ومتميــزة وخاصــة يف مواجهــة العــدوان الغاشــم الــذي يمتلــك املــال
والســاح والدعــم الــدويل وبعــض العــرب واملســلمني إال أنــه ال يمتلــك مــا يمتلكــه
أبنــاء اليمــن مــن عزيمــة وإيمــان بالحــق والدفــاع عــن األرض والعــرض والوطــن
وهــي العوامــل األكيــدة للنــر الواضــح».
وأضــاف « لقــد دمــر العــدوان الكثــر يف البلــد ولكنــه لــم يدمــر اإليمــان واإلرادة
بأننــا عــى حــق ونحــن عــى ثقــة بــأن الهيمنــة واملــال ستســقط أمــام إرادة الشــعب
كمــا حصــل مــع شــعوب أخــرى مثلمــا واجهــة الكفــاح ضــد العــدوان املشــابه
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وانتــرت رغــم هيمنــة أمريــكا وكل مــن معهــا ألن اللــه ال ينــر الظلــم وإنمــا ينرص
الحــق والعــدل وأن عــى أبنــاء املحافظــات األخــرى أن يقفــوا مــع محافظــة صعــدة
ولــن يســتطيع العــدوان أن يصــل إىل ارض املقاومــن والصامديــن هــم األغلبيــة فيهــا
مهمــا أحــرق ودمــر فيهــا «.
كمــا اســتعرض محافــظ صعــدة محمــد جابــر يف كلمتــه األحــوال املعيشــية العامــة
لســكان املحافظــة التــي أعلنتهــا الســلطة املحليــة منطقــة منكوبــة بعــد أن أعلنهــا
تحالــف العــدوان الســعودي األمريكــي منطقــة عســكرية مغلقــة واســتمرار
اســتهدافها بــكل أنــواع األســلحة والصواريــخ والذخائــر املحرمــة دوليــا.
وأشــار إىل تخــي املنظمــات الدوليــة ومنظمــة األمــم املتحــدة واملنظمــات املتشــدقة
بحقــوق اإلنســان عــن محافظــة صعــدة وصمتهــا عــن قتــل نســاء وأطفــال املحافظة
وتدمــر بنيتهــا األساســية ومفاقمــة نتائــج الحــروب الســت التــي خلفــت حينهــا مــا
يزيــد عــن ســتة آالف و 500شــهيد و  20ألــف يتيــم وتدمــر  27ألــف و 15منــزل
ومنشــاة ومدرســة ومســجد ومفاقمــة العــدوان لهــذه الكارثــة بأشــكال مضاعفــة.
وقــال « لقــد تدمــر كل يشء باملحافظــة ولــم يبــق فيهــا إال مصنــع الرجــال وهــؤالء
الرجــال أبنــاء الرجــال وآبــاء الرجــال يبذلــون النفــس والنفيــس يف الدفــاع عــن
اليمــن والحــدود ،واســتعدادهم للســام القائــم عــى الكرامــة والحريــة ال اإلستســام
فاملواطــن يف صعــدة يأبــى أن يســاوم عــى كرامتــه وأرضــه وعرضــه وحقــه وتقديمــه
نفســه فــداء يف ســبيل عزتــه مهمــا كان الثمــن والخيــار الوحيــد هــو النــر فقــط».
وأكــد املحافــظ عــوض أهميــة التجــاوب الرسيــع مــع ظــروف املحافظــة ومتطلباتهــا
العاجلــة يف الجوانــب الصحيــة والتعليميــة والخدميــة وتخفيــف الضغــوط عــى
املكاتــب التنفيذيــة ومــا تعانيــه مــن إشــكاليات.
وأشــاد بالــدور الهــام والحيــوي للمشــائخ واألعيــان يف الدفــاع عــن الوطــن
ورفــد الجبهــات ومعاجلــة املشــكالت املحليــة رغــم مــا يتعرضــون لــه مــن
استهـــــــــــداف مبــارش ومســتمر مــن قبــل العــدوان وتهميــش أدوارهــم يف
العقــود املاضيــة.
وتمنــى املحافــظ للمجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ التوفيــق والنجــاح..
معاهــدا الجميــع بالدفــاع عــن األرض والعــرض والكرامــة والوطــن وأن يســتمد
الجميــع العــون مــن بعضهــم البعــض بعــد اللــه تعــاىل.
يف حــن أكــد رئيــس مجلــس التالحــم القبــي الشــيخ ضيــف اللــه رســام يف كلمتــه
أن مشــائخ صعــدة صامــدون وصابــرون وثابتــون مهمــا كانــت الظــروف الســابقة
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والحاليــة وحرصهــم عــى تفعيــل القبائــل التــي تعتــر مــن أنصــار الوطــن عــى مــر
التاريــخ.
وقــال « مــن املهــم أن تــرك للقبائــل فرصــة مواجهــة العــدوان وإحيــاء املبــادئ
القبليــة الرادعــة ومــا ورد منهــا يف وثيقــة الــرف القبليــة كمبــدأ الــراءة والعــزل
ملواجهــة الخونــة والعمــاء الذيــن لــم يســتجيبوا لقــرار العفــو العــام وأن ينفــذ
بحقهــم إعــان الــراءة والعــزل «..
ولفــت إىل أهميــة اســتئصال الفســاد واملفســدين كواحــدة من أولويــات العمــل الواجبة
اآلن وإقامــة مبــدأ الثــواب والعقــاب ووضــع الرجــل املناســب يف املــكان املناســب مــن
أجــل تحقيــق أهــداف وتطلعــات ثــورة الشــعب وإقامــة العــدل املرتبــط بتنزيــه
مؤسســات الدولــة.
وكان ممثــي مديريــات محافظــة صعــدة قــد قدمــوا مداخــات اســتعرضوا مــن
خاللهــا األوضــاع العامــة يف املديريــات ومــا يرتكبــه العــدوان الســعودي األمريكــي
فيهــا مــن جرائــم ومجــازر تجــاوزت لــكل األعــراف ومــا هــو مألــوف وغــر مألــوف
يف الحــروب عــر التاريــخ ..منوهــن بتجربــة القبائــل اليمنيــة يف صعــدة ومديرياتهــا
مــع آل ســعود يف التاريــخ املعــارص.
وأكــد مشــائخ وأعيــان مديريــات صعــدة أن الجميــع قائمــن يف مديرياتهــم رافعــن
الــرؤوس شــامخني وثابتــن ومتحديــن للعــدوان وأن الصمــود والثبــات حتــى النــر
هــو الخيــار الوحيــد وأنهــم جميعــا يف عهــد مــع اللــه والوطــن يف صــد العــدوان
واالنتصــار للوطــن وأبنائــه والوفــاء لدمــاء الشــهداء مواصلــن الكفــاح ضــد العــدوان
والعمــل وفــق توجيهــات القيــادة ،آخذيــن بأســباب النــر حتــى يتحقــق.
وأوضحــوا أن مديريــات صعــدة وأبنائهــا قــد تجــاوزوا مرحلــة الصمــود حتــى صــار
بإمكانهــم تصديــره إىل العالــم املقاومــة لإلمربياليــة والهيمنــة األمريكيــة واســتمرار
قوافــل العطــاء مــن املــال والرجــال يف مواجهــة عــدوان غاشــم عــى صعــدة وكامــل
اليمــن وهــي أرض الســلم والســام واإلســام التــي لــم تعتــدي عــى أحــد ولــن
يركعهــا أحــد.
حــر اللقــاء أمــن رس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور يــارس الحــوري ومديــر
مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد.
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الرئيس الصماد يلتقي رئيس جملس القضاء األعلى
[/28فرباير ]2017/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس مجلــس القضــاء األعــى القــايض الدكتــور عبــد امللــك ثابــت
األغــري.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة مــا أنجــزه املجلــس مــن أعمــال وقضايــا وبرامــج
تحســن األداء القضائــي يف املحاكــم التــي تعرضــت للقصــف أو لحقــت بهــا أرضار
جــراء العــدوان الســعودي األمريكــي عــى اليمــن.
واســتعرض اللقــاء نتائــج أعمــال التنســيق القضائــي والنيابــي ومــا تــم العمــل عليه
خــال الفــرة املاضيــة مــن أجــل الحفــاظ عــى اســتدامة العمــل القضائــي والنيابــي
تحــت مختلــف الظــروف ومواجهــة املتغــرات والضغــوط واملشــكالت وفــق اإلمكانات
املتاحــة تحــت تأثــر العــدوان والحصــار وضمــان عــدم تأثــر أعمــال املحاكــم وســر
عمليــة التقــايض بالظــروف الراهنــة يف مختلــف املناطــق.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ عمران
[/01مارس ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم الدكتــور فيصــل جعمــان محافــظ عمــران.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع املحافظــة والتدخــات التــي تجريهــا قيادتهــا
بالتعــاون مــع الســلطة املحليــة للحــد مــن اثــار العــدوان الســعودي األمريكــي
والوضــع االقتصــادي الناتــج عــن العــدوان والحصــار واألرضار الناتجــة عــن قصــف
طــران التحالــف ملصــادر عيــش املواطنــن يف املحافظــة والبنيــة التحتيــة والطــرق
والجســور وعبــارات الســيول.
وتطــرق اللقــاء إىل أوضــاع النازحــن مــن ابنــاء املحافظــة ومــا يقــدم لهــم مــن
خدمــات وأهميــة الرتكيــز عــى األوضــاع التعليميــة والصحيــة لهــم وألبنائهــم وأحوال
األرس الفقــرة وشــديدة التــرر وســبل دعمهــا وتخفيــف األعبــاء عليهــا
واســتعرض اللقــاء مــا تــم مــن أعمــال تنســيق بــن املحافظــة والســلطة القضائيــة
لتفعيــل دور املحاكــم ودرجــات التقــايض ورسعــة البــت يف القضايــا املعلقــة وتفعيــل
كامــل لــدور النيابــات العامــة وتكامــل العمــل بــن الســلطة املحليــة واملجتمــع يف
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الحفــاظ عــى األمــن العــام والنســيج االجتماعــي املســتهدف مــن قبــل العــدوان
الســعودي األمريكــي.

الرئيس الصماد يلتقي وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون
االنسانية
[/02مارس ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون االنســانية اســتيفن
اوبرايــن والوفــد املرافــق لــه ،وجيمــي ماكجولدريــك املنســق املقيــم لألمــم املتحــدة
لــدى بالدنــا ،وجــورج خــوري مديــر عــام الشــؤون االنســانية.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة تطــورات األوضــاع االنســانية يف بالدنــا وتصاعــد
هجمــة العــدوان الســعودي االمريكــي عــى املوانــئ والطــرق والجســور واعاقــة
دخــول املســاعدات االنســانية واالحتياجــات األساســية وشــحنات الغــذاء والــدواء
وانعكاســات محاولــة اســتهداف الســاحل الغربــي ومينــاء الحديــدة وتداعياتهــا عــى
الجانــب االنســاني.
كمــا اســتعرض اللقــاء الزيــارات امليدانيــة واللقــاءات التــي أجراهــا وكيــل األمــن
العــام خــال زيارتــه ومــا ملســه عــى أرض الواقــع مــن املعانــاة جــراء العــدوان
واســتمرار الحصــار والــري والبحــري والجــوي واغــاق االجــواء أمــام الطــران
املدنــي والتجــاري.
وعــر رئيــس الجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء عــن االمتنــان والتقديــر اللــذان
يكنــه اليمنيــون لفريــق االمــم املتحــدة العامــل يف صنعــاء ولوكيــل األمــن العــام
لألمــم املتحــدة ســتيفن اوبرايــن ملواقفــه العادلــة واملنصفــة وحســن تقديــره للوضــع
االنســاني يف اليمــن واســبابه الحقيقيــة وطــرح الحلــول واملعالجــات لذلــك .مؤكــدا ً
عــى أن هــذا الــدور كان لــه األثــر الكبــر يف الحفــاظ عــى ســمعة وحضــور األمــم
املتحــدة يف اليمــن بعــد الصدمــات التــي تلقاهــا املجتمــع جــراء ســوء ادارة مبعــوث
االمــن العــام لألمــم املتحــدة للملــف اليمنــي وعــدم حياديتــه.
واســتعرض رئيــس املجلــس عــددا ً مــن املجــازر وجرائــم الحــرب التــي ارتكبهــا
العــدوان الســعودي االمريكــي بقصــف التجمعــات املدنيــة وصــاالت العــزاء واألعراس
واملــدارس واملشــايف بطائــرات الـــ  F16االمريكيــة والقنابــل االمريكيــة والربيطانيــة
والتــي لــم يكــن آخرهــا صالــة عــزاء نســائية يف أرحــب مــرورا ً بمجــازر تعــرض
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لهــا النازحــون يف مخيــم املــزرق ومجــزرة عــرس ســنبان وســوق مســتبى يف حجــه
والصيــادون يف عــرض البحــر وغريهــا الكثــر ..واملعانــاة املركبــة التــي يفاقمهــا
اغــاق األجــواء ومطــار صنعــاء أمــام حركــة الطــران واســعاف الجرحــى والحــاالت
الحرجــة وعــودة العالقــن مــن اليمنيــن يف مطــارات ودول العالــم بعــد أن نفــذت
أموالهــم وقدرتهــم عــى االســتمرار يف الخــارج والذيــن تجــاوز عددهــم  7000حالــة.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى باإلدانــات التــي ســجلها وكيــل األمــن العــام
لألمــم املتحــدة ضــد املجــازر وجرائــم الحــرب التــي ترتكــب يف اليمــن ومــا يعــول
عليــه مــن اســتمرار للــدور االنســاني ذي االثــر الفعــال واملســتدام يف مواجهــة الوضع
االنســاني الحــرج يف اليمــن.
متمنيــا ً أن تواصــل األمــم املتحــدة جهودهــا يف ســبيل رصف الرواتــب املتأخــرة
ملوظفــي الدولــة وأن تعمــل عــى تجــاوز الخديعــة التــي تعرضــت لهــا واملجتمــع
الــدويل نتيجــة احاطــة املبعــوث االممــي الــذي أوهــم العالــم بتســليم الرواتــب حينهــا
وقيــام روســيا بتوريــد الكميــة املطبوعــة مــن العملــة إىل عــدن التــي وعــد الوفــاء بما
تــم االتفــاق عليــه بــرف الرواتــب ووجــود معلومــات تؤكــد عــدم توريــد املبالــغ إىل
البنــك املركــزي ممــا قــد يعنــي وصولهــا إىل القاعــدة وداعــش يف الجنــوب باإلضافــة
إىل التداعيــات التــي نتجــت عــى االقتصــاد املحــي واســعار الــرف وتفاقــم الحالــة
االنســانية واالقتصاديــة لعمــوم املواطنــن..
موكــدا ً أن املجلــس الســيايس يتعامــل مــع املشــكالت ومعالجاتهــا مــن منطلقــات
قيــم الرشاكــة والتشــارك مــع منظمــات املجتمــع املدنــي والســلطات املحليــة وتجنيــب
املؤسســات الســيادية والخدميــة أي مشــكالت وأن تظــل بعيــدة عــن اي رصاع أو
اســتهداف وهــو مــا ضمــن اســتقراره طــوال الفــرة املاضيــة حتــى تــم اســتهدافها
ويف مقدمتهــا النــك املركــزي.
وثمــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عالي ـا ً كل األصــوات االنســانية الحــرة التــي
تعمــل عــى نقــل مظلوميــة الشــعب اليمنــي وحقــه يف الســام والحريــة واالســتقالل
وتقديــر املبــادرات الدائمــة التــي تقــدم مــن أجــل احــال الســام الــذي يظــل الغايــة
املنشــودة مــن كل القــوى الصادقــة واملحبــة للخــر والتعايــش بــن شــعوب العالــم..
منوهــا بالتطــور الــذي حصــل يف اداء املنظمــات والقطاعــات الرســمية عقــب تشــكل
حكومــة االنقــاذ الوطنــي ومــا ســيلمس مــن آثــار ايجابيــة حاليــا ومســتقبال يف
هــذا الجانــب ..مؤكــدا ً أن املجلــس الســيايس األعــى يتابــع عــن قــرب عمــل الــوزارات
املعنيــة بامللــف االنســاني وأن التوجيهــات وآليــات العمــل قائمــة عــى التعامــل
االيجابــي الكامــل مــع املنظمــات الدوليــة وتســهيل كافــة أعمالهــا ودعــم جهودهــا
487

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

بشــكل مؤســي ومنتظــم ومســتدام ..ينعكــس ايجابيــا ً عــى الخدمــات االنســانية
والصحيــة والغذائيــة املقدمــة لعمــوم املواطنــن املســتهدفني وفــق مــا تقتضيــه
بيئاتهــم ومدخالتهــم االقتصاديــة واملعيشــية كــي ال تتكــرر املشــكالت التــي وقعــت
يف اغاثــة ســكان الســاحل يف الحديــدة وعــدم وفــاء املســاعدات الغذائيــة باحتياجاتهــم
ومخالفتهــا للقيــم الغذائيــة التــي يعتادونهــا.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى أهميــة رفــع الحصــار الكامــل عــن
اليمــن ورفــع الحصــار عــن مطــار صنعاء،مشــرا ً إىل الثغــرات األمنيــة الخطــرة وعدم
االســتقرار األمنــي واالداري يف مطــار عــدن ومــا خلفــه العــدوان والحصــار مــن
انتهــاكات خطــرة عــى القانــون االنســاني بالحصــار الجــوي والبحــري والســماح
بالعبــث بأمــن املطــارات واملوانــئ يف املناطــق التــي تهيمــن عليهــا قــوى العــدوان
والتحالــف.
وســلم رئيــس املجلــس الســيايس االعــى وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة رســالة
خاصــة إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة تتعلــق بالوضــع االنســاني وســبل دعــم
الجهــود التــي تبذلهــا االمــم املحتــدة وبرامجهــا املختلفــة مــن أجــل تخفيــف املعانــاة
عــن الشــعب اليمنــي الــذي يتعــرض كل ســكانه للحصــار وآثــار وتداعيــات العــدوان
والعبــث باقتصــاده وتدمــر بنيتــه التحتيــة ..وتســتعرض الرســالة الجهــود واملبادرات
التــي قدمــت مــن أجــل الســام واســتمرار االيــادي املمــدودة للســام الذي لــن يتحقق
أي اســتقرار إال بــه ولــن يجــد املتآمــرون واملعتــدون عــى اليمــن خيــارا ســواه.
مــن جانبــه أكــد وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة اســتيفن اوبرايــن أن الحــل
يف اليمــن لــن يكــون إال سياســيا وأن مســاعي رفــع املعانــاة عــن الشــعب اليمنــي
ومتابعــة الجانــب االنســاني لــن تتوقــف ..معربــا ً عــن شــكره لرئيــس املجلــس
الســيايس األعــى عــى مــا قدمــه مــن ايضاحــات وعــرض لكثــر مــن الحقائــق الهامة
التــي ستســاعد يف تطويــر العمــل االنســاني وتجــاوز أي صعوبــات أو مشــكالت قــد
تعرتضــه.
مؤكــدا أن حــل أي تفاقــم يف الوضــع االنســاني لــن يتــم دون تأمــن مينــاء الحديــدة
ورفــع الحصــار الجــوي واســتمرار دخــول املــواد االساســية واملســاعدات ووقــف أي
تدهــور اضــايف يف الحالــة االنســانية ومواجهــة متطلبــات النــزوح كمــا حصــل مؤخــرا
يف املخــاء.
وتنــاول وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة اســتيفن اوبرايــن مــا تــم مــن جهــود
خــال الـــ 18شــهرا املاضيــة وعملــه خاللهــا يف حملــة منــارصة ملســاندة الوضــع
االنســاني يف اليمــن وتشــجيع املانحــن عــى مســاعدة اليمــن التــي يقــدر آخــر
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تقييــم لألمــم املتحــدة لالحتياجــات االنســانية فيهــا بمــا يزيــد عــن  2مليــار دوالر
ومــا يقتضيــه ذلــك مــن رســائل للمانحــن عــن القــدرة عــى الحركــة والوصــول
إىل املســتهدفني يف كافــة املناطــق ..منوهــا بمــا يتطلــع إليــه مــن تعــاون مســتمر
ومتطــور يف الجانــب االنســاني والتنســيقي واســتمرار العمــل والضغــط مــن أجــل
رصف املرتبــات لــكل موظفــي الدولــة ودون تأخــر ..معربـا ً عــن شــكره وفريــق االمم
املتحــدة يف اليمــن عــى مــا يلقونــه مــن مســاندة وتســهيالت وتطــور يف آليــات العمل.
حــر اللقــاء رئيــس الدائــرة السياســية بمكتــب رئاســة الجمهوريــة ســقاف
الســقاف ،ورئيــس دائــرة املنظمــات بــوزارة الخارجيــة يحيــى الســياغي والدكتــور
نجيــب املنصــور منســق العالقــات االنســانية بمكتــب االمــم املتحــدة بصنعــاء.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي قيادات أحزاب التحالف
الوطني الدميقراطي
[/13مارس ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وعضــو
املجلــس نــارص النصــري ،قيــادات أحــزاب التحالــف الوطنــي الديمقراطــي.
ويف اللقــاء عــر رئيــس املجلــس الســيايس عــن ســعادته باللقــاء بقيــادة أحــزاب
التحالــف الوطنــي واعتــزازه بمــا ســمعه منهــم مــن طــرح مشــبع بالــروح الوطنيــة
الصادقــة واملخلصــة وتقديــر ســليم ونقــي للواقــع وحقيقــة العــدوان الســعودي
األمريكــي الصهيونــي عــى اليمــن وإدراك حجــم املســئولية امللقــاة عــى عاتــق
املجلــس ومؤسســات الدولــة.
ونــوه بمــا تملكــه األحــزاب اليمنيــة مــن كــوادر وطنيــة عــى درجــة عالية مــن اإلدراك
والوعــي والحنكــة والثقــة بقدرتهــا عــى إثــراء عمــل املجلــس الســيايس األعــى ودوره
وأدائه.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل حجــم العــدوان غــر املســبوق عــى
اليمــن وكــذا حجــم الصمــود األســطوري اليمنــي والتصعيــد األخــر يف نهــم واملخــا
ومــا حققتــه األحــزاب الوطنيــة مــن قــدرات وروح وطنيــة ســباقة يف أعمــال الحشــد
والتعبئــة ممــا جعــل املواجهــة تملــك رافــد بحجــم بحــر ال يتوقــف عــن الدعــم واملدد
كــر كل الرهانــات عــى هزيمــة اليمــن وشــعبه العظيــم الــذي مثــل ضمــان للجبهات
وصمــام أمــان للجبهــة الداخليــة ومواجهــة التحديــات اإلقتصاديــة والعســكرية
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واألمنيــة التــي ركيزتهــا األساســية الشــعب الحــي والواعــي.
وأكــد أن الخيــار الوحيــد أمــام الجميــع والرهــان الكبــر هــو الشــعب اليمنــي الــذي
يجــب أن توجــه إليــه كل الجهــود وتخفيــف املعانــاة عنــه ووعــي الجميــع بأبعــاد
العــدوان وأهدافــه ورفضــه الدائــم لــكل الحلــول واملبــادرات التــي قدمــت والتنــازالت
يف كل مراحــل التفــاوض الســابقة نتيجــة وجــود توجــه لــدى العــدوان ورهــان عــى
كــر اليمــن والهيمنــة عليــه.
واســتعرض األخ صالــح الصمــاد حقيقــة وأحاديــة العــدوان يف اليمــن وســوريا
والعــراق وإســتمرار خيــار أمريــكا وإرسائيــل بإيجــاد أزمــات ومشــاكل تحــت
الســيطرة.
وقــال « إن دور القــوى السياســية واألحــزاب والشــخصيات السياســية واإلجتماعيــة
الوطنيــة محــوري اليــوم يف تحصــن الجبهــة الداخليــة وتقديــم الــرأي واملشــورة
وتحصــن الوعــي املجتمعــي ،وكل القــوى السياســية الوطنيــة لهــا حضورهــا
وأهميتهــا يف كل هــذه التحــوالت وأثرهــا يف الصمــود ومســاندة األولويــات التــي يعمــل
عليهــا املجلــس وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي «.
وأشــار إىل الخطــوات الحاليــة واملســتقبلية التــي ســينفذها املجلــس وحكومــة اإلنقــاذ
وأولويــات العمــل املشــرك بــن الجميــع والتعــاون يف إدارة شــؤون البــاد ومواجهــة
خطــة التدمــر األمريكيــة الصهيونيــة يف املنطقــة مــن العــراق إىل ســوريا وصــوال إىل
اليمــن يف توجــه واضــح إلحــال الفــوىض واإلذالل وتمكــن ســكاكني داعــش والقاعدة.
فيمــا أشــار نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة إىل أن
الجميــع يف ســفينة واحــدة وأن الخيــار الوحيــد أمــام الجميــع هــو النجــاة فقــط
باإلنتصــار لليمــن وشــعبه الــذي يصنــع البطــوالت واملعجــزات وأن التكامــل الدائــم
والتشــارك يف اتخــاذ القــرار وتقديــم الدعــم واملشــورة وتحصــن الجبهــة الداخليــة.
وثمــن عاليــا الجهــود واملبــادرات التــي تقدمهــا األحــزاب الوطنيــة وقياداتهــا
وكوادرهــا وقواعدهــا وانطالقهــا مبــارشة يف مواجهــة العــدوان منــذ مــا قبــل حدوثــه
املبــارش بمــا قدمتــه مــن وعــي وروح وطنيــة واســتحضار دائــم للتاريــخ والوعــي
الثــوري الرافــض للهيمنــة والرجعيــة واإلســتبداد والــروح القوميــة املســتنرية
والوطنيــة الصادقــة.
وعــر الدكتــور لبــوزة عــن ســعادته باللقــاء بقــادة أحــزاب التحالــف الوطنــي
وحــرص املجلــس الســيايس األعــى عــى اإلســتنارة والرشاكــة بقيــادات األحــزاب ومــا
ينتــج عنهــا مــن أفــكار ومبــادرات وطنيــة صادقــة ودائمــة.
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مــن جانبهــم عــر قــادة أحــزاب التحالــف الوطنــي الديمقراطــي خــال اللقــاء عــن
ســعادتهم باللقــاء برئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائبــه وأهميــة تكامــل األدوار
واملواقــف بــن األحــزاب الوطنيــة والتحالفــات والتكتــات والشــخصيات ملواجهــة كل
أشــكال التصعيــد ضــد اليمــن والشــعب اليمنــي والغطرســة األمريكيــة والســعودية
والوعــي بالعــداء التاريخــي نحــو اليمــن وشــعبه منــذ عقــود تاريخيــة مشــهورة
والتدخــات الدوليــة التــي حدثــت ونتائجهــا ومــا يعيــد التاريــخ اليــوم تكــراره
مــن اعمــال اإلجــرام بحــق الشــعب اليمنــي الــذي يــدرك العــدو قدرتــه ومقدراتــه
وشــموخه وعزتــه وحرصــه عــى كرامتــه واســتقالله وتمكنــه مــن اإلنتصــار بأقــل
الوســائل.
ونوهــوا بالوعــي اليمنــي الهــام والقــوي بمــا يحملــه العــدوان الســعودي األمريكــي
اليــوم ومــا يقدمــه ويهــدف إليــه واســتهدافه لــكل الشــعب واألرض اليمنيــة.
وأشــار قــادة أحــزاب التحالــف الوطنــي الديمقراطــي إىل أن حضورهــم الدائــم إىل
جانــب الخيــار اليمنــي األصيــل يف الحريــة واالســتقالل ،هــو مــا يجعلهــم مــع كل
الوســائل واألســاليب التــي تتخــذ يف مواجهــة العــدوان والحفــاظ عــى اليمــن وحريتــه
والدفــاع عنــه وأنهــم مــع املجلــس الســيايس األعــى وقيادتــه ورؤيتــه ومســاندين
لحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي وخياراتهــا وتقديــر الظــروف الراهنــة وأن الجميــع يف
موقــف واحــد كــون العــدوان يســتهدف الجميــع وال يســتثني أحــد.
وأكــدوا أهميــة مواجهــة انعكاســات الظــروف اإلقتصاديــة عــى عمــوم املواطنــن
وتكاتــف الجميــع يف مواجهــة املؤامــرة اإلقتصاديــة والبنــاء عــى التواصــل الفعــال
واإليجابــي واملســتدام يف رفــد الجبهــات وتعزيــز الجبهــة والدبلوماســية الثقافيــة
ومواجهــة الظــروف الصعبــة عــى عمــوم املواطنــن وأهميــة أن يتحقــق التواصــل
الدائــم بــن األحــزاب وقادتهــا واملجتمــع وتكامــل األدوار بــن كافــة الكتــل واملكونــات
السياســية الوطنيــة.
ولفــت قــادة أحــزاب التحالــف الوطنــي الديمقراطــي إىل ذوبــان كثــر مــن التباينــات
يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي الــذي كشــف عــن وجهــه القبيــح يف
مواجهــة الشــعوب الحــرة املتطلعــة واألمــل اآلن بقيــادة الشــعب اليمنــي ملســرة
النهــوض الحضــاري ومقتضياتــه مــن اســتنهاض الهمــم واســتنفار كل القــوى
الفكريــة والسياســية ملواجهــة الهجمــة الرشســة عــى اليمــن واإلســتفادة مــن القــوى
الوطنيــة التــي ظهــرت يف اليمــن وتكاملهــا مــع بعضهــا البعــض ..مشــرين إىل أن كل
التضحيــات تهــون طاملــا وهــي تحــت عنــوان واحــد وهــو اليمــن وحريتــه وكرامتــه.
وأكــد الحــارضون يف اللقــاء أن املعانــاة وشــدة الهجمــة عــى اليمــن والصمــود
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األســطوري أحيــا األمــل يف تحــرر اليمــن مــن الهيمنــة والبغــي وأن ظهــور املجلــس
الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ صبــت يف هــذا الجانــب حتــى عنــد املواطــن
البســيط وأن أحــزاب التحالــف وكوادرهــا وقواعدهــا منتــرة يف كل جبهــات الصمــود
لكــر العــدوان وإنتصــار اليمــن.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس وأعضاء تكتل األحزاب املناهضة
للعدوان
[/13مارس ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة ،رئيــس
وأعضــاء تكتــل األحــزاب اليمنيــة املناهضــة للعــدوان.
جــرى خــال اللقــاء اســتعراض جهــود التكتــل وأنشــطته ومبادراتــه السياســية
واإلجتماعيــة وأثرهــا الخــاق يف هــذه الفــرة الحرجــة مــن تاريــخ اليمــن والشــعب
اليمنــي ومــا قدمتــه األحــزاب اليمنيــة الوطنيــة مــن نمــاذج مرشفــة عــى املســتوى
الفــردي والجماعــي يف الدعــم اإلجتماعــي والثقــايف والســيايس.
وناقــش اللقــاء الجهــود والربامــج الحاليــة واملســتقبلية لألحــزاب اليمنيــة املناهضــة
للعــدوان يف تعزيــز صمــود الجبهــة الداخليــة واســتثمار حجمهــا وثقلهــا اإلجتماعــي
والســيايس يف أعمــال التنســيق وترســيخ مبــادئ التغيــر اإليجابــي واملتكامــل يف اليمن
الحــر واملســتقل.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن اإلعتــداد الكبــر باألحــزاب الوطنيــة التــي
ناهضــت العــدوان والشــخصيات والكــوادر الوطنيــة التــي اتخــذت زمــام املبــادرة يف
مناهضــة العــدوان ومواجهتــه ملعرفتهــا بحقيقــة العــدوان والعــدو التاريخــي لليمــن
وانحيازهــا لتقديــم الخدمــات للمواطنــن والحــرص عــى املصلحــة العامة واملســاهمة
الفاعلــة والقويــة يف الحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة مــن اإلنهيــار وبقائهــا وكوادرها
يف أصعــب الظــروف وأحلكهــا واســتمرارها يف مســار العمــل ومواجهــة أعتــى عــدوان
شــهده اليمــن.
وأشــار إىل أن مبــادرات القــوى الوطنيــة أحــزاب ومنظمــات وأفــراد يف مواجهــة
العــدوان تمثــل الوقــود الحــي والدائــم للثبــات الســيايس واملؤســي وانتصــار التحول
الســيايس القــوي يف اإلتفــاق عــى املجلــس الســيايس وتجــاوز املؤامــرات الخطــرة
وإســناد عمــل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي والوعــي بدورهــا وطبيعــة عملهــا اجتماعيــا
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وسياســيا ومؤسســيا ..مبنيــا أن هــذه الجهــود واألدوار ستســجل يف أنصــع تاريــخ
اليمــن وال يمكــن ألحــد تجاوزهــا أو التشــويش عليهــا أو توظيفهــا بشــكل عكــي
بعــد أن اختــارت لنفســها أن تكــون يف املوقــف الصحيــح والثابــت والدائــم.
فيمــا أكــد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة أن كل
القــوى السياســية الوطنيــة املناهضــة للعــدوان ،رشيــك أصيــل وفاعــل يف املواجهــة
وجــزء مــن النســيج الســيايس املقــاوم.
ولفــت إىل أن أدوارهــا وأثرهــا يف كل أنحــاء اليمــن تجعــل حضورهــا أســايس ومــازم
يف كل أعمــال املواجهــة وتطــورات األوضــاع عــى كل األصعدة..مشــرا إىل مــا أصبحــت
عليــه تحالفــات القــوى الوطنيــة املناهضــة للعــدوان مــن عمــق وأثــر دائــم وثابــت
وإرتبــاط مصــر غــر قابــل للمزايــدة بعــد أن تعمــد بالــدم بشــكل يومــي.
بــدور أوضــح رئيــس التكتــل وعــدد مــن أعضــاء وقيــادات األحــزاب اليمنيــة املناهضة
للعــدوان يف مداخالتهــم خــال اللقــاء مــا تســتوجبه املرحلــة وتضحيــات خــرة
أبنــاء اليمــن يف جبهــات العــزة والكرامــة بأرواحهــم ودمائهــم ،مــن مبــادرات صادقــة
ونزيهــة يف العمــل الســيايس واإلجتماعــي وترســيخ الوعــي بخطــورة املؤامــرة عــى
اليمــن ،ومؤامــرة شــق الصــف الوطنــي وأعمــال الطابــور الخامــس الــذي يســتغل
الظــروف اإلقتصاديــة وتبعــات الحصــار وآثــار العــدوان الســعودي األمريكــي عــى
الشــعب اليمنــي يف محاولــة إشــاعة النعــرات والفــوىض وخلــق رصاعــات جانبيــة
رخيصــة حــول الوظيفــة العامــة أو املصالــح اآلنيــة ينجــر إليهــا ضعــاف النفــوس
بشــكل مؤقــت.
وأكــدوا أهميــة ترســيخ الوعــي بقيــم املرحلــة والرشاكــة الوطنيــة الحقيقــة التــي
تتــوازى وتضحيــات أحــرار اليمــن ومــا يجــب أن يقدمــه جميــع أبنــاء اليمــن
وكــوادره مــن تضحيــات ورســوخ وعــي يتــوازى والوعــي الشــعبي اليمنــي الــذي
أصبــح مثــا يــرب يف أنحــاء العالــم.
وناقــش أعضــاء األحــزاب املناهضــة للعــدوان األفــكار التــي يعمــل عليهــا الجميــع
مــن أجــل تخفيــف معانــاة موظفــي الدولــة جــراء إســتهداف مرتباتهــم والضغــوط
اإلقتصاديــة التــي يعانــي منهــا عامــة الشــعب وأهميــة العمــل وفــق األولويــات
وتجنيــب القطــاع الصحــي والعاملــن فيــه والقطــاع الرتبــوي ومنتســبيه واملؤسســة
األمنيــة والعســكرية أي تبعــات جــراء الظــروف اإلقتصاديــة الحرجــة.
وأكــدوا رضورة أن يعمــل الجميــع يف املؤسســة السياســية الوطنيــة وحكومــة اإلنقــاذ
عــى تجنــب هــذه املؤسســات أي آثــار وتداعيــات وكذلــك عمــوم املواطنــن والرشائــح
اإلجتماعيــة الضعيفــة.
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كمــا أكــد قــادة األحــزاب املناهضــة للعــدوان أهميــة التواصــل الدائــم بينهــم وبــن
القيــادة السياســية والحكومــة وتبــادل املعلومــات ومواجهــة الحمــات اإلعالميــة
والشــائعات وإثــارة املشــكالت التــي يســخر لهــا العــدوان مؤسســات بحثيــة وإعالمية
وخــرات للنيــل مــن الوحــدة اإلجتماعيــة والسياســية القائمــة التــي نجحــت يف كــر
رهــان العــدوان عــى إخــراق النســيج اإلجتماعــي والســيايس الوطنــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي املدير التنفيذي لربنامج
األغذية العاملي
[/13مارس ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم املديــر التنفيــذي لربنامــج األغذيــة العاملــي إرثاريــن كازيــن واملديــر
اإلقليمــي للربنامــج مهنــد إبراهيــم هــادي.
جــرى خــال اللقــاء إســتعراض جهــود برنامــج األغذيــة العاملــي يف الحــد مــن
تداعيــات الوضــع اإلنســاني الغذائــي املتفاقــم يف اليمــن جــراء إســتمرار العــدوان
الســعودي األمريكــي والحصــار عــى اليمــن واســتهدافه للموانــئ البحريــة والجويــة
والطــرق والجســور وتشــديد الخنــاق عــى الحركــة التجاريــة والقطــاع الخــاص
والــواردات الغذائيــة الكفيلــة بســد إحتيــاج الســوق املحليــة واملجتمــع.
كمــا اســتعرض اللقــاء ،املعلومــات الرقميــة التــي تمثــل تقديــرات برنامــج األغذيــة
العاملــي للحالــة الغذائيــة يف اليمــن واحتيــاج  17مليــون إنســان للمســاعدة الغذائيــة،
فيمــا تهــدد املجاعــة ســبعة ماليــن منهــم بشــكل متفاقــم ،ومــا أعلنــه الربنامــج مــن
تقييــم للوضــع تحــت حالــة أكــر حالــة طــوارئ غذائيــة عامليــا.
ويف اللقــاء أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى دعــم جهــود الربنامــج وتميــزه
خــال هــذه الفــرة الصعبــة التــي يتعــرض فيهــا الشــعب اليمنــي لعــدوان وحصــار
وتحالــف عاملــي غــر مــرر وغــر مســبوق عامليــا أفــرز خــال عامــن كل هــذه
املشــكالت والتحديــات الغذائيــة واإلنســانية.
وأشــار إىل إســتمرار دول التحالــف يف إســتهداف الوضــع اإلقتصــادي ومقومــات
الحيــاة وكــذا إســتهداف وحصــار املوانــئ البحريــة والجويــة واســتهداف الطــرق
ووســائل نقــل البضائــع واألغذيــة بشــكل دائــم بالغــارات الجويــة ،ممــا إنعكــس عىل
الوضــع الغذائــي واإلنســاني يف كل أنحــاء اليمــن ،ومــا يأملــه الجميــع مــن برنامــج
األغذيــة العاملــي يف إيصــال صــوت اليمــن إىل املجتمــع الــدويل واســتخدام عالقاتــه يف
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حشــد الطاقــات ملســاندة الوضــع اإلنســاني يف اليمــن.
ورحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى باملديــر التنفيــذي لربنامــج األغذيــة
العاملــي ..مشــيدا بدورهــا ودور الربنامــج والصعوبــات التــي يواجههــا الربنامــج
واإلعاقــات املســتمرة مــن قبــل دول التحالــف لربامــج املســاعدات اإلنســانية وعــدم
قــدرة املســاعدات مهمــا بلغــت عــن الوفــاء بإحتياجــات املجتمــع مــا لــم يــرك
املجــال ملســاهمة القطــاع العــام والخــاص ورجــال األعمــال يف تزويــد الســوق املحــي
باإلحتياجــات وخاصــة األساســية منهــا.
ولفــت إىل إنعــكاس الحصــار عــى األســعار وزيــادة حــدة املعانــاة عــى املــرىض يف
الداخــل وإعاقــة وصــول آالف املواطنــن مــن الخــارج واســتثمار العــدوان لورقــة
املرتبــات التــي تخــص أكثــر مــن مليــون ومائتــي ألــف موظــف يف عمــوم اليمــن
يف عمليــات الضغــط الســيايس ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن معانــاة إنســانية حــادة
وإضافيــة عــى كافــة الرشائــح اإلجتماعيــة.
كمــا أكــد عــى الــدور اإليجابــي الــذي يقــوم بــه الربنامــج وغــره مــن املنظمــات إال
أن التحديــات الكبــرة يف الوضــع اإلنســاني تتطلــب مضاعفــة الجهــود كــون املأســاة
كبــرة ..الفتــا إىل اســتعداد املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي
تقديــم كافــة وســائل الدعــم للربنامــج واملنظمــات اإلنســانية وتذليــل كافــة الصعــاب
التــي قــد تعــرض أعمــال املســاعدات اإلنســانية.
ونــوه األخ صالــح الصمــاد بحالــة اإلســتقرار األمنــي والعمــي ومرونــة الحركــة يف
املناطــق التــي يســيطر عليهــا الجيــش واللجــان الشــعبية.
مــن جانبهــا أوضحــت املديــر التنفيــذي لربنامــج األغذيــة العاملــي إرثاريــن كازيــن
مــا قامــت بــه يف جولتهــا الحاليــة مــن أعمــال واســتطالع لألحــوال اإلنســانية يف
اليمــن ..مؤكــدة اإلســتمرار يف دعــم الجانــب اإلنســاني الــذي يعمــل فيــه الربنامــج
بحيــاد تــام.
وأشــارت إىل الحالــة الســابقة للوضــع اإلنســاني والغذائــي يف اليمــن والتقديــرات
الحاليــة ومــا نتــج عــن الوضــع الراهــن مــن مضاعفــات ووصــول ســبعة ماليــن
شــخص يعانــون مــن ســوء التغذيــة وقــد وصلــوا إىل حالــة املجاعــة ممــا يحتــم
اإلســتمرار يف الدعــم حتــى يتــم الوصــول إىل حــل ســيايس ألســباب املعاناة اإلنســانية.
وأكــدت كازيــن أن اليمــن ال يحتــاج أكثــر مــن الســام وأن برنامــج الغــذاء يأمــل
يف مســاعدة املجتمــع اليمنــي لتحقيــق الســام ..مبينــة أن التحديــات التــي تعــوق
تحقيــق املســتوى املطلــوب مــن تقديــم خدمــات الربنامــج ويف مقدمتهــا الوصــول إىل
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املســتفيدين مــن الربنامــج يف كافــة أنحــاء اليمــن ،تتطلــب تعــاون الجميــع يف ســبيل
تذليلهــا ،واســتهداف املحتاجــن بحــدة للمســاعدة.
ولفتــت إىل األزمــة املاليــة التــي يمــر بهــا برنامــج األغذيــة العاملــي نتيجــة التزاماتــه
العامليــة الحاليــة والحاجــة للمســاعدة مــن الجميــع وتوفــر الكــوادر املؤهلــة للقيــام
بأعمــال املســاعدة وتقديــم الدعــم بشــكل مهنــي واحــرايف.
وذكــرت املديــر التنفيــذي لربنامــج األغذيــة العاملــي مــا ناقشــته مــن أعمــال
وإجــراءات دعــم تقنــي مــع رئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي ومــا يأملــه الربنامــج
مــن دعــم مــن قبــل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى واملجلــس يف تحقيــق أعــى
درجــات الدعــم ملحتاجــي الدعــم باليمــن حتــى يتحقــق الســام.
حــر اللقــاء رئيــس الدائــرة السياســية بمكتــب رئاســة الجمهوريــة ســقاف
الســقاف ورئيــس دائــرة الســلطة املحليــة بمكتــب الرئاســة قاســم الحوثــي.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة العليا املشرتكة للحشد
والتعبئة
[/18مارس ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم أصحــاب الفضيلــة العلمــاء رئيــس وأعضــاء اللجنــة العليــا املشــركة
للحشــد والتعبئــة.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء بمــا تحققــه اللجنــة املعــرة عــن
الــروح االســامية الســمحة القائمــة عــى الوســطية واالعتــدال والهويــة اليمنيــة املتزنة
املتكاملــة واملتجانســة ومــا حققتــه اللجنــة مــن أعمــال وزيــارات ميدانيــة داخليــة
وخارجيــة لتوضيــح أبعــاد املؤامــرة عــى املجتمــع اليمنــي ونســيجة االجتماعــي مــن
قبــل العــدوان الســعودي األمريكــي املبــارش األخــر ومــا قبلــه مــن أعمــال اســتهدفت
االســتقرار االجتماعــي اليمنــي ووحــدة الشــعب اليمنــي عــر االزل.
وأكــد رئيــس املجلــس أن مواجهــة التحديــات العســكرية واألمنيــة واالقتصــادي قائمة
عــى ركيــزة اساســية ودعامــة لــن تتزحــزح الشــعب اليمنــي الــذي صنــع الصمــود
االســطوري يف كل الجبهــات وأصبــح الحاضنــة االجتماعيــة القويــة والحاميــة للتغيــر
الحقيقــي ..وأن االعمــال واملبــادرات الجليلــة كمبــادرة لجنــة الحشــد والتعبئــة تعــزز
مــن ثبــات املجتمــع أمــام الهجمــة غــر املســبوقة والحــرب الشــاملة التــي تســتهدف
كل يشء وتزيــد يف تحصينــه وثباتــه وقوتــه وتماســكه وتجانســة وتعــدده وقبولــه
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باآلخــر والتنــوع واالنفتــاح والحــرص عــى الســلم والســام.
وأشــار رئيــس املجلــس إىل التحــدي االقتصــادي الناتــج عــن اســتهداف امريــكا
لالقتصــاد الوطنــي ولقمــة عيــش املواطنــن ..مذكــرا ً الحضــور بتهديديــات الســفري
االمريكــي للوفــد املفــاوض أثنــاء جولــة املفاوضــات يف الكويــت بــأن امريــكا
ستســتهدف العملــة املحليــة وســتعمل عــى تدمريهــا خــال فــرة وجيــزة وهــو مــا
أفشــله الصمــود االســطوري للشــعب اليمنــي الــذي يعــي عــدوه الحقيقــي وحجــم
املؤامــرة التــي كان ألصحــاب الفضيلــة العلمــاء ورجــال الوعــي والثقافــة والتنويــر
دورهــم املحــوري واالســايس يف تعميــق الوعــي العــام والتعبــر عــن اللحمــة
االجتماعيــة اليمنيــة وكشــف الخطــاب املنــدس واملنافــق وتعريتــه وكشــف ارتباطاتــه
املصلحيــة بــدول العــدوان.
ونــوه رئيــس املجلــس بالبعــد العميــق والوجــود الفاعــل للعلمــاء يف املجتمــع اليمنــي
وارتبــاط املجتمــع بهــم وأهميــة التكامــل مــع املؤسســات الرســمية وأجهــزة حكومــة
االنقــاذ الوطنــي ورفــع وعــي املجتمــع باملشــكالت املزمنــة التــي تعانــي منهــا اليمــن
نتيجــة هيمنــة دول العــدوان عــى اليمــن واعاقتــه لعقــود مــن الزمــن عــن اللحــاق
بركــب الحضــارة والتطــور واعاقــة االســتثمار والتصنيــع والتعليــم وأن الشــعب
اليــوم ينتــر لنفســه وملســتقبله.
وأعــرب رئيــس املجلــس عــن الشــكر والتقديــر ملــا تقــوم بــه لجنــة الحشــد والتعبئــة
مــن أعمــال تعــزز مــن قيــم التوحــد ورص الصفــوف.
مــن جانبهــم اســتعرض رئيــس وأعضــاء اللجنــة مــا تنفــذه اللجنــة مــن أعمــال
وبرامــج مــن خــال قوامهــا العلمائــي املمثــل للتنــوع والتجانــس اليمنــي والتكامــل
وعملهــا القائــم عــى املبــادرة الطوعيــة مــن منطلــق االستشــعار بــأن الــدور الــذي
تقــوم بــه اللجنــة هــو القضيــة الرئيســية لــكل واحــد منهــم ..منوهــن بمــا لقيتــه
أعمــال اللجنــة مــن قبــول عميــق يف املجتمــع اليمنــي ومــن املجتمعــات العربيــة
واالســامية والدوليــة التــي تمكنــت اللجنــة مــن الوصــول اليهــا خــال نشــاطها
الســابق.
واكــد رئيــس واعضــاء اللجنــة عــى اهميــة العمــل عــى تحقيــق االحســان للمواطنــن
وعامــة الشــعب اليمنــي يف كل محافظــات الجمهوريــة واالهتمــام بمشــاكلهم ومعناتهم
اليوميــة التــي فرضهــا وفاقمهمــا العــدوان الســعودي االمريكــي ..والبنــاء عــى
التكامــل يف االدوار بــن املبــادرات واألعمــال النظاميــة واملؤسســية كــون الوطــن
والشــعب وهمومــه مســئولية الجميــع وكل القادريــن عــى العمــل بالقــول والفعــل..
مشــرين إىل مــا يحملــه املجتمــع اليمنــي مــن قيــم الخــر والعطــاء واالدراك والوعــي
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الســابق والقــادر عــى التعامــل مــع التغــرات واالرتبــاط بالعلمــاء والصالحــن
واملصلحــن والحــرص عــى املصالــح العليــا وكــر الشــعب لرهــان االعــداء عــى
الفتنــة الطائفيــة واملذهبيــة والتحريــض املناطقــي.
وعــر رئيــس واعضــاء اللجــن عــن شــكرهم وتقديرهــم ملــا يوليــه املجلــس الســيايس
األعــى وحكومــة االنقــاذ والســلطة املحليــة يف محافظــات الجمهوريــة مــن اهتمــام
بنشــاط اللجنــة ومبادراتهــا ومســاندة دورهــا واالحتفــاء بــه بالتــوازي مــع االحتفــاء
والقبــول الشــعبي والجماهــري ..مؤكديــن انهــم سيســتمرون يف اعمالهــم وانشــطتهم
املنطلقــة مــن االمانــة واملســئولية امــام اللــه والشــعب يف مواجهــة العــدوان والحفــاظ
عــى دمــاء اليمنيــن وكرامتهــم وحريتهــم والعمــل عــى تحقيــق الســام وانتصــار
قيــم الخــر واملحبــة يف عمــوم اليمــن.
حرض اللقاء محمد النعيمي عضو املجلس السيايس األعىل.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي ممثلي االحتادات والنقابات
ومنظمات اجملتمع املدني
[/15أبريل ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم ممثــي االتحــادات والنقابــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي ونقابــات
املؤسســات الرســمية واألهليــة اليمنيــة.
ورحــب رئيــس املجلــس يف اللقــاء بقيــادات النقابــات واالتحــادات ومنظمــات املجتمع
املدنــي معربــا عــن الفخــر واالعتــزاز بمــا حققــه ابنــاء الشــعب اليمنــي العظيــم
ومؤسســاته ومنظماتــه مــن صمــود اســطوري وادوار فعالــه يف مواجهــة تداعيــات
العــدوان ..منوهــا باهميــة تضافــر الجهــود وتكاتف ابنــاء الوطــن ويف مقدمــة الجميع
مؤسســات املجتمــع املدنــي.
واشــار رئيــس املجلــس اىل محاولــة العــدوان املســتمرة تفكيــك النســيج االجتماعــي
واثــارة املشــكالت وزعزعــة الصــف الداخــي التــي يقــف يف مقدمتهــا بقــوة منظمــات
املجتمــع املدنــي ورفــع الوعــي بحقيقــة العــدوان وادراك حقيقــة العــدوان واملواجهــة
املفروضــة عــى الشــعب اليمنــي كمواجهــة عامليــة مــع الــد اعــداء االنســانية
املنحلــن مــن كل القيــم واالخــاق والســاعني اىل تحقيــق مــروع الفــوىض والدمــار
واهدفهــا الخطــرة التــي ابرزهــا عدوانهــم عــى املنطقــة واشــغال ابنــاء املنطقــة
عــن مســتقبلهم وقضاياهــم املصرييــة ورصفهــم عــن البنــاء والتطويــر كمــا حصــل
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يف ليبيــا وتونــس والعــراق و افغانســتان الصومــال وصــوال اىل مــا يحصــل يف مــا
وطئتــه اقادمهــم يف مناطقنــا اليمنيــة العزيــزة ..وتجنيــد ابنــاء املناطــق املســتهدفة يف
معاركهــم مــع خصومهــم وتحــت عناويــن مختلفــة مســتغلني حالــة العــوز والفقــر
التــي صنعتهــا السياســية الغربيــة وفرضتهــا عــى كثــر مــن دول ومناطــق العالــم،
وصــوال اىل االســتبداد بثــروات املنطقــة ودعــم املنظمــات االجراميــة كالقاعــدة وداعش
ومــا تعمــل عــى تحقيقــه مــن تشــويه لإلســام.
واوضــح رئيــس املجلــس الســيايس األعــى حــرص امريــكا وارسائيــل والســعودية
وحلفائهــم عــى ابقــاء املشــكالت وعــدم تحقيــق الســام واعاقتــه كمــا هــو حاصــل يف
ســوريا وهــو ذات املــروع الــذي يســتهدف اليمــن ويريــد ان تبقــى األزمة يف املســار
الــذي خطــط لــه اال انــه يواجــه يف اليمــن صمــودا وتالحمــا شــعبيا ومؤسســيا اصاب
هــذه العــدوان بأزمــة جعلته يســتخدم يف اليمــن كل الوســائل واالســاليب القــذرة التي
تتنــايف مــع كل القيــم واألعــراف الدينيــة واإلنســانية ومنهــا خنــق كل مقومــات الحياة
بفــرض الحصــار الــري والبحــري والجــوي واســتهدف البنــك املركــزي واالســتحواذ
عــى العملــة املطبوعــة والســيطرة عــى ايــرادات الدولــة وصــوال اىل محاولــة رشاء
الذمــم بإســتغالل الوضــع االقتصــادي واملعيــي الــذي خطــط العــدوان إليصالــه اىل
هــذه املرحلــة.
وقــال رئيــس املجلــس الســيايس األعــى« :اقولهــا بــكل ثقــة أن مــا ارتكــب بحــق
الشــعب اليمنــي مــن جرائــم وكــوارث ومــا حيــك ضــده مــن مؤامــرات ال يمكــن ان
يقــف امامهــا اي شــعب يف هــذا العالــم لشــهر واحــد فمــا بالنــا وقــد دخــل شــعبنا
عامــه الثالــث مــن الصمــود وال زال يعيــش بنفــس الحيويــة والصمــود الــذي كان
قبــل العــدوان بــل اشــتد عــوده وقــوي صــره ونضــج وعيــه».
واوضــح رئيــس املجالــس الســيايس األعــى وجــود عاملــن رئيســيني وراء تجــاوز
شــعبنا بثبــات لهــذه املؤامــرة اولهمــا الــدور الرائــد واملســئول للجيــش واللجــان
الشــعبية واملؤسســة االمنيــة التــي حققــت االمــن والســكينة عكــس مــا هــو حاصــل
يف املناطــق التــي وطئتهــا قــوى االحتــال ،واالخــر الوعــي والصــر والصمــود واالنفــه
والشــموخ الــذي حملــه ابنــاء الشــعب بــكل فئاتــه ومكوناتــه وتحملــه كل هــذه
املعانــاة يف ســبيل حريتــه وكرامتــه واســتقالله وهــو مــا يجعلنــا جميــع نفاخــر بهــذا
الشــعب الــذي قــل نظــره وان نبــذل مــا بوســعنا لتحقيــق مــا يصبــوا اليــه.
واشــار رئيــس املجلــس اىل فضاعــة وجــرم مــن يتأمــر عــى هــذا الشــعب مــن داخلــه
ســوآءا مــن خــال اعمــال التخابــر مــع العــدوان او مــن خــال اســتغالل املنصــب
لخدمــة شــخصه او حزبــه او اي طــرف كان ..مشــددا عــى دور منظمــات املجتمــع
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املدنــي يف مواجهــة ذلــك والتفريــق بــن االوضــاع الطبيعيــة واالوضــاع االســتثنائية
والتفريــق بــن الجــرم يف الحالتــن ومــا ينــال املجتمــع بشــكل ســلبي مــن التحــرك
االجرامــي يف مثــل هــذه املرحلــة ..منوهــا بمــا تعملــه بعــض الكتابــات كالتــي درج
عليهــا تنظيــم االخــوان املســلمني مــن تمهيــد لعمليــات ازهــاق ارواح املئــات مــن ابناء
الشــعب اليمنــي ضاربــا امثلــه بمــا ســبق وان حصــل قبــل جريمــة اســتهدف كليــة
الرشطــة بســيارة مفخخــة مطلــع العــام  2015وصالــة العــزاء يف ارحــب مؤخــرا..
ومــا يتطلبــه العمــل االمنــي مــن تكامــل للجهــود وابتعــاد منظمــات املجتمــع املدنــي
عــن التســيس وان تحــرص عــى خدمتهــا للمصالــح الفضــى للمجتمــع ..مؤكــدا عــى
ان وجــود مجتمــع مدنــي قــوي وفعــال يقــوم بــدوره يف تنميــة وعــي املواطنــن
وتمكينهــم ينعكــس عــى قــدرة املجتمــع يف النمــو والتطــور.
واســتعرض رئيــس املجلــس ابعــاد اســتهداف مينــاء الحديــدة لــدوره الحيــوي
يف االقتصــاد املعيــي ملعظــم ابنــاء الشــعب اليمنــي ومــا نتــج عــن املرحلــة االوىل
إلســتهدافه مــن قبــل امريــكا وبريطانيــا بقصــف طائــرات الـــ f16االمريكيــة لــه
مخلفــة ارضار يف بنيتــه التحتيــة بلغــت  %85وانعــكاس ذلــك عــى وفــر الســلع
واالدويــة والغــذاء ومفاقمــة الحصــار الــري والبحــري والجــوي منــذ مــارس 2015
للكارثــة االنســانية يف بالدنــا.
وطالــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى منظمــات املجتمــع املدنــي بمضاعفــة
جهودهــا يف الوقــوف مــع الجيــش واللجــان الشــعبية واملجلــس والحكومــة يف مواجهــة
العــدوان الســعودي االمريكــي والحصــار وتنظيــم الفعاليــات التــي تخاطــب الضمــر
العاملــي والعمــل عــى رفــع الحصــار وايصــال رســالة الســام اليمنيــة ويــد الســام
املمــدودة دائمــة والتــي تقــدم يف ســبيلها الكثــر مــن املبــادرات والتفاهمــات يف كل
املراحــل للوصــول اىل الســام العــادل مــع كل االطــراف يف الداخــل والخــارج ســاما
مرشفــا مــن منطلــق الشــعور باملســئولية التاريخيــة وامــام معانــاة هــذا الشــعب
العزيــز واحرتامــه وتضحياتــه.
واكــدت كلمــة اتحــادات ومنظمــات املجتمــع املدنــي التــي القاهــا عــي بــن محيســون
االمــن العــام املســاعد لالتحــاد العــام لنقابــات عمــال اليمــن عــى ان جبهــة الداخــل
تقاتــل ايضــا بصمودهــا وثباتهــا ..وانهــا املــرة االوىل يف التاريــخ وعــى مســتوى
الوطــن والعالــم يتحقــق صمــود فريــد كصمــود الشــعب اليمنــي وموظفيــه يف كافــة
القطاعــات التــي لــم تســتلم منــذ ســبعة اشــهر مليمــا واحــدا تقديــرا واحرتامــا
واعتــزازا بالوطــن الغــايل والعاصمــة صنعــاء العاصمــة االبديــة للوحــدة اليمنيــة
وادراكا مــن الجميــع بحقيقــة العــدوان وابعــاده.
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واشــار بــن محيســون اىل نتائــج اللقــاءات املتتاليــة مــع الحكومــة ومســئوليها واهمية
ان تكلــل نتائــج تلــك اللقــاءات باإلجــراءات والقــرارات العمليــة والتنفيذيــة ..منوهــا
باهميــة ارشاك االتحــادات والنقابــات يف اللجــان واملجالــس العليــا إلدارة الدولــة
وخاصــة خــال هــذه املرحلــة ليتــم تحقيــق معادلــة الرشاكــة بــن الحكومــة والعمال
واربــاب العمــل وتتعــزز الرشاكــة يف اتخــاذ القــرار.
واســتعرض بــن محيســون عــدد مــن املشــكالت التــي يعانــي مــن قطــاع مؤسســات
املجتمــع املدنــي والتحديــات التــي فرضهــا العــدوان ومنهــا ضعــف تمثيــل الداخــل
يف االجتماعــات الدوليــة واملؤتمــرات التــي يجــب ان يصــل صــوت اليمــن مــن الداخــل
اليهــا وليــس مــن ادوات العــدوان القابعــة يف فنــادق الخــارج.
مــن جانبــه اوضــح درهــم ابــو الرجــال رئيــس املجلــس االعــى ملنظمــات املجتمــع
املدنــي عــدد الوقفــات االحتجاجيــة البالغــة  69وقفــه احتجاجيــة امــام مكتــب
االمــم املتحــدة بصنعــاء تنديــدا بــكل جرائــم العــدوان وخاصــة التــي طالــت قطــاع
العمــل والعمــال واملنظمــات واعمالهــا ،والشــعب اليمنــي ومدنييــه وبنيتــه التحتيــة
ومصالحــه ،وتنديــدا بالصمــت العاملــي وعجــز وســائل اإلعــام الدوليــة عــن ايصــال
صــوت اليمــن وشــعبه وتحولهــا مــع االمــم املتحــدة اىل مظلــة تغطــي الجرائــم التــي
ترتكــب بحــق الشــعب اليمنــي.
ونــوه ابــو الرجــال باهميــة تكامــل الجهــود وان تتحــرك املنظمــات واالتحــادات
يف كافــة محافظــات الجمهوريــة ومعالجــة مشــكلة املرتبــات يف كل محافظــات
الجمهوريــة والضغــط عــى االمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل وتحمــل مســئولياته
امــام مــا تــم مــن اســتهدف اقتصــادي لليمــن ،واحالــة العملــة املطبوعــة يف روســيا
اىل عــدن وعــدم الوفــاء بســداد رواتــب موظفــي الدولــة.
وكان اللقــاء الرمــزي قــد رفــع عــى ان تعقــد لجنــة مــن ممثــي االتحــادات
والنقابــات لقــاء خــاص برئيــس املجلــس الســيايس نهايــة االســبوع ملناقشــة اليــات
العمــل الحاليــة واملســتقبلية وتفعيــل الطاقــات وبمــا يخــدم التوجــه العــام يف تعزيــز
الصمــود ومواجهــة العــدوان ووضــع املعالجــات الرسيعــة لتفاقــم االزمــة االقتصاديــة
عــى الشــعب اليمنــي وقطاعاتــه املختلفــة.
حــر اللقــاء وزيــرة حقــوق االنســان عليــاء فيصــل الشــعبي ،وامــن رس املجلــس
الســيايس األعــى يــارس الحــوري ووكالء وزارة الشــئون االجتماعيــة والعمــل وعــدد
مــن قيــادات الدولــة.
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الرئيس الصماد يلتقي رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني
[/29أبريل ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور رئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة آخــر املســتجدات عــى الصعيــد الداخــي والخارجــي،
ومــا تــم إنجــازه مــن برنامــج عمــل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي والصعوبــات التــي
تواجههــا واآلليــات التــي تعمــل مــن خاللهــا ملواجهــة أزمــة الرواتــب التــي
يســتخدمها العــدوان كورقــة ضغــط عــى الشــعب اليمنــي باإلضافــة إىل محاولــة
إســتهدف محافظــة الحديــدة ومينائهــا الحيــوي يف محاولــة يائســة مــن العــدوان
لتســجيل أي إنتصــار عــى الشــعب اليمنــي الصامــد والصابــر واملتحــدي للغطرســة
الدوليــة.
وتطــرق اللقــاء إىل القضايــا واإلجــراءات التــي تعمــل عليهــا الحكومــة يف تخفيــف
األعبــاء عــن كاهــل املواطنــن جــراء األزمــة اإلقتصاديــة التــي تســبب بهــا العــدوان،
والحصــار الجائــر وغــر القانونــي والــا أخالقــي عــى بالدنــا بــرا وبحــرا وجــوا
والــذي يهــدف مــن خاللــه تحالــف العــدوان إىل تجويــع  25مليــون نســمة تحــت
مــررات واهيــة وغــر منطقيــة ،فضــا عــن إســتمرار العــدوان يف إســتهداف املدنيــن
والبنيــة التحتيــة للشــعب اليمنــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي أمني عام اجمللس احمللي
بأمانة العاصمة
[/29أبريل ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم أمــن عــام املجلــس املحــي بأمانــة العاصمــة أمــن جمعــان.
ويف اللقــاء أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا تبذلــه أمانــة العاصمــة
وكوادرهــا الوطنيــة املخلصــة مــن جهــود يف ظــل الظــروف الراهنــة ،يف إســتمرار
العمــل املؤســي ومواجهــة الضغــوط التــي أنتجهــا العــدوان الســعودي األمريكــي
عــى بالدنــا ويف مقدمتهــا إســتهداف البنيــة التحتيــة واإلقتصــاد الوطنــي.
ونــوه بتفانــي أمانــة العاصمــة يف الحفــاظ عــى الوجــه الجميــل للعاصمــة صنعــاء
وتكامــل األدوار الوظيفيــة والخدميــة واألمنيــة والتــي جعلتهــا عاصمــة مســتقرة
502

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

وآمنــة رغــم كل املؤامــرات واإلســتهداف الدائــم مــن قبــل العــدوان اإلجرامــي عــى
اليمــن.
فيمــا قــدم أمــن عــام املجلــس املحــي بأمانــة العاصمــة لرئيــس املجلــس الســيايس
األعــى عرضــا عــن خطــة أمانــة العاصمــة اســتعدادا لشــهر رمضــان املبــارك والتــي
تشــمل توفــر الســلع والخدمــات وتأمــن األســواق والطرقــات وبرامــج التكافــل
اإلجتماعــي ورعايــة األرس املحتاجــة والنازحــة واملتــررة جــراء العــدوان وأعمــال
الحشــد والتعبئــة ورفــد الجبهــات ،واســتمرار خدمــات النظافــة والتطويــر القائمــة.

الرئيس الصماد ونائب رئيس اجمللس يطلعان على خطوات إعادة
التيار الكهربائي للحديدة
[/09مايو ]2017/صنعاء  -سبأ:
اطلــع األخ صالــح عــي الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى والدكتــور قاســم
لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس عــى الخطــوات العمليــة إلعــادة التيــار الكهربائــي
ملحافظــة الحديــدة.
واســتمع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائــب رئيــس املجلــس مــن نائــب رئيــس
الــوزراء للشــئون اإلقتصاديــة الدكتــور حســن عبداللــه مقبــويل ومحافــظ الحديــدة
حســن أحمــد الهيــج إىل رشح عــن مــا تــم إنجــازه مــن ترتيبــات لتشــغيل محطــة
الكهربــاء املركزيــة يف رأس كتيــب واملحطــات الفرعيــة يف إطــار اإلمكانيــات املتاحــة.
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الجهــات املختصــة يف الحكومــة بتنســيق
الجهــود مــع قيــادة محافظــة الحديــدة إليجــاد حلــول ممكنــة لتشــغل املحطــات
الكهربائيــة باملحافظــة وإعــادة التيــار الكهربائــي لهــا قبــل قــدوم شــهر رمضــان
املبــارك لتخفيــف معانــاة أبنــاء املحافظــة وتعزيــزا لصمودهــم وتحديهــم لتحالــف
العــدوان بقيــادة الســعودية الــذي كثــف مــن قصفــه مؤخــرا للبنــى التحتيــة
باملحافظــة.
وناقــش اللقــاء الــذي حــره وزيــر املاليــة الدكتــور صالــح شــعبان ،الســبل املثــى
واملمكنــة لتوفــر متطلبــات وإحتياجــات أبنــاء محافظــة الحديــدة وتجــاوز الصعوبات
التــى تواجــه قيــادة املحافظــة جــراء العــدوان الغاشــم وحصــاره الجائــر.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي القائم بأعمال السفارة
اإليرانية بصنعاء
[/15مايو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم القائــم بأعمــال ســفارة الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة بصنعــاء
محمــد فراهــت.
جــرى خــال اللقــاء إســتعراض التطــورات اإلقليميــة والدوليــة وموقــف البلديــن منهــا،
والــدور املأمــول مــن إيــران يف دعــم الشــعب اليمنــي يف املحنــة التــي يمــر بهــا واملؤامرة
الدوليــة التــي يتعــرض لهــا وخاصــة يف الجانــب اإلقتصــادي وصمــوده وحيــدا يف
مواجهــة قــوى اإلســتكبار..وحمل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــم بأعمــال
ســفارة الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة بصنعــاء نقــل تحياتــه إىل القيــادة اإليرانيــة.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس جملس النواب ونائبه
[/17مايو ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم األخ يحيــى عــي الراعــي رئيــس مجلــس النــواب وعبــد الســام
هشــول نائــب رئيــس مجلــس النــواب للشــؤون التنظيميــة والفنيــة بحضــور عضــو
املجلــس الســيايس األعــى مهــدي املشــاط.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة املســتجدات عــى الســاحة املحليــة واالقليميــة ومــا
يقــوم بــه مجلــس النــواب واملجلــس الســيايس األعــى وحكومــة االنقــاذ الوطنــي
مــن جهــود للوصــول اىل االنتصــار والســام املنشــود الــذي يحفــظ كرامــة اليمنيــن
وتضحياتهــم وانتصــارا ملســتقبلهم الــذي تحــاول قــوى االســتكبار العاملــي دومــا
طمــس معاملــه ومصــادرة استحقاقاته..واســتعرض اللقــاء ماتــم اتخــاذه مــن تدابــر
واجــراءات تنفيذيــة ملحــارصة انتشــار وبــاء الكلويــرا وآليــة تكامــل األدوار التوعويــة
بــن املؤسســات املختلفــة يف الدولة..وتطــرق اللقــاء اىل التحديــات االقتصاديــة التــي
انتجهــا العــدوان والحصــار الظالــم عــى الشــعب اليمنــي بأكملــه ومــا أتخــذ مــن
تدابــر للحــد مــن آثارهــا وتبعاتهــا ويف مقدمتهــا اشــكالية الرواتــب ملوظفــي الدولــة.
واستعرض اللقاء أجندة العمل السيايس خالل املرحلة املقبلة.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير اخلارجية
[/13يونيو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء ،بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وعضو
املجلــس محمــد النعيمــي وزيــر الخارجيــة املهنــدس هشــام رشف.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة املســتجدات عــى الســاحة اإلقليميــة وتطــورات األوضاع
السياســية يف املنطقــة ،وتقديــر املوقــف الــذي بنتــه وزارة الخارجيــة حــول ذلــك وأثر
هــذه التطــورات عــى بالدنــا.
وتطــرق اللقــاء إىل نتائــج االتصــاالت التــي أجرتهــا وزارة الخارجيــة مــع أصدقــاء
اليمــن ،ومــا يمكــن تبنيــه مــن إجــراءات ودعــوات للتخفيــف مــن معانــاة اليمنيــن يف
الخــارج جــراء الحصــار املفــروض عــى اليمــن وإغــاق املطــارات والحــد مــن حريــة
الســفر والتنقــل لشــعب بأكملــه والــذي دخــل عامــه الثالــث يف ســابقة لــم يشــهد
لهــا التاريــخ اإلنســاني مثيــا ويف انتهــاك للقوانــن واألعــراف الدوليــة.
كمــا تطــرق اللقــاء إىل مســاعي إحــال الســام الــذي يســتحقه الشــعب اليمنــي ومــا
يقــدم يف ســبيل ذلــك دومــا مــن مبــادرات وحــرص عــى إحــال الســام العــادل
الكفيــل بالحفــاظ عــى اســتقالل اليمــن ووحدتــه وحريتــه وكرامــة ابنائــه.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس حكومة االنقاذ الوطني
[/22يونيو ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور رئيــس حكومــة االنقــاذ الوطنــي.
جــرى خــال اللقــاء اســتعرض آخــر املســتجدات عــى الســاحة املحليــة واالقليميــة،
واالنعكاســات املتوقعــة عــى القضيــة اليمنيــة ومــا تقــوم بــه حكومــة االنقــاذ مــن
جهــود ملموســة يف ســبيل تخفيــف املعانــاة عــن الشــعب اليمنــي جــراء العــدوان
والحصــار الجائــر والظالــم الــذي دخــل عامــه الثالــث ،واســتهدافت مــن خاللــه
دول العــدوان االقتصــاد الوطنــي ومفاقمــة حالــة الفقــر وتدمــر البنيــة التحتيــة
واملصالــح االساســية لعامــة املواطنــن يف كل املحافظــات اليمنيــة.
وتطــرق اللقــاء إىل برنامــج الحكومــة خــال الفــرة القادمــة واألولويــات التــي
ســتعمل عــى تحقيقهــا وفــق تكامــل االدوار والبنــاء عــى املســاندة املجتمعيــة التــي
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شــكلت نقلــة نوعيــة يف مواجهــة العــدوان والحصــار ودعــم املجلــس الســيايس األعــى
وحكومــة االنقــاذ الوطنــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل رئيس حكومة اإلنقاذ
واللجنة املشرفة على توريد زكاة كبار املكلفني
[/22يونيو ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم ،رئيــس حكومــة اإلنقــاذ الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور ووزراء
املاليــة الدكتــور صالــح شــعبان واإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي والشــئون
القانونيــة الدكتــور عبــد الرحمــن املختــار ورئيــس وأعضــاء اللجنــة الفنيــة املرشفــة
عــى توريــد زكاة كبــار املكلفــن إىل الحســاب املوحــد.
تطــرق اللقــاء إىل أهميــة وضــع دراســة علميــة ملصــارف الــزكاة وفــق التطــور
الحاصــل يف آليــات العمــل االجتماعــي والتنمــوي ومــا تفــرزه الظــروف والتحديــات
مــن أولويــات تخــص الفئــات والجهــات املســتحقة ملصــارف الــزكاة واســتدامة تلــك
املصــارف وفــق مشــاريع اقتصاديــة منتجــه يف املصــارف الرشعيــة للــزكاة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن األولويــة التــي يعمــل عليهــا املجلــس
يف مجــال الــزكاة واصــدر مــن أجلهــا القــرار املتعلــق بالحســاب املوحــد تتمثــل يف
الحفــاظ عــى الــزكاة وتجميعهــا يف مصــدر واحــد وان تمــر إىل مصارفهــا الرشعيــة
عــر القنــوات الدســتورية التــي ســتنظر يف مصارفهــا وآليــات التعامــل معهــا ويف
مقدمتهــا مجلــس النــواب.
وأشــاد بمــا حققتــه اللجنــة الفنيــة مــن أعمــال يف زمــن قيايس..مؤكــدا تقديــم كافــة
الدعــم املطلــوب ألعمالهــا وضمــان نجــاح أهدافهــا وغاياتهــا بمــا يعــود بالفائــدة
عــى املجتمــع والفئــات املســتحقة ملــوارد الــزكاة والتفكــر يف املشــاريع املســتدامة
الناتجــة مــن الــزكاة واملتوجهــة للمصــارف الحقيقيــة لهــا.
واســتعرض وزيــر اإلدارة املحليــة اإلجــراءات والخطــوات التــي تمــت لتنفيــذ قــرار
املجلــس الســيايس األعــى رقــم ( )104بخصــوص الحســاب املوحــد لــزكاة كبــار
املكلفــن ..معربــا عــن الشــكر والتقديــر لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى ودعمــه
الدائــم لجهــود اإلدارة املحليــة ومعالجــة الصعوبــات التــي تواجــه تحصيــل الــزكاة
منــذ فــرة طويلــة وخاصــة زكاة كبــار املكلفــن ،والتداخــات اإلداريــة يف هــذا
الجانــب.
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واكــد اللقــاء عــى أن قــرار إنشــاء اللجنــة الفنيــة ال يتعــارض مــع مضمــون قانــون
الســلطة املحليــة وآليــات عمــل اإلدارات العامــة للواجبــات الزكويــة يف الوحــدات
اإلداريــة وانحصــار عمــل اللجنــة عــى اإلرشاف والرقابــة عــى عمــل تلــك اإلدارات
وتحصيلهــا مــن املكلفــن والتوريــد إىل الحســاب املوحــد وتحقيــق تنميــة املــوارد
الزكويــة ومعالجــة أي اختــاالت إداريــة يف توزيــع املــوارد بــن األمانــة واملحافظــات.

الرئيس الصماد يلتقي قائد املنطقة العسكرية الثالثة
[/29يونيو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات
املســلحة يف القــر الجمهــوري بصنعــاء اليــوم ،عضــو املجلــس الســيايس األعــى
قائــد املنطقــة العســكرية الثالثــة اللــواء مبــارك املشــن.
جــرى خــال اللقــاء الــذي حــره عضــو املجلــس الســيايس األعــى مهــدي املشــاط،
ورئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن محمــد عبــد الكريــم الغمــاري ،مناقشــة
األوضــاع امليدانيــة والعســكرية يف املنطقــة العســكرية الثالثــة ،وتقييــم العمليــات
التــي أنجزهــا الجيــش واللجــان الشــعبية خــال الفــرة املاضيــة والخطــة العملياتيــة
التــي تســر وفقهــا األعمــال القتاليــة واألعمــال املســاندة للمجتمــع وتأمــن الطــرق
والخدمــات للمواطنــن وتكامــل األدوار الكفيلــة بمواجهــة الحالــة اإلنســانية والتكتيــك
الــذي يســتخدم لتجنيــب املدنيــن واألعيــان املدنيــة أي اســتهداف.
كمــا ناقــش اللقــاء التصعيــد الــذي يمارســه العــدوان الســعودي األمريكــي وخاصــة
يف املنطقــة الثالثــة ومــا ارتكــب مــن مجــازر بحــق املدنيــن واســتمرار اســتهداف
األعيــان املدنيــة وأهــداف هــذا التصعيــد والتدابــر التــي اتخذتها قيــادة املنطقــة وفق
الخطــط العملياتيــة والقتاليــة والســيناريوهات املحتملــة مــن قبــل العــدو ومــا تحقق
مــن كــر ملخطــط العــدوان عــر تكامــل األدوار بــن الجيــش واللجــان الشــعبية
واملجتمعــات املحليــة.
وأشــاد اللقــاء بالــدور البطــويل الــذي يحققــه الجيــش واللجــان الشــعبية والــدور
املتميــز والســباق للمجتمعــات املحليــة والقبيلــة يف عمــوم اليمــن يف صــد العــدوان
ورفــد الجبهــات بالرجــال واملــال والعتــاد.
وحمــل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى قيــادة املنطقــة نقــل تحياتــه وتهانيــه
للضبــاط والصــف والجنــود واللجــان الشــعبية بمناســبة عيــد الفطــر وتقديــره
والقيــادة السياســية لهــم عــى مــا يســطروه مــن مالحــم البطولــة والفــداء يف ســبيل
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نــرة القضيــة اليمنيــة العادلــة والحفــاظ عــى الكرامــة والعــزة واالنطــاق مــن
روح إيمانيــة خالصــة تجــاوزت كل التحديــات وحققــت انتصــارات أذهلــت العالــم
ووضعــت مبــادئ جديــدة للحــروب الرشيفــة املتصديــة للعــدوان الرببري والغطرســة
األمريكيــة الصهيونيــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي مشائخ وأعيان حمافظة صنعاء
[/29يونيو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء ،عــدد مــن مشــائخ وأعيــان ووجهــاء محافظــة صنعــاء
بحضــور عضــو املجلــس الســيايس األعــى مهــدي املشــاط ومحافــظ صنعــاء حنــن
قطينــة ورئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن محمــد عبــد الكريــم الغمــاري،
وقائــد املنطقــة العســكرية الثالثــة اللــواء مبــارك املشــن.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة تطــورات األوضــاع يف الجبهــات ومــا تحقــق مــن
إنجــازات عــى مســتوى محافظــة صنعــاء يف مجــال عــودة املغــرر بهــم وتأمــن
املناطــق املســتهدفة مــن قبــل العــدوان.
كمــا تطــرق اللقــاء إىل األدوار اإليجابيــة والفاعلــة التــي قــام بهــا مشــائخ وأعيــان
ووجهــاء اليمــن ومحافظــة صنعــاء يف الحــد مــن تداعيــات الحصــار والحــرب
االقتصاديــة يف إطــار الحــرب الشــاملة التــي تشــنها الســعودية وأمريــكا عــى اليمــن.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمواقــف مشــائخ واعيــان ووجهــاء محافظة
صنعــاء وأدوارهــم يف مختلــف املراحل..وهنأهــم بعيــد الفطــر املبارك.
وأشــار إىل الــدور الهــام لقبائــل صنعــاء يف االنتصــار عــى العــدوان واســتمرار
الصمــود األســطوري يف مواجهــة أعتــى عــدوان همجــي شــن عــى دولــة مســتقلة
ذات ســيادة دون أي مــرر.
وأكــد األخ صالــح الصمــاد حــرص املجلــس الســيايس األعــى عــى اإللتقــاء بمشــائخ
واعيــان محافظــة صنعــاء وتبــادل الــرأي واملشــورة معهــم والبنــاء عــى التشــاركية
يف القــرار وتقديــر املوقــف وإعــادة االعتبــار للقبيلــة اليمنيــة ورجالهــا الــذي أراد
العــدوان وأطرافــه اســتهدفها منــذ عقــود قبــل عدوانــه عــى اليمــن.
فيمــا عــر محافــظ صنعــاء عــن ســعادته ومشــائخ صنعــاء باإللتقــاء برئيــس
املجلــس الســيايس األعــى وأعضــاء املجلــس ..مهنئــا الجميــع بعيــد الفطــر املبــارك.
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وأكــد عــى وحــدة املوقــف والصــف القبــي يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي
كــون كل يمنــي حــر يعــي العــداوة التــي تكنهــا أمريــكا والســعودية للشــعب اليمنــي
الباحــث عــن الحريــة والتحــرر مــن الهيمنــة وصناعــة املســتقبل الــذي ينشــده كافــة
أبنــاء اليمــن.
واســتعرض رئيــس هيئــة األركان العامــة مــا تحقــق مــن انتصــارات وانجــازات
يف الجبهــات وكــذا مــا تــم اعمــال تنســيق واســتحداث غرفــة عمليــات الســتقبال
العائديــن مــن املغــرر بهــم.
وأشــاد بــدور قبائــل محافظــة صنعــاء ومــا مثلــوه مــن تكامــل وتجانــس ومــع
مشــائخ وعقــاء اليمــن يف الحفــاظ عــى النســيج االجتماعــي والســلم واألمــن
االجتماعيــن ومواجهــة االســتهداف املنظــم مــن قبــل العــدوان الســعودي األمريكــي
لليمــن وقبائلــه اآلبيــة الحــرة والصامــدة.
وأشــار رئيــس هيئــة األركان إىل االهتمــام الكبــر الــذي توليــه القيــادة السياســية
والعســكرية بعــودة املغــرر بهــم يف إطــار الحفــاظ عــى الــدم اليمنــي والرؤيــة
للمســتقبل وعمليــة البنــاء والتطويــر ..مشــرا إىل النهايــة الحتميــة للعــدوان الظالــم
واملحتــوم بالفشــل والهزيمــة والــذي أصبــح الجميــع يشــاهد مــن انعكاســه عــى
املعتديــن وفرقتهــم وتناحرهــم.
مــن جانبهــم أكــد مشــائخ واعيــان ووجهــاء محافظــة صنعــاء اســتعدادهم ومــن
يمثلونــه مــن قبائــل ورجــال اثبتــوا املواقــف الوطنيــة الرشيفــة مــع الجيــش
واللجــان الشــعبية يف كل الجبهــات ،اإلســتمرار يف مواجهــة العــدوان حتــى تحقــق
النــر واالنطــاق يف معركــة أوســع وأكــر واهــم وهــي معركــة إعــادة بنــاء اليمــن.
وأشــاروا إىل تكامــل األدوار بــن القيــادة السياســية والعســكرية مــن أجــل عــودة
املغــرر بهــم ..مســتعرضني مــا تــم يف هــذا الجانــب واليــات تطويــره.

الرئيس الصماد يناقش مع رئيس حكومة اإلنقاذ جهود مواجهة
الكولريا وأوضاع النازحني حبجة
[/03يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور.
ناقــش اللقــاء بحضــور وكيــل أول محافظــة حجــة هــال الصــويف ،مــا تــم انجــازه
509

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

مــن أعمــال ملواجهــة وبــاء الكولــرا بمحافظــة حجــة واملشــكالت الناتجــة عــن
اســتهداف طــران العــدوان للطــرق والجســور وأزمــة ميــاه الــرب جــراء عــدم
توفــر مــادة الديــزل باملحافظــة.
كمــا تطــرق اللقــاء إىل مــا تــم اتخــاذه مــن تدابــر ومعالجــة لحــل كثــر مــن
القضايــا االجتماعيــة يف املحافظــة وكــذا أوضــاع النازحــن مــن أبنــاء املحافظــة مــن
املناطــق املســتهدفة مــن قبــل العــدوان بشــكل دائــم والنازحــن مــن املحافظــات
األخــرى وآليــات تحســن ظروفهــم املعيشــية والصحيــة وتوفــر الرعايــة الالزمــة لهم
ووضــع خطــة العــام الــداريس القــادم ومــا يتوجــب توفــره للمحافظــة والنازحــن
مــن إمكانــات إلســتمرار العمليــة التعليميــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزيري املالية والشؤون
القانونية
[/03يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم وزيــر املاليــة صالــح شــعبان ووزيــر الشــؤون القانويــة الدكتــور
عبــد الرحمــن املختــار.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة الرؤيــة التــي أعدتهــا وزارة املاليــة لتنميــة ايــرادات
الدولــة ومواجهــة التحــدي واالســتهداف االقتصــادي الــذي فرضــه العــدوان
ويســتخدمه كأحــد أســلحته الرئيســية لتحقيــق أي انتصــار عــى الشــعب اليمنــي يف
لقمــة عيشــه واقتصــاده الوطنــي يف كل أرجــاء اليمــن.
كمــا تطــرق اللقــاء إىل مشــكلة الســيولة النقديــة واألســباب الخارجيــة والداخليــة
ورائهــا واآلليــات الكفيلــة بمواجهتهــا والحــد مــن آثارهــا حــارضا ً ومســتقبالً.
وأكــد اللقــاء اهميــة اســتمرار الخيــار االســراتيجي الــذي اتخذتــه اليمــن وحكومــة
االنقــاذ االوطنــي يف الحفــاظ عــى االقتصــاد الوطنــي بــكل الطــرق كجبهــة متقدمــة
مــن جبهــات الدفــاع عــن اليمــن وشــعبها العزيــز الصابــر والعمــل عــى تطويــر
املــوارد املاليــة وتطويــر سياســيات اســترياد الســلع الرئيســة ودعــم اقتصــاد األرسة
واملوظفــن وتقييــم اداء الفــرات الســابقة.
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الرئيس الصماد يلتقي وزير الداخلية ونائبه
[/03يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم وزيــر الداخليــة اللــواء الركــن محمــد عبــد اللــه القــويس ونائــب
وزيــر الداخليــة اللــواء عبدالحكيــم الخيوانــي.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــال اللقــاء بمــا تحققــه األجهــزة االمنيــة
وكــوادر وزارة الداخليــة مــن إنجــازات يف الحفــاظ عــى األمــن العــام وحفظ الســكينة
وأمــن املواطنــن ومصالحهــم والتكامــل االيجابــي القائــم بــن املؤسســة األمنيــة
واللجــان الشــعبية وعامــة ابنــاء الشــعب.
وأشــار إىل أهميــة البنــاء عــى مــا تحقــق وتعزيــز الرشاكــة املجتمعيــة يف الحفــاظ
عــى األمــن والســلم اإلجتماعيــن وتكامــل األدوار بــن مؤسســات املجتمــع املختلفــة
واملواطنــن يف هــذا الجانــب.
وناقــش اللقــاء مــا تــم تنفيــذه يف عمليــة الدمــج بــن املؤسســات األمنيــة واللجــان
الشــعبية وتطويــر الخــرات والقــدرات ملنتســبي املؤسســة األمنيــة ،وتحســن أوضــاع
الســجون ورعايــة نزالئهــا وتلبيــة إحتياجــات الســجون.
و اســتعرض اللقــاء خطــة وزارة الداخليــة يف مواجهــة الطــوارئ ومقتضيــات
الظــروف االســتثنائية الراهنــة الناتجــة عــن العــدوان الســعودي األمريكــي والحصــار
عــى بالدنــا وتداعياتــه عــى كافــة املســتويات.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل املنسق املقيم لألمم املتحدة
يف اليمن
[/05يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم املنســق املقيــم لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية يف اليمــن جيمــي
ماكجولدريــك.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا تقــوم بــه األمــم املتحــدة وكادرهــا
يف اليمــن مــن جهــود متميــزة يف املجــال اإلنســاني ..الفتــا إىل أدوارهــا اإلنســانية
املحمــودة مــن الشــعب اليمنــي والقيــادة السياســية يف الوقــوف مــع الشــعب اليمنــي
املســتهدف بالحصــار االقتصــادي والحــرب الشــاملة وجهودهــا األخــرة يف مكافحــة
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وبــاء الكولــرا ،واإلســهام يف تخفيــف الضغــط عــى وزارتــي الصحــة وامليــاه والبيئــة.
وأوضــح أن الحصــار يمثــل عائقــا حقيقيــا أمــام عمــل املنظمــات الدوليــة وفاقمــت
أثــاره التدمرييــة الحالــة اإلنســانية وخلقــت نوعــا جديــدا مــن األزمــات االنســانية
عــى املســتوى الــدويل وهــي إغــاق املوانــئ الجويــة وإعاقــة تنقــل املواطنــن
واملــرىض والطــاب يف ســابقة خطــرة ..مؤكــدا رضورة وضــع األمــم املتحــدة حــل لها
ومضاعفــة الجهــود يف ســبيل تخفيــف املعانــاة الناجمــة عــن الحصــار واســتهداف
االقتصــاد والعملــة وإعاقــة عمــل املؤسســات الخدميــة والوظيفيــة املســاعدة
واملســاندة للعمــل اإلنســاني والتــي لــم يتقــاىض منتســبوها أجورهــم ورواتبهــم منــذ
عــرة أشــهر.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أهميــة إســهام األمــم املتحــدة يف حــل
إشــكالية وصــول الرواتــب إىل موظفــي الدولــة والحــد مــن اآلثــار الكارثيــة التــي
تنعكــس عــى الجوانــب اإلنســانية والخدميــة جــراء عــدم رصف رواتــب املوظفــن
واســتهداف العملــة الوطنيــة وانخفــاض عــدد مقدمــي الرعايــة الصحيــة والعاملــن
يف امليــدان ومقدمــي الخدمــات ملواجهــة األوبئــة والكــوارث التــي تســبب بهــا العــدوان
والحصــار الــذي دخــل عامــه الثالــث.
وأكــد األخ صالــح الصمــاد عــى أهميــة مضاعفــة الجهــود مــن جميــع األطــراف يف
الداخــل ومــن األمــم املتحــدة كذلــك التــي أصبحــت الصــوت الوحيــد الناقــل ملعانــاة
اليمنيــن بعــد أن تخــى عنهــم العالــم تحــت تأثــر الضغــوط والسياســة.
وأعــرب عــن أملــه يف اســتمرار الدعــم املقــدم ملواجهــة وبــاء الكولــرا ومضاعفتــه...
مؤكــدا أن املجلــس الســيايس وحكومــة اإلنقــاذ ســيعمالن عــى تذليــل أي صعوبــات
قــد تواجــه األمــم املتحــدة ومنظماتهــا يف العاملــة يف اليمــن.
ونــوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا تحقــق مــن تقــدم كبــر خــال الفــرة
الســابقة ومــا تشــهده اعمــال األمــم املتحــدة مــن اســتقرار وسالســة واســتدامة يف
مختلــف املجــاالت الحيويــة وخاصــة يف الجانــب اإلنســاني.
مــن جانبــه قــدم املنســق املقيــم لألمــم املتحــدة يف اليمــن عرضــا موجــزا ملــا قدمــه
الربنامــج اإلنســاني لألمــم املتحــدة مــن جهــود يف مواجهــة تفــي وبــاء الكولــرا..
مشــرا إىل تفاجــأ مكتــب األمــم املتحــدة يف اليمــن مــن رسعــة تفــي الوبــاء يف 21
محافظــة ومــا يعطيــه مــن مــؤرش انهيــار للمنظومــة الصحيــة وعــدم قدرتهــا عــى
مواجهــة األزمــات التــي كانــت خــارج خطــط وتقديــرات األمــم املتحــدة.
وأشــار ماكجولدريــك إىل الصعوبــات التــي تواجــه األمــم املتحــدة يف حشــد املــوارد من
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اجــل االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن وعــدم القــدرة عــى إيصــال املعانــاة اإلنســانية
عــر وســائل اإلعــام الدوليــة.
وأكــد اســتمرار العمــل مــع الــركاء يف امليــدان مــن وزارتــي الصحــة وامليــاه والبيئة،
والبنــاء عــى مــا تحقــق مــن انجــازات كبــرة تعــود إىل جهــود العاملــن وخاصــة
يف القطــاع الصحــي واإلنســاني الذيــن يعملــون بشــكل طوعــي ولــم يتســنى لهــم
الحصــول عــى رواتبهــم وأجورهــم منــذ عــدة أشــهر وهــو مــا دفــع األمــم املتحــدة
للبحــث عــن حوافــز للعاملــن يف امليــدان واالســتمرار يف إدخــال املحاليــل واألدويــة
املطلوبــة ملواجهــة وبــاء الكولــرا.
وأعــرب املنســق املقيــم لألمــم املتحــدة عــن شــكره وتقديــره للجهــود واإلســهامات
االيجابيــة التــي تقدمهــا األجهــزة املعنيــة وهــو مــا يســهم يف مواجهــة وبــاء الكولــرا
بقــوة ومواجهــة تفاقــم االحتيــاج الغذائــي والصحــي يف  95مديريــة مهــددة باملجاعة.
كمــا أكــد أن األمــم املتحــدة تطــرح دومــا املواضيــع املتعلقــة باملســاعدات اإلنســانية
واالحتيــاج اإلنســاني للمطــارات والرواتــب يف قائمــة أولوياتهــا وأنهــا تعمــل عــى
تحقــق انفــراج يف موضــوع مطــار صنعــاء وإيصــال صــوت ومعانــاة الشــعب
اليمنــي إىل العالــم الــذي يــرى مــن خــال وســائل اإلعــام العامليــة وتفاعــات اإلعــام
االجتماعــي.
وكــرر املنســق املقيــم لألمــم املتحــدة يف اليمــن الشــكر لرئيــس املجلــس الســيايس
األعــى واملؤسســات املعنيــة عــى مــا تقدمــه مــن دعــم وتســهيالت لعمــل األمــم
املتحــدة يف اليمــن.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس جامعة صعدة
[/05يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء ،رئيــس جامعــة صعــدة الدكتــور عبــد الرحيــم الحمــران.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أضــاع جامعــة صعــدة ومــا تقــوم بــه رئاســة الجامعة
مــن اعمــال وجهــود يف ســبيل اســتمرار العمليــة التعليميــة ألربعــة ألــف طالبــا
وطالبــة مــن منتســبي الجامعــة.
واســتعرض اللقــاء مــا لحــق بالجامعــة مــن تدمــر كيل مــن قبــل العــدوان الســعودي
األمريكــي واضطــرار الجامعــة لتقديــم خدماتهــا التعليميــة يف الخيــام املؤقتــة
وبتعــاون الســلطة املحليــة واألهــايل واملؤسســات املعنيــة.
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وتطــرق اللقــاء إىل أهميــة تطويــر املناهــج التعليميــة والتخطيــط للبنيــة التحتيــة
املســتقبلية واســتمرار العمليــة التعليميــة يف املرحلــة الحاليــة.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا تقدمــه جامعــة صعــدة مــن نمــوذج
حــي يقتــدى بــه يف التحــدي والثبــات ومواجهــة املتغــرات وإدارة األزمــة الناتجــة
عــن اســتهداف العــدوان الســعودي األمريكــي للعمليــة التعليميــة بأكملهــا وتدمــر
البنيــة التحتيــة للمؤسســة التعليميــة يف مختلــف املحافظــات.
وأكــد أن جامعــة صعــدة ومختلــف الجامعــات اليمنيــة ســتلقى كل الدعــم والرعايــة
مــن املجلــس والقيــادة السياســية كــون التعليــم هو املحــك واملوجــه الرئيــي للحارض
واملســتقبل واالســتثمار الدائــم الكفيــل بتحقيــق الســام واالنتصــار للتضحيــات التــي
قدمهــا الشــعب اليمنــي خاصــة يف هــذه املرحلــة املفصليــة مــن تاريخــه.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل القائم بأعمال رئيس جملس
الشورى وقيادات اجمللس
[/05يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم ،القائــم بأعمــال رئيــس مجلــس الشــورى األخ محمــد حســن
العيــدروس وعــدد مــن قيــادات مجلــس الشــورى ورؤســاء اللجــان االستشــارية يف
املجلــس.
ويف اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالقائــم بأعمــال رئيــس مجلــس
الشــورى والحارضيــن ..مشــيدا بدورهــم الوطنــي املتميــز وأدوارهــم النضاليــة
ووقوفهــم إىل جانــب الوطــن والشــعب اليمنــي يف هــذه املرحلــة الصعبــة مــن تأريــخ
اليمــن ضــد أعتــى عــدوان ومؤامــرة تعــرض لهــا.
وأشــار إىل مــا تمثلــه آليــات عمــل املجلــس ومهامــه واستشــاراته مــن أهميــة بالغــة
يف عمــل الرئاســة والحكومــة والواقــع اليمنــي ومشــاكله الراهنــة ويف مقدمتهــا
املشــكلة الصحيــة املتمثلــة بتفــي الكولــرا وآليــات مواجهتــه واألزمــة اإلقتصاديــة
وإســتهداف اإلقتصــاد الوطنــي واألبعــاد السياســية للعــدوان عــى اليمــن ومســتقبل
الســام.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن التوجــه العــام قائــم عــى تفعيــل
مؤسســات الدولــة واســتكمال بنيتهــا اإلداريــة والوظيفيــة وفــق رؤيــة شــاملة
وطموحــة وإصــاح حقيقــي تــؤدي فيــه خــرات أعضــاء مجلــس الشــورى ،الــدور
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املحــوري واملوجــه الفاعــل كونهــا خــرات تراكميــة ناتجــة عــن أداء عمــي وعلمــي
متميــز ويبنــى عليــه يف التطويــر والبنــاء.
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل مــا ســيتم اتخــاذه مــن تدابــر ملعالجــة أوضــاع
املجلــس واحتياجاتــه وإعــادة تأهيــل بنيتــه.
وقــدم القائــم بأعمــال رئيــس مجلــس الشــورى ،ملــف اإلستشــارات التنفيذيــة الــذي
خلصــت إليــه اللجنــة الصحيــة يف مجلــس الشــورى حــول وبــاء الكولــرا ومواجهتــه.
وأكــد العيــدروس وأعضــاء مجلــس الشــورى ورؤســاء اللجــان أنهــم يعملــون كفريق
واحــد مــع بقيــة األعضــاء وبــروح وطنيــة عاليــة مــن منطلــق الرشعيــة الشــعبية
الحقيقيــة يف مواجهــة األعــداء الذيــن يريــدون إخضــاع اليمــن وبقائــه تحــت الوصاية
والهيمنــة وتفتيتــه واملســاس بوحدتــه الوطنيــة واإلجتماعيــة.
واســتعرض القائــم بأعمــال رئيــس مجلــس الشــورى آليــات عمــل املجلــس يف املرحلة
الراهنــة وتواصالتــه واتصاالتــه وفــق األنظمــة واللوائــح املنظمــة لعملــه ومــا يمليــه
الوضــع الراهــن مــن أعمــال اســتثنائية إلســتثمار عالقــات كــوادر املجلــس وخرباتهــم
وأدوارهــم للعمــل مــن منطلــق أن الوطــن يعيــش اليــوم محنــة ومؤامــرة ينبغــي
عــى الجميــع اإلســهام مــع املؤسســات الدســتورية والرســمية ويف مقدمتهــا املجلــس
الســيايس األعــى ومجلــس النــواب وحكومــة اإلنقــاذ مــن أجــل إخــراج الوطــن مــن
هــذه املحنــة واإلنتصــار لقضايــاه العادلــة والحفــاظ عــى نســيجه اإلجتماعــي
ووحدتــه.

الرئيس الصماد يلتقي وزير اخلارجية
[/08يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم ،وزيــر الخارجيــة املهنــدس هشــام رشف.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة املســتجدات يف السياســة الخارجيــة ومــا تتخــذه
الــوزارة وكوادرهــا الديبلوماســية مــن اجــراءات لكــر الحصــار الديبلومــايس عــى
اليمــن الــذي تفرضــه دول العــدوان.
واســتعرض اللقــاء املســتجدات االقليميــة والدوليــة وانعكاســاتها عــى الوضــع يف
بالدنــا ومــا ســيتم اتخــاذه مــن تدابــر واتصــاالت خارجيــة تتــوازى وهــذه املتغريات
واملســتجدات.
515

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

وتطــرق اللقــاء إىل اليــات إعــادة تفعيــل طاقــات وزارة الخارجيــة اليمنيــة ورصيدهــا
الرتاكمــي يف السياســة والديبلوماســية وذلــك يف ايصــال صــوت اليمــن إىل العالــم
وتوظيــف الرصيــد املــرف للديبلوماســية اليمنيــة والعالقــات املتميــزة بكثــر مــن
دول العالــم وقاداتــه ومفكريــه ورواد الســام والعدالــة ومنــارصي حريــة الشــعوب
واســتقالل الــدول والحفــاظ عــى كرامتهــا وســيادتها.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي مشائخ وأعيان آل عواض
مبحافظة البيضاء
[/08يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء ،عــدد مــن مشــائخ وأعيــان ووجهــاء آل عــواض بمحافظــة
البيضــاء.
ويف اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمشــائخ آل عــواض وأعيانهــا..
مشــيدا بدورهــم وكافــة مشــائخ وأعيــان وأبنــاء البيضــاء األبطــال املتحصنــن
بالوعــي واإليمــان يف كل املواقــف املفصليــة يف تاريــخ اليمــن والحفــاظ عــى وحدتــه
االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية يف وجــه املؤامــرات التــي حاولــت أن تعصــف
بــه منــذ عــرات الســنني ،وصــوال إىل تحصــن مناطقهــم مــن اســتهداف القاعــدة
وداعــش وكــر مخططــات العــدوان واملحتلــن الجــدد.
ونــوه بمواقــف قبائــل البيضــاء يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي وإفشــال
مخططاتــه وتعزيــز صمــود الجبهــة الداخليــة.
وأشــار إىل أن اســتهداف املحافظــة وتركيــز العــدوان عليهــا يأتــي ألهميتهــا
اإلســراتيجية ودور أبنائهــا يف الحفــاظ عــى واحــدة مــن املحافظــات الحيويــة..
مؤكــدا أن املجلــس الســيايس األعــى عــى تواصــل دائــم مــع كل قيــادات املحافظــة
وأعيانهــا والعمــل يجــري حاليــا عــى ترتيــب أوضــاع املحافظــة مــن خــال لجنــة
مشــكلة لهــذا الغــرض ورفدهــا باحتياجاتهــا ومواجهــة مــا يســتجد يف أي جانــب
صحــي أو إنســاني أو خدمــي.
وأكــد األخ صالــح الصمــاد أن قضايــا أبنــاء املحافظــة هــي كمــا بقيــة أبنــاء اليمــن
تأتــي يف صــدارة اهتمــام املجلــس الســيايس األعــى ،ويجــري العمــل عليهــا وفــق
األولويــات التــي تحددهــا ظــروف مواجهــة العــدوان واســتحقاقات الحفــاظ عــى
الســلم واألمــن االجتماعيــن وتماســك الجبهــة الداخليــة.
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وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن شــكره وتقديــره لقيــادات املحافظــة
ومشــائخها وأعيانهــا عــى مــا يبذلونــه مــن جهــود يف الظــروف االســتثنائية الراهنــة
التــي يمــر بهــا الوطــن ..مشــيدا بــدور الشــيخ يــارس العــوايض وتواصلــه الدائــم
مــن أجــل املحافظــة وأبنائهــا وحــل مشــاكلهم.
مــن جانبهــم أعــرب مشــائخ آل عــواض عــى شــكرهم وتقديرهــم لرئيــس املجلــس
الســيايس األعــى ومــا يبذلــه املجلــس مــن جهــود يف ســبيل إخــراج اليمــن ممــا
يتعــرض لــه مــن عــدوان ومؤامــرة ..مثمنــن دور رئيــس املجلــس وتواصلــه الدائــم
معهــم واهتمامــه بقضاياهــم.
وأكــدوا أن مواقــف مشــائخ آل عــواض والبيضــاء كانــت وســتظل إىل جانــب الدولــة
والقانــون وســيادته ،والســعي بــكل جهــد يف ســبيل صــد العــدوان ..مشــرين إىل
الجهــود وأعمــال التنســيق املشــركة يف ســبيل متابعــة قضايــا املحافظــة وتحســن
األوضــاع فيهــا وحمايتها..جــددوا التأكيــد عــى وقــوف الجميع صفــا واحــدا إىل جانب
الوطــن يف مواجهــة املؤامــرات التــي تحــاك ضــده ومســاندة الجهــود الرســمية بمــا
يحقــق املصلحــة العامــة.

الرئيس الصماد يستقبل جمموعة من مشائخ ومرجعيات السلفية
يف اليمن
[/09يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم مجموعــة مــن األخــوة مشــائخ ومرجعيــات الســلفية يف اليمــن.
ورحــب رئيــس املجلــس باألخــوة املشــائخ ،معربــا ً عــن ســعادته باللقــاء بهــم
وبالتواصــل البنــاء وااليجابــي القائــم بــن علمــاء اليمــن ومرجعياتهــا مــن كافــة
األطيــاف وبمــا مثلتــه اليمــن دومـا ً مــن بيئــة قائمــة عــى التنــوع والتكامــل والقبول
باآلخــر والبعــد عــن َ
النفـ ْ
ـس الطائفــي واملناطقــي البغيــض واملحــرم.
وأشــاد رئيــس املجلــس بــدور كثــر مــن مرجعيــات التيــار الســلفي و رجالــه يف
مواجهــة املؤامــرة عــى اليمــن والوقــوف موقــف مــرف نابــع مــن االيمــان الصحيــح
والعميــق بحرمــات الدمــاء واألمــوال واألعــراض لكافــة الناس..مؤكــدا ً عــى أن
اللقــاءات والحــوارات بــن الجميــع تذيــب الجليــد وتفــوت عــى الكثــر مــن املغرضني
تنفيــذ املخططــات الصهيونيــة االمريكيــة والقائمــة عــى التضليــل الــذي أراد مــن
خــال اســتخدام وســائل االعــام وبعــض ضعــاف النفــوس أن يســتبيح ســلم وأمــن
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املجتمع..وأشــار رئيــس املجلــس إىل أهميــة التقــارب بــن الجميــع والعمــل وفــق
رؤيــة املرجعيــات التــي تعمــل يف كل األطــراف عــى الخــروج مــن مــأزق التوضيــف
الســيئ للتحريــض وخاصــة يف الفــرات الســابقة والرجــوع إىل األســس الحقــة بعيــدا ً
عــن املكائــد واملكايــدات السياســية.
وأوضــح رئيــس املجلــس طبيعــة التحــوالت التــي تمــر بهــا اليمــن والعاملــن العربــي
واالســامي ومــا تقتضيــه مــن وعــي ونباهــة مــن الجميــع وتبــن خلــو اليمــن مــن
أي اســتهداف داخــي لطــرف أو جماعــة او تيــار وحقيقــة التظليــل االعالمــي يف هــذا
الجانــب واملمــول مــن مصــادر معروفــة للجميــع.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعىل عــى الحاجــة املاســة لتقــارب الجميــع والحاجة
للنصــح واملتابعــة لتجنيــب الجميــع وقــوع أي مشــكالت أو مظالــم وحــل القضايــا
واملشــكالت مــن خــال التشــارك يف الــرأي واملســئولية.
وأوضــح رئيــس املجلــس طبيعــة اســتثمار العــدوان عــى اليمــن للمــال واإلغــراءات
ورشاء الذمــم والتظليــل وهــو مــا يتطلــب الوعــي بحجــم هــذا االســتهداف و أخــذ
العــرة مــن التاريــخ اإلســامي وســرة النبــي الكريــم ..واإلدراك الكامــل مــن الجميــع
بحقيقــة املــروع التدمــري والتفتيتــي الــذي أتــى بــه العــدوان وتجليــه يف عــدن
وبعــض املناطــق الجنوبيــة وانعكاســة الســيئ عــى املجتمــع والنــاس واملظالــم
والتعقيــدات التــي حلــت باملجتمــع هنــاك وفقــدان األمــن واألمــان واالســتقرار.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا أتخــذه املجلــس مــن إجــراءات
وعمليــات تســهل إعــادة تقييــم كثــر مــن املشــكالت وتضــع لهــا الحلــول واملعالجات
وعــودة مــن يرغــب يف العــودة مــن املغــرر بهــم أو مــن تقطعــت بهم الســبل بسالســة
ويــر ووفــق تكامــل األدوار والجهــود بــن الجميــع.
مــن جانبهــم عــر الحارضيــن مــن علمــاء ومرجعيــات الســلفية عــن شــكرهم
وامتنانهــم لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى اهتمامــه بهــم وبقضايهــم..
معتربيــن مــا تــم مــن خطــوات يف الحفــاظ عــى األمــن والســلم االجتماعيــن خطــوات
مهمــة وحيويــة تفقــد العــدوان أوراقــه التــي يســتغلها البعــض ..ومــا يدفــع مــن
أجلــه مــن نزاعــات طائفيــة يف إطــار املــروع الصهيونــي األمريكــي.
وأشــار مشــائخ الســلفية إىل تراكمــات الســنوات املاضيــة ولغــة التحريــض االعالمــي
التــي اســتهدفت املجتمــع اليمنــي مــن خارجــه ومــا تقتضيــه هــذه الظــروف مــن
تكامــل وســعي وإعانــة عــى تخطيهــا وتحقيــق الســام وبســطه ونــر قيــم االلفــة
ونبــذ كل مــن يســعى إىل نــر الفــوىض واملشــاكل واالختالفــات.
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وأكــد مشــائخ الســلفية الحارضيــن يف اللقــاء عــى قيــم التســامح والكــرم واألخــاق
يف املجتمــع اليمنــي واهميــة اصــاح ذات البــن وتجــاوز أي اختالفــات جانبيــة أو
ناتجــة عــن تحريــض او تظليــل ..وأن مــن ســعى إىل تخريــب وإفســاد البيــت العربي
واالســامي يتجــه اآلن لتخريــب وإفســاد بيتــه بيديــه وأفعالــه ..وان مصلحــة اليمــن
والشــعب اليمنــي فــوق كل مصلحــة.
مشــيدين بمــا أتخــذه املجلــس الســيايس األعــى مــن قــرارات وإجــراءات يف ســبيل
تحقيــق الســام واألمــن واالســتقرار ومعالجــة كثــر مــن املشــكالت الناتجــة عــن
العــدوان وأســاليبه ووقوفهــم مــع قــرارات ومعالجــات املجلــس ومســاندتها.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ حلج وقيادات السلطة
احمللية واألمنية
[/09يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم محافــظ لحــج أحمــد حمــود جريــب ووكيــل املحافظــة وعــدد مــن
قيــادات الســلطة املحليــة واألمنيــة يف املحافظــة.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع محافظــة لحــج التــي تعانــي مــن اإلســتهداف
املر ًكــز مــن قبــل العــدوان وأدواتــه وكــذا املشــكالت الصحيــة والخدميــة واألمنيــة
التــي أنتجتهــا سياســية العــدوان الســعودي األمريكــي والحصــار الجائــر عــى بالدنــا
وكــذا إســتهداف املحافظــة بتنظيــم داعــش والقاعــدة.
وتطــرق اللقــاء إىل مــا تقــوم بــه قيــادة املحافظــة مــن أعمــال ومهــام لدعــم القطــاع
الصحــي والخدمــي ومواجهــة الكولــرا ودعــم الصمــود املجتمعــي يف املحافظــة.
وإســتعرض اللقــاء املشــكالت األمنيــة التــي تواجــه املحافظــة وســبل معالجتهــا
وتنســيق الجهــود إزائهــا والبنــاء عــى الجهــد الشــعبي ودعمــه لإلســتقرار وصــد
العــدوان ومواجهتــه.
كمــا ناقــش اللقــاء األوضــاع يف املناطــق الجنوبيــة واملحيطــة بمحافظــة لحــج
وتداعياتهــا املتوقعــة جــراء الــراع الداخــي الــذي تســعى قــوى العــدوان الســعودي
األمريكــي إىل تفجــره ومــا يتوجــب العمــل عليــه مــن أجــل إحتــواء تلــك التداعيــات
والعمــل عــى توعيــة املجتمــع واســتثمار هــذا الوعــي يف أوســاط املجتمــع وخاصــة
مــع إنكشــاف أوراق العــدوان ومخططاتــه.
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الرئيس الصماد يستقبل النائب العام
[/09يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم النائــب العــام عبــد العزيــز البغــدادي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة تقييــم أعمــال النيابــات العامــة خــال الفــرة الســابقة
ومســتوى األداء ومــا ســيتخذ مــن تدابــر لزيــادة كفــاءة وأداء أعمالهــا وتخفيــف
األعبــاء عــى املواطنــن وترسيــع إحالــة القضايــا إىل املحاكــم وتعجيــل تنفيــذ األحــكام
ومتابعاتهــا.
كمــا ناقــش اللقــاء عــددا مــن القضايــا واملشــكالت واملتعلقــة بعمــل النيابــات العامــة
ومكتــب النائــب العــام واإلجــراءات الكفيلــة بمعالجتهــا وحلها.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير األشغال العامة وقيادة
الوزارة
[/10يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء وزيــر األشــغال العامــة والطــرق غالــب مطلــق ووكيــل أول
الــوزارة ووكالء الــوزارة ومديــر عــام صنــدوق صيانــة الطــرق.
كــرس اللقــاء إلســتعراض مــا يتــم إنجــازه مــن أعمــال صيانــة الطــرق وترميمهــا
وإحتــواء األرضار والتدمــر املمنهــج الــذي يحدثــه العــدوان الســعودي األمريكــي
عــى شــبكات الطــرق بإســتهدافها بطائــرات الـــ F16األمريكيــة والذخائــر األمريكية
والربيطانيــة املوجهــة.
وأثنــى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى مــا تبذلــه الــوزارة وكوادرهــا
وصنــدوق صيانــة الطــرق والجســور مــن جهــود إســتثنائية واملســاندة املجتمعيــة
ومــن الســلطات املحليــة يف مختلــف املحافظــات واملديريــات التــي تســتهدف فيهــا
الطــرق مــن قبــل طــران العــدوان.
وأكــد أن الــوزارة وجهودهــا وأعمالهــا تأتــي يف أولويــات إهتمــام املجلــس الســيايس
األعــى وأن الجميــع ســيعمل مــع الــوزارة بــروح الفريــق الواحــد وتســهيل كل
اإلجــراءات التــي مــن شــأنها صيانــة وديمومــة الطــرق يف الوقــت الراهــن والتخفيــف
مــن آثــار العــدوان وإســتهدافه املمنهــج للطــرق والجســور واملســاهمة يف تخفيــف
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األعبــاء عــى املواطنــن وصعوبــة وصــول الخدمــات والرعايــة الصحيــة التــي تفاقمت
الحاجــة إليهــا مــع تفــي الكولــرا.
فيمــا إســتعرض وزيــر األشــغال العامــة خارطــة إســتهداف العــدوان للطــرق
والجســور يف محافظــات الجمهوريــة ،واألرضار اإلضافيــة واإلهــاك يف الطرقــات
وحــدود الصيانــة والرتميــم املمكنــة جــراء العــدوان والحصــار ومــا يتــم توجيهــه
مــن جهــود وأعمــال بتعــاون مــع الســلطات املحليــة واملجتمــع يف إبقــاء الطــرق آمنــة
ومصانــة وقابلــة لإلســتخدام.
وأشــار إىل الفــرص القائمــة لدعــم إعــادة صيانــة الطــرق والجســور مــن بعــض
الجهــات ومــا يتطلبــه ذلــك مــن جهــود مــن قبــل الــوزارة وحكومــة اإلنقــاذ واملجلس
الســيايس األعــى.
وتطــرق الوزيــر مطلــق إىل الصعوبــات التــي تواجــه الــوزارة نتيجــة العــدوان
والحصــار وتقلــص مواردهــا وســبل الحــد مــن ذلــك والتغلــب عليــه.

الرئيس الصماد يلتقي وكيل حمافظة أرخبيل سقطرى
[/10يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء وكيــل محافظــة أرخبيــل ســقطرى هاشــم الســقطري.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع املحافظــة واملؤامــرة عليهــا وعــى تراثهــا
الطبيعــي واإلنســاني يف ســياق الحــرب الشــاملة التــي تشــنها أمريــكا والســعودية
عــى اليمــن وإســتهداف مقوماتــه الطبيعيــة والجغرافيــة.
كمــا تــم إســتعراض األحــوال املعيشــية واإلقتصاديــة والصحيــة لســكان األرخبيــل
والســبل الكفيلــة بتخفيــف معاناتهــم وحمايــة املجتمــع والحفــاظ عــى وعيــه املتقــدم
واملستشــعر بخطــورة مــا يجــري مــن مؤامــرة عامليــة عــى اليمــن.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي قيادة وكالة األنباء اليمنية
سبأ
[/19يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وبحضــور الدكتــور
قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس اليــوم ،رئيــس مجلــس إدارة وكالــة األنبــاء
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اليمنيــة (ســبأ) رئيــس التحريــر ضيــف اللــه الشــامي ،ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة
نائــب رئيــس التحريــر محمــد عبــد القــدوس.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة ســر األداء الصحفــي والــدور الــذي تقــوم بــه وكالــة
األنبــاء اليمنيــة ســبأ يف تغطيــة مختلــف الفعاليــات الرســمية والشــعبية ،ودورهــا
الفعــال يف تعزيــز الخطــاب اإلعالمــي الرســمي بمــا يواكــب املتغــرات عــى الســاحتني
الوطنيــة والخارجيــة.
وتطــرق اللقــاء إىل الصعوبــات التــي تواجــه ســر العمــل بالوكالــة ومــا تبذلــه مــن
جهــود لتطويــر مســتوى األداء خاصــة يف ظــل األوضــاع الراهنــة التــي يمــر بهــا
الوطــن جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالــدور الــذي تقــوم بــه الوكالــة يف عكــس
الواقــع الــذي تمــر بــه البــاد بمهنيــة ومصداقيــة مــن خــال التغطيــة اليوميــة
ملختلــف الفعاليــات عــى املســتوى املركــزي وأمانــة العاصمــة واملحافظــات.
وأكــد األخ صالــح الصمــاد حــرص املجلــس الســيايس األعــى عــى تقديــم كافــة أوجــه
الدعــم للوكالــة كونهــا املــزود الرســمي ملختلــف وســائل اإلعــام باألخبــار والتقاريــر
واملــواد الصحفيــة ،وتعــد نافــذة اليمــن عــى العالــم.
بــدوره أشــار نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل رضورة بــذل املزيــد مــن
الجهــود بمــا يســهم يف تطويــر مســتوى األداء الصحفــي ،وحشــد الجهــود والطاقــات
خاصــة خــال هــذه املرحلــة الحرجــة التــي يمــر بهــا الوطــن والتــي تســتدعي
تضافــر جهــود الجميــع.
وأكــد عــى أهميــة دور وســائل اإلعــام الوطنيــة يف مواجهــة الهجمــة التــي تتعــرض
لهــا البــاد مــن وســائل إعــام العــدوان مــن خــال االســتخدام األمثــل لإلمكانيــات
املاديــة والبرشيــة التــي تمتلكهــا الوكالــة وبمــا ينســجم وخرباتهــا املرتاكمــة يف هــذا
املجــال.
فيمــا عــر رئيــس مجلــس إدارة الوكالــة الحــرص عــى تحــري الدقــة واملصداقيــة يف
التنــاول لإلعالمــي ملجمــل األنشــطة والفعاليــات السياســية والتنمويــة واإلجتماعيــة
والثقافيــة وغريهــا.
وأكــد الحــرص عــى توجيــه الرســالة اإلعالميــة املناســبة للمنظمــات الدوليــة
واإلنســانية بمــا يســهم يف التأثــر عــى مواقفهــا وتوجهاتهــا تجــاه مــا يجــري يف
اليمــن ،وكــذا الســعي لتذليــل الصعوبــات التــي تواجــه ســر العمــل وفقــا لإلمكانيات
املتاحــة.
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الرئيس الصماد يلتقي وكيل حمافظة سقطرى وعدد من أبناء
احملافظة
[/24يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وكيــل
محافظــة أرخبيــل ســقطرى هاشــم ســعد الســقطري وعــدد مــن أبنــاء املحافظــة.
واســتمع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائبــه مــن الوكيــل وأبنــاء املحافظــة إىل
رشح عــن طبيعــة معانــاة أبنــاء املحافظــة جــراء االحتــال اإلماراتــي لهــا ومــوت
املــرىض دون تمكــن ذويهــم مــن نقلهــم إىل خــارج الجزيــرة نتيجــة توقــف الطــران
منــذ مــا يزيــد عــن ســتني يومــا مــن وإىل الجزيــرة وتوقــف عمليــات النقــل البحــري
وتخصيــص اإلمــارات لرحــات جويــة تحــت مســمى املســاعدات اإلنســانية فيمــا
تقــوم الطائــرات اإلماراتيــة بنقــل األســماك والكائنــات البحريــة مــن الجزيــرة إىل
األســواق اإلماراتيــة.
وأشــار أبنــاء املحافظــة إىل الجهــود التــي تقــوم بهــا الســلطة املحليــة واألهــايل يف
ســبيل منــع نقــل األحجــار والشــتالت واألشــجار مــن املحافظــة وكــذا األحجــار
واألصــداف النــادرة مــن شــواطئ ســقطرى والحــد مــن التدمــر املمنهــج للبيئــة
الطبيعيــة والنــادرة يف املحافظــة التــي تعتــر مــن الجــزر واملحميــات البيئيــة العامليــة
التــي ظلــت معزولــة عــن التدخــل البــري الســلبي آلالف الســنني.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ألبنــاء محافظــة ســقطرى أنهــا يف أولويــات
االهتمــام وأن مناقشــة أوضاعهــم والتخفيــف عنهــم جاريــة دون توقــف ولــن يالــوا
الجميــع جهــدا يف ســبيل التخفيــف عنهــم وحمايــة ســقطرى التــي تعتــر مــن أنــدر
الجــزر الطبيعيــة العامليــة والتــي يســعى االحتــال اإلماراتــي والعــدوان إىل النيــل
منهــا ومــن أبنائهــا يف اطــار مخططــه التدمــري لليمــن وشــعبه.
وأشــاد األخ صالــح الصمــاد بمســتوى الوعــي املتقــدم ألبنــاء ســقطرى وصمودهــم
وتفكريهــم الدائــم يف الحافــظ عــى بيئــة املحافظــة وتماســك أبنائهــا ووحــدة النســيج
االجتماعــي اليمنــي فيهــا.
مــن جانبــه أشــار نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أهميــة العمــل القائــم
عــى التنســيق بــن الجميــع يف ســبيل التخفيــف عــن أبنــاء محافظــة ســقطرى جــراء
تبعــات االحتــال اإلماراتــي واالهتمــام بالجوانــب الصحيــة والتعليميــة والخدميــة لهم.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عدد من مشائخ وأعيان
مديرية احلداء
[/24يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء ،عــدد مــن مشــائخ وأعيــان ووجهــاء مديريــة الحــداء والقيادات
العســكرية فيهــا بحضــور عضــو مجلــس النــواب الشــيخ ناجــي صالــح القــويس.
ويف اللقــاء أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا تمثلــه مديريــة الحــداء
وقبائلهــا ورجالهــا مــن قيمــة وطنيــة ال تقبــل املزايــدة يف كافــة املراحــل الوطنيــة
مــن تاريــخ اليمــن وانطــاق أبنائهــا دومــا يف مقدمــة الصفــوف للدفــاع عــن اليمــن
وثورتــه ووحدتــه واســتقالله وعزتــه وكرامتــه.
وأشــار إىل األدوار البطوليــة التــي يســجلها أبنــاء الحــداء يف املعركــة الدائــرة ضــد
الغــزو واالحتــال والعــدوان الســعودي األمريكــي الصهيونــي ومــا تقدمــه املديريــة
مــن تضحيــات ومبــادرات دائمــة ومتجــددة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن املديريــة وأبنائهــا وكافــة أبنــاء القبائــل
الرشفــاء وأبنــاء محافظــة ذمــار يحضــون بإهتمــام املجلــس الســيايس وأن معالجــة
كافــة املشــاكل التــي تواجــه املديريــة جــراء الظــروف املؤقتــة التــي فرضهــا العــدوان
والحصــار تتــم أوال بــأول وأن تكامــل األدوار بــن الجميــع قائــم ولــن يســتطيع احــد
أن يفــت فيــه أو يؤثــر عليــه.
ولفــت إىل أن وعــي أبنــاء الحــداء وقبائلهــا هــو جــزء حيــوي مــن وعــي أبنــاء
اليمــن الذيــن صمــدوا طــوال هــذه الفــرة يف مواجهــة العــدوان وصــده وإفشــال كل
مخططاتــه.
مــن جانبهــم أكــد مشــائخ وأعيــان مديريــة الحــداء والقــادة العســكريني املنتمــن
إليهــا وقوفهــم صفــا واحــدا يف مواجهــة العــدوان مــع جميــع أبنــاء اليمــن الذيــن هم
عــى وعــي كامــل منــذ أول لحظــات العــدوان بالعــدو الحقيقــي لليمــن والشــعب
اليمنــي ومــا يــراد للوطــن أن يصــل اليــه مــن خــراب ودمــار وتفتــت .كمــا أكــدوا
اســتمرار التضحيــات يف ســبيل عــودة اليمــن إىل مجــده ودوره التاريخــي واإلنســاني.
وثمــن أبنــاء الحــداء مــا يقــدم مــن جهــود مــن قبــل القيــادة السياســية لليمــن
ممثلــة باملجلــس الســيايس األعــى ومــا يقدمــه القــادة املتميزيــن يف املياديــن مــن
تضحيــات ومــا يحققــوه مــن انتصــارات أصبحــت محــل إعجــاب العالــم ورفعــت
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رأس اليمــن عاليــا وعــززت مــن الصمــود األســطوري لليمــن يف مواجهــة اكــر عــدوان
عاملــي عليــه.
كمــا اســتعرض أبنــاء املديريــة عــدد مــن املشــكالت والربامــج التــي تحتــاج دعــم
مــن املجلــس الســيايس األعــى يف ســبيل تعزيــز دور أبنــاء املديريــة وقبائلهــا.

الرئيس الصماد يستقبل وفد أممي رفيع
[/25يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة كل مــن
املديــر التنفيــذي لربنامــج األغذيــة العاملــي ديفيــد بيــزيل ،واملديــر التنفيــذي ملنظمــة
اليونيســيف انطونــي ليــك ،واملديــر التنفيــذي ملنظمــة الصحــة العامليــة تيــدروس
ادهانــوم.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة جهــود املنظمــات الدوليــة التابعــة لألمــم املتحــدة
يف اليمــن يف مواجهــة تفاقــم الحالــة اإلنســانية الناجمــة عــن العــدوان الســعودي
األمريكــي والحصــار الجائــر عــى الشــعب اليمنــي منــذ ثــاث ســنوات وإغــاق
املنافــذ واملطــارات وإســتهداف الطــرق والجســور واملــزارع وآبــار امليــاه بقصــف
طائــرات أل إف  16األمريكيــة.
وتطــرق اللقــاء إىل مــا تتعــرض لــه البــاد مــن رضبــات بالذخائــر األمريكيــة
والربيطانيــة املوجهــة وإســتهداف املوانــئ واإلقتصــاد الوطنــي بصــورة عامــة بمــا
فيهــا مصــادر عيــش املواطنــن ومرتباتهــم وتعريــض مــا يزيــد عــن  25مليــون
يمنــي لخطــر املجاعــة والقضــاء عــى الســجل الرتاكمــي لعمــل املنظمــات الدوليــة
يف تحســن أوضــاع الطفولــة واملــرأة والصحــة العامــة يف اليمــن عــى مــدى العقــود
املاضيــة.
وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الشــكر والتقديــر لجهــود املنظمــات
التابعــة لألمــم املتحــدة وكافــة املنظمــات التــي تعمــل يف الجانــب اإلنســاني بمهنيــة
ورقــي ..مؤكــدا إســتمرار تقديــم الدعــم والتســهيالت لكافــة منظمــات األمــم املتحــدة
والتعــاون معهــا وتذليــل أي صعوبــات أو معوقــات قــد تواجههــا ومعالجة اإلشــكاالت
الفرديــة أوال بــأول.
وأكــد أن العائــق أمــام املانحــن ملنظمــات األمــم املتحــدة هــو العــدوان وتحالفــه
الــذي فــرض حصــارا سياســيا وإعالميــا عــى اليمــن ومنــع وصــول اإلعــام الــدويل
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ووســائله إىل اليمــن كــي ال تنكشــف جرائمــه البشــعة التــي إرتكبهــا ضــد املدنيــن
واألعيــان املدنيــة يف كل املحافظــات وكــي ال يعــرف الــرأي العــام العاملــي حقيقــة مــا
يجــري يف اليمــن واإلنتهــاكات القويــة وغــر املســبوقة لحقــوق اإلنســان والقانــون
الــدويل اإلنســاني العــام.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل جرائــم القاعــدة وداعــش وخاصــة يف
املناطــق الجنوبيــة الواقعــة تحــت إحتــال دول التحالــف ودولــة اإلمــارات والتــي
كان آخرهــا ذبــح أربعــة أرسى وممارســة القتــل بالهويــة وتهديــد الســلم واألمــن
اإلجتماعيــن يف اليمــن.
وجــدد الشــكر للمنظمــات الدوليــة التابعــة لألمــم املتحــدة عــى جهودهــا وخاصــة يف
دعــم القطــاع الصحــي الــذي تأثــر كثــرا باملؤامــرة الدوليــة عــى اإلقتصــاد الوطنــي
ونقــل البنــك املركــزي وتوقــف رصف الرواتــب للعاملــن بمــا يف ذلــك القطــاع
الصحــي الــذي يســتمر يف العمــل يف ظــروف غايــة يف التعقيــد ويواجــه منتســبوه
كثــر مــن الضغــوط وآخرهــا تفــي وبــاء الكولــرا الــذي يحتــاج إىل دعــم الجهــود
الدوليــة ملواجهتــه وخاصــة يف ظــل إســتمرار العــدوان والحصــار.
وعــر األخ صالــح الصمــاد عــن أملــه يف أن يكــون قــادة املنظمــات الدوليــة والعاملــن
فيهــا هــم الحامــل األمــن للواقــع يف اليمــن وســفراء لنقــل معانــاة اليمــن وشــعبه
تحــت تأثــر العــدوان والحصــار ..مؤكــدا أن اليمــن لــم يفــوت فرصــة مــن أجــل
الســام يف كل مراحــل التفــاوض الســابقة وأنــه لــن يفــوت أي فرصــة للســام
املــرف والعــادل والكفيــل برفــع املعانــاة عــن كاهــل الشــعب اليمنــي.
فيمــا أكــد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن األمــل ال زال كبــرا يف أن
يــوازي الــدور اإلنســاني لألمــم املتحــدة الــدور الســيايس ..مشــرا إىل املعانــاة
املركبــة للمجتمــع يف املناطــق التــي أطلــق عليهــا تحالــف العــدوان محــررة وخاصــة
يف املحافظــات الجنوبيــة جــراء تفــي األوبئــة وضعــف الخدمــات وانعــدام األمــن
واألمــان واإلســتقرار وانتشــار الجماعــات اإلرهابيــة كالقاعــدة وداعــش.
وأعــرب عــن الشــكر والتقديــر للمنظمــات التابعــة لألمــم املتحــدة ودورهــا يف الجانب
اإلنســاني بمختلــف أشــكاله ..مؤكــدا إســتمرار التعــاون والتكامــل يف األدوار بــن
الجميــع وإســتمرار املجلــس الســيايس وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي يف تســهيل عمــل
املنظمــات وتذليــل أي صعوبــات قــد تعرتضهــا.
مــن جانبهــم قــدم املــدراء التنفيذيــون للمنظمــات الثــاث لرئيــس املجلــس رشحــا
عــن تقديــر الحالــة اإلنســانية والصحيــة والغذائيــة يف اليمــن والصعوبــات التــي
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تعرتضهــم وخاصــة يف جمــع املنــح واملســاعدات مــن مانحــي منظمــات األمــم
املتحــدة ،ورؤيتهــم ملعالجــة تلــك الصعوبــات ..مؤكديــن إســتمرار العمــل وتطويــره
وخاصــة يف مواجهــة وبــاء الكولــرا.
وأشــاروا إىل نتائــج لقائهــم برئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي ومــا ملســوه مــن
تجــاوب وتعــاون يســهم يف تعزيــز جهــود املنظمــات الثــاث اليونيســيف ،والغــذاء
العاملــي ،والصحــة العامليــة يف اليمــن يف املرحلــة الحاليــة والحساســة مــن تاريــخ
ووضــع املجتمــع اليمنــي.
وأعــرب املــدراء التنفيذيــون للمنظمــات الدوليــة عــن الشــكر ملــا ملســوه مــن تجــاوب
وتعــاون مســتمر وحرصهــم عــى دعــم املوقــف اإلنســاني وأبعــاده عــن أي تأثــر
ســيايس والتأكيــد دومــا عــى أهميــة الحــل الســلمي يف اليمــن وتجنيــب املدنيــن
ويــات أي رصاع.
حــر اللقــاء رئيــس دائــرة الســلطة املحليــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي بمكتــب
رئاســة الجمهوريــة قاســم الحوثــي ،ووكيــل جهــاز األمــن القومــي العقيــد مطلــق
املرانــي ،ورئيــس دائــرة املنظمــات الدوليــة بــوزارة الخارجيــة يحيــى محمــد
الســياغي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل مشائخ وأعيان حمافظة
البيضاء
[/25يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم عــدد مــن مشــائخ وأعيــان ووجهــاء محافظــة البيضــاء وقبائــل قيفة
ورداع بحضــور محافــظ البيضــاء عــي محمــد املنصــوري.
ويف اللقــاء أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى باملواقــف البطوليــة والوعــي الكبري
الــذي يتحــى بــه أبنــاء محافظــة البيضــاء وكــذا أبنــاء املناطــق التــي إســتهدفتها
القاعــدة وداعــش يف ســياق املخطــط األمريكــي للتدخــل يف اليمــن.
ورحــب بمشــائخ ووجهــاء البيضــاء وقيفــة ورداع ..منوهــا بوعيهــم وإدراكهــم
ملخططــات العــدوان ومؤامراتــه يف التحشــيد نحــو البيضــاء عامــة وقيفــة عــى وجــه
التحديــد ومــا نتــج عــن إســتهداف قــوات أمريكيــة للمنطقــة وإقتحــام املنــازل وقتــل
األبريــاء واآلمنــن فيمــا اختفــت القاعــدة وداعــش وأســلحتها ومفخخاتهــا التــي ال
تعــود للظهــور إىل عنــد إســتهداف الوطــن وأبنائــه وتحقيــق الذريعــة ألمريــكا
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للتدخــل املبــارش وغــر املبــارش.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة يقظــة املجتمــع والوعــي بنتائــج
التقاعــس الظاهــرة آثــاره يف تنكيــل القاعــدة بأســر أو مختطــف وهــو مــا يؤكــد
الرهــان عــى الصمــود والثبــات رغــم اإليمــان املطلــق بأهميــة الســلم والســام
وتقديــم الكثــر يف ســبيله والعمــل عــى حســم معركــة الوطــن مــع القاعــدة وداعــش
والعــدوان.
وأشــار إىل أهميــة تكاتــف وتعــاون املجتمــع مــع الدولــة والجيــش واللجــان الشــعبية
وبمــا يحقــق اإلنتصــار وحســم املعركــة ..الفتــا إىل أن اللقــاء يأتــي يف ســياق الحــرص
الدائــم للقيــادة السياســية عــى القــرب مــن املجتمــع والوجاهــات اإلجتماعيــة.
وشــدد األخ صالــح الصمــاد عــى رضورة ترتيــب األوضــاع الداخليــة للقبائــل اليمنيــة
وســد الثغــرات التــي يحــاول العــدوان الدخــول منهــا وإســتعداد الدولــة تحمــل
أعبــاء هــذه الثغــرات بمــا يكفــل التفــرغ التــام للعــدوان الخارجــي واإلســتعداد
ملرحلــة البنــاء.
كمــا أكــد أن التوجــه قائــم عــى تعزيــز الوضــع يف املحافظــة بنــا ًء عــى الرشاكــة
والتكامــل بــن الجميــع والعمــل مــن منطلــق الحفــاظ عــى مبــادئ العدالــة والكرامة.
ولفــت إىل التبايــن يف مشــهد املواجهــة مــع العــدو الــذي يعتــر األغنــى واألكثــر عــدة
إال أن هــذه القــوة والفــوارق التــي تفضــح حقيقتهــا التباينــات واألطمــاع بــن دول
التحالــف وإيمــان اليمنــي وثباتــه وحفاظــه عــى كرامتــه ووطنــه ،ولــم تغــن دول
العــدوان يشء يف املعركــة منــذ عامــن وأكثــر.
وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى التأكيــد عــى أن الخطــر الحقيقــي عــى
قيفــة والبيضــاء وأي محافظــة مســتهدفة ينتــج مــن تقاعــس املجتمــع وخاصــة مــع
توجــه العــدوان إىل جمــع بقايــا القاعــدة وداعــش مــن كل مــكان.
وقــال « إن الواجــب علينــا أن نصمــد ونجعلهــم يتأملــون منــا كــي ال نتألــم منهــم
والجميــع يعــرف بشــاعة املخطــط الــذي يــراد لليمــن والتنكيــل واإلذالل ألبنائــه «..
مشــرا إىل السياســة التــي مورســت منــذ عقــود والقائمــة عــى قاعــدة فــرق تســد
وإغــراق النــاس بالقضايــا واملشــاكل والجــري وراء لقمــة العيــش وتضييــق الخنــاق
عــى فــرص الحيــاة الكريمــة.
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى قيــادة محافظــة البيضــاء بتشــكيل لجنــة
ملعالجــة املشــكالت والقضايــا الداخليــة الهامــة والبنــاء عــى تكامــل األدوار والرشاكــة
الكاملــة مــع القيــادة السياســية.
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فيمــا أكــد أعيــان ومشــائخ البيضــاء وقيفــة ورداع حساســية املرحلــة والوضــع
جــراء اســتمرار العــدوان عــى اليمــن وأهميــة البنــاء عــى صمــود املجتمــع وثباتــه يف
البيضــاء وغريهــا مــن املحافظــات ..الفتــن إىل خطــورة الوضــع يف قيفــة ومــا يتطلبــه
مــن جهــود مجتمعيــة ورســمية.
وجــددوا التأكيــد عــى أن مواجهــة العــدوان خيــار ال رجعــة عنــه وأن الحاجــة
للســاح يف يــد والحاجــة للحكمــة ومعرفــة حقيقــة املؤامــرة وإدارة امليــدان يف يــد
أخــرى ..مشــرين إىل أن أبنــاء املحافظــة يقفــون صفــا واحــد وأن اإلســتهداف
للبيضــاء وغريهــا مــن مناطــق اليمــن بالقاعــدة وداعــش ال تخفــى أهدافــه عــى أحــد
والتجــارب يف العالــم واضحــة وجليــة.
وعــر أعيــان ومشــائخ ووجهــاء البيضــاء وقيفــة ورداع عــن الشــكر والتقديــر
للقيــادة السياســية عــى إهتمامهــا الدائــم ومتابعتهــا لــكل املشــكالت يف املحافظــة..
مشــيدين بقيــادة املحافظــة ورجالهــا الحكمــاء والــدور الحيــوي الــذي يقــوم بــه
الجيــش واللجــان الشــعبية يف الدفــاع عــن الوطــن وحريتــه وكرامتــه واســتقالله
ووحــدة أراضيــه ومــا يمثلــه أبنــاء املحافظــة وقبائلهــا األحــرار مــن رافــد دائــم لهــذا
الجهــد والقيمــة الباقيــة يف تاريــخ اليمــن.

الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال رئيس جملس الشورى
[/27يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم القائــم بأعمــال رئيــس مجلــس الشــورى محمــد العيــدروس.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة مــا تــم إنجــازه مــن أعمــال يف ســبيل إعــادة تفعيــل
نشــاط مجلــس الشــورى وتأهيــل مقــره وكــذا مــا أنجزتــه اللجنــة اإلقتصاديــة ولجنة
امليــاه والبيئــة مــن مهــام وتقاريــر وتقديــر موقــف ملواجهــة األزمــة الناتجــة عــن
العــدوان الســعودي األمريكــي.
وتســلم رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــن القائم بأعمــال رئيــس مجلس الشــورى
تقريــر تفصيــي عــن مهــام وأعمــال املجلــس يف املرحلــة الحاليــة واملســتقبلية وعــدد
مــن املقرتحــات املتعلقــة بالوضــع العــام وكــذا الوضــع الســيايس وتطــورات األوضــاع
اإلقليميــة والدولية.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزيرة حقوق اإلنسان
[/27يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم وزيــرة حقــوق اإلنســان عليــاء الشــعبي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع وزارة حقــوق اإلنســان وجهودهــا يف املرحلــة
الحاليــة والصعوبــات التــي تواجههــا جــراء الحصــار الســيايس واإلعالمــي الــذي
تفرضــه قــوى العــدوان الســعودي األمريكــي للتعتيــم عــى جرائمهــا وإنتهاكاتهــا
لحقــوق اإلنســان يف اليمــن ومــا إرتكبتــه مــن إنتهــاكات غــر مســبوقة للقانــون
الــدويل والقانــون اإلنســاني الــدويل يف عــدوان مكتمــل األركان عــى شــعب ودولــة ذات
ســيادة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة دور وزارة حقــوق اإلنســان ..مشــيدا
بجهــود كوادرهــا الوطنيــة وخربتهــا املرتاكمــة وقدرتهــا عــى تجــاوز ظــروف
الحصــار اإلعالمــي والســيايس.
كمــا أكــد أهميــة دعمهــا الكامــل مــن قبــل كافــة األطــراف السياســية والحقوقيــة
وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي وتســهيل أعمالهــا ومتابعــة إنجازهــا للملفــات املنــاط
بهــا يف رصــد وتوثيــق جرائــم العــدوان وخلــق تشــبيك ومنــارصة إقليميــة ودوليــة
ملظلوميــة الشــعب اليمنــي وإدانــة جرائــم العــدوان وتحريــك الــرأي العالــم العاملــي
إزائهــا.

الرئيس الصماد يلتقي وزير التعليم العايل
[/27يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي حســن حــازب.
ناقــش اللقــاء اآلليــة التــي أعدتهــا وزارة التعليــم العــايل لتوزيــع املنــح الداخليــة
والتــي تضمــن العدالــة يف التوزيــع وحصــول ذوي شــهداء وجرحــى مواجهــة
العــدوان الســعودي األمريكــي عــى املقاعــد الدراســية واملنــح املجانيــة يف التعليــم
الجامعــي كنــوع مــن التقديــر والوفــاء ملــا قدمــه األبطــال يف جبهــات الدفــاع عــن
الوطــن وعزتــه وكرامتــه.
واســتمع رئيــس املجلــس مــن وزيــر التعليــم العــايل إىل إيضــاح عــن برامــج وأعمــال
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الــوزارة ومــا أنجزتــه مــن مهــام ومعالجــات تضمــن إســتمرار العمليــة التعليميــة يف
الجامعــات اليمنيــة كواحــدة مــن الجبهــات املتقدمــة يف مواجهــة العــدوان الســعودي
االمريكــي الــذي يســتهدف التعليــم العــام والجامعــي منــذ وقــت مبكــر ومــن عقــود
ســابقة.
وأشــار حــازب إىل مــا خلفــه إســتهداف العــدوان املبــارش للجامعــات واملؤسســات
التعليميــة بشــكل دائــم عــر القصــف الجــوي بالطائــرات والذخائــر االمريكيــة
والربيطانيــة املوجهــة مــن أرضار بالغــة بهــدف إفــراغ املؤسســات التعليميــة مــن
الطــاب والطالبــات وإحــداث فجــوة معرفيــة عميقــة يف الواقــع اإلجتماعــي والثقــايف
واملعــريف ورفــع الكلفــة املســتقبلية يف بنــاء اليمــن الحــر واملســتقل.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــدور وزيــر التعليــم العــايل وقيادة الــوزارة
وكوادرهــا وجهودهــم املتميــزة والخالقــة والتــي صنعــت مــن التحديــات فرصــا
إيجابيــة ودائمــة االثــر.
وأعــرب عــن أملــه يف أن تســتمر هــذه الــروح وأن تكــون منــارة لعمــل الــوزارة يف
مرحلــة الســلم واإلســتقرار القادمــة والتــي تســترشف منهــا اليمــن مراحــل التطــور
والرقــي واإلزدهــار العلمــي والبحثــي عقــب مــا أنتجتــه عقــول أبنائهــا مــن عظيــم
األثــر يف مواجهــة العــدوان وآلتــه وأدواتــه محققــة إنتصــارات علميــة حقيقيــة متجلية
يف مختلــف املياديــن ويف مقدمتهــا القــوة الصاروخيــة وتطويرهــا وإدارة األزمــات يف
مختلــف القطاعــات.
حرض اللقاء مدير عام البعثات يف وزارة التعليم العايل أحمد املراني.

رئيس اجمللس السياسي يستقبل قيادات اللقاء املشرتك وتكتل
األحزاب املناهضة للعدوان
[/27يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم ،قيــادات اللقــاء املشــرك وتكتل األحــزاب املناهضــة للعــدوان بحضور
عضــو املجلــس الســيايس محمــد النعيمــي.
كــرس اللقــاء ملناقشــة آليــات العمــل والتكامــل بــن املجلــس الســيايس األعــى
واألحــزاب الوطنيــة والعمــل عــى تبــادل الخــرات واآلراء واألفــكار حــول املســتجدات
املحليــة واإلقليميــة والدوليــة وتوحيــد الجهــود ملواجهــة اســتهداف العــدوان للجبهــة
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الداخليــة التــي يراهــن عليهــا بعــد فشــله يف الجبهــة العســكرية.
وأكــد اللقــاء أهميــة الرشاكــة الوطنيــة ومــا تحققــه األطــر التشــاركية مــن تعزيــز
للصمــود االجتماعــي والســيايس والعســكري يف التصــدي للعــدوان وإفشــال مؤامرتــه
ورهانــه عــى الجبهــة الداخليــة.
كمــا تنــاول اللقــاء التعــدد والتنــوع يف اليمــن وتوحد كافــة القــوى الفعالــة يف مواجهة
العــدوان الســعودي األمريكــي ملعرفتهــا بالعــدو الحقيقــي لليمــن وإدراكهــا لطبيعــة
املراحــل التاريخيــة التــي مــر بهــا وخاصــة يف تاريخــه املعــارص ،ونوعيــة العــدوان
الــذي كان يمــارس عليــه لجعلــه يف ذات الحلقــة املفرغــة املعيقــة لــه عــن التطــور
والنمــو وحيــازة املكانــة الطبيعيــة لــه.
وأكــد اللقــاء أهميــة تعزيــز الرشاكــة القائمــة بــن األحــزاب والتنظيمــات السياســية
والقيــادة السياســية وتوحيــد جهــود القــوى الوطنيــة املواجهــة واملناهضــة للعــدوان
والعمــل عــى الحــد مــن اســتثمار الشــائعات والحمــات اإلعالميــة املغرضــة مــع
الحفــاظ عــى قيمــة الــرأي والنقــد البنــاء.
حرض اللقاء أمني رس املجلس السيايس األعىل الدكتور يارس الحوري.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر
[/27يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء ،رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بيــر ماوريــر ،الــذي
يــزور بالدنــا حاليــا والوفــد املرافــق لــه.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن شــكره وتقديــره للجهــود التــي تبذلهــا
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف ســبيل تخفيــف املعانــاة اإلنســانية عــن الشــعب
اليمنــي جــراء العــدوان والحصــار الجائــر ومــا نتــج عنــه مــن مــآيس إنســانية
وظــروف قاهــرة عــى عامــة املواطنــن وقصــور يف الخدمــات ونقــص حــاد يف
امليــاه الصالحــة للــرب يف كثــر مــن املناطــق اليمنيــة وصــوال إىل اســتهداف البنــك
املركــزي وعــدم رصف رواتــب موظفــي الدولــة وتهديــد األمــن املعيــي ملاليــن األرس
وانخفــاض حــاد يف مقدمــي الرعايــة الصحيــة واألعمــال املســاندة.
وقــال» كنــا نتمنــى أن تأتــي تكــون زيــارة رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
الثانيــة إىل اليمــن وقــد تحقــق الســام واالســتقرار وأثمــرت جهــود اللجنــة بشــكل
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أكثــر يف ظــل الســام واالســتقرار».
وعــر األخ صالــح الصمــاد عــن أملــه يف أن تســتثمر املنظمــات الدوليــة جهودهــا
وعالقاتهــا بشــكل أقــوى يف التخفيــف عــن معانــاة اليمنيــن الذيــن يواجهــون اليــوم
األوبئــة والكــوارث اإلنســانية واســتثمار العــدوان عــى اليمــن وتحالفــه يف الحصــار
الجائــر وغــر األخالقــي وإغــاق املطــارات واســتهداف املوانــئ والطــرق باإلضافــة
إىل معانــاة العالقــن يف املطــارات مــن اليمنيــن الــذي تقطعــت بهــم الســبل والعجــز
عــن نقــل املــرىض إىل الخــارج للعــاج أو عــودة املواطنــن إىل الوطــن.
وأكــد عــى املوقــف الثابــت والدائــم املتجــاوب مــع أي معالجــات وعمليــات تبــادل
لــأرسى وتقديــم املبــادرات الدائمــة مــن رأس الهــرم الســيايس وحتــى القيــادات
امليدانيــة مــن جوانــب إنســانية وأخالقيــة ودينيــة تقــي دومــا برسعــة معالجــة
قضايــا األرسى والذيــن تعرضــوا لعمليــات اختطــاف وبيــع مــن املحافظــات الجنوبية
ومــن املناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوى العــدوان عــى اليمــن وتنتــر فيهــا
القاعــدة وداعــش.
وتســاءل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،عــن وضــع األرسى مــن الجيــش واللجــان
الشــعبية الذيــن ارسوا يف املعــارك مــع دول التحالــف ويف مقدمتهــا الســعودية وأمريكا
ثــم ظهــر أولئــك األرسى بحــوزة القاعــدة وداعــش.
وأشــار إىل بشــاعة مــا تعــرض لــه بعــض األرسى مــن اعمــال تنكيــل وقتــل بشــع
وذبــح وكــذا مــا يتعــرض لــه آخــرون مــن ظــروف اعتقــال غــر إنســانية وغــر
أخالقيــة كان أخرهــا مــا كشــف عــن الســجون اإلماراتيــة يف حرضمــوت والتــي
تديرهــا اإلمــارات بالتعــاون مــع القــوات األمريكيــة ومــا لحــق بأبنــاء حرضمــوت
مــن تنكيــل وتعذيــب ..مؤكــدا أن أرسى الجيــش واللجــان الشــعبية يعانــون مــا هــو
اشــد وأكثــر إجرامــا.
ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل مــا يقــدم دومــا مــن مبــادرات مــن أجــل الســام
وتحققــه منــذ جنيــف وصــوال إىل الكويــت وعمــان ومــا واجهتــه تلــك املبــادرات مــن
رفــض وتعنــت مــن قبــل أمريــكا والســعودية.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،الدعــم الدائــم لكافــة أعمــال اللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر وتقديــر جهودهــا يف اليمــن والتــي اســتمرت رغــم كل الظــروف
والتحديــات التــي حــاول أعــداء الســام واإلنســانية وضعهــا يف طريقهــا ..موجهــا
حكومــة اإلنقــاذ باالســتمرار يف التعــاون الكامــل مــع اللجنــة الدوليــة وتذليــل أي
صعوبــات قــد تواجههــا.
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مــن جانبــه أكــد رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،تفاجئــه بالوضــع يف
اليمــن خــال زيارتــه الحاليــة التــي تعــد الثانيــة خــال عامــن ..وقــال» إن الوضــع
أصبــح أســوأ مــن ذي قبــل عــى مســتوى عمــل اللجنــة يف كثــر مــن مناطــق العالــم،
وأن اللجنــة الدوليــة تعمــل قصــارى جهدهــا مــن أجــل االســتجابة للحالــة اإلنســانية
يف اليمــن «.
وأعــر عــن شــكره وتقديــره لالســتجابة الدائمــة مــع جهــود اللجنــة الدوليــة للصليب
األحمــر والتــي ضاعفــت مؤخــرا مــن موازنتهــا مــن أجــل اســتمرار تطويــر العمــل
يف املجــاالت الصحيــة والخدميــة وقطــاع امليــاه ..مؤكــدا أن اللجنــة تبحــث دومــا عــن
الحلــول مــع الــركاء لتحســن الوضــع يف اليمــن.
كمــا أكــد بيــر ماوريــر اهتمــام اللجنــة بموضــوع األرسى ..معربــا عــن الشــكر
لتســهيل الجيــش واللجــان الشــعبية الوصــول إىل أماكــن األرسى خــال زيارتــه
امليدانيــة ومــا تعمــل عليــه اللجنــة مــن خــال القانــون اإلنســاني الــدويل يف هــذا
الجانــب وتحقيــق االطــاع الكامــل عــى أوضــاع األرسى عنــد كافــة األطــراف وضمان
ســامتهم وحســن معاملتهــم وســهولة اتصــال ذويهــم بهــم وتبــادل املراســات فيمــا
بينهــم ..منوهــا بمــا يتــم العمــل عليــه مؤخــرا مــن مقرتحــات يف ملــف األرسى.
ولفــت رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر إىل أهميــة تســليط الضــوء عــى
الوضــع اإلنســاني يف اليمــن واألرضار التــي تلحــق باملدنيــن ومعاناتهــم ..مؤكــدا
أهميــة فتــح مطــار صنعــاء أمــام الطــران التجــاري والرتكيــز عــى البعــد اإلنســاني
يف عــدم اســتهداف املوانــئ واملطــارات والبحــث عــن حلــول لتوقــف رصف الرواتــب
مــن منطلقــات إنســانية بحتــه.
وجــدد الشــكر لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى التعــاون الدائــم مــع اللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر.
حــر اللقــاء رئيــس الدائــرة السياســية بمكتــب رئاســة الجمهوريــة ســقاف
الســقاف ورئيــس دائــرة اإلدارة املحليــة باملكتــب قاســم الحوثــي واملديــر اإلقليمــي
ملنطقــة الــرق األوســط واألدنــى للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر روبــرت مارديني.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس اجلهاز املركزي لألمن
القومي
[/27يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس الجهــاز املركــزي لألمــن القومــي اللــواء عبــد الــرب جرفــان
ووكيــل الجهــاز للشــوؤن املاليــة واالداريــة العميــد اكــرم القاســمي.
كــرس اللقــاء ملناقشــة التطــورات التــي حققهــا جهــاز االمــن القومــي يف عمليــات
ضبــط االمــن وتحقيــق الرشاكــة املجتمعيــة يف العمــل االمنــي والحفــاظ عــى الســكينة
العامــة والســبل الكفيلــة بإســتمرار النجاحــات التــي حققهــا الجهــاز وكــوادره
الوطنيــة املخلصــة والصادقــة والتــي تقــدم الكثــر مــن التضحيــات وتــرب الكثــر
مــن االمثلــة الحيــة يوميــا يف مختلــف املناطــق اليمنيــة.
وقــد اشــاد اللقــاء بالوعــي االجتماعــي للشــعب اليمنــي وتكامــل املجتمــع واملؤسســة
االمنيــة ودعــم اعمالهــا وواجباتهــا.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس يف اللقــاء عــن شــكره وتقديــره لقيــادة الجهــاز
وجميــع كــوادره التــي تواصــل الليــل بالنهــار يف اداء واجباتهــا ويف مختلــف املناطــق
والظــروف متحديــة اإلســتهداف املبــارش وغــر املبــارش مــن قبــل قــوى العــدوان
الســعودي االمريكــي عــى اليمــن ومحققــه افضــل النتائــج يف اصعــب الظــروف
وبأبســط االمكانيــات واملقومــات املاليــة والفنيــة.
واكــد رئيــس املجلــس عــى ان دعــم الجهــاز وكــوادره ودوره الحيــوي يف املجتمــع
اليمنــي حــارضا ومســتقبال مــن اولويــات القيــادة السياســية واملجلــس الســيايس..
حاثــا كــوادر الجهــاز عــى االســتمرار يف الجهــد املبــذول االن والبنــاء عــى مــا حققــوه
مــن تكامــل مــع بقيــة االجهــزة ومــع املجتمــع اليمنــي الرشيــك الحقيقــي يف االمــن
القومــي.

الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع وقادة املنطقتني الرابعة والسابعة
[/30يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات
املســلحة يف القــر الجمهــوري بصنعــاء اليــوم ،وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد
نــارص العاطفــي وقــادة وأركان املنطقتــن العســكريتني الرابعــة والســابعة.
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ويف اللقــاء أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بجهــود قيــادة ومنتســبي املنطقتني
العســكريتني الرابعــة والســابعة ومــا يقدمونــه مــن تضحيــات يف ســبيل الدفــاع عــن
الوطــن وصــدا للمعتديــن وانتصــارا لإلنســانية التــي كشــف العــدوان عــى اليمــن
بشــاعة املعتديــن واملتحالفــن ضــد الســام واألمــن واالســتقرار.
وأشــار رئيــس املجلــس القائــد األعــى للقــوات املســلحة إىل أهميــة اللقــاء يف ظــل
الرتتيبــات التــي تجــري يف املناطــق العســكرية ملواجهــة التصعيــد مــن قبــل العــدو
والزخــم الكبــر الــذي يجســده منتســبو املنطقتــن واملعــول عليهــم أن يكونــوا
أنموذجــا للمناطــق العســكرية.
ولفــت إىل التحــوالت الحاصلــة يف املشــهد العــام والنتائــج العكســية للعــدوان عــى
اليمــن وارتداداتــه التــي بــدأت تظهــر يف تباينــات دول العــدوان وانكشــاف مــا لــم
يكــن ظاهــرا مــن أجنداتهــا تجــاه اليمــن وتجــاه بعضهــا البعــض ..مؤكــدا عــى
خطــورة املؤامــرة األمريكيــة التــي تديــر كافــة خيــوط اللعبــة لصالــح إرسائيــل
وبشــاعة الــدور الــذي تقــوم بــه والــذي يتجــى يف جرائــم القاعــدة وداعــش.
وقــال « لقــد واجــه أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية كمــا عامــة الشــعب اليمنــي
عــدوا ال يمتلــك أخالقــا وال روحــا وال قيمــا يملــك الثــروات وافتــك األســلحة ويحقــق
رجــال الرجــال والشــعب العزيــز انتصــارات تذهــل العالــم يف كل الجبهــات جعلــت
العــدو الــذي يمتلــك التقنيــات وأحــدث الطائــرات والرصــد والتتبــع يقصــف مرتزقته
وعمالئــه كمــا حصــل يــوم أمــس يف محيــط معســكر خالــد ومثلهــا الكثــر».
وأشــار رئيــس املجلــس القائــد األعــى للقــوات املســلحة إىل أبعــاد املخطــط اإلماراتــي
يف اليمــن ومــا يجــب اتخــاذه مــن تدابــر يف ســبيل مواجهتــه ومــا يمكــن أن يحققــه
وفــق كافــة الســيناريوهات السياســية وامليدانيــة ..مؤكــدا أن األرض اليمنيــة ليســت
للمســاومة ومــروع التفتيــت لــن يتحقــق ويف اليمــن رجــال وشــعب قهــر تحالــف
الــر والعــدوان.
وقــال « أن هــذه الهامــات الكبــرة واإلمكانيــات البرشيــة والعقليــة واالبتكاريــة كفيلــة
بحصــد النــر الــذي وعــد اللــه بــه عبــاده املســتضعفني».
وجــدد األخ صالــح الصمــاد التأكيــد عــى أن املعركــة هــي معركــة مــع العــدو
األمريكــي وأدواتــه ويف املقدمــة الســعودية واإلمــارات ..الفتــا إىل أبعــاد هــذه املعركــة
وأغراضهــا والوجــود الصهيونــي فيهــا منــذ التخطيــط لهــا وحتــى التنفيــذ الــذي
يتــم كثــرا بــأدوات صهيونيــة كالطائــرات التــي تقصــف يف بعــض املناطــق.
وتطــرق إىل املهــام اإلضافيــة امللقــاة عــى عاتــق القيــادة العســكرية يف وزارة الدفــاع
ورئاســة هيئــة األركان العامــة وقــادة املناطــق ومــا يتطلبــه ذلــك منهــم مــن جهــود
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وأعمــال مضاعفــة ووقــوف القيــادة السياســية والعســكرية معهــم والعمــل عــى
توفــر كافــة املتطلبــات واإلمكانيــات الخاصــة بأعمالهــم وتجهيزاتهــم.
مــن جانبهــم أكــد وزيــر الدفــاع وقــادة املنطقتــن الرابعــة والســابعة عــى الجهوزيــة
الكاملــة والــروح املعنويــة الكبــرة التــي تنطلــق مــن اإليمــان باللــه وعدالــة القضيــة
اليمنيــة قبــل كل يشء باعتبارهــا األســاس لــكل األعمــال واملبــادرات التــي ينطلقــون
منها .
وأشــاروا إىل أن النظــر نحــو املســتقبل بثقــة باالنتصــار ضــد العــدوان لــم تعــد
محــل شــك منــذ أول قطــرة دم يمنيــة ســقطت غــدرا وظلمــا وعدوانــا فيمــا اليمــن
لــم يعتــدي عــى أحــد ولــم يســجل خطــرا عــى أحــد بــل كان دومــا محــل اســتهداف
ونيــل مــن إرادتــه وثروتــه البرشيــة واملاديــة ومحــارصا عــن أن يلحــق بركــب
الحضــارة ويحــوز مســتقبله الــذي يســتحقه ..معربيــن عــن شــكرهم وتثمينهــم ملــا
توليــه القيــادة السياســية للقــوات املســلحة مــن اهتمــام بشــكل دائــم ومــا يقــدم
مــن رؤى مســتقبلية حــول ذلــك.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ صنعاء
[/30يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء ،محافــظ صنعــاء حنــن قطينــة وعــدد مــن وكالء املحافظــة.
كــرس اللقــاء ملناقشــة أوضــاع محافظــة صنعــاء ومــا تعانيــه مديريــات املحافظــة
مــن صعوبــات يف الجوانــب الصحيــة ومواجهــة الســيول وتفــي الكولــرا ومــا اتخــذ
مــن إجــراءات وأعمــال تنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة للتوعيــة بالحــد مــن تفــي
وبــاء الكولــرا.
وتطــرق اللقــاء إىل مــا تقدمــه املنظمــات املحليــة والدوليــة مــن دعــم للمجــال
الصحــي والتوعــوي وأهميــة تحقيــق الفائــدة القصــوى منهــا.
كمــا ناقــش اللقــاء عــدد مــن القضايــا املتعلقــة بصيانــة الطــرق والخدمــات العامــة
واإلشــكاليات املتعلقــة بــاألداء اإلداري والتنفيــذي وتبعــات العــدوان الســعودي
األمريكــي والحصــار.
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الرئيس الصماد يلتقي رئيس جملس القضاء األعلى
[/31يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس مجلــس القضــاء األعــى القــايض الدكتــور عبــد امللــك األغربي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة ســر العمليــة القضائيــة ومــا اتخــذه املجلــس مــن
تدابــر وسياســات عمــل خــال الفــرة الحاليــة واملســتقبلية ومراعــاة مــا أفــرزه
العــدوان مــن ظــروف ومشــكالت وإســتهداف مبــارش وغــر مبــارش للقضــاء
والقضــاة واملحاكــم واملؤسســات املســاندة والضبطيــة والنيابيــة.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن شــكره وتقديــره للقضــاة ورجــال العدالة
الذيــن يقدمــون أروع النمــاذج للتفانــي يف العمــل القضائــي متجاوزيــن كل الصعــاب،
منطلقــن مــن اإليمــان بــأن العدالــة وتحقيقهــا والعمــل القضائــي رســالة ودور
إنســاني وأخالقــي راقــي قبــل أن يكــون وظيفــة عامــة.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير اخلارجية
[/31يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم وزيــر الخارجيــة املهنــدس هشــام رشف.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة مــا توصلــت إليــه وزارة الخارجيــة مــن نتائــج
مثمــرة يف التواصــل مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة وتطــورات األوضــاع اإلقليميــة
والدوليــة واملوقــف مــن العــدوان الســعودي األمريكــي عــى اليمــن والحصــار الجائــر
وإنعكاســاته وطــول مدتــه عــى مصالــح الــدول غــر املتورطــة يف العــدوان والحصار.
ويف اللقــاء أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة تطويــر وزارة الخارجيــة
آلليــات التواصــل مــع العالــم لكــر الحصــار الســيايس والدبلومــايس املفــروض
عــى اليمن..وشــدد عــى رضورة زيــادة فاعليــة التنســيق مــع األجهــزة املعنيــة مــن
مؤسســات الدولــة وحكومــة اإلنقــاذ حــول املنــح الخارجيــة وتفعيــل املتــاح منهــا
وإعــادة تقييــم الوضــع العــام يف ملــف املنــح الخارجيــة وفــق متطلبــات املرحلــة
والنظــر يف املشــاريع املتوقفــة واملعلقــة جــراء العــدوان ودراســتها بالتنســيق مــع
الجهــات املانحــة.
538

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

الرئيس الصماد يلتقي رئيس اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة
[/31يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة القــايض الدكتــور أبــو
بكــر الســقاف.
كــرس اللقــاء ملناقشــة مــا توصــل إليــه الجهــاز مــن نتائــج يف ســياق أعمالــه
الروتينيــة وبرامجــه اإلســتثنائية خــال الفــرة الحاليــة التــي تمــر بهــا البــاد،
وتأثــرات العــدوان الســعودي األمريكــي والحصــار الــري والبحــري والجــوي عــى
اليمــن وإســتهدافه ملؤسســات الدولــة وإقتصــاد الشــعب اليمنــي والــدور الحيــوي
للجهــاز يف األعمــال الرقابيــة والحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــدور رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة
واملحاســبة وكــوادر الجهــاز مــن وكالء وخــراء وطنيــن يشــار لهــم بالبنــان كونهــم
أصحــاب ســجل مهنــي راق ونظيــف ..مؤكــدا أن أي إســتهداف لهــم أو إســاءة عمــل
مــدان ،يرتــد عــى مــن يقــوم بــه لتصــادم مصالحــه مــع دور الجهــاز ووظيفتــه
الحيويــة والهامــة.
وأشــار إىل أهميــة أن يســتمر الجهــاز يف تطويــر آليــات العمــل وفــق مقتضيــات
املرحلــة والتخطيــط للمســتقبل إنطالقــا مــن الحــارض والبنــاء عــى اإلرادة الكاملــة
يف تصحيــح الوضــع الــذي واجــه الجهــاز عقبــات يف تصويبــه خــال أي فــرة
ســابقة أو نتيجــة ظــروف العــدوان الــذي ســينتهي ال محالــة وســيجر أذيــال الخيبــة
والخــران.
وأكــد األخ صالــح الصمــاد أن اليمن وشــعبه ســيبقى ،كما أن كــوادره الوطنيــة النزيهة
التــي ثبتــت يف خطــوط املواجهــة وجبهــات الصــر والثبــات اإلجتماعــي وصــوال إىل
جبهــة الوظيفــة العامــة وكــذا الوظيفــة املهنيــة والرقابيــة واألعمــال التخصصيــة التي
راهــن العــدوان عــى إنهيارهــا يف أول شــهر لــه ،فــإذا هــي تواجــه للســنة الثالثــة عىل
التــوايل أقــوى مــن ذي قبــل.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي قيادة السلطة احمللية مبديرية
اخلوخة
[/31يوليو ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة وعضــو
املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي ،عــدد مــن قيــادة الســلطة املحليــة
بمديريــة الخوخــة.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن ســعادته بلقــاء الســلطة املحليــة باملديرية
الســاحلية البطلــة التــي تواجــه مؤامــرة االحتــال والتدمــر يف ســياق العــدوان
والتآمــر العاملــي عــى اليمــن واملتواصــل منــذ ثــاث ســنوات والــذي اعتقــد أن اليمــن
هــي الحلقــة األضعــف ،لكــن أبنائــه مــن الســاحل إىل الســهل والجبــل أثبتــوا أنهــم
أبــاة أحــرار وأولــوا قــوة وبــأس شــديد وأن العــدوان الســعودي األمريكــي ومــروع
الفــوىض الخالقــة ســينتهي عــى أيديهــم.
وأشــاد بمــا يســجله أبنــاء الخوخــة مــن صمــود وصــر وثبــات وتضحيــات يف ســبيل
حريتهــم وكرامتهــم ..مؤكــدا أن وعيهــم بحقيقــة املــروع التدمــري املاثــل للعيــان
يف عــدن وغريهــا ومــروع الذبــح والســحل والقتــل بالهويــة الــذي أراد لــه أعــداء
اليمــن أن يكــون واقعــا معاشــا يف كل محافظــة ومديريــة هــو وعــي أبنــاء اليمــن
جميعــا وأقــوى ســاح يف مواجهــة العــدوان.
وحيــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أبنــاء الخوخــة عــى صمودهــم وثباتهــم
ودفاعهــم عــن أرضهــم وعرضهــم وكرامتهــم وتقدمهــم صفــوف املدافعــن عــن
الوطــن مــن منطلــق اإليمــان بالحــق والعــدل ورفــض الظلــم والعــدوان.
واســتعرض األخ صالــح الصمــاد مــع قيــادة الســلطة املحليــة بمديريــة الخوخــة،
الوضــع امليدانــي يف جبهــة الســاحل وكــذا الوضــع املــزري الــذي وصــل إليــه العــدو
وتشــتته والضغــط األمريكــي الدائــم بــكل الوســائل لكــي ال ينهــار ..مؤكــدا أن
الجميــع يقفــون صفــا واحــدا يف الدفــاع عــن الوطــن بقلــوب يمألهــا اإليمــان الــذي
هــو مكمــن القــوة والثبــات واإلنتصــار عــى أعتــى عــدوان يملــك األســلحة واألمــوال.
وأوضــح أبعــاد ومخططــات العــدوان عــى اليمــن ومــا وصــل إليــه يف هــذه املرحلــة
مــن فشــل ومحاولــة إعــادة ترتيــب أوراقــه واألدوات التــي تســتخدمها أمريــكا
واســتغاللها لبعــض الثغــرات والعمــاء واســتهداف الجبهــات الداخليــة بــكل
اإلمكانــات وتجــاوز كل القيــم واألخــاق واألعــراف والقوانــن يف الحــروب وإرتــكاب
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املجــازر بحــق املدنيــن وتدمــر األعيــان املدنيــة ..مشــددا عــى أهميــة تحصــن
الجبهــة الداخليــة مــن منطلقــات الوعــي املتكــون لــدى أبنــاء الخوخــة وأبنــاء اليمــن
عامــة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن إحتياجــات املديريــة يجــري العمــل عــى
توفريهــا والحــد مــن أرضار العــدوان التــي تلحــق بهــا بالتنســيق مــع الســلطة املحلية
وقيــادة املحافظــة والجهــات ذات العالقــة.
فيمــا أكــد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن أبنــاء الخوخــة كمــا أبنــاء
الســاحل رضبــوا أروع األمثلــة يف الصمــود األســطوري مســجلني موقــع متميــز يف
تاريــخ الوطــن ونضالــه يف هــذه املرحلــة الفاصلــة.
وأشــار الدكتــور لبــوزة إىل أن هــذه املرحلــة ومــا نتــج عنهــا مــن مواقــف املجتمــع
والقيــادات املجتمعيــة ،هــي مــا ســيبنى عليــه املســتقبل ..الفتــا إىل أن التعــاون بــن
الجميــع والتنســيق مــع أجهــزة الدولــة املختلفــة جــار مــن أجــل تخفيــف معانــاة
أبنــاء الســاحل وأبنــاء مديريــة الخوخــة وتوفــر االحتياجــات األساســية لهــم وتعزيــز
صمودهــم وصربهــم وثباتهــم الــذي ســيكتمل بــه النــر.
مــن جانبــه أشــار عضــو املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي إىل مــا تحقــق
بصمــود أبنــاء الخوخــة والســاحل اليمنــي يف مواجهــة أعتــى عــدوان يمتلــك مــاال
وتســليحا ،وذلــك مــن خــال مــا يمتلكونــه مــن عــزة وكرامــة وقلــوب عامــرة
بالشــجاعة واإليمــان املتجســدة يف كل أبنــاء اليمــن.
وأشــار إىل مــا يتــم العمــل عليــه مــن أجــل توفــر الدعــم للمجتمــع املحــي يف املديرية
وتوفــر الرعايــة واإلغاثــة للمترضريــن بشــكل مســتدام حتــى يتحقــق اإلنتصــار
ويعــم الخــر والســام كل أرجــاء اليمــن.
وأكــد الحــارضون مــن قيــادة الســلطة املحليــة بمديريــة الخوخــة ،أن مواجهــة
العــدوان يمثــل معركــة رشف وفخــر النتصــار اليمــن وتحــرره مــن الهيمنــة
واالســتكبار.
وأشــاروا إىل مــا تحقــق مــن انتصــارات ومــا قدمــه الجيــش واللجــان الشــعبية مــن
قيــم ومعــادالت جديــدة يف الحــرب عــى مســتوى العالــم ،مــن موقــع الدفــاع والــذود
عــن الوطــن والشــعب وســامة نســيجه االجتماعــي.
كمــا أكــدت قيــادة الســلطة املحليــة ثباتهــا مــع كافــة أبنــاء الخوخــة يف مواجهــة آلــة
العــدوان الســعودي األمريكــي والغــزاة الجــدد كمــا كانــوا جميعــا منــذ أكثــر مــن
عامــن ..معربــن عــن ثقتهــم بحقيقــة النــر وقــرب تحققــه ،وعــروا عــن شــكرهم
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للمجلــس الســيايس األعــى ومــا يقــوم بــه مــن جهــود يف ظــل ظــروف اســتثنائية
تتطلــب تكاتــف الجميــع.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.

الرئيس الصماد يلتقي مشائخ وأعيان ومثقفي بيحان وعسيالن
بشبوة
[/01أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور الدكتــور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس املجلــس ،عــدد
مــن مشــائخ وأعيــان ووجهــاء ومثقفــي بيحــان وعســيالن شــبوة بحضــور وكيــل
املحافظــة أحمــد الحمــزة.
ويف اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمشــائخ ووجهــاء وأعيــان
محافظــة شــبوة وممثــي بيحــان وعســيالن ..مشــرا إىل مــا مثلــه مشــائخ ووجهــاء
وأعيــان شــبوة مــن نمــوذج أبــو مــن خاللهــا إال أن يكونــوا يف مقدمــة الصفــوف
مســترشفني مــروع العــدوان ومخططاتــه الــذي حــول املناطــق التــي وصــل إليهــا
إىل ملعــب للقاعــدة وداعــش والخــراب والدمــار.
وأكــد أن خيــار أبنــاء شــبوة كان مــع الوحــدة والوطــن ،كخيــار رشيــف نابــع مــن
وعــي متقــدم يستشــعر املــروع الصهيونــي األمريكــي يف املنطقــة ،متحملــن كلفــة
املوقــف مــن منطلقــات إيمانيــة شــجاعة ومعرفــة يقينيــة بكلفــة ضعــف املقاومــة أو
اإلستســام والتخــاذل
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا شــاهده الجميــع مــن تجســد حــي
للمخطــط املســتهدف لليمــن يف أعمــال القتــل والســحل والذبــح ودفــن األحيــاء يف
املناطــق التــي ســيطر عليهــا العــدوان وأفــى فيهــا العبــث وداعــش والقاعــدة.
وأوضــح مــا يوفــره الحاضــن الشــعبي الكبــر يف شــبوة مــن قيمــة وطنيــة تســهل
عمــل الجيــش واللجــان الشــعبية يف الدفــاع عــن الوطــن والتعجيــل بتبخــر أحــام
وأوهــام الغــزاة واملحتلــن.
وثمــن األخ صالــح الصمــاد جهــود وتضحيــات أبنــاء شــبوة وبطوالتهــم ومشــاركتهم
يف مختلــف الجبهــات ..مؤكــدا أن الجميــع يــدرك حجــم التضحيــات التــي يقــدم
رجــال املحافظــة وهاماتهــا الوطنيــة العاليــة واألرضار التــي تلحــق بهــم ومــا ســيتم
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العمــل عليــه وقائــم العمــل فيــه مــن حــر لــأرضار املاديــة وتقديــر التضحيــات
الصادقــة املخلصــة التــي انطلقــت مــن مبــادئ إيمانيــة لــم تنتظر جــزاء وال شــكورا.
ونــوه بمــا يمثلــه صــر وثبــات أبنــاء شــبوة مــن قيمــة وطنيــة تنطلــق مــن اإليمــان
باللــه والوقــوف مــع الحــق والصــاح فيمــا تطلــق مواقــف املرتزقــة وضعــاف
النفــوس مــن منطلقــات الحاجــة اآلنيــة واملصلحــة املؤقتــة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن الفــرج قريــب وأن التصعيــد الــذي يعمــل
عليــه العــدوان ســيكون الرصاصــة األخــرة يف جعبــة عــدوان واجهــه الشــعب اليمنــي
بالثبــات والصــر ووقــف الجميــع كمــا وقــف أحــرار شــبوة موقــف العــزة والكرامــة.
ولفــت إىل مــا تمثلــه الجبهــات مــن أولويــة للعمــل عــى دعمهــا واإلهتمــام باملترضرين
مــن أبنــاء املحافظــة وضمان إســتمرار تقديــم الخدمــات األساســية عرب تكامــل األدوار
والرشاكــة بــن الســلطة املحليــة وحكومــة اإلنقــاذ التــي لديهــا كامــل التوجيهــات
للعمــل وفــق هــذه اآلليــات واألهــداف.
وجــدد األخ صالــح الصمــاد الشــكر والتقديــر ألبنــاء وأعيــان محافظــة شــبوة
األحــرار ..مؤكــدا إهتمــام القيــادة السياســية وحكومــة اإلنقــاذ بشــبوة وأبنائهــا
ومشــكالتهم وواقعهــم ومســتقبلهم واملديريــات الواقعــة يف املواجهــة وتضحياتهــا
التــي أصبحــت جــزء مــن تاريــخ اليمــن الــذي ال يمكــن أن يتجــاوزه أحــد.
فيمــا أشــار نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا تمثلــه شــبوة وأبنائهــا
وتاريخهــا مــن قيمــة وطنيــة وحضاريــة متعــددة كانــت مركــز ومنطلــق لحضــارات
وقيــادات ومواقــف وطنيــة ال تنقطــع.
وأكــد الدكتــور لبــوزة أن مواقــف أبنــاء شــبوة اليــوم مــع الوطــن نابعــة مــن
أصالتهــم التاريخيــة ووطنيتهــم التــي كان لهــا قصــب الســبق يف مكافحــة املحتــل
يف تاريــخ اليمــن املعــارص وصــوال إىل ثــورة  14أكتوبــر وكان ألبنــاء وقيــادات شــبوة
الفضــل يف دحــر األمرباطوريــة التــي ال تغيــب عنهــا الشــمس وكانــوا يف طالئــع
الحــركات الوطنيــة وصــوال إىل تحقيــق الوحــدة والدفــاع عنهــا والدفــاع عــن الوطــن
ووحدتــه مــن أكــر عــدوان ومؤامــرة يتعــرض لهــا.
وأشــار إىل أن مواقــف أبنــاء شــبوة نابعــة مــن ذات املبــادئ الوطنيــة اإليمانيــة التــي
كلهــا شــموخ وحريــة وكرامــة وحــرص عــى تحريــر الوطــن مــن الغــزاة واملحتلــن
مخلديــن نضاالتهــم يف أنصــع صفحــات التاريــخ وأن العــدوان الــذي انكــر عــى
حــدود عســيالن ســينكرس يف كل اليمــن.
وأكــد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن اإلهتمــام بالقــوى الوطنيــة املواجهــة
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للغــزو واإلحتــال واجــب عــى الجميــع وأن تخفيــف األرضار مرحليــا عــن املترضريــن
جــراء العــدوان الســعودي االمريكــي مــن أولويــات عمــل املجلــس وحكومــة اإلنقــاذ.
مــن جانبــه عــر وكيــل املحافظــة أحمــد الحمــزة عــن الشــكر والتقديــر للمجلــس
الســيايس األعــى وكافــة القــادة والرجــال االبطــال الذيــن تحملــوا مســئولية اليمــن يف
هــذه املرحلــة اإلســتثنائية مــن تاريخــه ويف هــذه املعركــة غــر املســبوقة والعــدوان
عــى اليمــن ..مثمنــا الجهــود والتضحيــات التــي تبــذل يف ســاحات وجبهــات املواجهة.
وأشــار إىل األثــر اإليجابــي والقــوي الــذي تركتــه زيــارة رئيــس املجلــس الســيايس
األعــى خــال إجــازة عيــد الفطــر إىل جبهــات الحــدود وإىل جزيــرة كمــران.
وقــال «إن مواجهــة العــدوان عــى اليمــن هــو مواجهــة للعــدو الصهيونــي واملخطــط
األمريكــي يف املنطقــة الــذي يتوجــب مــن الجميــع أن يكونــوا صفــا واحــدا حتــى
يتحقــق النــر « ..موضحــا أن املرحلــة فاصلــة وحاســمة وأن األولويــة هــي لرفــد
الجبهــات ومواجهــة التصعيــد.
وجــدد وكيــل املحافظــة التأكيــد عــى أن أبنــاء شــبوة يقفــون صفــا واحــدا إىل جانــب
الوطــن ويدركــون حقيقــة املؤامــرة وموقــع شــبوة مــن هــذه املؤامــرة لثروتهــا
وموقــف أبنائهــا املناهــض للغــزو والهيمنــة واإلســتكبار العاملــي.
واســتعرض األوضــاع باملحافظــة ومديرياتهــا ومــا قــدم مــن تضحيــات وخاصــة يف
بيحــان وعســيالن وحجــم األرضار التــي خلفهــا العــدوان وطائراتــه التــي تقصــف
املدنيــن ومنازلهــم واملصالــح العامــة والخاصــة ومــا تــم مــن إجــراءات وأعمــال
لتخفيــف الــرر واألعبــاء عــى املواطنــن.
كمــا أشــار عــدد مــن املشــائخ يف اللقــاء إىل أن شــبوة بوابــة الوحــدة والنــر
وستســتمر يف تقديــم أغــى مــا لديهــا يف ســبيل إنتصــار اليمــن والشــعب اليمنــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل رئيس جملس النواب
[/02أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس مجلــس النــواب األخ يحيــى عــي الراعــي.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن اإلرتيــاح ملــا يقــوم بــه املجلــس مــن
أعمــال ومحــاوالت جــادة للتواصــل البنــاء مــع برملانــات العالــم وكشــف حقيقــة
العــدوان عــى اليمــن وأبعــاده ومــا حصــل مــن تغيــر ســيايس حقيقــي ونابــع مــن
الرشعيــة الدســتورية والربملانيــة ومحاولــة دول العــدوان مصــادرة حــق الشــعب
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اليمنــي يف التحــرر مــن الهيمنــة والتبعيــة التــي يــراد فرضهــا بالقــوة وترتكــب دول
العــدوان املجــازر البشــعة بحــق اليمنيــن وتدمــر بنيتهــم التحتيــة ومقدراتهــم منــذ
ثالثــة أعوام..وحــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رئيــس مجلــس النــواب عــى
املزيــد مــن األعمــال الهادفــة إىل كشــف جرائــم العــدوان إقليميــا ودوليــا وتعزيــز
التواصــل الخارجــي مــع العالــم ..مشــيدا بمــا حققــه الربملــان يف ســبيل ذلــك ومــا
يقــوم بــه مــن أعمــال يف دورات إنعقــاده.
وتمنــى األخ صالــح الصمــاد لرئيــس وأعضــاء مجلــس النــواب التوفيــق والســداد يف
أعمالهــم ..مثمنــا عاليــا تضحياتهــم وصربهــم وثباتهــم أمــام التحديــات ومغريــات
العــدوان وإيثارهــم الوطــن والشــعب عــى كل يشء منطلقــن مــن إيمانهــم القــوي
وعزيمتهــم وواجبهــم الوطنــي.
وعــر عــن ثقتــه برئاســة الربملــان وأعضائــه وكفاءتهــم ونزاهــة ووطنيــة هــذه
املؤسســة األصيلــة والســابق وجودهــا يف الوعــي اإلجتماعــي والثقافــة اليمنيــة
الديمقراطيــات ..مؤكــدا أن أي اســتهداف لهــذه املؤسســة أو رموزهــا عمــل مــدان وال
يمكــن القبــول بــه.
فيمــا عــر رئيــس مجلــس النــواب عــن ثقتــه وأعضــاء الربملــان بإنتصــار اليمــن يف
هــذه املعركــة التــي يخــر مــن يظــن أن الشــعب اليمنــي بعــد كل هــذه التضحيــات
ســيخرس أو يستســلم أو يتنــازل عــن قيمــه األصيلــة والراســخة رســوخ الجبــال.
وأطلــع رئيــس الربملــان رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى برنامــج عمــل املجلــس
خــال الفــرة القادمــة وأولوياتــه التــي تســتوجبها املرحلــة وإســتمراره يف التواصــل
الخارجــي مــن أجــل كــر الحصــار الســيايس الــذي فرضــه العــدوان الســعودي
األامريكــي عــى البــاد تزامنــا مــع العــدوان العســكري والحصــار الجائــر بــرا
وبحــرا وجــوا يف ســابقة لــم يشــهد لهــا العالــم مثيــا مــن قبــل.

الرئيس الصماد يلتقي وزير الصحة
[/05أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة ،وزيــر
الصحــة العامــة والســكان الدكتــور محمــد ســالم بــن حفيــظ.
كــرس اللقــاء ملناقشــة مســتجدات األوضــاع الصحيــة ومــا تنفــذه وزارة الصحــة
وفرقهــا امليدانيــة مــن أعمــال بالتنســيق والتعــاون مــع الــوزارات املعنيــة واملنظمــات
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املحليــة والدوليــة يف ســبيل مواجهــة تفــي وبــاء الكولــرا ومــا ظهــر مؤخــرا مــن
مــؤرشات ملــرض التهــاب الســحايا.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائبــه عــن تقديــر املجلــس للجهــود التــي
تبذلهــا وزارة الصحــة وفرقهــا املتخصصــة وكوادرهــا الوطنيــة التــي أثبتــت جدارتها
يف مختلــف الظــروف ويف كافــة املهــام التــي أســندت إليهــا والتــي تجلــت مؤخــرا يف
اســتمرار الكثــر مــن األعمــال والخدمــات الصحيــة رغــم اشــتداد وتــرة العــدوان
الســعودي األمريكــي وأثــار الحصــار الجائــر واســتهداف االقتصــاد الوطنــي وتأخــر
رصف املرتبــات ملــا يزيــد عــن تســعة أشــهر.
وأشــارا إىل أن اســتمرار العاملــن يف القطــاع الصحــي يف تقديــم الخدمــات كان لــه
أثــر بالــغ يف مواجهــة تداعيــات العــدوان عــى القطــاع الصحــي والصحــة العامــة
ومواجهــة األوبئــة واألمــراض وتقديــم خدمــات التطعيــم ورعايــة األرسة.
وأكــد اللقــاء أهميــة ترشــيد املخصصــات والعمــل وفــق املتــاح مــن أجــل اســتمرار
اســتدامة تقديــم تلــك الخدمــات وخدمــات التوعيــة واإلرشــاد الصحــي املعــول عليهــا
كثــرا يف الحــد مــن تفــي األوبئــة ومواجهــة أي تراجــع يف تقديــم الخدمــات الصحيــة
عــى مســتوى املديريــات ،واملديريــات املســتهدفة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل رئيسة بعثة اإلحتاد األوروبي
لدى اليمن
[/08أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة رئيســة بعثــة
اإلتحــاد األوربــي لــدى اليمــن ماريــا أنتونيــا كالفــو ،ونائــب رئيــس البعثــة كازا
رامــون.
ويف اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى برئيســة بعثــة اإلتحــاد األوربــي
لــدى بالدنــا ونائــب رئيــس البعثــة ..مشــرا إىل النتائــج املبــرة لهــذه الزيــارة
وزيــارة مــدراء املنظمــات اإلنســانية يف األمــم املتحــدة ورئيــس اللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر مؤخــرا إىل بالدنــا واآلثــار الســلبية جــراء تعليــق عمــل الســفارات
والبعثــات الدبلوماســية ألعمالهــا بشــكل مؤقــت منــذ أكثــر عامــن ألغراض سياســية.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اإلســتعداد للســام والعمــل مــن أجلــه
واإلســتمرار يف التعامــل بجديــة ومســئولية مــع أي مبــادرة تصــب يف ســياق تحقيــق
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الســام وأن تكــون أي جهــود دوليــة حقيقيــة وفاعلــة وأن ال تتخــذ مســار عمــل
مبعــوث األمــن العــام لألمــم املتحــدة التــي إمــا تعمــل عــى ذر الرمــاد يف العيــون أو
ســحب عمليــة الســام إىل تفاصيــل جانبيــة بعيــدة عــن تحقيــق الســام وتســتمر يف
تضييــع الوقــت ومفاقمــة األوضــاع.
ولفــت إىل أهميــة إســهام اإلتحــاد األوربــي بدولــه املؤثــرة يف مجلــس األمــن عــى أن
تقــوم األمــم املتحــدة بدورهــا بشــكل إيجابــي وبنــاء ومتحــرر مــن الضغــوط.
وأشــار األخ صالــح الصمــاد إىل وصــول العــدوان والحصــار زمنيــا إىل ثالثــن شــهرا
ومــا إرتكبــه العــدوان الســعودي األمريكــي مــن جرائــم ضــد اإلنســانية بحــق املدنيني
والتــي طالــت حتــى صــاالت العــزاء للرجــال والنســاء واملــدارس واملستشــفيات
كمــا حصــل مــع أطبــاء بــا حــدود وقصــف األعيــان املدنيــة بالقنابــل املوجهــة
وعــر طائــرات ال ،f15Jو f16واســتخدام األســلحة املحرمــة وتجــاوز كل الخطــوط
الحمــراء يف تاريــخ الحــروب وإعــان محافظــات بأكملهــا مناطــق عمليــات عســكرية
كمــا حصــل لصعــدة وحجــة.
وتنــاول اآلثــار الكارثيــة للحصــار الجــوي والــري والبحــري ومعانــاة عــرات اآلالف
مــن اليمنيــن جــراء توقــف خدمــات الطــران وتقطــع الســبل بهــم يف مطــارات ودول
العالــم يف ظــروف غــر إنســانية وعــى مــرأى ومســمع مــن العالــم أجمــع.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن أملــه يف أن يُســمع اإلتحــاد األوربــي
العالــم صــوت اليمــن ومــا تعانــي منــه واســتعدادها الدائــم للســام ومــا قدمتــه
مــن تجاوبــات دائمــة يف الجــوالت املاراثونيــة للحــوارات منــذ إنطالقهــا يف ســويرسا
وصــوال إىل الكويــت وغريهــا ..الفتــا إىل مــن املعــول عــى اإلتحــاد األوروبــي العمــل
عــى تخفيــف معانــاة الشــعب اليمنــي ومــا يعانيــه خاصــة أبنــاء املحافظــات
الجنوبيــة جــراء إنتشــار القاعــدة وداعــش املدعومــة مــن دول تحالــف العــدوان عــى
اليمــن والفــار هــادي.
ونــوه بمــا حققــه الجيــش واللجــان الشــعبية مــن إنتصــارات نوعيــة عــى القاعــدة
وداعــش وتأمــن وتصفــر وجــود القاعــدة وداعــش يف أي مــكان وصلــه الجيــش
واللجــان الشــعبية ..مشــيدا بالــدور اإلنســاني للمنظمــات الدوليــة ودعــم اإلتحــاد
األوربــي لهــا ومــا يعــول عــى ذلــك مــن أدوار أكثــر تأثــرا يف املســتقبل القريــب لهــا.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن التعــاون معهــا قائــم بشــكل كبــر وأعمــال
التنســيق مــع حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي تتقــدم بشــكل كبــر وأن عمــل املنظمــات
الدوليــة يف كل املناطــق اليمنيــة التــي يســيطر عليهــا الجيــش واللجــان الشــعبية
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ويف العاصمــة صنعــاء تســر بسالســة ويــر ولــم تتعــرض ألي صعوبــات تذكــر أو
أي مخاطــر أو إعاقــات عملهــا وأن الجهــود تبــذل لتطويــر أعمالهــا وتكاملهــا مــع
املنظمــات املحليــة واملؤسســات الرســمية والســلطات املحليــة واملســتفيدين املبارشيــن.
كمــا أكــد أن اليمــن يــويل ملــف األرسى واملوقوفــن اهتمامــا بالغــا ويحــرص عــى
أن تطلــع اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــى كافــة أوضــاع الســجون واألرسى
وأن يتــم تحقيــق دويل يف اإلنتهــاكات التــي تعــرض لهــا أرسى يمنيــون كانــوا يف
قبضــة التحالــف وتــم تســليمهم إىل القاعــدة وداعــش ويف أعمــال القتــل والذبــح التــي
تعــرض لهــا األرسى يف مناطــق تواجــد الســعودية واإلمــارات.
وجــدد الرئيــس الصمــاد الشــكر لرئيســة بعثــة اإلتحــاد األوربــي لــدى اليمــن عــى
جهودهــا وكــذا جهــود دول اإلتحــاد األوربــي يف ســبيل إحــال الســام ودعــم العمليــة
اإلنســانية والسياســية يف اليمــن.
فيمــا عــر نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة عــن أملــه
يف أن تعــود بعثــة اإلتحــاد األوربــي للعمــل بصنعــاء يف أرسع وقــت ولديهــا التقديــرات
السياســية واألمنيــة االحرتافيــة التــي توضــح لهــا مــدى تحقــق األمــن واإلســتقرار يف
العاصمــة ومناطــق تواجــد الجيــش واللجــان الشــعبية وأن الذرائــع السياســية لتعليق
عمــل البعثــات الدبلوماســية لــم تتحقــق.
وأشــار إىل الــروح اليمنيــة القائمــة عــى الســلم والســام والقبــول باآلخــر ومــا يمتلكه
اليمــن مــن حضــارة ومــا قامــت عليــه مــن تاريــخ ،كمــا هــي دول اإلتحــاد األوربــي
وأثــر هــذه الخصائــص التاريخيــة واملعرفيــة يف بنــاء الســام وتراثــه الســيايس
والروحــي وصعوبــة املســاس بــه نتيجــة التجــارب املرتاكمــة الكفيلــة بجعلــه موجهــا
دائمــا نحــو الســام واالســتقرار.
وأكــد لبــوزة أن أي حــل ســيايس البــد أن يتزامــن مــع إيقــاف العــدوان ورفــع
الحصــار وإنهــاء إحتــال اإلمــارات العربيــة املتحــدة ألرايض يمنيــة يف الجنــوب والتــي
ترفــع فيهــا أعــام اإلمــارات مــع أعــام داعــش والقاعــدة وال ترفــع فيهــا أعــام
اليمــن التــي يدعــون أنهــم أتــوا ملســاعدة أبنائهــا.
وأشــاد بالــدور اإلنســاني لــدول اإلتحــاد األوربــي وأهميــة العمــل مــن اجــل تخفيــف
معانــاة أبنــاء الشــعب اليمنــي والبحــث عــن حلــول ومرجعيــات واقعيــة تكفــل
تحقيــق الســام والحفــاظ عــى املصالــح املشــركة للــدول الشــقيقة والصديقــة
وعالقــات الشــعوب بالشــعب اليمنــي املحــب للســام.
مــن جانبهــا أكــدت رئيســية بعثــة اإلتحــاد األوربــي أن دول اإلتحــاد تؤمــن بالحــل
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الســيايس وعــدم وجــود حــل عســكري يف اليمــن وأن األوضــاع اإلنســانية قــد وصلــت
إىل درجــة عاليــة مــن املأســاوية دفعــت دول اإلتحــاد األوربــي إىل تبنــي برنامــج ثالثي
املحــاور يســهم يف الحــد مــن تدهــور األوضــاع اإلنســانية وإطــاق برامــج ومبــادرات
تنمويــة للحفــاظ عــى اآلثــار وترميــم مــا طالــه التدمــر منهــا واإلســهام يف تنميــة
اقتصــاد األرسة اليمنيــة واملشــاريع الصغــرة والعمــل عــى تحقيــق الحــوار الكامــل
والفاعــل ،وتطويــر القــدرات األمنيــة.
وأعربــت كالفــو عــن التقديــر العــايل لــدول اإلتحــاد للتجــاوب الدائــم للمؤتمــر
الشــعبي العــام وحركــة أنصــار اللــه مــع مبــادرات الحــوار ،وأهميــة أن تتجــاوب
األطــراف األخــرى مــع مبــادرات الحــوار البنــاء والفاعــل ليتحقــق الســام للشــعب
اليمنــي وينــال اليمــن مــا يســتحقه.
وأشــارت إىل أهميــة إعــادة فتــح مطــار صنعــاء الــدويل الــذي يــر إســتمرار إغالقــه
بمصالــح الشــعب اليمنــي وأعمــال وبرامــج املنظمــات الدوليــة وأعمالهــا يف الجانــب
اإلنســاني ..مؤكــدة أن إعاقــة وصــول الرواتــب إىل العاملــن يزيــد مــن حجــم املعانــاة
اإلنســانية ويزيــد مــن إنتشــار األوبئــة واألمــراض ويتســبب يف زيــادة عــدد الوفيــات
مــن األطفــال والنســاء..وأكدت رئيســة بعثــة اإلتحــاد األوروبــي خطــورة إســتهداف
مينــاء الحديــدة وإداك دول اإلتحــاد األوربــي لذلــك وحرصهــا عــى عــدم اســتهدافه..
موضحــة توجــه دول اإلتحــاد وعملهــا عــى زيــادة دعــم الربامــج اإلنســانية ومســاعدة
الشــعب اليمنــي ومتابعــة األوضــاع وإنتهــاكات حقــوق اإلنســان وعــدم التعــرض
للمســاعدات ومنــع دخولهــا إىل اليمــن وضمــان وصولهــا إىل مســتحقيها وبمــا يخــدم
تقــدم عمليــة الســام وإحاللــه يف اليمــن.
حــر اللقــاء وزيــر االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات جليــدان حمــود جليــدان وأمــن
عــام رئاســة الجمهوريــة عــادل املســعودي ورئيــس الدائــرة السياســية بمكتــب
رئاســة الجمهوريــة ســقاف الســقاف.

الرئيس الصماد يلتقي وزير اإلدارة احمللية
[/09أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء ،وزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع اإلدارة املحليــة وكــذا املحافظــات وخطــة
الطــوارئ املشــركة بــن الســلطة املحليــة واملؤسســات املعنيــة ملواجهــة األرضار التــي
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تلحــق بالطــرق والجســور والعبــارات جــراء ســيول األمطــار التــي يمــن اللــه بهــا
عــى بالدنــا أو غــارات طــران العــدوان املتواصلــة التــي تســتهدف البنيــة األساســية
بمــا فيهــا شــبكة الطــرق والجســور يف عمــوم املحافظــات.
كمــا ناقــش اللقــاء تقاريــر املتابعــة الخاصــة بمحافظــات الجمهوريــة ومســتوى
تقديــم الخدمــات واإلجــراءات العمليــة التــي تقــوم بهــا الســلطات املحليــة وجوانــب
التنســيق مــع الــوزارة يف مواجهــة األوبئــة واألمــراض واحتياجــات التوعيــة ومكافحــة
وبــاء الكولــرا ومــرض التهــاب الســحايا.
وتطــرق اللقــاء إىل الجوانــب املتعلقــة بالتغلــب عــى الصعوبــات التــي تواجه الســلطة
املحليــة بالرشاكــة وتكامــل األدوار بــن الــوزارة والســلطات املحليــة يف املحافظــات
والوجهــاء املشــائخ واألعيــان.
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي مشائخ وأعيان ووجهاء
مديرية احلدا

[/09أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء ،مشــائخ وأعيــان ووجهــاء مديريــة الحــداء بحضــور محافــظ
ذمــار حمــود عبــاد ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي ووزيــر الداخليــة
اللــواء الركــن محمــد عبــد اللــه القــويس ورئيــس مجلــس التالحــم القبــي الشــيخ
ضيــف اللــه رســام.
ورحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمشــائخ وأعيــان ووجهــاء مديريــة الحــدا..
مشــيدا ببطــوالت أبنــاء الحــدا وتضحياتهــم ومــا يســطرونه مــن أمثلــة حيــة يف
مختلــف املواقــف والجبهــات.
وأكــد أن الدعــوة للقــاء بأبنــاء مديريــة الحــدا يأتــي مــن منطلــق الحــرص عــى
ســماع أبنــاء مديريــة الحــدا وتشــارك الــرأي وتعزيــز املوقــف الوطنــي مــن منطلــق
املســئولية التــي تقتضيهــا املرحلــة التــي وصلــت إىل حــد اســتمرار انتهــاك العــدوان
لألشــهر الحــرم وصــد اليمنيــن عــن حــج بيــت اللــه وارتــكاب ابشــع الجرائــم فيهــا
ويعــد لتصعيــد خطــر عــى كل املســارات ويف عــدد مــن املحافظــات والجبهــات وهــو
مــا يتطلــب مــن الجميــع تضافــر الجهــود.
كمــا أكــد األخ صالــح الصمــاد أن العــدوان لــو كان عــى شــعب غــر الشــعب اليمنــي
وقبائــل غــر قبائــل اليمــن لــكان استســلم يف األســابيع األوىل بنــاء عــى حســاب
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موازيــن القــوى والثــروة التــي كانــت اليمــن يف مرحلــة االســتقرار تقــوم موازنتهــا
عــى مــا يعــادل دخــل مــا تضخــه أحــد دول العــدوان يف أقــل مــن يــوم مــن النفــط.
ولفــت إىل إســتهداف دول العــدوان لشــعوب أخــرى قبــل اســتهداف اليمــن إال أن
حقدهــم عــى الشــعب اليمنــي جعــل االســتهداف أكــر ..وقــال « إن مــا حصــل مــع
ليبيــا التــي ليــس لديهــا حــدود مــع الســعودية وال توجــد فيهــا طوائــف يحــرض
عليهــا أو مــد لــدول أخــرى إال انهــم اســتهدفوا ليبيــا وشــعبها تهيئــة إلحتاللهــا
ونهــب ثرواتهــا وإذالل شــعبها ،واســتهداف ســوريا التــي كانــت مثــاال عربيــا يف
االكتفــاء الذاتــي والتصنيــع وخنجــرا يف مواجهــة إرسائيــل فتــم اســتهدافها وإدخالهــا
يف أتــون الحــرب والدمــار والنــزوح والتــرد».
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن مــا يجعــل الجميــع يفخــر بالشــعب
اليمنــي هــو القــوة والثبــات والصمــود الــذي رغــم قــوة الهجمــة والعــدوان الــذي
دخــل العــام الثالــث ولــم يــرى أحــد يمنيــن يعــرون البحــار للنــزوح إىل دول أخــرى
أو يتســولون رغــم الضائقــة االقتصاديــة والفقــر واســتهداف أساســيات الحيــاة التــي
واجهتهــا روحيــة التكافــل والبــذل والعطــاء بــن أبنــاء الشــعب اليمنــي وهــو مــا
يعــد نــرا مــن انتصــارات أبنــاء اليمــن.
ولفــت إىل أبعــاد اســتهداف العــدوان الســعودي األمريكــي لبعــض املناطــق القبليــة
ومنهــا مديريــة الحــدا ملوقعهــا الجغــرايف وجوارهــا وملحافظــة ذمــار التــي تعــد
مــن الروافــد الرئيســية للجبهــات بالرجــال والعتــاد والقوافــل ..منوهــا بمواقــف
أبنــاء تلــك املناطــق ووطنيتهــم وصربهــم وثباتهــم ووعيهــم كمــا هــو حاصــل يف
كل القبائــل اليمنيــة الحــرة واآلبيــة والتــي تــرب مثــا حيــا دائمــا يف مواجهــة كل
تصعيــد للعــدوان.
وأوضــح أن هــذا اللقــاء فاتحــه للقــاء مــع بقيــة رجــال القبائــل اليمنيــة مــن أجــل
تعزيــز دور املجتمــع إىل جانــب الجيــش واألمــن ..الفتــا إىل مــا مثلتــه القبائــل اليمنيــة
مــن رافــد للجيــش واللجــان الشــعبية جعــل الجميــع يصمــد يف مواجهة عــدوان كانت
ســتنهار أمامــه اقــوى الجيــوش النظاميــة وهــو مــا جعلهــا اليــوم عرضــة للتآمــر
واالســتهداف مــن قبــل العــدوان يف محاولــة إيجــاد الــرخ املجتمعــي واســتهداف
مصــادر القــوة املتمثلــة بالثقــة باللــه وعدالــة القضيــة وبــأس القبائــل ووعيهــا،
وأهميــة مواجهــة سياســة فــرق تســد التــي يعيــد العــدو اســتخدامها والعمــل مــن
منطلقــات إيمانيــة تقــي بعــدم التنــازع واالختــاف.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى االهتمــام بالقبائــل خاصــة التــي تقــع
يف خطــوط التمــاس وتكامــل العمــل عــى احتــواء املشــاكل واســتمرار الخدمــات
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األساســية وتفعيــل كامــل طاقــات املؤسســات لتــؤدي دورهــا رغــم كل املعوقــات
والصعوبــات ،فيمــا يتجســد مــروع العــدوان يف عــدن عــى ســبيل املثــال التــي
أصبحــت نموذجــا ملرشوعــه التدمــري والتخريبــي وإفــراغ املجتمــع مــن األمــن
واألمــان.
كمــا أشــار إىل نقــل البنــك املركــزي إىل عــدن وفشــلهم يف تأمينــه وتفكريهــم بنقلــه إىل
األردن يف صــورة عبثيــة ملــا يريدونــه للشــعب اليمنــي مــن تمكــن للقاعــدة وداعــش
مــن رقــاب اليمنيــن وإحــال الفــوىض ورغــم ســيطرتهم عــى عــدن إال أن املشــتقات
النفطيــة صعبــة املنــال وبأســعار مرتفعــة وأعمــال الذبــح والتنكيــل والنهب والســلب
يف تعــز عندمــا يســيطرون عــى شــارع فيهــا أو جــزء مــن حــارة.
وقــال « إن تضحيــة الشــهيد عبــد القــوي الجــري ومــا رضبــه مــن مثــال سيســطره
التاريــخ يف أنصــع صفحاتــه وســيكون دافعــا للجميــع لــكل مــن يريــد أن يتقــي
رش أمريــكا وأذنابهــا ،وســيكون رمــزا للصمــود والتحــدي والوقــوف أمــام خياريــن
ال ثالــث لهمــا إمــا أن نــرىض باالستســام لهــؤالء وجنــي الخــزي والــذل أو أن نعــض
عــى النواجــذ والتحــرك بــروح الفريــق الواحــد ومواجهــة التحــدي بالتحــدي وصــر
عــى املعانــاة بــدال مــن الصــر عــى الــذل».
وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى التأكيــد عــى أهميــة الرشاكــة يف املواقــف
والتكامــل يف مواجهــة تصعيــد العــدوان والوعــي بأهميــة اليمــن وموقعهــا وأبعــاد
اســتهدافها وثروتهــا البرشيــة الواعــدة يف كل املجــاالت.
وعــر عــن أســفه عــى املغــرر بهــم الذيــن يســقطون يف الدفــاع عــن حــدود
الســعودية..مؤكدا الرتحيــب بمــن أراد العــودة ليكــون مواطنــا صالحــا كــون اليمــن
تتســع لجميــع أبنائــه وجهودهــم حاليــا ومســتقبال.
وكان محافــظ ذمــار حمــود عبــاد قــد أشــاد يف كلمتــه بــأدوار مديريــة الحــدا وأبنائها
عــر التاريــخ ..مشــرا إىل تضحياتهــم وبســالتهم وثباتهــم يف مختلــف املراحــل مــن
منطلقــات إيمانيــة خالصــة ووعــي.
وأكــد املحافــظ وقــوف مديريــة الحــدا قلبــا وقالبــا مــع الوطــن وعزمهــا عــى
االســتمرار يف مواجهــة املعتديــن عــى الوطــن والدفــع بأبنائهــا إىل جانــب أبنــاء
الشــعب يف كل الجبهــات واملواقــع.
وأوضــح أن حضــور أبنــاء الحــدا بمشــائخهم وعقالئهــم ووجهائهــم جــاء مــن
منطلــق التأكيــد عــى أن هــذه املديريــة لــن تكــون إال يف صــف الوطــن يف مواجهــة
الغــزاة واملعتديــن وأن أبنائهــا ال يمكــن أن يقبلــوا بالجرائــم البشــعة التــي يرتكبهــا
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العــدوان ومــا لحــق بــاألرسى مــن الجيــش واللجــان الشــعبية والتــي كان أخرهــا مــا
تعــرض لــه الشــهيد البطــل عبــد القــوي الجــري.
وأكــد محافــظ ذمــار أن مــا تعــرض لــه الشــهيد الجــري ســابقة تتنــاىف مــع كل
األعــراف والتقاليــد وحتــى تلــك التــي كانــت ســائدة يف املجتمــع الجاهــي ..،وقــال»
إن أبنــاء ذمــار قــد اتخــذوا موقفــا ضــد هــذه الجريمــة ومرتكبيهــا والعــدوان
ومخططاتــه يف الوقــوف مــع الوطــن كجــزء مــن الشــعب اليمنــي».
وعــر عــن الشــكر لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى للقــاء أبنــاء مديريــة الحــدا
واالهتمــام بمحافظــة ذمــار التــي تعــد مــن مخــازن الرجــال يف اليمــن.
وكان عــدد مــن الشــخصيات االجتماعيــة والوجهــاء بمديريــة الحــدا قــد تحدثــوا
يف اللقــاء حــول موقــف الحــدا ورجالهــا مــن العــدوان ومــا تقدمــه القبليــة مــن
تضحيــات وصلــت إىل حــد حقــد تحالــف العــدوان الســعودي األمريكــي عليهــم وعــى
أبنــاء اليمــن والتمثيــل بــأرسى الجيــش واللجــان الشــعبية كمــا حصــل للشــهيد
البطــل عبــد القــوي الجــري الــذي رضب أروع األمثلــة يف اإلبــاء والشــموخ.
وأكــد مشــائخ وأعيــان الحــدا أن أبنــاء قبيلــة الحــدا مــع الوطــن وسيســتمرون مــع
الوطــن ..مجدديــن التأكيــد عــى االســتمرار يف دعــم الجبهــات مــن قبائــل الحــدا وكل
القبائــل.
وأشــاروا إىل أن مــا قــام بــه العــدوان مــن دفــن لألســر الشــهيد عبــد القــوي الجربي
يمارســه أيضــا بدفــن ارس بأكملهــا تحــت انقــاض املنــازل التــي تقصفهــا الطائــرات
األمريكيــة كمــا حصــل مؤخــرا يف صعــدة وحصــل يف ســنبان والحديــدة وصنعــاء
ومــأرب وكل محافظــات الجمهوريــة ومديرياتهــا ،وهــو مــا يجعــل الجميــع قلبــا
واحــدا يف مواجهــة عــدوان بمثــل هــذا الحقــد ومرشوعــه التدمــري لليمــن وشــعبه.
حــر اللقــاء أمــن رس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور يــارس الحــوري ،ومديــر
دائــرة التوجيــه املعنــوي العميــد يحيــى املهــدي ومديــر مديريــة الحــدا.

الرئيس الصماد يستقبل فرسان املنتخب الوطني إللتقاط األوتاد
[/19أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة ووزيــر
الشــباب والرياضــة حســن زيــد ،فرســان املنتخــب الوطنــي إللتقــاط األوتــاد الــذي
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تــوج بذهبيــات تصفيــات املجموعــة األوىل املؤهلــة لــكأس العالــم والتــي أقيمــت
بســلطنة عمــان مــن الثامــن حتــى  12أغســطس الجــاري.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الفخــر واإلعتــزاز باللقــاء بفرســان
منتخــب إلتقــاط األوتــاد وقيــادة وزارة الشــباب والرياضــة ومــا يمثلــه حصــد
الشــباب ورجــال اليمــن مــن أعــى املراتــب يف مختلــف املواقــع والجبهــات مــن
مياديــن املواجهــة العســكرية خــال هــذه املرحلــة وصــوال إىل املياديــن الرياضيــة
اإلقليميــة والدوليــة مــن معانــي وقيــم وبمــا يؤكــد عزيمــة وإرادة هــذا الشــعب الــذي
أراد أعدائــه أن يكــروا إرادتــه.
وقــال « إنــه بفضــل جهــود أبنــاء الشــعب اليمنــي كمــا هــي جهــود وزارة الشــباب
والرياضــة يف هــذا الجانــب ،بقــي اليمــن شــامخا وحــارضا يف كل املواقــع «.
وأشــاد بــدور شــباب اليمــن الــذي يعــرف مســئوليته ودوره يف رفــع رأس اليمــن
عاليــا يف كافــة املحافــل واملناســبات ..منوهــا باملعانــاة التــي يتحملهــا الشــباب كمــا
هــي معانــاة منتخــب الفروســية مــن أجــل الوصــول إىل تصفيــات بطولــة إلتقــاط
األوتــاد وتجــاوز عقبــات الحصــار.
وذ ًكــر بتجربــة املنتخــب الوطنــي الــذي اضطــر يف بدايــة العــدوان إىل املغــادرة عــى
ظهــر ســفينة شــحن تجاريــة مــن مينــاء املخــا إىل جيبوتــي ليتمكــن مــن الوصــول
تصفيــات كأيس آســيا والعالــم التــي كانــت مقامــة حينهــا يف قطــر.
وأضــاف « هــذه الــروح القويــة واملتماســكة لشــباب اليمــن هــي عنــوان اليمــن
الدائــم ومســرة البنــاء والتطويــر وبنــاء القــدرات ألبنائنــا وبناتنــا ليكونــوا يف مقدمــة
الصفــوف التــي يجــب أن يكــون الشــباب يف مقدمتهــا ملــا عــرف بــه مــن الــذكاء
وقــوة العزيمــة واإلرادة التــي تجلــت يف صــد العــدوان والصمــود أمــام أعتــى هجمــة
عســكرية وإقتصاديــة وسياســية عــى دولــة يف تاريــخ اإلنســانية «.
وتابــع « بصــر وتضحيــات رجــال اليمــن ونســائه وشــبابه اســتطعنا تجــاوز هــذه
األوضــاع الصعبــة التــي كان يمكــن لــوال هــذا الصمــود والعزيمــة واإلرادة أن يحــدث
مــا ال يمكــن ألحــد وصفــه مــن اإلنتهــاكات والجرائــم والذبــح والســحل كمــا يحصــل
يف بعــض املناطــق الجنوبيــة التــي وصلــت أمــس حــد تفجــر منــزل الفــار هــادي يف
مســقط رأســه يف أبــن كمــا فجــرت بيوتــه يف عــدن وبيــت محافــظ عــدن وبمــا يــي
بمــا كان مخططــا لليمــن بأكملــه عــى أيــدي مــن لــم يســتطيعوا الســيطرة حتــى عىل
أماكــن ســكنهم ،فكيــف كانــوا سيســتطيعون بســط اإلســتقرار وأن يتيحــوا لهــذا
الشــعب أن يبــدع وأن يتقــدم؟».
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وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الشــكر والتقديــر للشــباب الذيــن يمثلــون
اليمــن خــر تمثيــل يف كل املحافــل ..متمنيــا لهــم التوفيــق والنجــاح يف املحافــل
املســتقبلية بعــد أن تكــون الظــروف قــد تحســنت وظــروف األداء صــارت أجــود
وتحقــق لهــم الطمــوح الذيــن يســعون إىل الوصــول إليــه.
فيمــا عــر وزيــر الشــباب والرياضــة عــن الشــكر والتقديــر لرئيــس املجلس الســيايس
األعــى ونائبــه عــى إســتقبال املنتخــب ومتابعتهمــا الدائمــة ألنشــطته وتدريباته.
وأشــار إىل مــا تمثلــه هــذه املناســبة مــن تأكيــد أن شــباب اليمــن يتقــن الجهــاد
يف مختلــف الجبهــات بمــا فيهــا الجبهــة الرياضيــة لرفــع اليمــن عاليــا يف املحافــل
الدوليــة وكــر الحصــار املفــروض عــى الشــعب اليمنــي ..مشــيدا بمــا قدمــه
الشــباب يف ميــدان الفروســية وخاصــة يف تصفيــات كأس العالــم إللتقــاط األوتــاد
والجهــود التــي بذلهــا مــدرب املنتخــب الدكتــور محمــد شــذان وعنــارصه وقيــادة
الــوزارة التــي حرصــت عــى املشــاركة يف هــذه الفعاليــة وتحقيــق املراتــب املتقدمــة.
وأشــار الوزيــر زيــد إىل اإلنجــازات األخــرى التــي يســجلها رياضيــو اليمــن يف
مختلــف األلعــاب الرياضيــة ومــا يحصدونــه مــن مراكــز رغــم قســوة الظــروف
التــي فرضهــا العــدوان والحصــار الســعودي األمريكــي عــى اليمــن والــذي دخــل
عامــه الثالــث وحرمــت الرياضــة اليمنيــة مــن الكثــر مــن املشــاركات والفعاليــات
الرياضيــة اإلقليميــة والدوليــة.
وأكــد أن الــوزارة وكوادرهــا برعايــة املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي ســتعمل عــى أن يحــوز املنتخــب كامــل الرعايــة للوصــول إىل نهائيــات
كأس العالــم مــع بقيــة الفــرق الرياضيــة اليمنيــة التــي تضــم كثــر مــن املبدعــن
والقــدرات الفــذة.
عقــب ذلــك كــرم رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ونائبــه املنتخــب ومدربــه بدرعــي
الوزارة.
وكان وزيــر الشــباب والرياضــة وقيــادة الــوزارة قــد كرمــا رئيــس املجلــس الســيايس
األعــى ونائبــه بمنحهمــا درعــي الفروســية ،كمــا أهدى نائــب رئيــس إتحاد الفروســية
والهجــن املهنــدس يــارس نصــار درع اإلتحــاد الــدويل إللتقــاط األوتــاد لرئيــس
املجلــس الســيايس األعــى.
وتســلم أعضــاء املنتخــب مــن رئيــس املجلــس الســيايس ونائبــه ووزيــر الشــباب
والرياضــة يف الحفــل الشــهادات التقديريــة وجوائــز تشــجيعية عــى مــا حققــوه مــن
إنجــاز ريــايض يف ظــل الظــروف الراهنــة.
555

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

حــر حفــل اإلســتقبال والتكريــم أمــن رس املجلــس الســيايس األعــى يــارس
الحــوري ،ومديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد وقيــادات وزارة
الشــباب والرياضــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عدد من كبار مشائخ وأعيان
ووجهاء اليمن
[/21أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء بحضــور عضــوي املجلــس ســلطان الســامعي ومحمــد النعيمي،
عــدد مــن كبــار مشــائخ وأعيــان ووجهــاء اليمــن يف مقدمتهــم الشــيخ ناجــي بــن
عبــد العزيــز الشــائف ومشــائخ محافظــة صنعــاء.
ويف اللقــاء عــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن شــكره ملشــائخ اليمــن ودورهم
ومبادراتهــم النابعــة مــن شــعورهم باملســئولية ووعيهــم بمســارات العــدوان
وتصعيــده الخطــر الــذي خطــط لــه منــذ وقــت مبكــر كآخــر ورقــة مــن أوراقــه
لتحقيــق أي انتصــار عــى اليمــن.
وتطــرق إىل الخطــط التــي يعمــل عليهــا العــدوان وإســتهداف الجبهــة الداخليــة
التــي ال خــوف عليهــا يف ظــل وجــود الشــخصيات القويــة الحــارضة بوعيهــا وثقلهــا
اإلجتماعــي يف كل قبائــل اليمــن ومناطقهــا وريفهــا وحرضهــا والتــي تمثلهــا النخبــة
الحــارضة اليــوم.
وأشــار إىل الجهــود الكبــرة التــي تبذلهــا األجهــزة األمنيــة يف ســبيل الحفــاظ
عــى األمــن واإلســتقرار وحمايــة الوطــن والعاصمــة مــن اإلســتهداف بالتفجــرات
واملفخخــات ومــا حققتــه الرشاكــة الشــعبية وأبنــاء القبائــل الرشفــاء ووجهــاء اليمــن
يف هــذا الجانــب مــن إنجــازات يجــب الحفــاظ عليهــا كواحــدة مــن الجبهــات الهامــة
التــي ال تقبــل املســاومة أو التفريــط فيهــا.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل مــا تمثلــه الفعاليــات الشــعبية والحزبيــة
واملجتمعيــة مــن منطلقــات قويــة لتعزيــز الجبهــة الداخليــة والصمــود األســطوري
للجيــش واللجــان الشــعبية يف مواجهــة العــدوان يف كل الجبهــات والحفــاظ عــى
اليمــن مــن اإلحتــال والتفتيــت واإلســتهداف لوحدتــه اإلجتماعيــة والطبيعيــة.
وأكــد أن كل الفعاليــات اإلجتماعيــة الوطنيــة ال يمكــن إال أن تصــب يف ســبيل رص
الصفــوف ورفــد الجبهــات ودعمهــا بالرجــال واملــال والســاح كخيــار إرتضــاه
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الشــعب اليمنــي وقامــت عليــه املواجهــة وتتحقــق بــه كل اإلنتصــارات ومواقــف
العــزة والشــموخ لليمــن حــارضا ومســتقبال.
وجــدد األخ صالــح الصمــاد التأكيــد عــى أن وطــن يزخــر بالرجــال الرشفــاء واألوفياء
وأصحــاب املواقــف الوطنيــة غــر املســبوقة والتــي يمثلهــا ويجســدها الحــارضون
اليــوم يف مثــل هــذا الظــرف الــذي ال يمكــن إال أن يكــون وطنــا حــرا وأبيــا وشــامخا
عــى مــدى الدهــر ..معربــا عــن الشــكر والتقديــر واإلمتنــان لجميــع الحارضيــن ومــا
يمثلونــه قيمــة إجتماعيــة وسياســية ووطنيــة كبــرة.
كمــا أكــد أن الدولــة لــن تســمح بإنــزالق اليمــن إىل أي منزلــق يخــدم العــدوان
بتعــاون وتكامــل أبنــاءه ويف مقدمتهــم كبــار مشــائخه وأعيانــه ..مؤكــدا للشــعب
اليمنــي أن كافــة األمــور مطمئنــة وأن هــذا التحــدي ســيتحول إىل فرصــة ملعرفــة
مكامــن الخلــل يف الرشاكــة والتحالــف وســيكون لعقــاء وحكمــاء اليمــن دور بــارز يف
تجــاوز هــذه اإلشــكاالت.
فيمــا أكــد مشــائخ ووجهــاء اليمــن يف مداخالتهــم خــال اللقــاء أن تضحيات الشــعب
وصــره ودمــاء الشــهداء والجرحــى لــن تذهــب هــدرا وأن ينجــر اليمــن إىل فتنــة ال
تخــدم إال العــدوان والعــدو األزيل لليمــن وأن الحفــاظ عــى ســام وإســتقرار اليمــن
ووحدتــه واجــب لــن يفــرط فيــه أحــد.
وأوضحــوا أن مــا يمــر بــه اليمــن حاليــا نتــاج مؤامــرة اســتخباراتية تســتهدف
الجميــع ولهــا جذورهــا الناتجــة عــن فشــل العــدوان عســكريا واقتصاديــا وميدانيــا
يف إخــراق الجبهــة الداخليــة وتحقيــق أي إنتصــار عــى مختلــف الجبهــات.
وشــدد املشــائخ والوجهــاء عــى وحدة املوقــف الوطنــي النابــذ ألي إختــاف أو مؤثرات
قــد تنعكــس ســلبا عــى وحــدة الصــف واملوقــف املواجــه للعــدوان ووحــدة الجبهــة
الداخليــة التــي لــم يفــت فيهــا تحالــف أكثــر مــن ســبعة عــر دولــة معتديــة عــى
اليمــن بطائراتهــا وقوتهــا ونفوذهــا العاملــي وحصــار صــر عليــه الشــعب اليمنــي
للعــام الثالــث دون أن ينــال العــدوان الســعودي األمريكــي مــن عزيمتــه أو كرامتــه
أو ثقتــه باإلنتصــار.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس جملس الوزراء
[/22أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور.
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جــرى خــال اللقــاء مناقشــة مــا تــم انجــازه يف برنامــج حكومــة االنقــاذ ومــا يتــم
العمــل عليــه حاليــا يف إطــار توفــر الســلع االساســية ومتطلبــات العيــد للمواطنــن
بالتنســيق مــع الســلطات املحليــة يف املحافظــات.
كمــا ناقــش اللقــاء الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة لتوفــر مرتبــات املوظفــن واألمن
والجيــش بالتنســيق مــع وزارة املاليــة والبنــك املركــزي وآليــة الــرف بحســب املتاح
وإمكانيــة رصف راتــب كامــل ملنتســبي الجيــش املرابطــن يف الجبهــات ومواقــع
العــزة والــرف للدفــاع عــن الوطــن والشــعب الصامــد.
وتطــرق اللقــاء اىل التطــورات السياســية يف املنطقــة وانعكاســاتها عــى اليمــن وجهود
احــال الســام ،وكــذا تصعيــد العــدوان الســعودي ومــا يخطــط لــه خــال االيــام
املقبلــة ،واملؤامــرة املحتدمــة عــى الجبهــة الداخليــة.
وأشــاد اللقــاء بجهــود مشــائخ وأعيــان وحكمــاء اليمــن ومواقــف القبائــل والتــي
حققــت مــع الشــعب اليمنــي معادلــة فريــدة يف تاريــخ اليمــن تمكنــت مــن كــر
املؤامــرات وقلــب املعــادالت التــي ســعى العــدوان وتحالــف أكثــر مــن ســبعة عــر
دولــة عــى تنفيذهــا وتفتيــت اليمــن واحتاللــه وجعلــه مرسحــا لداعــش والقاعــدة.
وأكــد اللقــاء أهميــة تعزيــز برامــج عمــل حكومــة االنقــاذ يف كافــة املجــاالت والرتكيــز
عــى األولويــات االجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة واألمنيــة وضمــان دعــم الجيــش
واللجــان الشــعبية واســتمرار الصمــود الشــعبي والوطنــي والوفــاء ألرواح الشــهداء
وآالم الجرحــى واألرسى وصــر وصمــود الشــعب اليمنــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي القائم بأعمال السفارة
الروسية
[/22أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم ،القائــم بأعمــال ســفارة روســيا االتحاديــة بصنعــاء ،أندريــه
ترشنوفــول ،بحضــور عضــو املجلــس الســيايس األعــى جابــر الوهبانــي.
جــرى خــال اللقــاء اســتعرض جهــود روســيا الصديقــة يف ســبيل إحــال الســام يف
اليمــن وموقفهــا الدائــم مــع الحــل الســلمي.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــدور روســيا يف مواجهــة اإلرهــاب وحرصها
عــى الســلم العاملــي ..مثمنــا مواقفهــا تجــاه قضايــا العدالة والســام.
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وعــر القائــم بأعمــال الســفارة الروســية بصنعــاء عــن ســعادة بلقــاء رئيــس
املجلــس الســيايس األعــى ..مجــدد موقــف بــاده الداعــم للســام يف اليمــن عــر
الحــل الســيايس وحرصهــا عــى اســتقرار ووحــدة اليمن..وقــد حمــل رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى القائــم باألعمــال نقــل تحياتــه إىل القيــادة والحكومــة الروســية
وشــكر اليمــن لجهــود روســيا امللموســة مــع الشــعب اليمنــي.

الرئيس الصماد يلتقي عدد من مشائخ وحكماء اليمن
[/28أغسطس ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم عــددا مــن مشــائخ وحكمــاء وأعيــان اليمــن بحضــور نائــب رئيــس
مجلــس النــواب عبــد الســام هشــول والشــيخ ناجــي عبــد العزيــز الشــايف شــيخ
مشــائخ اليمــن.
ويف اللقــاء أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن الحــس الوطنــي العــايل الــذي
يتمتــع بــه مشــائخ ووجهــاء وحكمــاء اليمــن ،يجعــل النــر حليــف اليمــن بدورهــم
املســاند للمجلــس الســيايس األعــى وتعزيــز دور الدولــة ومؤسســاتها وخاصــة يف
هــذه املرحلــة التــي تمثــل أعــى مراحــل املغــارم يف بــذل الجهــد والعطــاء والعمــل،
ومواجهــة اســتهداف الجبهــة الداخليــة والصمــود والثبــات املجتمعــي ومحاولــة
العــدوان إســتهداف الجبهــة الداخليــة لتخفيــف الضغــط عنــه يف جبهــات املواجهــة
وكــذا جبهــات الحــدود.
وأشــار إىل تكامــل األدوار والتشــارك يف تحمــل املســئولية بــن الدولــة واملجتمــع
ومشــائخه وحكمائــه ووجهائــه حتــى الوصــول إىل اإلنتصــار الكامــل واملــريض لــكل
اليمنيــن ،والســام الــذي يحفــظ كرامــة واســتقالل اليمــن ووحــدة أراضيــه وتحريــر
األرض مــن اإلحتــال الجديــد.
وأحــاط رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الحارضيــن بتطــورات االوضــاع عــى كافــة
الصعــد ومــا تــم مــن إجــراءات إلحتــواء تداعيــات أي أحــداث عرضيــة وتفاعــات
الطابــور الخامــس وأدوات العــدوان اإلعالميــة والسياســية والعمــاء واملرتزقــة
وتعزيــز الجبهــة الداخليــة وصمــود وثبــات مختلــف الجبهــات.
ولفــت إىل املخاطــر التــي يعيهــا الجميــع نتيجــة أي خلــل يف الجبهــات أو الصمــود
املجتمعــي اليمنــي الــذي أصبــح أســطورة مــن أســاطري النجــاح واالنتصــار والدفــاع
عــن الحــق واألوطــان ومواجهــة أعتــى دول العالــم.
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وقــال « ال أحــد يتــرف أن يكــون يف هــذا الوطــن إذا لــم يحافــظ عــى حريــة الوطــن
وكرامتــه وأمنــه واســتقراره وســيادة الدولــة والجمهوريــة والحفــاظ عــى الوحــدة
اإلجتماعيــة والجغرافيــة للشــعب العريــق والحــر واألبــي والــذي ضحــى يف هــذه
املرحلــة بأغــى مــا يملــك ووصلــت التضحيــة إىل كل بيــت وإذا لــم تكــن بالــدم فقــد
صــارت بفقــدان املصالــح وســبل العيــش».
وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى التأكيــد عــى أن مشــائخ اليمــن ووجهائــه
وحكمائــه يمثلــون قــوة كل مكــون وطنــي وكل حــزب وتنظيــم ســيايس وعنــوان لــكل
صمــود وثبــات ونجــاح للدولــة والجمهوريــة يف كل املواقــف الحاليــة ويف مواقــف
البنــاء والتأســيس للدولــة اليمنيــة القويــة والحــرة واملســتقلة.
وأعــرب عــن ســعادته باللقــاء بهــذه الكوكبــة مــن رجــال اليمــن ومشــائخها
وحكمائهــا وتكامــل األدوار واألعمــال واملهــام بينهــم وبــن املجلــس الســيايس األعــى
يف مهمــة وطنيــة ومرحلــة حاســمة مــن تاريــخ اليمــن يتحملــوا فيهــا املســئولية
يف ســبيل الوصــول باليمــن والشــعب اليمنــي للمســتقبل والوضــع الــذي يســتحقه
ويجــب أن يكــون فيــه مــن الحريــة واإلســتقالل والكرامــة والقــدرة عــى اإلســتفادة
الكاملــة مــن مــوارده وثرواتــه واقتصــاده وقوتــه البرشيــة التــي تمثــل ثروتــه
الحقيقيــة.
مــن جهتــه بــارك الشــيخ عبــد العزيــز الشــائف األدوار واألعمــال التــي يقــوم بهــا
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ..مؤكــدا أهميــة مواصلــة العمــل عــى هــذه الوتــرة
يف معالجــة أي إشــكاليات قــد تواجــه اليمــن وصمــوده.
وأكــد الشــيخ الشــائف أن تعزيــز الجبهــة الداخليــة أولويــة لــدى الجميــع وتفويــت
الفرصــة عــى املتآمريــن عــى اليمــن واجــب وطنــي.
فيمــا قــدم عــدد مــن املشــائخ والحكمــاء مداخــات ..مؤكديــن أهميــة تعزيــز دور
املؤسســات الرســمية واألمنيــة وتوحيــد الجهــود يف مواجهــة العــدو املشــرك لــكل
اليمنيــن والعــدوان والوفــاء لتضحيــات الشــعب اليمنــي والــذي يعانــي مــا ال يعانيــه
أي شــعب يف العالــم.
وأشــاروا إىل أن الوطــن ملــك للجميــع وقــد وصــل األلــم إىل كل بيــت جــراء العــدوان
الســعودي االمريكــي واملؤامــرة عــى حريــة وكرامــة اليمــن وشــعبه.
وأوضــح املشــائخ والحكمــاء يف مداخالتهــم مــا مثلــه اإلتفــاق الســيايس بــن املؤتمــر
الشــعبي العــام وحلفائــه وأنصــار اللــه وحلفائهــم وتشــكل املجلــس الســيايس األعــى
مــن أمــل كبــر يف تجــاوز كثــر مــن الصعــاب التــي فرضــت عــى اليمــن جــراء
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العــدوان والحصــار.
وأكــدوا أهميــة الوقــوف الحــازم والصــادق أمــام أي ترصفــات قــد تشــغل املجتمــع
واملؤسســات عــن مواجهــة العــدوان وأهميــة مواجهــة تداعيــات اإلعــام غــر املســئول
والطابــور الخامــس وأدواتــه يف الداخــل والخــارج.
وأشــاد املشــائخ والحكمــاء بالوعــي اإلجتماعــي املتقــدم للشــعب اليمنــي وكــذا مــا
تقدمــه الكثــر مــن القيــادات واملشــائخ والحكمــاء مــن أدوار وطنيــة تنطلــق مــن
استشــعارهم للمســئولية التــي تحملوهــا امــام اللــه واملجتمــع.
كمــا أكــدوا الوقــوف ضــد كل مــن يحــاول شــق الصــف الوطنــي املواجــه للعــدوان
وحمايــة الوطــن واألرض والعــرض خاصــة بعــد أن قــرب النــر وإســتهداف العــدو
للجبهــة الداخليــة التــي تــزداد قــوة بالوعــي واإليمــان والصمــود والثبــات والتضحيات
الزكيــة مــن الشــهداء والجرحــى وحتــى الشــعب الصامــد والصابــر والثابــت.
حرض اللقاء أمني رس املجلس السيايس األعىل الدكتور يارس الحوري.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عدد من مشائخ وحكماء
مديرية بني احلارث
[/09سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم ،عــددا مــن مشــائخ وأعيــان وحكمــاء مديريــة بنــي الحــارث بأمانــة
العاصمــة.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا تمثلــه قبائــل بنــي الحــارث مــن قيمــة
وطنيــة يف مختلــف املراحــل ومعــارك الدفــاع عــن الوطــن والجمهوريــة والوحــدة..
وهنأهــم بعيــد األضحــى املبــارك.
ونــوه األخ صالــح الصمــاد باملواقــف املشــهودة لقبائــل بنــي الحــارث يف مواجهــة
العــدوان الســعودي األمريكــي واملؤامــرة عــى الجبهــة الداخليــة ووحــدة الصــف
الوطنــي.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل املهــام الحاليــة التــي يعمــل الجميــع
عليهــا مــن منطلــق التشــارك والتكامــل بــن القيــادة السياســية ومشــائخ وحكمــاء
اليمــن وقبائلهــا يف مواجهــة تداعيــات اســتمرار العــدوان الــذي تجــاوز العامــن
والنصــف وتبعــات اإلســتهداف االقتصــادي للشــعب اليمنــي ومحاولــة العــدوان
بعــد وصولــه إىل طريــق مســدود يف الجانــب العســكري اســتهداف الجبهــة الداخليــة
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وهــو مــا يتطلــب تكاتــف كل الجهــود مــن أجــل ســامة الجبهــة الداخليــة ومواجهــة
التصعيــد بالتصعيــد وتعزيــز الجبهــات ورفدهــا باملــال والرجــال والعتــاد مــن كل
قبائــل اليمــن.
مــن جهتــم عــر مشــائخ وأعيــان وحكمــاء مديريــة بنــي الحــارث عــن احــر التهانــي
والتربيــكات للقيــادة السياســية بمناســبة عيــد األضحــى واالنتصــارات التــي يحققهــا
أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف الجبهــات ضــد الغــزاة واملحتلــن ومــا يتحقــق
مــن انتصــارات دائمــة يف الجبهــة الداخليــة وفــاء لدمــاء الشــهداء وآالم الجرحــى
وصــر األرسى ووفــاء للشــعب اليمنــي العزيــز والصابــر.
وأشــاروا إىل مــا تعنيــه الجبهــات ووحــدة الصــف الوطنــي مــن قيمــة لــكل مواطــن
يف كل قبائــل اليمــن ..مؤكديــن حتميــة االنتصــار لليمــن يف هــذه املرحلــة وبقيــة
املراحــل املؤسســة لليمــن املســتقل والحــر والقــادر عــى اتخــاذ قــراره واســتغالل
ثرواتــه دون وصايــة أو تبعيه..وثمــن الحــارضون األدوار الوطنيــة واملســئولة التــي
يقــوم بهــا املجلــس الســيايس األعــى ..مؤكديــن وقوفهــم ومســاندتهم لــكل قرارتــه
والعمــل املشــرك واملتكامــل ملواجهــة كل التحديــات ومعالجــة املشــكالت االجتماعيــة
ومواجهــة مؤامــرات العــدوان واملعتديــن.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل رئيس جملس النواب
[/10سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم األخ يحيــى عــي الراعــي رئيــس مجلــس النــواب.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة مســتجدات أعمــال مجلــس النــواب ونتائــج دورتــه
الحاليــة وجلســات أعمالــه والقضايــا التــي يعمــل عليهــا وفــق أولويــات العمــل التــي
تقتضيهــا ظــروف املواجهــة للعــدوان الســعودي األمريكــي والحفــاظ عــى الجبهــة
الداخليــة مــن اإلســتهداف املنظــم والتصعيــد الــذي يقــوم بــه العــدوان بعــد فشــل
مخططاتــه يف إســتهداف الجبهــات العســكرية وجبهــة الصــر والصمــود وتضحيــات
الشــعب اليمنــي الــذي يســتحق مــن الجميــع الوقــوف بأمانــة أمــام تضحياتــه ،وهــو
مــا تجــى يف موقــف مجلــس النــواب وأعضائــه األحــرار الوطنيــن لوطنهــم وشــعبهم
مــن منطلقــات إيمانيــة ثابتــة ال تتزحــزح.
وثمــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األدوار الوطنيــة التــي تبذلهــا رئاســة مجلــس
النــواب وأعضائــه يف هــذه املرحلــة الحاســمة مــن تاريــخ اليمــن.
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الرئيس الصماد يلتقي مدير العمليات يف املفوضية األوروبية
[/17سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم ،مديــر عــام العمليــات يف املفوضيــة األوروبيــة للمســاعدات اإلنســانية
جــان لويــس دي برويــر والوفــد املرافــق لــه الــذي يــزور بالدنــا حاليــا.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن التقديــر لتفاعــل املفوضيــة األوروبيــة
مــع األوضــاع اإلنســانية يف اليمــن خاصــة خــال املرحلــة الراهنــة التــي تمــر بهــا
اليمــن جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار.
ولفــت إىل الفــوارق الجوهريــة بــن الزيــارة الســابقة ملديــر العمليــات يف املفوضيــة
األوروبيــة للمســاعدات اإلنســانية قبــل عــام والزيــارة الحاليــة بعــد اشــتداد الحصــار
وانتشــار الكولــرا ونقــل البنــك املركــزي واســتمرار إغــاق مطــار صنعــاء الــدويل
واســتهداف مينــاء الحديــدة وتفاقــم الجرائــم واالنتهــاكات للوضــع اإلنســاني وتأثــر
ذلــك عــى نشــاط املنظمــات اإلنســانية العاملــة يف اليمــن.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اســتمرار الدولــة يف تقديــم الدعم والتســهيالت
التــي تتطلبهــا األعمــال اإلنســانية يف كل مناطــق اليمن.
وأشــار إىل أهميــة ممارســة املنظمــات اإلنســانية لدورهــا يف الضغــط مــن أجــل رفــع
الحصــار عــى اليمــن الــذي يعــد انتهــاكا ســافر للقانــون اإلنســاني الــدويل باإلضافــة
إىل اســتمرار العــدوان يف إغــاق مطــار صنعــاء واســتهداف املوانــئ.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن أملــه يف أن يكــون مديــر العمليــات يف
املفوضيــة األوروبيــة والوفــد املرافــق لــه ســفراء معربيــن بشــفافية وحياديــة عــن
الظلــم الــذي وقــع عــى اليمــن والشــعب اليمنــي.
مــن جانبــه أكد مديــر عــام العمليــات يف املفوضيــة األوروبيــة للمســاعدات اإلنســانية،
أن اليمــن ليســت منســية ومــا يمــر بــه اليمــن حاليــا يعتــر أكــر أزمــة إنســانية يف
العالــم وهــو مــا يتطلــب دعــم كبــر مــن العالــم للمنظمــات اإلنســانية.
وأشــار إىل أن زيارتــه لليمــن حاليــا تكتســب أهميــة بالغــة وانــه ســيحيط املجتمــع
اإلنســاني الــدويل عــى نتائــج هــذه الزيــارة.
حــر اللقــاء رئيــس دائــرة الســلطة املحليــة بمكتــب رئاســة الجمهوريــة قاســم
الحوثــي.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس هيئة رفع املظامل
[/17سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس هيئــة رفــع املظالــم بمكتــب رئاســة الجمهوريــة القــايض
الدكتــور عبــد امللــك االغــري.
ويف اللقــاء أشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أهميــة دور هيئــة رفــع املظالــم
يف تحقيــق العدالــة ومســاعدة األجهــزة القضائيــة والتخفيــف عــن املواطنــن وطالبــي
العدالــة وترســيخ العمــل املؤســي يف مختلــف األطــر ..متمنيــا للقــايض االغــري
التوفيــق والنجــاح يف مهمتــه الحاليــة يف إدارة هيئــة رفــع املظالــم.
فيمــا اســتعرض القــايض االغــري رؤيتــه لتفعيــل العمــل يف هيئــة رفــع املظالــم
وتجويــد أدائهــا والبنــاء عــى مــا تــم فيهــا مــن عمــل ســابق.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس جملس التالحم القبلي
[/17سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم ،رئيــس مجلــس التالحــم القبــي الشــيخ ضيــف اللــه رســام.
تطــرق اللقــاء إىل دور مجلــس التالحــم القبــي يف دعــم الجبهــات والحفــاظ عــى
الوحــدة والنســيج االجتماعــي املســتهدف مــن قبــل العـــــــــدوان بشــكل غــر
مســبوق باإلضافــة إىل دور املجلــس يف التصــدي للمؤامــرة األخــرة عــى الجبهــة
الداخليــة.
كمــا تنــاول اللقــاء الخطــوات والتحضــرات التــي يجريهــا مجلــس التالحــم القبــي
مــن أجــل الحشــد الحتفــاالت الشــعب اليمنــي بأعيــاد الثــورة اليمنيــة.
وقــد أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــدور القبيلــة اليمنيــة انطالقــا مــن
قيمهــا ومبادئهــا وإيمانهــا بالوطــن والحريــة والكرامــة وتضحياتهــا مــن أجــل
اســتقالل الوطــن وحمايــة أمنــه واســتقراره.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي مشائخ وحكماء وأعيان
وقيادات حمافظة اجلوف
[/18سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم مشــائخ وحكمــاء وأعيــان وقيــادات محافظــة الجــوف ،بحضــور
عضــوي املجلــس الســيايس األعــى مبــارك املشــن ومحمــد النعيمــي ووزيــر اإلدارة
املحليــة عــي بــن عــي القيــي ومحافــظ الجــوف ســام املالحــي ورئيــس مجلــس
التالحــم القبــي الشــيخ ضيــف اللــه رســام.
ويف اللقــاء القــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة فيمــا
يــي نصهــا:
الحمدللــه رب العاملــن وصــى اللــه وســلم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه الطاهريــن
وكل عــام وأنتــم بخــر وأهــا وســهالً بكــم.
نبــارك لكــم وألبنــاء شــعبنا جميعـا ً بذكــرى أعيــاد الثــورة ســبتمرب وأكتوبــر ونحــن
ســعداء بهــذا اللقــاء والــذي أتــى بنــا ًء عــى زيارتنــا لألخــوة املرابطــن يف محافظــة
الجــوف ،وكنــا نــود حينهــا أن نلتقــي مــع األخــوة أعضــاء الســلطة املحليــة املجالــس
املحليــة واملشــائخ والشــخصيات واألعيــان ولكــن لــم يكــن الوضــع مناســب يف أيــام
العيــد فغادرنــا وطلبنــا مــن األخــوة أن تحــروا عندنــا ضيوفــا ً أعــزاء نلتقــي
ونســمع منكــم همومكــم وتســمعوا أيضـا ً مــن القيــادة السياســية وهــذا يشء مريــح
ومســعد لنــا جميع ـاً.
لذلــك هــذا اللقــاء ليــس لقــا ًء اســتعراضيا ً بــل هــو لقــاء عمــي مهــم جــدا ً مــع أبنــاء
هــذه املحافظــة األبيــة التــي تعرضــت لإلهمــال واإلقصــاء طيلــة العقــود املاضيــة
مــع مــا منحــه اللــه هــذه املحافظــة مــن امتيــازات ســواء مــن الثــروات املعدنيــة يف
باطنهــا أو الثــروة الزراعيــة والحيوانيــة يف ظاهرهــا وكذلــك الثــروة البرشيــة برجالهــا
األشــداء األعــزاء الذيــن لــم تطــأ أرضهــم قــدم محتــل قــط طيلــة العصــور املاضيــة،
حتــى جــاء بعــض املرتزقــة ليحملــوا عــى ظهورهــم الجنجويــد الســودانيني كمــا
ســمعنا يف األيــام األخــرة أنهــم بعــد أن يئســوا مــن ميــدي وبعــد أن ســحقوا يف املخــا
ويف مناطــق كثــرة جــاءوا إىل الجــوف وهــذا يشء مؤســف ومؤلــم جــدا وأن يأتــي
الســوداني و أن يأتــي األفريقــي املحتــل مــع مــن؟ ..مــع أخــوك الــذي كان املفــرض
أن يكــون معــك يقاتــل جنب ـا ً إىل جنــب يف مواجهــة هــذا املحتــل ولكــن إن دل هــذا
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التواجــد عــى يشء فهــو يــدل عــى مــدى الضعــف واالنهــزام الــذي وصــل اليــه
املرتزقــة ،وهــو ال يــدل عــن قــوة.
هــم يقولــون أنهــم هــم الرشعيــة ويزعمــون أنهــم الرشعيــة وأن لديهــم جيــش وطني
وكانــوا يتشــدقون ببعــض الشــخصيات الشــاذة عــى املحافظــة ..أمــا أبنــاء املحافظــة
األعــزاء الكرمــاء فهــم يف صــف الوطــن وهــم يف صــف الوحــدة وهــم يف صــف العــزة
والكرامــة لذلــك كانــوا يعتمــدون عــى أولئــك ويدعــون أنهــم يمثلــون الرشعيــة
ولكــن أي رشعيــة جــاءت مــع الســوداني ومــع الســعودي ومــع اإلماراتــي؟!! ..هــذا
معيــب جــدا ً ونتأســف أن تطــأ أقدامهــم أرض هــذه املحافظــة ..ونأمــل إن شــاء اللــه
مــن هــذا اللقــاء أن يكــون فاتحــة خــر لعمليــة وهبــة كهبــة يــوم االثنــن أو ســوق
االثنــن الــذي اســتطاع أبنــاء املحافظــة أن ينكلــوا بأولئــك املرتزقــة عندمــا هبــوا هبــة
رجــل واحــد وأصبحــت درسـا ً لهــم لــن يعــودوا إىل تكــراره أبــداً.
نحــن يف هــذه املرحلــة ويف هــذا الوضــع الحســاس نــدرك مــا تعانيــه املحافظــة نحــن
أبنائكــم وأخوتكــم وانطلقنــا مــن عمــق معاناتكــم نلمــس مــن وجوهكــم ويف نظراتكم
مــا تريــدوا أن تقولونــه نحــن رأينــا بــأم أعيننــا مــا تعانيــه املحافظــة ســواء يف
الطرقــات أو يف الجانــب الصحــي أو يف الوضــع االقتصــادي املــردي والوضــع الزراعــي
مــع انعــدام املشــتقات النفطيــة وانعــدام رؤوس األمــوال يف اســتبدالها بالطاقــة
الشمســية لضــخ امليــاه هلكــت الكثــر مــن املزروعــات ووصــل حــال بعــض األرس إىل
حــال صعــب جــدا ً وكذلــك مــن هجــروا مــن ديارهــم بســبب دخــول االحتــال إليهــا
هنــاك معانــاة كبــرة لذلــك نقــول نحــن نــدرك هــذه املعانــاة نحــن نــدرك مطالبكــم
ومــا طرحــه األخــوة يف بعــض الكلمــات هــو الجــزء اليســر لذلــك نحــن ســنجعلها
محــط اهتمامنــا ومــن هنــا ســتجتمع الحكومــة ملناقشــة هــذه املطالــب وســينزل
خــال األســبوع القــادم بــإذن اللــه تعــاىل بعــض الــوزراء املعنيــن كوزيــر الزراعــة
وأيضـا َ الصحــة وكذلــك األشــغال العامــة والطــرق هــذا مهــم جــدا ً وباملتــاح املمكــن.
محافظــة الجــوف تعرضــت لإلهمــال طيلــة عــرات الســنني وهــي لــم تتعــرض
لإلهمــال عــن طريــق الخطــأ بــل هــو تعمــد مــن قبــل قــوى العــدوان لجعــل هــذه
املحافظــة خاضعــة للتجهيــل واإلهمــال لكــي يســتطيعوا مــن خاللهــا احتــال هــذه
املحافظــة ألنهــم يعرفــون مــا تتميــز بــه هــذه املحافظــة مــن ثــروة برشيــة وثــروة
معدنيــة وزراعيــة وغريهــا.
هــؤالء املحتلــن هــم ثــاث أو أربــع دول مــن دول الخليــج ال تســاوي مديريــة واحــدة
مــن مديريــات الجــوف ليــس لهــم تاريــخ ليــس لهــم أصــل ليــس لهــم حضــارة
لذلــك يعتــدون عــى أبنــاء اليمــن الكرمــاء فمــن واجبنــا ومــن املوقــف املســؤول
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الــذي يجــب أن نتبنــاه نحــن يف هــذه املرحلــة أن يكــون هنــاك نقلــة نوعيــة بعــد
هــذا اللقــاء يف الحشــد يف التعبئــة.
اآلن وصــل الســودانيون وصــل اإلماراتيــون يجــب أن ال يراهنــوا عــى أي انتصــار هــم
ليــس لديهــم أحــد ،هــؤالء الرجــال هــم عندنــا هنــا ،ويقــف خلفهــم عــرات اآلالف
بــل مئــات اآلالف مــن الرجــال الصامديــن يف محافظتهــم ،وانتــم هنــا قطــرة مــن
مطــرة ،وفيــض مــن غيــض ومقدمــة الصفــوف.
فقــط أبنــاء املحافظــة الذيــن هــم ثابتــون فيهــا حتــى يف املناطــق التــي وطأتهــا
أقــدام االحتــال.
نحــن نــدرك أن هنــاك رجــاال ً أحــرارا ً ربمــا هــم يتأملــون وبشــكل كثــر عندمــا يــرون
الســوداني واإلماراتــي اآلن يف مديريــة الحــزم ويف املناطــق التــي احتلتهــا قــوى الغــزو
االحتــال ويجــب أن نكــون عون ـا ً لهــم وأن نســاعدهم وســرونهم يتحركــون بــكل
جــد وبــكل اهتمــام وبــكل حــرص للتحــرر.
هنــاك الكثــر مــن الغيــارى حتــى يف املناطــق التــي احتلــت ليســوا كلهــم مؤيديــن
للعــدوان ،ليســوا كلهــم راضــن باالحتــال ،إنمــا فــرض عليهــم االحتــال بالقــوة.
كنــا نتمنــى أن يكــون األخ قائــد املحــور قائــد الجبهــات هنــا إال أنــه اعتــذر بســبب
األوضــاع هنــاك والتصعيــد الحاصــل مــن قبــل قــوى العــدوان لذلــك مــن املهــم جــدا ً
أن يكــون هنــاك لقــاء للرمــوز وبعــض الشــخصيات للتنســيق لعمــل قــوى وكبــر
وحاشــد هــذا الــذي عليكــم ونحــن الــذي علينــا إن شــاء اللــه ستلمســونه يف األســابيع
القادمــة وباملتــاح املمكــن.
نحــن ال نقــول أننــا نملــك خزائــن األرض أو أننــا ســنفرش األرض بالــورود يف هــذه
الفــرة الحرجــة ألبنــاء هــذه املحافظــة العزيــزة والباســلة لكــن يجــب أن يكــون
هنــاك تحــرك وإال فــإن العــدو سيشــاهد هــذا اللقــاء وهــذا االجتمــاع وســيعد العــدة
ألنــه يعــرف مــاذا يعنــي تجمــع أبنــاء الجــوف مــاذا يعنــي تحملهــم املســؤولية
الكاملــة يف الحشــد ويف التعبئــة ويف املواجهــة وســيعد العــدة لذلــك.
يجــب أن يكــون هــذا اللقــاء بــإذن اللــه تعــاىل لقــا ًء عملي ـا ً يضــاف إىل رصيدكــم
النضــايل وإىل تضحياتكــم ونحــن مــن جانبنــا ومــن هنــا ومــن هــذا املنــر نوجــه
األخــوة يف الحكومــة لعقــد اجتمــاع طــارئ ملناقشــة أوضــاع املحافظــة واألخــذ بمــا
ورد يف هــذه النقــاط وهــذه املطالــب وحتــى أيضــا ً يف الجانــب اإلداري بــإذن اللــه
تعــاىل.
نحــن مقبلــون إن شــاء اللــه عــى حركــة عــى مســتوى املديريــات واملحافظــات كذلــك
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وســتكون األولويــة ألبنــاء هــذ املحافظــة ونعدكــم بهــذا أن تكونــوا أنتــم مــن تديــرون
أموركــم وأن تكونــوا انتــم مــن تكــون لكــم األولويــة مــن خــال الكفــاءة والنزاهــة
أيضــا وأن يكــون أبنــاء املحافظــة هــم مــن يبنــون فيهــا كمــا قلــت لكــم حتــى يف
املعركــة حتــى يف الخنــادق حتــى يف املتــارس هنــاك اآلالف مــن أبنــاء املحافظــات
األخــرى يقفــون إىل جانــب أبنائكــم وإخوانكــم.
نحــن مقبلــون عــى االحتفــال بأعيــاد الثــورة لذلــك يجــب أن يكــون هنــاك حشــد
وتعبئــة ولكــن يف نفــس الوقــت أنتــم ثورتكــم أيضــا يف الحفــاظ عــى تماســك
الجبهــات وعــى تماســك خطــوط الدفــاع  ,العــدو مصعــد وربمــا يكــون لــه تصعيــد
كبــر خــال أيــام الثــورة خــال األعيــاد بالثــورة فيجــب أن ال يغفــل النــاس ذلــك
الجانــب.
وأنــا أجــزم لكــم أن هــذه الشــخصيات باســتطاعتها أن تحشــد اآلالف بغضــون أيــام
أو أســابيع ،ونحــن مــن جانبنــا مســتعدين أن نلــزم الحكومــة ووزارة الدفــاع بــأن
تنــزل نــزول عمــي و ميدانــي باســتيعاب هــؤالء الرجــال كمــا تحــدث األخــوة يف
بعــض النقــاط يف قــوام الجيــش ويف تشــكيالت عســكرية يكــون القائمــن عليهــا مــن
أبنائهــا وإن شــاء اللــه ســيكون عــى أيديهــم تحريــر املحافظــة وســندفع رشا ً كبــراً.
وكمــا ســمعتم مــن مجــازر حصلــت يف حريــب القراميــش ويف تعــز يف اليومــن
املاضيــن جرائــم ينــدى لهــا جبــن التاريــخ هــؤالء أعــداء ال يرحمــون وعــى الجميــع
مواجهتهــم.
مــا أردنــا مــن خــال هــذا اللقــاء هــو بعــث رســائل الشــكر والتطمــن واالرتيــاح
ملواقفكــم ،إن شــاء اللــه خــال األســبوع القــادم وبعــد االنتهــاء مــن أعيــاد الثــورة
يمكــن أن يرتــب لقــاء مصغــر ونحــن مــن جانبنــا ســنكون قــد وجهنــا الحكومــة
بالنظــر يف هــذه املطالــب والعمــل يف حلحلــة مــا أمكــن وأتيــح منهــا بــإذن اللــه
تعــاىل.
فــكل الشــكر والتقديــر لكــم ومــن خاللكــم إىل جميــع أبنــاء املحافظــة كبــارا ً وصغارا ً
وإىل املرابطــن يف جبهــات القتــال ..وأكــرر أيض ـا ً أهميــة أن يمثــل حضوركــم رافــدا ً
كبــرا ً للعمــل امليدانــي وســتكفون بــه رشا ً كبــرا ً بــإذن اللــه تعــاىل.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
فيمــا أكــد محافــظ الجــوف يف كلمتــه إســتعداد أبنــاء الجــوف ملعركــة تحريــر
املحافظــة وتقديــم قوافــل العطــاء ..الفتــا إىل أن أبنــاء الجــوف اليــوم يقفــون املوقــف
التاريخــي والوطنــي ومــن املنطلقــات االيمانيــة ويســتمرون يف دعــم الجبهــات باملــال
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والرجــال والعتــاد كمــا كانــوا منــذ األزل ومنــذ أول أيــام العــدوان الســعودي األمريكي
عــى اليمــن رغــم مــا تعانيــه املحافظــة مــن إســتهداف دائــم وتدمــر طــال الحــرث
والنســل إمتــدادا للتدمــر القديــم واإلســتهداف املنظــم.
وأشــار إىل مــا تعرضــت لــه البنيــة التحتيــة األوليــة والبســيطة كانــت متوفــرة يف
املحافظــة مــن تدمــر ومــا نتــج عن ذلــك مــن آثــار وتبعــات باإلضافــة إىل إســتهداف
مقــدرات الحيــاة الخاصــة باملواطنــن ورفــع نســبة الفقــر والبطالــة وتأثــر الخدمــات
الصحيــة والطــرق بشــكل بالــغ ،ومــا ينبغــي عملــه اإلن مــن تدخــات عرب مؤسســات
الدولــة وتكامــل األدوار مــع الســلطة املحليــة.
وأكــد املحافــظ املالحــي أن قيــادة املحافظــة والســلطة املحليــة تعمــل حاليــا يف
املجــال الداخــي عــى مــروع األولويــات الخاصــة باملواطنــن يف الجوانــب الصحيــة
والتعليميــة ودعــم املزارعــن ..داعيــا حكومــة اإلنقــاذ إىل زيــارة املحافظــة لتقديــم مــا
يمكــن تقديمــه مــن دعــم بالتنســيق مــع الســلطة املحليــة.
وعــر عــن الشــكر واإلمتنــان لرئيــس املجلس الســيايس األعــى عــى زيارتــه للمحافظة
يــوم عيــد األضحــى وتفقــده أحــوال املواطنــن واملرابطــن يف الجبهــات والــذي يأتــي
هــذا اللقــاء إمتــدادا لهــا.
مــن جانبــه اســتعرض الشــيخ عبدالســام شــيحاط مــا تمثلــه محافظــة الجــوف
مــن خــط دفــاع متقــدم عــن اليمــن وســيادته وإســتعداد أبنائهــا ملواجهــة كل أنــواع
اإلســتهداف للوطــن ..مشــرا إىل مــا يقدمــه أبنــاء املحافظــة مــن تضحيــات بإعتبــار
ذلــك واجبــا يف ســبيل الوطــن وحريتــه وإســتقالله وتســخري كل مقدراتــه يف معركــة
الوجــود والكرامــة.
ودعــا إىل تفعيــل العمــل املؤســي يف املحافظــة والتكامــل مــع أبنائهــا يف كل أعمــال
املواجهــة واإلدارة وإســتكمال املشــاريع الحيويــة ويف مقدمتهــا خدمــات الطــرق
واملواصــات ..مســتعرضا مصفوفــة مــن اإلجــراءات التــي تمثــل منهاجــا عمليــا
لتطويــر املحافظــة وتعزيــز صمودها..بــدوره أشــار الشــيخ عائــض عبــد اللــه دارس
إىل األولويــات التــي يجــب الرتكيــز عليهــا يف املحافظــة ومنهــا التعليــم والرعايــة
الصحيــة والطــرق واملواصــات والخدمــات األساســية ورعايــة أرس الشــهداء والجرحى
واألرسى وكافــة املتواجديــن يف الجبهــات.
فيمــا أكــد الشــيخ هــادي جرمــه وقــوف أبنــاء املحافظــة إىل جانــب الجيــش واللجــان
الشــعبية إنطالقــا مــن آليــات العمــل التــي تنطلــق منهــا املحافظــة وقياداتهــا يف
الحفــاظ عــى النســيج املجتمعــي ..الفتــا إىل أهميــة النــزول امليدانــي لحكومــة االنقــاذ
الوطنــي للمحافظــة ومديرياتهــا والعمــل مــن الواقــع واحتياجاتــه.
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والقــى الشــاعر حســن بــن عــي اإلعــوار قصيــدة عــرت عــن الصمــود الشــعبي
ومقاومــة الغــازي واملحتــل ودول الهيمنــة واإلســتكبار واإلنتصــار القيمــي واألخالقــي
الــذي يجســده اليمــن يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي.
حرض اللقاء أمني رس املجلس السيايس األعىل الدكتور يارس الحوري.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس الوزراء ووزير اخلارجية
[/19سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور ووزيــر الخارجيــة
املهنــدس هشــام رشف.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة الجوانــب املتعلقــة بمــا تتعــرض لــه ممتلــكات الدولة يف
الخــارج مــن محــاوالت عبــث منظمــة ومــا قامــت بــه وزارة الخارجيــة مــن إجــراءات
ومراســات واتصــاالت وتوكيــل محامــن للدفــاع عــن مصالــح وأمــاك الحكومــة
والشــعب اليمنــي يف الخــارج وإيقــاف البيــع والتــرف يف بعضهــا مــن قبــل مرتزقــة
العــدوان.
واســتعرض اللقــاء املبــادرات الخاصــة بإحــال الســام يف اليمــن والجهــود واملســاعي
التــي تبــذل يف هــذا الجانــب وجهــود املنظمــات الدوليــة وأصدقــاء اليمــن يف حشــد
املــوارد والطاقــات يف الجوانــب اإلنســانية وخاصــة يف الجانــب الصحــي وتخفيــف
أعبــاء الحصــار الجائــر.
وقيًــم اللقــاء نتائــج الزيــارات التــي قــام بهــا عــدد مــن كبــار مســئويل املنظمــات
الدوليــة اإلنســانية إىل اليمــن واإلســهام الفاعــل لتلــك املنظمــات الدوليــة واألوربيــة يف
دعــم الوضــع اإلنســاني يف اليمــن وخاصــة يف املجــال الصحــي واإلغاثــي.
وتطــرق اللقــاء إىل آليــات العمــل التــي اتخذتهــا حكومــة اإلنقــاذ للحــد مــن املؤامــرة
اإلقتصاديــة عــى الشــعب اليمنــي والتــي كانــت آخــر مظاهرهــا إســتهداف الغــاز
املنــزيل والحلــول التــي يجــري العمــل عليهــا ومــا نتــج عنهــا مــن جوانــب ايجابيــة
وملموســة.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي قيادات ووجهاء أمانة
العاصمة
[/19سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء ،قيــادات واعيــان ووجهــاء أمانــة العاصمــة بحضــور عضــو
املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي ورئيــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز
بــن حبتــور وأمــن عــام املجلــس املحــي بأمانــة العاصمــة أمــن جمعــان ووكيــل
أول األمانــة محمــد رزق الرصمي..ورحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بقيــادة
ووجهــاء واعيــان أمانــة العاصمــة ..وفيمــا يــي نــص الكلمــة:
الحمدلله رب العاملني وصىل الله وسلم عىل سيدنا محمد وعىل آله الطاهرين.
وبــادئ ذي بــدء نرحــب بكــم جميع ـا ً وأهــا وســهالً بكــم يف هــذا اللقــاء املوســع
والــذي ربمــا يكــون األول مــن نوعــه للقيــادة السياســية مــع وجهــاء وأعيــان أمانــة
العاصمــة.
نبــارك لكــم ولــكل أبنــاء شــعبنا بأعيــاد الثــورة اليمنيــة الـــ 21مــن ســبتمرب والـ26
مــن ســبتمرب والـــ  14مــن أكتوبر.
يف هــذه املرحلــة التــي يعيشــها بلدنــا والتــي تعيــش وضعـا ً اســتثنائيا ً كان مــن املهــم
أن يكــون هــذا اللقــاء ،ونعتــذر إن حصــل التأخــر حتــى هــذا الوقــت مــن اليــوم
بســبب االزدحــام ،وبســبب وجــود املشــايخ وكثــر مــن الشــخصيات كانــوا قبلكــم
ألننــا حرصنــا إذا كان والبــد أن نلتقــي مــع بعــض املحافظــات ومــع األخــوة يف أمانــة
العاصمــة فينبغــي أن يكــون قبــل بدايــة أعيــاد الثــورة اليمنيــة لتوجيــه الجهــود
خاصــة أيهــا األخــوة وأن هــذه الفعاليــة تأتــي بعــد الفعاليــة الســابقة التــي حصلــت
يف الرابــع والعرشيــن مــن أغســطس والتــي حصــل فيهــا بعــض التباينــات والتــي
أدت إىل تشــجيع العــدو مــن دول العــدوان أن هنــاك رشخــا ً يف الجبهــة الداخليــة
وحاولــوا أن يصعــدوا مــن عدوانهــم يف كثــر مــن الجبهــات كمــا نســمع أن أمــس
حصــل زحــف وقبــل أمــس زحــف آخــر ،واأليــام املاضيــة كلهــا زحوفــات يف جهــات
رصواح والجــوف وأمــس يف نجــران ويف الحثــرة ،زحوفــات بــإرشاف أمريكــي مبــارش
بعــد زيــارة املســؤول األمريكــي الرفيــع إىل منطقــة جيــزان ،حيــث خططــوا لعمليــة
عســكرية شــنوا خاللهــا أكثــر مــن مائــة وعرشيــن غــارة ،ولكنهــا كلهــا ســقطت،
وربمــا شــاهدتم البارحــة دباباتهــم وآلياتهــم تحــت أقــدام أبطالنــا مــن الجيــش
واللجــان الشــعبية.
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كل هــذا التصعيــد أتــى بعــد أن كان العــدو قــد وصــل إىل حالــة مــن اليــأس ومــن
اإلحبــاط.
قوتــه العســكرية ،إمكانيتــه ،زحوفاتــه ،وعتــاده كلهــا تالشــت وســقطت أمــام قــوة
اللــه تعــاىل وأمــام صمــود هــذا الشــعب ،ولكنــه يف املرحلــة األخــرة كان يســتند إىل
ـر جدي ـ ٍد وهــو إمكانيــة أن يكــون هنــاك تصــدع ،تفــكك يف الجبهــة الداخليــة
عنـ ٍ
والتــي بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل تــم تجاوزهــا ،ونريــد مــن الجميــع وبالــذات
أمانــة العاصمــة التــي كان يــراد لهــا أن تكــون سـ ً
ـاحة للفــوىض مــن خالل اســتغالل
العــدو واالصطيــاد يف املــاء العكــر بالتباينــات التــي كانــت ال تعــدو إىل تباينــات
سياســية أو إعالميــة فقــط ولكنهــا كانــت تؤثــر يف مــا يحصــل يف امليــدان؛ لذلــك مــن
املهــم جــدا ً أن يكــون هــذا اللقــاء لطمأنتكــم وطمأنــة شــعبنا جميع ـا ً بــأن األمــور
ماشــية عــى أحســن حــال ،وأن النــاس اســتفادوا ,وأن تلــك التباينــات كانــت صحيــة
إن صــح التعبــر جعلــت النــاس يعيــدون النظــر يف بعــض اإلشــكاالت واالختــاالت
التــي أدت اىل حصــول ذلــك.
لذلــك نحــن مقبلــون عــى هــذه الفعاليــة وهــي الفعاليــة األوىل بعــد مــا حصــل،
ولهــذا يجــب أن يكــون هنــاك جهــود يف فعاليــات الـــ  21و 26مــن ســبتمرب باعتبارها
فعاليــات وطنيــة حســب الربامــج املعــدة خاصـ ً
ـة وأن العــدوان كمــا تعرفــون شــن
عدوانــه بعــد خمســة أشــهر مــن قيــام ثــورة الـــ  21مــن ســبتمرب ،شــنه وال يــزال
بهــذه الوحشــية وبهــذا العنفــوان ويريــد أن يبعــد الحاضــن الشــعبي عــن هــذا
الصمــود وعــن هــذا التكاتــف وعــن هــذه الثــورة.
لــذا مــن املهــم جــدا ً معرفــة أن لــو يحصــل للعــدو أن يلحــظ تراخي ـا ً أو تراجع ـا ً يف
مواقــف النــاس ويف التفافهــم حــول الثــورة ،فــإن ذلــك سيشــجعه بــأن العــدوان قــد
وصــل إىل نتيجتــه.
لذلــك ال بــد أن نوصــل لهــم رســالة أننــا أكثــر التفافـا ً وأكثــر عنفوانـا ً وهــذا إن شــاء
الله ســيحبطهم.
أي تراجــع أو ترهــل يف الحاضــن االجتماعــي والحشــد والتعبئــة لهــذه الثــورات
سيشــجع العــدو يف اســتمرار عدوانــه أكثــر ،وكلمــا كنــا أكثــر اهتمامــا ً وأكثــر
اندفاعــا ً كلمــا أحبطنــا مؤامراتــه.
أمانــة العاصمــة كمــا تعرفــون أنهــا الحاضــن الرئيــس ،وتعرفــون رمزيتهــا
التاريخيــة والسياســية ،وبوجودكــم أنتــم ومــن لــم يصــل صوتــه ومــن لــم يحــر
هــذا اللقــاء مــن الشــخصيات واألعيــان وكل فــرد يف أمانــة العاصمــة كان لكــم الــدور
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األبــرز يف تمثيــل األنمــوذج الحضــاري املدنــي الراقــي الــذي نســتطيع أن نباهــي بــه
دول العــدوان يف مدنيــة هــذه العاصمــة ويف ثقافــة ووعــي أبنائهــا.
هــذه العاصمــة يخــرج فيهــا مــن يلبــس الــزي العدنــي ومــن يلبــس الــزي الصنعاني
ومــن يلبــس الــزي الصعــدي واملاربــي ،والــزي التعــزي ومــن كل املناطــق ،ال هــذا
يســأل هــذا مــن أيــن أنــت ،وال أحــد يميــز بــن هــذا وذاك ،فهــي عاصمــة لــكل
اليمنيــن مثلــت أفضــل وأرقــى أنــواع التعايــش ،وهــذا يشء تشــكرون عليــه جميعـاً،
ويشــكر عليــه كل مــن حمــل هــذا الوعــي الــذي أعطــى أنموذجـا ً راقيـا ً جــدا ً جعــل
اآلخريــن ينشــدون إىل هــذا األنمــوذج.
يف عــدن يحاســب النــاس عــى الهويــة ،عــى الــزي ،وعــى غــره ،وترتكــب أبشــع
الجرائــم بحــق أبنــاء بعــض املناطــق.
إننــا نقــدم األنمــوذج الراقــي والحضــاري لهــذا التعايــش ،وهــذا يعــود إىل الوعــي
والــروح اإليمانيــة الراقيــة التــي حملتموهــا أنتــم وأمثالكــم.
أيهــا األخــوة كمــا تعلمــون حجــم االســتهداف ولكــن بفضــل اللــه ســبحانه تعــاىل
وبجهودكــم وتضحياتكــم ودفعكــم أنتــم وأمثالكــم يف غــر األمانــة هــذا كان لــه دور
كبــر يف الحفــاظ عــى تماســك الوضــع الداخــي وتماســك الجبهــات.
ً
ساحة للخطر.
نحن أمام عدوان ال يرحم أحد ،عدوان يريد أن يجعلنا
تخيلــوا مــاذا حصــل يف عــدن التــي كان املفــرض أن يجعلــوا منهــا أنموذج ـا ً راقي ـا ً
لــو كان لديهــم مــروع لليمــن ،أو أنهــم يحملــون مرشوع ـا ً لليمنيــن.
كان بإمكانهــم أن يجعلــوا عــدن خاصــة وأن عــدن ليســت مدينــة نائيــة بــل عــدن
فيهــا مــن البنيــة التحتيــة مــا كان يمكــن أن يجعلــوا منهــا أنموذج ـا ً راقي ـا ً حتــى
تشــابه أبوظبــي أو دبــي أو الريــاض أو غريهــا ليشــدوا أنظــار اليمنيــن إىل مرشوعهم
مــروع االحتــال ،لكنهــم جــاءوا ليقولــوا نحــن جئنــا لنمكــن القاعــدة وداعــش مــن
رقابكــم ،لننــر لكــم الفــوىض واالختــاالت األمنيــة وهــا هــي يف عــدن.
نحــن نصيــح اآلن مــن هنــا بســبب مــا حصــل مــن اســتهداف العــدوان للمنشــآت يف
املشــتقات النفطيــة ويف الغــاز حيــث حاولــوا أن يحولــوا إيــرادات الغــاز وتصديرهــا
عــر البحــر لصالــح اإلمــارات خوفـا ً مــن التــأزم بينهــم وبــن قطــر بحيــث يعوضون
البديــل مــن عندنــا مــن هنــا ،ثــم أدى إىل انقطــاع لإليــرادات ،واآلن بــدأت والحمدللــه
تتوفــر مــن جديــد مــن خــال بعــض املعالجــات التــي أقامتهــا حكومــة اإلنقــاذ.
حــول موضــوع الغــاز املنــزيل إذا كانــوا يبيعــون األســطوانة الغــاز بخمســة آالف
ريــال ونحــن يف حالــة حصــار وهــي تحــت أيديهــم فإنهــا تصــل يف عــدن أحيان ـا ً
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بمبلــغ خمســة عــر ألــف أو إىل ســتة عــر ألــف ريــال.
مــا أريــد أن أقولــه أنهــم ال يملكــون مرشوع ـاً ،بــل هــم يملكــون فــوىض ويملكــون
إذالال ً إلهانــة كل اليمنيــن.
مــن الــيء املؤســف واملؤلــم أن نــرى عــى شاشــات التلفــاز القــادة اإلماراتيــن
بنعالهــم ويدخــل عليهــم نــاس يســمون أنفســهم مشــايخ وهــم مســلوبي الجنابــي
والنعــال ،ال يســمح لهــم بالدخــول عنــد اإلماراتــي حتــى بنعالهــم وإال لــن يقبــل
أحــد منهــم؛ ألنهــم يعتــرون أن اليمنيــن ملوثــون.
لــم يركنــوا حتــى عــى مــن هــم يف صفهــم ،فــإىل أي مســتوى وصــل هــذا اإلذالل،
وهــذا التحقــر ألولئــك الذيــن رضــوا باالحتــال.
نحــن نعــرف أن هنــاك أحــراراً ،وأنهــم لــن يرضــوا بهــذا الــذل ،وإنمــا ينتظــرون
بــإذن اللــه تعــاىل أن تتهيــأ الفرصــة الســانحة ليعمــل النــاس جميع ـا ً عــى تحريــر
كل شــر مــن أرضنــا.
لذلــك مــا تقدمونــه أنتــم يف أمانــة العاصمــة بالتعــاون مــع األخــوة يف قيــادة الســلطة
املحليــة واملديريــات دور عظيــم جــدا ً ويقــدم أنموذج ـا ً راقي ـا ً عــن عظمــة املــروع
الــذي تحملونــه ،ويســهم بــدور كبــر رغــم حجــم املعانــاة ،ورغــم التقصــر الــذي
نلمســه ونستشــعره.
هنــاك تقصــر تجاهكــم وتجــاه هــذا الشــعب مــن قبــل القيــادة السياســية لكــن
الظــروف طارئــة وإن شــاء اللــه البــد أن تحــل هــذه الظــروف وبصمودنــا وبعزمنــا
وبصربنــا ســنتجاوزها بــإذن اللــه ســبحانه وتعــاىل.
نريــد أن نؤكــد مــن جديــد أن هــذا اللقــاء هــو لقــا ٌء عمـي ٌ نأمــل أن يكــون لــه أثــر أو
دفعــة يف امليــدان للملمــة الجــراح ،وأيضـا ً للحشــد والتعبئــة ألعيــاد الثــورة اليمنية.
نحــن نراهــن عليكــم أنتــم أكثــر مــن غريكــم؛ ألن الكثــر لــن يســتطيعوا أن يصلــوا
مــن مناطقهــم لــو اســتدعيناهم اآلن ،لكــن لقربكــم وألنكــم أنتــم ميــدان هــذه
املناســبات باســتطاعتكم أن تعملــوا خــال الـــ  48ســاعة القادمــة عم ـاً كبــرا ً إن
شــاء اللــه يعطــي زخمــا ً ووهجــا ً لهــذه األعيــاد واملناســبات.
أكــرر اعتذارنــا لكــم عــن التأخــر حتــى هــذا الوقــت مــن يومنــا هــذا ،ولكــم كل
الشــكر والتقديــر ،وإن شــاء اللــه بعــد أعيــاد الثــورة ســنلتقي ونناقــش تفاصيــل
أكثــر .والســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.
فيمــا اســتعرض رئيــس مجلــس الــوزراء مــا تمثلــه صنعــاء مــن رمزيــة كمدينــة
تحتضــن اليمــن مــن أقصــاه إىل أقصــاه ونرشهــا لثقافــة الســام واملحبــة والتــآزر
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األخــوي ..الفتــا إىل أن املواطــن يف صنعــاء ال يشــعر بالغربــة نتيجــة روح التضامــن
املشــبعة بهــا مدينــة صنعــاء وســكانها.
ولفــت إىل األوضــاع بالعاصمــة صنعــاء وسلســلة العمــل فيهــا ومــا تتمتــع بــه مــن
أجــواء آمنــة ..معــرا عــن الشــكر لــكل مواطــن يف صنعــاء ملــا يقدمــه مــن نمــوذج
حضــاري ومجســد لثقافــة التســامح والتعــاون وهــو مــا يجعــل الجميــع ممنــون
لســكانها ولســلطتها املحليــة.
وأشــار رئيــس الــوزراء إىل مــا تتحملــه العاصمــة صنعــاء مــن أعبــاء مضاعفــة
نتيجــة تزايــد النــزوح إليهــا إىل ضعــف الســكان مؤخــرا ،مــا يتطلــب املزيــد مــن
التعــاون معهــا مــن قبــل املجلــس الســيايس وحكومــة اإلنقــاذ.
مــن جانبــه هنــأ أمــن عــام املجلــس املحــي بأمانــة العاصمــة القيــادة السياســية
بمناســبة أعيــاد الثــورة اليمنيــة ..معــرا عــن الفخــر بمــا أنجــزه املجلــس الســيايس
األعــى مــن مهــام يف إدارة الدولــة والجهــود الوطنيــة معــه يف الحفــاظ عــى الصــف
الوطنــي أمــام تحديــات املرحلــة.
وأشــاد جمعــان بالتضحيــات والبطــوالت التــي يحققهــا أبطــال الجيــش واللجــان
الشــعبية يف كل الجبهــات ..مؤكــدا أهميــة اإلحتفــاء بهــذه املناســبات الوطنيــة لتعزيــز
صمــود الجبهــة الداخليــة وتحقيــق الســام ورفــع الحصــار الــري والبحــري
والجــوي عــن اليمــن والتعبــر عــن الصمــود الشــعبي.
حرض اللقاء أمني رس املجلس السيايس األعىل الدكتور يارس الحوري.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي مشائخ وحكماء اليمن
مبجلس التالحم القبلي
[/19سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم مشــائخ وأعيــان وحكمــاء اليمــن يف مجلــس التالحــم الشــعبي القبــي
بحضــور رئيــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور ومستشــار رئاســة
الجمهوريــة اللــواء خالــد أبــو بكــر بــاراس ،ورئيــس مجلــس التالحــم القبــي الشــيخ
ضيــف اللــه رســام.
ويف اللقــاء ورحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالحارضيــن يف اللقــاء
اإلســتثنائي ..معربــا عــن االعتــزاز بالقامــات الكبــرة التــي يمثلهــا مشــائخ وحكمــاء
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واعيــان قبائــل اليمــن والــدور الــذي قــام بــه مجلــس التالحــم الشــعبي القبــي يف
الحفــاظ عــى تماســك القبيلــة وخاصــة عقــب ثــورة  21ســبتمرب ومــا مثلــه املجلــس
مــن أهميــة يف إفشــال مخططــات العــدوان إلســتهداف الجبهــة الداخليــة.
وهنــأ األخ صالــح الصمــاد أبنــاء الشــعب اليمنــي بأعيــاد الثــورة  21ســبتمرب و26
ســبتمرب و 14أكتوبــر ..مشــددا عــى الجميــع مزيــد مــن الصمــود والتالحــم يف هــذا
الوضــع اإلســتثنائي وخاصــة بعــد ثالثــة أعــوام مــن عمــر الثــورة التــي لــم تتــح
لهــا الفرصــة أن تقــدم النمــوذج الــذي كانــت تريــد أهدافهــا وإعتــداء التحالــف
الــدويل عليهــا بعــد خمســة أشــهر فقــط مــن عمرهــا وكانــت أشــهر رصاع مريــر
مــع أدوات العــدوان رغــم أنهــا ثــورة لــم تــأت بــراث اإلنتقــام كمــا حصــل يف ثــورة
االخــوان يف مــر.
وقــال « إن ثــورة  21مــن ســبتمرب كان لديهــا فرصــة تاريخيــة لــو أرادت لتصفيــة
جميــع الخصــوم السياســيني مــع صدمــة العالــم بالثــورة والداخــل متخــوف والثــوار
يف عنفــوان ثورتهــم إال أن الثــورة والثــوار مــدو أيديهــم للجميــع والعمــل عــى إتفــاق
الســلم والرشاكــة واصطفــاف القــوى التــي واجهــت الثــورة منــذ األيــام األوىل مــع
العــدوان عــى اليمــن وحفــاظ اللجنــة الثوريــة عــى املؤسســات واســتهداف كوادرهــا
الذيــن لــم يحصــل كثــر منهــم ممــن لــم يكــن لديهــم عمــل عــى منصــب أو وظيفــة
حكوميــة نتيجــة وجــوده فيهــا ،بــل كان الجميــع يف اللجنــة الثوريــة يف مهمــة وطنيــة
للحفــاظ عــى البلــد وانطلــق الجميــع عنــد بــدء العــدوان مــن أجــل الدفــاع عــن
الوطــن وعزتــه وكرامتــه».
وتطــرق رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل تطــورات األوضــاع ومــا كان قبلهــا
مــن إشــعال للفتــن الداخليــة مــن قبــل العــدوان وبتوظيــف أبنــاء البلــد واملشــائخ
واملشــكالت ومــا حصــل مــن تطــور يف توجــه القيــادات اإلجتماعيــة وأبنــاء القبائــل
إىل الجبهــات وإســتمرار إســتهداف قــوى الثــورة التــي لــم يتــح لهــا أن ترتــب وضــع
أحــد وإن مــا رتــب فقــط هــو مقابــر الشــهداء التــي تشــهد عــى حجــم االســتهداف
لهــذا الشــعب.
وأضــاف « إن الوقــت اآلن ليــس وقــت مناصــب وأن املصلحــة الوطنيــة هــي التــي
جعلــت األولويــة يف إجتمــاع القــوى الوطنيــة كإجتمــاع أنصاراللــه وحلفائهــم واملؤتمر
وحلفائــه ووجــود ضامــن لهــذا التحالــف وان الــرف أن يكــون الجميــع يف جبهــات
املواجهــة والعــزة «.
وأكــد أن الثــورة نجحــت يف تأمــن الســاحة الداخليــة والصمــود يف مواجهــة تحالــف
أكثــر مــن  13دولــة تســتخدم أفتــك األســلحة والتكنولوجيــا الحديثــة يف إســتهداف
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اليمــن واســتقراره ،كمــا نجحــت الثــورة يف القضــاء عــى القاعــدة وداعــش والحفــاظ
عــى الســلم اإلجتماعــي وتقديــم نمــوذج راقــي فيهــا ألنهــا يف إطــار املتــاح وتحــت
أيــدي الثــوار واملجتمــع.
واســتعرض الرئيــس الصمــاد أبعــاد املؤامــرة االقتصاديــة عــى اليمــن واألزمــات
املتالحقــة للمشــتقات النفطيــة والغــاز وهــي الواقعــة مصادرهــا تحــت االحتــال
والعمــل الــدؤوب مــن أجــل توفرهــا واليمــن تحــت العــدوان والحصــار وحــدوث
مشــكلة إنقطــاع الرواتــب كواحــدة مــن صــور اســتهداف املجتمــع مــن قبــل العدوان
وهــي الحــروب املتوقعــة التــي تواجــه بهــا ثــورات التغيــر.
كمــا أكــد أهميــة اإللتفــات للجبهــة الداخليــة واحتياجــات الداخل..مذكــرا بالجرعــة
التــي أراد الفــار هــادي تمريرهــا ،مهــددا بانهيــار اإلقتصــاد الوطنــي إذا لــم تمــر
بعــد  53عامــا مــن عمــر الثــورة وال زال اإلقتصــاد ضعيــف ومنهــك نتيجــة تدخــل
الســعودية وهيمنتهــا عــى كل يشء وعــى القــرار ومصالــح اليمــن والتــي جعلــت
ســفريها يف واشــنطن الجبــر يعلــن حينهــا يف مــارس 2015م أن الحــرب عــى اليمــن
أعــد لهــا منــذ ســتة أشــهر أي بعــد ثــورة  21ســبتمرب التــي أســقطت الهيمنــة
الســعودية واألمريكيــة.
وأشــار إىل مــا نتــج عــن املطالبــات أثنــاء مؤتمــر الحــوار بدمــج عــدد مــن منتســبي
اللجــان الشــعبية يف األمــن الــذي كان مســيطرا عليــه مــن قبــل عــي محســن األحمــر
والفرقــة وقــوى حــزب اإلصــاح الذيــن انســحبوا مــن املؤسســات صبيحة الـــ  21من
ســبتمرب يف ســيناريو كان معــدا لــه أن تكــون صنعــاء كعــدن وأن تســقط الدولــة إال
أن اللجــان الشــعبية كانــت الســباقة يف الحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة وهــو الــدور
الــذي قوبــل بالرفــض ورفــض دمــج أي عــدد مــن اللجــان الشــعبية يف املؤسســة
األمنيــة بتوجيهــات مــن الســفري االمريكــي والســفرية الربيطانيــة حينهــا والســفري
الســعودي.
وذكــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن العــدو بحــث عــن أي مــرر إلعــان الحرب
إال أن الثــورة لــم تغــر أي يشء وتركــت السياســة الخارجيــة ومــن طعنوهــا يف الظهــر
وأدوات التحريــض عــى إقتحــام الســفارات حتــى وصلــوا إىل املحــك وإعــان العــدوان
دون أي مــرر.
وأكــد أهميــة اإللتفــاف حــول الثــورة ليتوقــف العــدوان ويعلــن املجتمــع خســارة
العــدوان لرتليونــات الــدوالرات يف ســبيل إســتهداف الجبهــة الداخليــة وإســتهداف
اليمــن وشــعبه وحريتــه واســتقالله وتضحيــات الشــعب اليمنــي يف كل املناطــق وهــي
الثــورة التــي انطلقــت مــن الشــعب واىل الشــعب.
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فيمــا أشــار رئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي إىل أهميــة هــذا اللقــاء لتــدارس الوضــع
الحــايل ومــا وصــل إليــه العــدوان مــن إجــرام بحــق الشــعب اليمنــي وكل القبائــل
التــي أصبــح لهــا ثــأر مــع دول العــدوان.
وأكــد بــن حبتــور أن القبيلــة ســتظل صمــام األمــان يف اليمــن وأنهــا مثلــت عــر
التاريــخ أســاس االنجــاز الحضــاري واإلنســاني واإلســامي ..وقــال « إن مــا يحــدث
اليــوم هــو تجســيد لهــذا الزخــم االنســاني يف مقاومــة الغــزاة ومــا أثبتتــه القبيلــة
اليمنيــة مــن مركزيــة الفعــل يف ظــل غيــاب كثــر مــن الرشائــح األخــرى وتــايش دور
أخــرى».
وتطــرق إىل دور حكومــة اإلنقــاذ يف الحفــاظ عــى املؤسســات كــي ال تضعــف أو
تنهــار بفعــل العــدوان والحصــار املفــروض عــى اليمــن ..مهنئنــا املواطنــن يف
شــمال الوطــن وجنوبــه ورشقــه وغربــه بمناســبة أعيــاد الثــورة اليمنيــة  21و 26
ســبتمرب و 14اكتوبــر والتــي كانــت كلهــا محطــات لتجديــد شــباب الثــورة والعمــل
عــى انجــاز مــا لــم يتحقــق مــن أهــداف الثــورات اليمنيــة.
وأشــار الدكتــور بــن حبتــور إىل الوضــع الحــايل ومــا يمثلــه مــن مفــرق طــرق يف
نيــل اليمــن إلســتقالل قــراره أو اإلســتمرار يف حالــة اإلرتهــان لــدول العــدوان.
ولفــت إىل مــا تعانيــه القبائــل اليمنيــة يف الجنــوب التــي يتواجــد ممثلوهــا يف القاعــة
ويعــرون عــن املعانــاة التــي يعانــون منهــا وخاصــة مــن املحتــل اإلمارتــي الــذي
يحــاول أن يهــن القبيلــة يف جنــوب اليمــن لكــر إرادة القبيلــة واليمنيــن وهــو مــا
لــن يتحقــق لوجــود قبائــل لــن تقبــل هــذا الضيــم عــى اإلطــاق.
وبــن رئيــس الــوزراء مــا أصبحــت عليــه املليشــيات يف جنــوب اليمــن مــن التصــارع
يف األزقــة وتقاطعــات الطــرق يف صــورة مــن صــور املــروع الســعودي يف اليمــن
والــذي ينفــذ عــر مشــيخة اإلمــارات وبحمايــة بريطانيــة أمريكيــة.
وقــال» مــن هنــا ومــن القــر الجمهــوري ومــن بــن القبائــل اليمنيــة نقــول أننــا
لــن نســتكني وســنحرر كل شــر مــن أرايض الجمهوريــة اليمنيــة «.
مــن جانبــه أعــرب الشــيخ ضيــف اللــه رســام يف الكلمــة التــي ألقاهــا باملناســبة
عــن التربيــكات لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى وأعضــاء املجلــس بمناســبة
أعيــاد الثــورة ونجــاح املجلــس الســيايس يف إدارة البــاد يف ظــل تداعيــات العــدوان
ومؤامراتــه عــى الجبهــة الداخليــة.
وأشــار إىل التعامــل املبنــي عــى التكامــل بــن القيــادة والقبائــل ومــا أكــدت عليــه
القيــادة السياســية دومــا مــن املرجعيــة القبليــة يف كل األحــوال وخاصــة أن القبائــل
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يتحقــق بهــا كل اإلنتصــارات للشــعب اليمنــي.
وأكــد ضيــف اللــه رســام عــى جهوزيــة القبائــل ومشــائخها يف مواجهــة العــدوان..
مشــرا إىل التضحيــات الجســيمة التــي يقدمهــا املشــائخ وأبنــاء القبائــل يف عمــوم
املحافظــات وصربهــم كمــا كل الشــعب اليمني عــى كل الظــروف القاســية والتحديات.
وشــدد عــى وحــدة الصــف الوطنــي وأن الخيــار الــذي أجمعــت عليــه قبائــل اليمــن
الوفيــة هــو اإلنتصــار وفــا ًء للثــورات اليمنيــة وتجديــد روحهــا ..الفتــا إىل أهميــة أن
يلحــق أي عمــل انجــاز وتحقيــق أهــداف وتفعيــل مؤسســات الدولــة وقطــع دابــر
الفســاد واملفســدين.
وأكــد رئيــس مجلــس التالحــم القبــي أهميــة تعزيــز دور القبيلــة يف رفــد الجبهــات
بالرجــال والعتــاد وأن يكــون يــوم اإلحتفــال بثــورة  21ســبتمرب يومــا للقبيلــة
اليمنيــة ويومــا للتوجــه للجبهــات ..الفتــا إىل رضورة ترجمــة دعــوة رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى إىل صلــح عــام بــن القبائــل وفــق وثيقــة الــرف القبليــة وقواعــد
الصلــح القبــي وتشــكيل لجــان مــن قبائــل اليمــن لإلهتمــام كل بســاحته وقبيلتــه
وتأمينهــا ودعــم الجيــش واالمــن واللجــان الشــعبية يف مواقعهــم يف الجبهــات.
وكان الشــيخ محمــد املقــداد قــد قــرأ عــى الحضــور قاعــدة الصلــح القبــي التــي
إجتمــع عليهــا وأقرهــا مشــائخ وحكمــاء اليمــن والتــي أكــدت عــى ثبــات القبائــل
اليمنيــة عــى النهــج االســامي وقواعــد وأســاف وأعــراف األجــداد الحميــدة
واملنســجمة مــع مبــادئ الديــن الحنيــف والقيــام ضــد كل مــن يبتغــي اإلفســاد بــن
النــاس أو إحــداث الشــقاق.
وأعلنــت قاعــدة الصلــح صلحــا عامــا شــامال رشيفــا نظيفــا بــن كل أبنــاء الوطــن
بحســب أســاف وأعــراف القبائــل وتأجيــل الخالفــات والنزاعــات املســتعصية
والثــارات مــع حفــظ حقــوق كل االطــراف املعنيــة فيهــا حتــى ينتهــي العــدوان
والعمــل عــى فــرز وتصنيــف القضايــا عــر لجــان مختصــة.
وأكــدت قاعــدة الصلــح التــزام املوقعــن عليهــا بتأمــن الســاحات بمــا فيهــا القــرى
والعــزل واملخاليــف ومــا إليهــا وأنهــا مؤمنــة بأمــان اللــه وضمــان أهلهــا مــن أي
إعتــداءات أو اخرتاقــات أو إحداثــات تخــل باالمــن واالســتقرار وحســب مــا تنــص
عليــه قواعــد الضمــان واألمــان والحفــظ والصــون وأن تقــوم كل قبيلــة بتأمــن
ســاحتها.
واتفــق املوقعــون عــى الوثيقــة بتجديــد الثوابــت واألعــراف بمــا فيهــا قواعــد
التهجــر لتأمــن تحــركات النــاس ومتطلبــات الحيــاة العامــة وترســيخ مبــادئ وقيــم
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االخــوة والصحــب والوحــدة واإلخــاء واللحمــة الوطنيــة وتهجــر العاصمــة وعواصــم
املحافظــات واملديريــات والتجمعــات الســكانية واملرافــق التابعــة لهــا واألســواق
والســبل الرباطــة فيمــا بينهــا.
واعتــرت الوثيقــة كل مــن يرتكــب عمــا يخــل بــأي مــن بنــود هــذه القواعــد أو
تعــاون مــع العــدوان أو ســاعده أو تســر عليــه أو أعانــه بــأي طريقــة ،متســاوي
معــه يف اإلثــم وملبــس بالجــرم والعــار والعيــب األســود وأن كل القبائــل والدولــة يــد
واحــدة عليهــم.

الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع
[/24سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات
املســلحة يف القــر الجمهــوري بصنعــاء اليــوم وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد
نــارص العاطفــي.
ويف اللقــاء أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا تحققــه وزارة الدفــاع مــن
إنجــازات نوعيــة يف مختلــف املجــاالت يف ميــدان املواجهــة وكــذا مــا أنجزتــه مــن
قــدرة يف مواجهــة التصعيــد الــذي خطــط لــه العــدوان الســعودي األمريكــي مؤخــرا
يف عــدد مــن الجبهــات وصــوال إىل اســتهداف الجبهــة الداخليــة.
وأكــد أن مــا تقــوم بــه وزارة الدفــاع وكوادرهــا ومختلــف الدوائــر يف هــذه املرحلــة
مــن تاريــخ اليمــن هــو الــدور الوطنــي املتوقــع منهــا والــذي أراد العــدوان وتحالفــه
اســتهدافه منــذ وقــت مبكــر ،إال أن الوطنيــة الصادقــة والنابعــة مــن اإليمــان الحقيقي
الــذي يتمتــع بــه الجيــش واللجــان الشــعبية وقيــادة الدفــاع هــي مــن غــرت املعادلة
وكانــت حجــر الزاويــة يف كل اإلنتصــارات وصــوال إىل اإلنتصــار الكبــر الــذي يعمــل
عليــه كل الشــعب اليمنــي.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الفخــر واالعتــزاز بمــا تحققــه القــوة
الصاروخيــة مــن إنجــازات نوعيــة يف مجــال الــردع اإلســراتيجي والــذي أصبــح
يطــال كل دول العــدوان وصــوال إىل تأمــن اليمــن والشــعب اليمنــي مــن املعتديــن.
فيمــا اســتعرض وزيــر الدفــاع مســارات املواجهــات يف الجبهــات ومــا تحقــق مــن
إنجــازات عــى مســتوى الجبهــات الداخليــة وجبهــات الحــدود والوضــع اإلســراتيجي
للمعركــة مــع العــدوان والتكتيــك الــذي ينتهجــه الجيــش واللجــان الشــعبية بــإرشاف
القيــادة السياســية ورعايتهــا.
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وأكــد اللــواء العاطفــي جاهزيــة كل الوحــدات القائمــة عــى مواصلــة العمــل عــى مــا
تــم مــن إنجــازات نوعيــة ومنهــا التصنيــع الحربــي والقــوة الصاروخيــة والدفــاع
الجــوي والتعبئــة والتحشــيد والدعــم املعنــوي املســتند إىل الوعــي الشــعبي العــام يف
مواجهــة العــدوان الظالــم عــى اليمــن والحصــار غــر املســبوق عــى شــعب بأكملــه
منــذ ثــاث ســنوات.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي ممثلي أحزاب اللقاء املشرتك
[/27سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بممثــي أحــزاب اللقــاء املشــرك.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة املســتجدات السياســية والعســكرية واألمنيــة واملوقــف
الــدويل مــن العــدوان عــى اليمــن وتطــورات تصعيــد العــدوان يف مختلــف الجبهــات
والجهــود املبذولــة مــن أجــل تحصــن الجبهــة الداخليــة ومــا تــم يف هــذا الصــدد.
وتطــرق اللقــاء إىل اآلليــات الكفيلــة بتطويــر التكامــل والتشــارك يف العمــل الســيايس
بــن كل األحــزاب واملكونــات السياســية واملؤتمــر الشــعبي العــام وأنصــار اللــه
واللقــاء املشــرك مــن أجــل رفــع الكفــاءة يف العمــل الســيايس واإلجتماعــي واســتثمار
كامــل طاقــات األحــزاب والتنظيمــات السياســية الوطنيــة.
وأكــد اللقــاء أهميــة تعزيــز التواصــل بــن املكونــات السياســية يف مواجهــة تطــورات
األوضــاع وتصعيــد العــدوان واإلســتفادة مــن شــبكات العالقــات الداخليــة والخارجية
ألحــزاب اللقــاء املشــرك وكــذا األحــزاب والتنظيمــات السياســية املناهضــة للعــدوان.
كمــا أكــد اللقــاء أهميــة التعامــل مــع املرحلــة القادمــة وفــق متطلباتهــا مــن أجــل
الوفــاء بالتضحيــات التــي تقــدم وبمــا يحقــق أهــداف الثــورات اليمنيــة وعــودة
الحيــاة السياســية إىل طبيعتهــا قبــل العــدوان ،وتقييــم تجــارب األحــزاب يف املواجهــة
الوطنيــة املســتمرة مــع قــوى اإلعاقــة واإلســتهداف املتواصــل ضــد الشــعب اليمنــي.
وثمــن اللقــاء عاليــا مــا يبذلــه أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية مــن تضحيــات
يف ســبيل الحفــاظ عــى الوطــن وســيادته وكرامــة أبنائــه يف صــورة متكاملــة
تجســد تضحيــات الشــعب اليمنــي الــذي يــرب أروع األمثلــة يف الصمــود والصــر
والتحــدي ..الفتــا إىل أن الشــعب اليمنــي يواجــه عــدوان لــم يمــر عــى شــعب مثلــه
وهــو مــا يجســد حالــة الوعــي املتقــدم يف كافــة النواحــي السياســية واإلجتماعيــة
والثقافيــة التــي وصــل إليهــا أبنــاء اليمــن.
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وشــدد اللقــاء عــى أهميــة وحــدة الجبهــة السياســية بــن املكونــات والتنظيمــات
السياســية يف مواجهــة تحديــات العــدوان وتداعياتــه والرؤيــة الواحــدة مــن أجــل
مســتقبل اليمــن الحــر واملســتقل وتعزيــز الجبهــة الداخليــة والبنــاء الجمعــي عــى
كل مــا يتحقــق مــن إنجــازات وإتفاقــات وتفاهمــات فيهــا.
وجــدد اللقــاء التأكيــد عــى الثقــة الكبــرة يف العقــول اليمنيــة التــي تديــر تحديــات
املرحلــة منــذ أول ايــام العــدوان ومــا قبلهــا وقدرتهــا عــى اإلســتمرار يف مواجهــة
كل املراحــل القادمــة بالحكمــة والعقــل والتكامــل والتشــارك والثبــات عــى املبــادئ
الوطنيــة التــي تهــون يف ســبيلها كل التضحيــات.

الرئيس الصماد يلتقي وزير اخلدمة املدنية
[/27سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء وزيــر الخدمــة املدنيــة والتأمينــات طــال عقــان.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة آليــة العمــل الخاصــة بتطويــر القطاعــات يف الــوزارة
وفــق آليــة عمــل حكومــة اإلنقــاذ واملشــاريع االســتثمارية املتعلقــة باملؤسســة العامــة
للتأمينــات.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمــا تقدمــه الــوزارة وقطاعاتهــا مــن نموذج
يف األداء الوظيفــي واملهنــي يف هــذه املرحلــة الهامــة مــن تاريــخ اليمــن التــي واجهــت
فيهــا الوظيفــة العامــة ومؤسســات الدولــة أكــر هجمــة وتحــدي يمكــن أن تتعــرض
لــه مؤسســات أي بلد..ونــوه بالجبهــة القويــة التــي مثلهــا كل موظــف وموظفــة يف
مؤسســات الدولــة مــن خــال اســتمرارهم يف العمــل ومواجهــة اســتهداف املؤسســات
والوظيفــة العامــة مــن قبــل العــدوان وأدواتــه.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير الصناعة والتجارة
[/27سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم وزيــر الصناعــة والتجــارة عبــده بــر.
ويف اللقــاء أكــد رئيــس املجلــس األعــى أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه الــوزارة
ومؤسســاتها يف هــذه املرحلــة ومــا تحقــق مــن نجاحــات طــوال الفــرة املاضيــة
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وأهميــة البنــاء عليهــا وتعزيزهــا يف هــذه املرحلــة الحساســة مــن تصعيــد العــدوان.
وأشــار إىل رضورة العمــل وفــق التشــارك والتكامــل مــع القطــاع الخــاص الوطنــي
الــذي يقــدم الكثــر مــن التضحيــات يف ســبيل اســتقرار الســوق اليمنيــة ووفــرة
الســلع األساســية بدرجــة رئيســية.
وجــرى خــال اللقــاء مناقشــة مــا تــم إنجــازه مــن برنامــج عمــل الــوزارة وفــق
خطــة حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي واألولويــات املتمثلــة يف تأمــن الســوق اليمنيــة
وخاصــة يف الســلع الرئيســية واحتياجــات عامــة املواطنــن والحفــاظ عــى اإلســتقرار
الســلعي والســعري والتموينــي.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس ووكالء جهاز األمن القومي
[/27سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس جهــاز األمــن القومــي اللــواء عبــد الــرب جرفــان ووكالء
الجهــاز.
ويف اللقــاء أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــاألدوار الوطنيــة واإلنجــازات
النوعيــة التــي يحققهــا الجهــاز وكادره الوطنــي املؤهــل الــذي تجلــت كفاءتــه
ومهارتــه يف اإلنجــازات النوعيــة التــي تتحقــق دومــا يف مواجهــة العــدوان الســعودي
األمريكــي ومحاوالتــه اســتهداف الجبهــة الداخليــة واألمــن والســكينة العامــة.
وأكــد أهميــة اإلســتفادة مــن كافــة الكــوادر الوطنيــة يف هــذا املضمــار والبنــاء عــى
التكامــل املجتمعــي يف األمــن القومــي الــذي يجعــل مــن خــال وعــي املواطنــن
حراســا يقظــن عــى مصالحهــم ومصالــح وطنهــم يف الحــارض واملســتقبل.
وأطلــع رئيــس جهــاز األمــن القومــي ووكالء الجهــاز رئيــس املجلــس الســيايس األعىل
عــى آخــر إنجــازات الجهــاز ومــا يعمــل عليــه يف هــذه املرحلــة مــن مهــام ملواجهــة
التحديــات املتواصلــة بالرغــم مــن إســتهداف الجهــاز وبنيتــه التحتيــة بسلســلة
مــن غــارات طــران العــدوان وخاصــة بعــد اإلنجــازات املحققــة مــن قبــل الجهــاز
واملتمثلــة يف ضبــط خاليــا تخريبيــة وتجسســية تقــدم دعمــا لوجســتيا للعــدوان
الســعودي األمريكــي.
وأكــدوا إســتمرار العمــل وتطويــر القــدرات ومعالجــة املشــكالت أوال بــأول..
مســتعرضني اإلمكانــات املتاحــة ومــا يتطلبــه الجهــاز مــن دعــم مــن القيــادة
السياســية وتكامــل األدوار واألعمــال مــع املؤسســات ذات العالقــة.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل بعثة املنتخب الوطني
للناشئني لكرة القدم
[/30سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور عضــو املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي ،بعثــة
املنتخــب الوطنــي للناشــئني لكــرة القــدم الــذي تأهــل إىل نهائيــات كأس أمــم أســيا
للناشــئني يف إنجــاز كبــر للكــرة اليمنيــة.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف اللقــاء الــذي حــره وزيــر الشــباب
والرياضــة حســن زيــد ووزيــر اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات جليــدان حمــود
جليــدان ورؤســاء االتحــادات واألنديــة الرياضيــة ،عــن ســعادته بلقــاء املنتخــب
الوطنــي للناشــئني وبعثتــه الفنيــة واإلداريــة واملــدرب الذيــن حققــوا نجــاح وانتصــار
مــرف يليــق باليمــن.
وأكــد الثقــة الكبــرة بــكل مــن يمثلــون اليمــن يف هــذه املحافــل اإلقليميــة والدوليــة
والفعاليــات الرياضيــة املختلفــة وحصدهــم للصــدارة وهــو االنتصــار واألداء الراقــي
الــذي سيســتمر مســتقبال.
وأشــار الرئيــس الصمــاد إىل قــدرة املنتخــب والفــرق اليمنيــة عــى تجــاوز الفــارق
الكبــر مــع املنتخبــات األخــرى وهــو مــا يؤكــد قــدرة اإلنســان اليمنــي عــى التغلــب
عــى التحديــات والتصــدر رغــم الظــروف الراهنــة جــراء العــدوان والحصــار.
ونــوه إىل البعــد الوطنــي الــذي جســده املنتخــب يف تشــكيلته الجغرافيــة الوطنيــة وما
عكســه ذلــك عــى املجتمــع ورفــع لهامــات الشــعب اليمنــي عاليــا ..مؤكــدا أهميــة أن
يبنــى عــى هــذا اإلنجــاز واإلســتمرار يف تطويــر قــدرات الفريــق ليكــون معــرا عــن
اليمــن واالســتمرار يف حصــد املراكــز املتقدمــة.
ودعــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رجــال املــال واألعمــال إىل تبنــي األنديــة
الرياضيــة وعــودة الــدوري الكــروي واســتمرار النشــاط الريــايض واأللعــاب والتعبــر
عــن روح اليمــن الخالقــة واملبدعــة.
فيمــا عــر وزيــر الشــباب والرياضــة عــن الشــكر والتقديــر لبعثــة املنتخــب وأبطالها
األفــذاذ الذيــن حققــوا هــذا االنتصــار يف هــذا الوقــت العصيب..معربــا عــن شــكره
لــكل مــن ســاهم يف هــذا اإلنجــاز ويف مقدمتهــم رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
الــذي تابــع باهتمــام أحــوال املنتخــب ومبارياتــه والحــرص عــى االلتقــاء بالعبــي
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املنتخــب وبعثتــه وتكريمهــم ،منوهــا بجهــود الجهــاز الفنــي واإلداري واإلعالمــي
للمنتخــب وللمــدرب وكل أبطــال املنتخــب.
ولفــت إىل أن مــا قدمــوه ومــا ســيقدمونه مــن بطــوالت وإنجــازات مســتقبلية رســالة
ســام وتوحيــد لجهــود اليمنيــن يف مواجهــة العــدوان.
وأشــاد وزيــر الشــباب والرياضــة بجهــود أمــن عــام املجلــس املحــي بأمانــة
العاصمــة أمــن جمعــان ،ومديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد يف دعــم
املنتخــب وكــذا رجــال األعمــال الوطنيــن ورؤســاء األنديــة الرياضيــة.
وكان رجــل األعمــال يحيــى الحبــاري قــد حيــا املنتخــب الوطنــي للناشــئني بمــا
حققــه مــن إنجــاز ..مذكــرا بمــا حققــه اليمــن يف التصفيــات املؤهلــة لــكأس العالــم
2003م ،ومــا تــى ذلــك مــن اســتهداف للمنتخــب وكــرة القــدم اليمنيــة.
وأكــد عــى أهميــة تعزيــز الــروح الوطنيــة واالســتثمار فيمــا تحقــق بمــا يمكــن
املنتخبــات الوطنيــة مــن تحقيــق االنتصــارات لليمــن ..معربــا عــن شــكره للمــدرب
محمــد خــدام ودوره يف تأهيــل املنتخــب وطاقــم املنتخــب.
بــدوره عــر رئيــس بعثــة املنتخــب الوطنــي للناشــئني الكابتــن احمــد مهــدي
ســالم عــن الشــكر للشــعب اليمنــي الــذي وقــف وراء هــذا الفــوز الكــروي ملنتخــب
الناشــئني الــذي وصــل إىل نهائيــات كأس آســيا للناشــئني ..مشــرا إىل أهميــة إعطــاء
األولويــة للمنتخبــات الوطنيــة يف جميــع األلعــاب.
وكــرم رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ومعــه عضــو املجلــس ســلطان الســامعي
ووزيــر الشــباب والرياضــة وأمــن املجلــس املحــي بأمانــة العاصمــة ،بعثــة املنتخــب
بالــدروع والجوائــز العينيــة والشــهادات التقديريــة ملــا حققــوه مــن إنجــاز يف هــذه
الظــرف الــذي تمــر بهــا اليمن..حــر اللقــاء مديــر مكتــب الرئاســة محمــود الجنيــد
ووكالء وزارة الشــباب والرياضــة.

الرئيس الصماد يلتقي رؤساء اإلحتادات واألندية الرياضية
[/30سبتمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور عضــو املجلــس ســلطان الســامعي ووزيــر الشــباب
والرياضــة حســن زيــد ووزيــر اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات جليــدان حمــود جليدان
وبعثــة املنتخــب الوطنــي للناشــئني ،رؤســاء اإلتحــادات واألنديــة الرياضيــة للوقــوف
عــى وضــع األنديــة والبطــوالت الرياضيــة املحليــة ووضــع االتحــادات الرياضيــة.
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ويف اللقــاء أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة تفعيــل األلعــاب الرياضيــة
املختلفــة وإبــراز األنشــطة املتميــزة واملهــارات واإلبداعــات الشــابة والخالقــة املعــرة
عــن صمــود وعــزم أبنــاء الشــعب اليمنــي وإرادة القائمــن عــى األنشــطة والفعاليــات
الرياضيــة رغــم شــحة اإلمكانيــات التــي غلبتهــا العزيمــة واإلرادة.
وأشــار إىل أهميــة أن يكــون إنجــاز منتخــب الناشــئني بدايــة وأســاس لنشــاط
ســنوي ومســتمر حافــل باألنشــطة الرياضيــة املتنوعــة التــي تســهم يف كشــف اإلبــداع
واالبتــكار والتفــوق الــذي يزخــر بــه املجتمــع اليمنــي الفتــي.
وجــدد الرئيــس الصمــاد التأكيــد عــى أهميــة تفعيــل األنشــطة واالتحــادات الرياضية
والــدوري الريــايض العــام ..الفتــا إىل مــا حققــه أبطــال الناشــئني وقبلهــم أبطــال
الفروســية وغريهــم يف الفعاليــات واألنشــطة اإلقليميــة والدوليــة والــذي يــدل عــى
عظمــة الشــعب اليمنــي وشــبابه وناشــئيه والرياضيــن والرياضيــات يف مختلــف
املجــاالت.
كمــا جــدد الدعــوة لرجــال املــال واألعمــال والــركات إىل تبنــي األنديــة واألنشــطة
الرياضيــة وخلــق التنافــس االيجابــي وتكامــل األدوار بــن املؤسســات املعنيــة
واالتحــادات الرياضيــة ..مؤكــدا دعــم املجلــس الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ
الكامــل لتعزيــز النشــاط الريــايض الوطنــي والبنــاء.
وعــر األخ صالــح الصمــاد عــن الشــكر إلتحاد كــرة القــدم وأبطــال منتخب الناشــئني
لكــرة القــدم والبعثــة الوطنيــة والطاقــم اإلداري والفنــي والتدريبــي للمنتخــب ومــا
حققــوه مــن إنجــاز كثمــرة مــن ثمــار جهــود وزارة الشــباب والرياضــة واتحــاد
كــرة القــدم واملؤسســات املســاندة.
كمــا عــر عــن األمــل يف حصــد املنتخبــات الوطنيــة يف مختلــف األلعــاب املراكــز
املتقدمــة بتضافــر الجهــود وتكاملهــا مــع وزارة الشــباب والرياضــة.
فيمــا عــر وزيــر الشــباب والرياضــة عــن الشــكر لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى
وأعضــاء املجلــس وحكومــة اإلنقــاذ والداعمــن للنشــاط الريــايض مــن رجــال املــال
واألعمــال.
وأشــاد بــدور اتحــاد كــرة القــدم عــى جهــوده يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي يمــر
بهــا الوطــن ..مشــرا إىل اإلنجــاز الــذي تحقــق يف الوقــت الراهــن بفــوز منتخــب
الناشــئني ومــا عكســه ذلــك مــن توحيــد ملشــاعر اليمنيــن ووحدتهــم وتجديدهــم
األمــل بيمــن الغــد بشــبابه وتجاوزهــم للصعوبــات التــي واجهتهــم كإنعــكاس ملــا
تواجهــه اليمــن مــن حصــار وعــدوان ،وملــا مثلــوه مــن بشــائر للســام والوحــدة
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الوطنيــة.
ونــوه الوزيــر زيــد بــدور الشــباب ومــا يقدمونــه صــورة إبداعيــة تؤكــد قدرتهــم يف
التغلــب عــى التحديــات وتجديــد روح ســبتمرب ورســم البســمة عــى شــفاه كل يمنــي.
حــر اللقــاء مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد ووكالء وزارة
الشــباب والرياضــة ،ورئيــس مجلــس التالحــم القبــي ضيــف اللــه رســام وعــدد مــن
رجــال األعمــال.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي مدير عام منظمة اهلجرة
الدولية
[/03أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور عضــو املجلــس محمــد النعيمــي ،مديــر عــام منظمــة
الهجــرة الدوليــة ويليــام اليس ســوينج والوفــد املرافــق لــه الــذي يــزور اليمــن حاليــا.
ويف اللقــاء عــر الرئيــس الصمــاد عــن شــكره وتقديــره لجهــود منظمــة الهجــرة
الدوليــة عــى مســتوى العالــم وجهودهــا يف اليمــن وتعــدد أوجــه نشــاطها اإلنســاني
وخاصــة يف ظــل إســتمرار العــدوان الســعودي األمريكــي عــى اليمــن والــذي تجــاوز
 30شــهرا مســببا الكثــر مــن األرضار واألذى بحــق املدنيــن والبنيــة التحتيــة ونــزوح
املاليــن مــن مناطقهــم ،باإلضافــة إىل مــا أحداثــه مــن كــوارث إنســانية.
وأشــار إىل مــا يتطلبــه الجانــب اإلنســاني مــن دعــم وأنشــطة مــن قبــل املنظمــات
التــي تعمــل يف الحقــل اإلنســاني بمســئولية وحيــاد وشــفافية ملواجهــة األرضار التــي
تلحــق يوميــا باملواطنــن املدنيــن يف كل املحافظــات جــراء غــارات الطــران الســعودي
األمريكــي واملجــازر التــي ترتكــب بحقهــم والتــي طالــت مصــادر الــرزق والعيــش
واملنــازل.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل األرضار الناتجــة عــن اإلجــراءات العدوانية
التعســفية التــي تمثلــت يف نقــل البنــك املركــزي اليمنــي وإيقــاف رصف رواتــب مــا
يزيــد عــن مليــون ومائتــي ألــف موظفــا يعيلــون عــرة ماليــن نفــس ،ممــا ضاعف
مــن البطالــة وإنتقــال أماكــن الســكن والعيــش وإســتمرار األرضار اإلنســانية البالغــة
جــراء إســتمرار إغــاق مطــار صنعــاء يف ســابقة وانتهــاك للقانــون اإلنســاني الــدويل.
وأكــد أن إغــاق مطــار صنعــاء الــدويل مثــل مشــكلة إضافيــة يف عرقلــة وصــول
عــرات اآلالف مــن اليمنيــن إىل وطنهــم األم ،ممــا تســبب يف تهديــد حياتهــم
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وســامتهم فضــا عــن وفــاة الكثــر مــن املحتاجــن للســفر للعــاج يف الخــارج أو
عــودة املــرىض إىل الداخــل ..مذكــرا بتعرقــل ســفر العــرات مــن جرحــى جريمــة
ومجــزرة الصالــة الكــرى منــذ عــام خــارج البــاد بعــد تلقيهــم للعــاج وعــدم
قدرتهــم يف العــودة.
وأشــار إىل مــا يتعــرض لــه املغرتبــن اليمنيــن يف الخــارج مــن إنتهــاكات وتهديــد
ملصالحهــم وحياتهــم وخاصــة يف بعــض دول الخليــج.
وأكــد األخ صالــح الصمــاد الحــرص عــى تســهيل أعمــال ومهــام منظمــة الهجــرة
الدوليــة وتجــاوز الصعوبــات التــي يفرضهــا العــدوان الغاشــم والظالــم عــى اليمــن
بمــا يكفــل تنفيــذ أنشــطتها وبرامجهــا يف اليمــن خاصــة وأن اليمــن كان وال يــزال
البلــد املضيــاف الــذي حققــت فيــه املنظمــات الدوليــة نجاحــات غــر مســبوقة إىل
مــا قبــل العــدوان والحصــار الجائــر الــذي أثــر عــى اليمــن واليمنيــن وأنشــطة
املنظمــات الدوليــة وهــدد مــا يزيــد عــن  25مليــون يمنــي باألمــراض واملجاعــة
واألوبئــة واملــوت.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن أملــه يف أن تكــون املنظمــات اإلنســانية
ســفريا لليمــن يف الخــارج بعــد مــا فــرض عليــه مــن حصــار إعالمــي وســيايس غــر
مســبوق وصــل للعــام الثالــث عــى التــوايل ..منوهــا بجهــود منظمــة الهجــرة الدوليــة
وكل املنظمــات الدوليــة التــي تعمــل عــى تخفيــف الضغــط عــى الشــعب اليمنــي.
فيمــا أشــار عضــو املجلــس الســيايس األعــى محمــد النعيمــي إىل رضورة إهتمــام
املنظمــة باملهاجريــن اليمنيــن يف الخــارج وتلمــس معاناتهــم وتأمــن حيــاة الذيــن
يرغبــون يف العــودة إىل اليمــن منهــم ومــن العالقــن يف الخــارج والذيــن تفــرض عليهم
ســبل العــودة املحــدودة املــرور بمناطــق خطــرة تهــدد حياتهــم بالتصفيــة واالحتجاز
واإلخفــاء القــري ومصــادرة املمتلــكات.
ولفــت إىل مــا تشــهده كثــر مــن املناطــق التــي أعلنــت كمناطــق منكوبــة وال تلقــى
اإلهتمــام بأحوالهــا وســكانها والنازحــن منهــا يف ظل إســتمرار اســتهدافها وســاكنيها
كحــرض وميــدي ونهــم وغريهــا.
مــن جانبــه أوضــح مديــر عــام منظمــة الهجــرة الدوليــة ،أهــداف زيارتــه إىل اليمــن
يف هــذا التوقيــت واللقــاء برئيــس املجلــس الســيايس األعــى ورئيــس حكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي وعــد مــن الــوزراء املعنيــن يف الحكومــة للوقــوف عــى الوضــع اإلنســاني
املتفاقــم يف اليمــن.
وأشــار إىل أن مــن مهــام الزيــارة بحــث ســبل تحقيــق أعــى دعــم ممكــن يف الجانــب
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اإلنســاني ورفــع كفــاءة األعمــال املتعلقــة بمســاعدة النازحــن والالجئــن وتقديــم
املســاعدات ملــا يقــارب مــن ثالثــة مليــون نــازح يف املحافظــات اليمنيــة وتقديــم
الدعــم للمتدفقــن عــى الســواحل اليمنيــة مــن أفريقيــا.
ولفــت ســوينج إىل إســتمرار نشــاط منظمــة الهجــرة الدوليــة يف اليمــن ومــا حققتــه
املنظمــة مــن انجــازات عــى املســتوى املحــي والــدويل وتقديــم العــون للنازحــن
والالجئــن ..معــرا عــن الشــكر واالمتنــان ملــا تلقــاه املنظمــة يف اليمــن مــن دعــم
ومســاندة وتســهيل أعمالهــا وأنشــطتها.
وتطــرق إىل إحتياجــات تطويــر عمــل املنظمــة يف الفــرة الراهنــة وأهميــة تكامــل
العمــل بــن املنظمــة والجهــات ذات العالقــة يف اليمــن ملتابعــة وتقييــم األوضــاع
اإلنســانية ..مؤكــدا إســتمرار املنظمــة يف تقديــم كافــة أشــكال الدعــم اإلنســاني
بحســب نشــاطها وبرامجهــا.
حرض اللقاء رئيس دائرة املنظمات الدولية بوزارة الخارجية يحيى السياغي.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس جملس الوزراء
[/04أكتوبر ]2017/صنعاء – سبأ:
أســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء ،رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور.
كــرس اللقــاء ملناقشــة اإلجــراءات والتدابــر التــي تعمــل عليهــا حكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي إلنجــاح العــام الــدرايس الجديــد ومــا يواجهــه مــن صعوبــات وإشــكاليات
بســبب العــدوان والحصــار الســعودي األمريكــي عــى بالدنــا منــذ ثــاث ســنوات.
وتطــرق اللقــاء إىل املســتجدات اإلقليميــة والدوليــة ونتائــج تقييــم املرحلــة الســابقة
مــن عمــل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي.
كمــا ناقــش اللقــاء جهــود حكومــة اإلنقــاذ يف مواجهــة تصعيــد العــدوان واســتهدافه
للجبهــة الداخليــة ومفاقمــة األزمــة االقتصاديــة عــى كافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي
جــراء اســتهدافه للبنــك املركــزي واملــوارد االقتصاديــة األساســية.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عدد من مشائخ وحكماء
ومثقفي وعلماء حمافظة تعز
[/04أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور عضــو املجلــس محمــد النعيمــي ،ورئيــس الــوزراء الدكتــور
عبــد العزيــز بــن حبتــور ووزيــر الخدمــة املدنيــة والتأمينــات طــال عقــان ورئيــس
مجلــس التالحــم القبــي الشــيخ ضيــف اللــه رســام ،عــدد مــن مشــائخ وحكمــاء
وأعيــان ووجهــاء ومثقفــي وعلمــاء محافظــة تعــز.
ويف اللقــاء ألقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كلمــة ،فيمــا
يــي نصهــا:
الحمد لله رب العاملني وصىل الله وسلم عىل سيدنا محمد وعىل آله الطاهرين
أوال ً نرحــب بكــم جميعـاً ،وأهـاً وســهالً بإخوتنــا ،وأبنائنــا ،ومشــايخنا ،ووجهائنــا،
وعلمائنــا ،وعقــال محافظــة تعــز يف أغلــب مديرياتهــا يف هــذا اللقــاء.
نشــكركم عــى تحمــل عنــاء الســفر والوصــول إىل العاصمــة صنعــاء لحضــور هــذا
اللقــاء ،الــذي نأمــل أن يكــون اللقــاء األول يف هــذه املرحلــة ،ونــوا ًة للقــاءات أخــرى
تكــون أكثــر توســعا ً وأن تظــم جميــع الرشائــح وجميــع املعنيــن باعتبــار تعــز
تتعــرض ملؤامــرة كبــرة ونحــن مقبلــون عــى عيــد ثــورة الرابــع عــر مــن أكتوبــر
التــي كان لتعــز أيض ـا ً دو ٌر بــار ٌز فيــه كبوابـ ٍ
ـة لتحريــر الجنــوب.
ونأمــل إن شــاء اللــه أن تكــون هــي البوابــة املقبلــة لتحريــر الجنــوب بعــد أن يتــم
تحريــر مــا تــم اســتقطاعه مــن قبــل قــوى االحتــال يف هــذه املحافظــة األبيــة.
كمــا تعرفــون أيهــا اإلخــوة هنــاك نقلــة كبــرة يف الواقــع بمحافظــة تعــز ،فبعــد أن
كان العــدوان يلتهــم كل شــهر ،كل شــهرين ،وكل مرحلــة مديريــة أو أكثــر ،ويقضــم
أرايض مــن محافظــة تعــز فقــد تــم تثبيــت الوضــع بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل،
وتــم اســتقرار خطــوط الدفــاع ،وبــإذن اللــه تعــاىل وبهــذا اللقــاء وبلقــاءات أخــرى
نســتطيع أن ننســق عمـاً كبــرا ً واســراتيجيا ً بــن أبنــاء املحافظــة وقيــادة املنطقــة
ـال عديــدة لالنتقــال مــن وضــع الدفــاع إىل وضــع
والســلطة املحليــة للقيــام بأعمـ ٍ
الهجــوم ،وتحريــر كل املحافظــة وكل اليمــن ،وهــذا اللقــاء ومــا ســيتلوه ســيكون
بدايـ ً
ـة النتعــاش العمــل االجتماعــي والســيايس والثقــايف الــذي يمثــل رافــدا ً كبــرا ً ألي
عمــل عســكري أو أمنــي.
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إن تركيــز العــدوان عــى محافظــة تعــز التــي ظلمــت ظلمـا ً كبــرا ً مــن قبــل بعــض
ساســتها كان كبــرا ً ورهانــا ً مهمــا ً بالنســبة لهــم ،لكــن أبناءهــا يختلفــون عــن
بعــض ساســتها الذيــن ذهبــوا إىل الريــاض حتــى يف تلــك املناطــق التــي تحــت وطــأة
االحتــال ال زال هنــاك الكثــر والكثــر بــل نســتطيع أن نقــول األغلــب مــن أبنائهــا
أحــراراً ،وإنمــا ســاء بهــم الحــال وفــرض عليهــم أن يســلموا أو يرضــوا باألمــر
الواقــع بســبب بطــش وظلــم وتســلط أولئــك الذيــن ال يملكــون قيم ـاً ،وال يملكــون
مرشوعـا ً وقــد شــاهدنا نمــاذج ســيئة جــداً ..جــداً ..حصلــت يف بعــض مناطــق تعــز
التــي وطأتهــا أقــدام االحتــال.
لــو كانــوا يملكــون مرشوع ـا ً ولــو كانــوا يملكــون حلم ـا ً لتحقيــق حلــم أبنــاء هــذا
الشــعب التخــذوا طرقـا ً أكثــر دبلوماســية ،فاملفــرض عــى مــن يملــك مرشوعـا ً حتــى
ولــو كان مرشوعـا ً وهميـا ً يتشــدق بــه أمــام اآلخريــن أنــه يقــدم نمــاذج حتــى ولــو
دخــل إىل منطقــة أو إىل حــارة -يســميها كمــا يقولــون انقالبــن أو مــن هــذا الطــرف
أو مــن ذلــك الطــرف -أن يمثــل أنموذجـا ً يف التســامح ،يف األخــاق ،يف التعامــل الطيب
حتــى يشــجع اآلخريــن لالنتمــاء ملرشوعــه ،لكــن ملجــرد أن يدخلــوا حــار ًة أو زقاقـا ً أو
شــارعا ً يرتكبــون فيــه أبشــع الجرائــم يف ســفك الدمــاء والذبــح والســحل وكل تلــك
الجرائــم التــي ال نســتطيع أن نحصيهــا والتــي ربمــا جمعــوا فيهــا كل فنــون القتــل
التــي حصلــت عــى أيــدي القاعــدة وداعــش يف كل بقــاع الدنيــا.
هــذا يــدل عــى أنهــم ال يملكــون مرشوعـاً ،وال يملكــون قيمـاً ،وال يملكــون أخالقـا ً كل
مــا يملكونــه هــو تدمــرا ً وهدمـاً ،تدمــرا ً لهــذا الشــعب ولهــذه املحافظــة األبيــة التي
كانــت وســتضل حــارض ًة يف املشــهد اليمنــي يف كل املجــاالت السياســية والثقافيــة
واالجتماعيــة واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة.
أمــا أولئــك الذيــن يف الريــاض ومــن يأتمــرون بأمرهــم يف داخــل مدينــة تعــز هــم
ليســوا مــن أبنــاء تعــز ألن اللــه يقــول« :ومــن يتولهــم منكــم فإنــه منهــم» يعنــي
تشــابهت قلوبهــم ،هــم نفــس املنهجيــة الصهيونيــة ،هــم عــى نفــس منهجيــة داعش.
أولئــك الذيــن ارتمــوا يف أحضــان الخــارج وهــم قلــة قليلــة ،وأؤكــد لكــم بــإذن اللــه
تعــاىل وبتكاتــف جهودكــم وباإلضافــة إىل بقيــة اإلخــوة مــن أبنــاء محافظــة تعــز إىل
جانــب الجيــش واللجــان الشــعبية ســرون الكثــر بــل الغالــب مــن أبنــاء املناطــق
التــي وطأتهــا أقــدام االحتــال ســرحبون بوصــول الجيــش واللجــان ،وســتحصل
نقلــة بــإذن اللــه تعــاىل يف اســتعادة وتحريــر مــا وطأتهــا أقــدام االحتــال؛ ألن
العــدوان اعتمــد أســلوب الخــداع ،وأســلوب التغريــر الــذي حصــل مــن قبــل أولئــك
ومــا كانــوا يحلمــون بــه إىل أن جعلــوا بعــض مناطــق تعــز سـ ً
ـاحة ومرسحـا ً للفوىض
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ولالختــاالت األمنيــة ،وتلــك الجرائــم والبطــش التــي فرضــت عــى الكثــر االستســام
لألمــر الواقــع ،وســرونهم حارضيــن بقــوة عندمــا تتهيــأ الظــروف.
تعــز ســتكون وبــإذن اللــه تعــاىل ،ومهمــا كان حجــم االســتهداف ،ومهمــا كان حجــم
املؤامــرة ،ومهمــا كان حجــم املعانــاة التــي يعانيهــا أبنــاء املحافظــة خاصـ ً
ـة ،وأبنــاء
الشــعب اليمنــي عامــة فســتضل بــإذن اللــه بوابــة التحريــر للمحافظــات الجنوبيــة
التــي وطأتهــا أقــدام االحتــال والذيــن مثلــوا أيضــا ً فيهــا نماذجــا ً أســوأ ربمــا
ممــا يحصــل يف تعــز أو مثلهــا ،وهــذا يــدل عــى أن العــدوان ال يملــك مرشوعـا ً إنمــا
يملــك فــوىض وقاعــد ًة وداعــش ويريــد أن تبقــى اليمــن سـ ً
ـاحة لرمــي قاذوراتهــم
مــن القاعــدة وداعــش واملتشــددين والجماعــات اإلرهابيــة ليأمــن العــدوان ودولــه
ســاحتهم ولكنــه ســرتد يف يــوم مــن األيــام وبــاال ً عليــه.
كمــا أكــدت لكــم أننــا نكــن كل االحــرام واإلجــال ألبنــاء هــذه املحافظــة األبيــة
وســنبذل كل مــا بوســعنا إن شــاء اللــه مــع أبنائهــا جنبـا ً إىل جنــب يف تقديــم املتــاح
املمكــن مــن الخدمــات.
ونحــن يف هــذه املرحلــة ،ويف هــذا الظــرف الحســاس الــذي نعيــش فيــه العــدوان
والحصــار ينبغــي أن نقــول مــن هنــا ومــن بــن أبنــاء محافظــة تعــز األبيــة أننــا
يجــب أن نكــون بمســتوى املســئولية ،وبمســتوى التحــدي يف كل مؤسســات وهيئــات
وأجهــزة الدولــة.
نحــن يف مرحلــة حساســة وخطــرة وال ينبغــي لرجــال الدولــة وللقائمــن عليهــا إال
أن يكونــوا باملســتوى الــذي يحلــم بــه شــعبهم الــذي صــر وعانــى وكابــد الكثــر.
نحــن يف مرحلــة بــإذن اللــه تعــاىل ســنبذل مــا بوســعنا إلصــاح الوضــع اإلداري
واملــايل ،واإلصالحــات االقتصاديــة ،فهــذا الشــعب ال يليــق بــه إال أن يحكمــه ويمثلــه
إال خـ ّ
ـر ،مــن يعمــل ألجلــه بنزاهــة وضمــر حــي.
لقــد قلنــا يف مثــل هــذا املــكان ويف ذكــرى عــام عــى تأســيس املجلــس الســيايس
أننــا بــإذن اللــه تعــاىل ســنميض بمســتطاعنا مــن اإلصالحــات .وعلينــا أن ال نســتمع
ألولئــك املناكفــن يف اإلعــام ،ويف شــبكات التواصــل االجتماعــي ،فلدينــا أجهــزة
قضائيــة ،ولدينــا أجهــزة رقابيــة ،ولدينــا مكافحــة فســاد ،ولدينــا مجلــس ســيايس
أعــى ،ورئاســة وزراء ينبغــي أن ينزلــوا وأن يحاســبوا الجميــع ،وأن يكــون هنــاك
حســاب وعقــاب للجميــع مــن عنــد صالح الصمــاد ،إىل عنــد أصغــر موظــف يف الدولة،
حتــى هــؤالء القائمــن عــى املؤسســات الذيــن بأيديهــم اإلمكانيــات ليــس مســموحا ً
أن يجلســوا عــر شاشــات التلفــاز وعــر شــبكات التواصــل االجتماعــي ،وكل واحــد
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يزايــد عــى اآلخــر ويريــد أن يقــال أنــه هــو الوطنــي وأنــه املهتــم بقضايانــا.
إنــي أوجــه األجهــزة الرقابيــة ومكافحــة الفســاد أن ينزلــوا ويمارســوا أعمالهــم
ويســألوا هــذا ،وهــذا و ملــاذا؟ مــن أيــن لــك هــذا؟ ومــن أيــن حصلــت عــى هــذا؟
وأيــن ذهبــت بهــذا؟ وملــاذا فعلــت هــذا؟ وأن يرفعــوا أعمالهــم إىل الــرأي العــام دون
تحــرج إطالق ـا ً مــن الشــفافية ومــن املكاشــفة وفــق األطــر القانونيــة والدســتورية
بعيــدا ً عــن املزايــدات يف اإلعــام ســوا ًء مــن هــذا الوزيــر املحســوب عــى األنصــار أو
مــن هــذا الوزيــر املحســوب عــى املؤتمــر أو عــى حلفائهــم.
يجــب أن تتفعــل األجهــزة القضائيــة ،واألجهــزة الرقابيــة ،ومكافحــة الفســاد حتــى
يعلــم الشــعب إن كان هنــاك تقصــر أو إن كانــت هــذه هــي اإلمكانيــات املتاحــة التــي
اســتطعنا توفريهــا يف ظــل العــدوان ،ويف ظــل الحصــار ،أمــا أن يكــون هنــاك مزايــدة
يف وســائل اإلعــام ،ويف القنــوات الفضائيــة ،ويف شــبكات التواصــل االجتماعــي،
والشــعب يتضــور جوعـا ً واملوظفــون لهــم أكثــر مــن عــام بــدون رواتب ،فســيفهمون
أن هنــاك اختالسـاً ،وأن هنــاك رسقـاً ،وأن هنــاك نهبـاً ،وأن هنــاك فســادًا ،ومــن حــق
الشــعب أن يصيــح ،ومــن حقــه أن يثــأر إذا كان هــذا حاص ـاً.
لكــن عندمــا تتحــرك األجهــزة املعنيــة لتقــوم بدورهــا وتتحقــق مــن كل القضايــا
التــي تطــرح ومــن كل القضايــا التــي فيهــا خــاف فينبغــي أن ال يكــون هنــاك
تحســس ،وأي وزيــر ،أو أي رئيــس ،أو أي عضــو يف املجلــس الســيايس أو يف الحكومــة
يتحســس مــن الشــفافية ومــن النزاهــة ،ومــن املســاءلة فليذهــب غــر مأســوف عليه.
يجــب أن تنــزل األجهــزة الرقابيــة وهــي فرصــة ربمــا لــم تحصــل مثلهــا مــن قبــل
أن يكــون هنــاك توجــه مــن القيــادة السياســية واملجلــس األعــى والحكومــة لتفعيــل
األجهــزة الرقابيــة وإســنادها.
عــى كل األجهــزة الرقابيــة أن تنــزل وتتحــرك وتقــوم بدورها ومــن يعــرض طريقها،
نعــد يقينـا ً أن ال يمــر عــى اعرتاضــه أربعــة وعرشيــن ســاعة إال وقــد رحل غــر آبهني
بــه كائنــا ً مــن كان ،فــإذا قرصتــم فالتقصــر ســيكون منكــم وستحاســبون أنتــم
كأجهــزة مســئولة ،ونحــن ســنقف معكــم بــكل ثقلنــا وبــكل مــا نملــك.
يجــب أن ال نســمح إطالق ـا ً بــأن تهــدر إمكانيــات هــذا الشــعب ،ويجــب أن يســتفاد
مــن كل اإلمكانيــات املتاحــة حتــى يصــل للنــاس الحــ ُّد املتــاح واملمكــن يف هــذه
الظــروف.
أيهــا اإلخــوة األعــزاء ..نحــن ال نســتطيع أن نقــول كل يشء يف هــذا اللقــاء .أنــا أقــرح
بــإذن اللــه تعــاىل أن يتــم الرتتيــب للقــاء قــادم موســع أكــر يشــرك فيــه جميــع
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اإلخــوة القائمــن عــى العمــل مــن أبنــاء محافظــة تعــز وبالــذات اإلخــوة يف املجلــس
الســيايس األعــى ،واإلخــوة يف الحكومــة ،وأن يتــم إن شــاء اللــه اإلعــداد بالتنســيق مــع
قيــادة املحافظــة للتهيئــة والتنســيق ألعمــال اســراتيجية يف املســتقبل يمكــن بــإذن
اللــه تعــاىل أن تفــي إىل التعجيــل برفــع املعانــاة عــن أبنــاء هــذه املحافظــة األبيــة.
كمــا نأمــل أن يكــون هنــاك تحــرك قــوي وواســع للحشــد والتعبئــة الحتفــاالت
الرابــع عــر مــن أكتوبــر والثالثــن مــن نوفمــر حســب الربامــج املعــدة والتــي
تقرهــا لجنــة االحتفــاالت.
كلنــا أمــل ،كلنــا ثقــة أنكــم أنتــم أصحــاب املواقف ،وبــإذن اللــه تعــاىل ســيأتي اليوم
الــذي تعــود تعــز إىل أناقتهــا ومدنيتهــا وثقافتهــا وتكــون فع ـاً مدينــة السياســة،
ومدينــة الثقافــة ،واالقتصــاد وتتحــرر مــن هــذه األوبئــة ومــن هــذه القــاذورات التــي
أتتنــا بهــا دول الخليــج ،والتــي أرادت أن تجعلهــا سـ ً
ـاحة للــراع والفــوىض.
لكم كل الشكر والتقدير ولإلخوة القائمني عىل هذا اللقاء.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمــة الســلطة املحليــة ملحافظــة تعــز التــي ألقاهــا وكيــل املحافظــة عبــد اللــه أمــر
أشــارت إىل مــا يمثلــه هــذا اللقــاء يف هــذه الظــروف الحساســة مــن رســالة قويــة عىل
وحــدة الجبهــة الداخليــة وتماســكها يف مواجهــة العــدوان الغاشــم.
ولفــت إىل مــا تمثلــه أعيــاد الثــورات اليمنيــة وحلــول العيــد الـــ  54لثــورة الـــ 14
مــن أكتوبــر مــن أهميــة تجســد نضــاالت الشــعب اليمنــي وتضحياتــه وقدرتــه عــى
مقاومــة تحالــف الــر والعــدوان ..منوهــا بصمــود وتضحيــات محافظــة تعــز يف
مواجهــة العــدوان ومخططاتــه.
وأكــد عبــد اللــه أمــر عــى قيــم الســام واملحبــة والتكامــل والتعايــش التــي ترتبــط
بالوعــي اليمنــي وتجعــل الوطن فــوق كل اعتبــار والتغلــب عــى كل املؤامــرات ..مذكرا
بمــا تحقــق يف التفاهمــات األخــرة لتعزيــز تماســك الجبهــة الداخليــة.
وأشــاد بمــا يســطره أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية مــن بطــوالت يف مواجهــة
قــوى الغــزو والعــدوان والتــي تمثــل مصــدر فخــر لــكل أبنــاء الوطــن وكــذا مــا
تمثلــه مــن قيــم التضحيــة والفــداء يف ســبيل الدفــاع عــن الوطــن.
فيمــا أكــد أمــن عــام املجلــس املحــي بمديريــة املخــا األنــي قاســم زيــد ،اســتمرار
الصمــود والثبــات يف مواجهــة العــدوان ومخططاتــه عــى الوطــن بشــكل عــام
ومديريــات الســاحل بشــكل خاص..الفتــا إىل األوضــاع الصحيــة واملعيشــية بمحافظــة
تعــز وأهميــة تضافــر الجهــود الرســمية والشــعبية ملعالجتهــا.
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واســتنكر صمــت املجتمــع الــدويل إزاء مــا يتعــرض له الشــعب اليمنــي مــن انتهاكات
ومجــازر وحصــار جائــر ..مؤكــدا أن الجرائــم التــي يرتكبهــا تحالــف العــدوان لــن
تســقط بالتقــادم وســيتم مالحقــة مرتكبيهــا حتــى تحقــق العادلــة.
حــر اللقــاء وكيــل محافظــة تعــز أمــن حميــدان ،وأعضــاء املكاتــب التنفيذيــة
واإلداريــة باملحافظــة.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس حكومة االنقاذ الوطني ووزير الصحة
[/08أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس حكومــة االنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور
ووزيــر الصحــة العامــة والســكان الدكتــور محمــد ســالم بــن حفيــظ بحضــور
مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد.
واطلــع رئيــس الــوزراء رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى مــا تــم اتخــاذه مــن
تدابــر واجــراءات تضمــن اســتقرار العمليــة التعليميــة وانطــاق العــام الــدرايس
الجديــد بحســب املوعــد املعلــن مــن وزارة الرتبيــة والتعليم..موضحــا املعالجــات
األنيــة ملواجهــة احتياجــات املعلمــن وســداد مــا يمكــن مــن الراتــب وفــق التفاهمــات
القائمــة بــن وزارة الرتبيــة والتعليــم ووزارة املاليــة ،وتخفيــف االعبــاء عــن املعلمــن
واملعلمــات جــراء توقــف رصف الرواتــب منــذ اكثــر مــن عــام نتيجــة اســتهداف
امريــكا للبنــك املركــزي اليمنــي واالقتصــاد الوطنــي يف اطــار العــدوان الســعودي
االمريكــي عــى اليمــن وتحويــل مرتبــات املوظفــن بمــا فيهــم املعلمــن واملعلمــات اىل
ورقــة ضغــط ســيايس عــى اليمــن مــن اجــل استســامه امــام العــدوان.
وتطــرق االجتمــاع اىل نتائــج أعمــال وزارة الصحــة يف مكافحــة االوبئــة واالمــراض
ومعالجــة القصــور يف الخدمــات الصحيــة الناجــم عــن اســتهداف البيئــة الصحيــة
والبنيــة التحتيــة مــن قبــل العــدوان الســعودي االمريكــي واملشــكالت واالختــاالت
الناجمــة عــن الضغــوط االداريــة والفنيــة عــى القطــاع الصحــي وتدابــر معالجتهــا
وحلهــا.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير الدفاع
[/08أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات
املســلحة اليــوم يف القــر الجمهــوري بصنعــاء وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد
نــارص العاطفي..جــرى خــال اللقــاء مناقشــة التطــورات امليدانيــة يف جبهــات
املواجهــة مــع العــدوان الســعودي األمريكــي ومرتزقتــه وتطــورات جبهــة الحــدود.
كمــا جــرى خــال اللقــاء مناقشــة آليــات تطويــر العمــل اإلداري والفنــي يف املؤسســة
العســكرية واملعالجــة التدريجيــة لــأرضار التــي الحقهــا العــدوان الســعودي
األمريكــي بالبنيــة التحتيــة للمؤسســة العســكرية.
وأشــاد اللقــاء بالبطــوالت واالنتصــارات الكبــرة التــي يحققهــا أبطــال الجيــش
واللجــان الشــعبية وكــذا إنجــازات التصنيــع الحربــي ووحــدة بحــوث القــوات
الصاروخيــة والدفــاع الجــوي.

منسق الشؤون اإلنسانية وأعضاء الفريق
الرئيس الصماد يلتقي ُ
القطري اإلنساني
[/08أكتوبر ]2017/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور عضــو املجلــس محمــد النعيمي ،منســق الشــؤون اإلنســانية
لألمــم املتحــدة يف اليمــن جيمــي ماكغولدريــك واألعضــاء الرئيســيني للفريــق ُ
القطــري
اإلنســاني باليمــن.
ويف اللقــاء الــذي حــره مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة محمــود الجنيــد ،ووزيــر
التخطيــط والتعــاون الــدويل عبــد العزيــز الكميــم ،ونائــب وزيــر الداخليــة اللــواء
عبــد الكريــم الخيوانــي ..أشــاد الرئيــس الصمــاد بمــا تقدمــه املنظمــات اإلنســانية
لألمــم املتحــدة يف اليمــن مــن خدمــات ســاهمت يف الحــد مــن تدهــور األوضــاع
املعيشــية والصحيــة والخدميــة واألمومــة والطفولــة جــراء اســتمرار العــدوان
الســعودي األمريكــي والحصــار الجائــر.
وأكــد عــى أهميــة اســتمرار العمــل وفــق آليــة الفريــق الواحــد والتكامــل يف معالجــة
وتذليــل الصعوبــات التــي تفرضهــا ظــروف العــدوان وتداعياتــه وتذليــل الصعوبــات
التــي تعيــق وصــول املســاعدات اإلنســانية إىل بعــض املناطــق وخاصــة التــي يتمركــز
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فيهــا مرتزقــة العــدوان.
وشــدد الرئيــس الصمــاد عــى رضورة تطويــر التواصــل البنــاء والرفــع أوال بــأول
باملشــكالت التــي تعيــق عمــل وتحــركات املنظمــات اإلنســانية والوصــول إىل الفئــات
املســتهدفة.
وأشــار وزيــر التخطيــط والتعــاون الــدويل إىل الــدور الحيــوي والهــام الــذي تقــوم به
منظمــات األمــم املتحــدة يف الجانــب اإلنســاني وإســهامها الفاعــل يف الحيــاة اليوميــة
ملاليــن اليمنيــن الواقعــن تحــت العــدوان الســعودي األمريكــي والحصــار الجائــر.
واســتعرض مــا تعمــل عليــه الــوزارة بالتعــاون مــع منظمــات األمــم املتحــدة مــن
اجــل مواكبــة احتياجــات الجانــب اإلنســاني وحــل اإلشــكاليات التــي تواجــه األعمــال
الروتينيــة لهــذه املنظمــات وأنشــطتها.
فيمــا اســتعرض منســق الشــؤون اإلنســانية لألمــم املتحــدة التطــورات الحاصلــة يف
مســار أعمــال الجانــب اإلنســاني واإلغاثــي وبرامــج وأنشــطة املنظمــات اإلنســانية..
مشــرا إىل األهميــة البالغــة يف هــذه املرحلــة لتعزيــز التنســيق بــن الجهــات الرســمية
واملنظمــات اإلنســانية ومــا يمكــن أن يســاعد يف توســيع املســاعدات اإلنســانية
واإلغاثيــة.
ولفــت إىل الصعوبــات التــي يعمــل الجميــع لتذليلهــا لزيــادة تمكــن قــدرات املنظمات
اإلنســانية وتطويــر أدائهــا وتزويدهــا باملدخــات البرشيــة واملاديــة الكفيلــة بتجويــد
األداء واســتمراره خــال هــذه الفــرة الحرجــة مــن الوضــع اإلنســاني يف اليمــن.
كمــا جــرى خــال اللقــاء تقديــم عــدد مــن املداخــات مــن قبــل ممثــي األجهــزة
الرســمية واملنظمــات اإلنســانية العاملــة يف اليمــن حــول برامــج العمــل والصعوبــات
التــي تواجههــا ،والســبل الكفيلــة بمعالجــة جوانــب القصــور وتطويــر األداء وحــل أي
إشــكاليات طارئــة قــد تواجــه العمــل اإلنســاني يف بالدنــا.
حــر اللقــاء نائــب مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة الدكتــور عبــد اللــه عــي أبــو
حوريــة ورئيــس الدائــرة السياســية يف املكتــب ســقاف الســقاف ورئيــس دائــرة
الســلطة املحليــة قاســم الحوثــي ووكيــل جهــاز األمــن القومــي العقيــد مطلــق
املرانــي.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي مشائخ ووجهاء عدد من
مديريات مأرب
[/08أكتوبر ]2017/صنعاء ـ سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم مشــائخ وأعيــان ووجهــاء عــدد مــن مديريــات محافظــة مــأرب
بحضــور وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي.
ويف اللقــاء عــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن ســعادته واعتــزازه بلقــاء
وجهــاء وأبنــاء قبائــل مــأرب األحــرار ..وقــال « إن أبنــاء مــأرب وخاصــة يف مديريــات
املواجهــة مــع العــدوان وقــوى الغــزو واالحتــال وكل أحــرار مــأرب فــوق املزايــدة
أو الشــبهات وأنهــم درع الوطــن الذيــن قدمــوا قوافــل الشــهداء والعطــاء الدائــم وأن
مــن يتهمهــم بداعــش والقاعــدة هــو مــن ينزعــج مــن مواقفهــم الوطنيــة اإليمانيــة
الصادقــة والخالصــة والنقيــة «.
وجــدد الرئيــس الصمــاد تأكيــده أن الوحــدة الوطنيــة تتطلــب حاليــا ومســتقبال
العمــل الدائــم مــن أجــل إســتكمال مــروع بنــاء اليمــن وتحــرره واســتقالله والــذي
يقــدم يف ســبيله كل هــذه التضحيــات ويف مقدمتهــا تضحيــات أبنــاء مــأرب.
وأشــار إىل مخططــات العــدوان الســعودي األمريكــي التــي تســتهدف الجبهــة
الداخليــة ويف املقدمــة القبيلــة اليمنيــة بأســاليب لــم تعــد خافيــة عــى أحــد مــن
الشــائعات إىل التوظيــف اإلعالمــي واختــاق األقــوال وإفتعــال األزمــات ،ممــا يتطلــب
العمــل بــروح الفريــق الواحــد واإلخــاص واإلنصــاف وتعزيــز الدســتور والقوانــن
التــي لــن يكــون فوقهــا أحــد.
فيمــا أكــدت مداخــات الحارضيــن أهميــة توحيــد الصفــوف وصــون الجبهــة
الداخليــة وتماســكها والحــزم يف مواجهــة مــن يحاولــون العبــث بالصــف الوطنــي
وتضحيــات دمــاء الشــهداء ومعالجــة املشــكالت الطارئــة والناتجــة عــن العــدوان
وأدواته..كمــا أكــدت املداخــات عــى وحــدة الجبهــة الداخليــة يف مواجهــة العــدوان
وإســتمرار الصمــود يف جبهــة مــأرب كمــا هــو يف غريهــا مــن الجبهــات بإعتبــار ذلــك
الخيــار اإليمانــي والوطنــي الــذي ال منــاص وال حيــاد عنــه.
وأشــادت مداخــات الحضــور بموقــف القيــادة السياســية مــن األوضــاع يف مــأرب
واإلهتمــام بهــا وبمــا تواجهــه مــن إشــكاليات واســتهداف دائــم والعمــل عــى معالجتها.
حرض اللقاء أمني رس املجلس السيايس األعىل الدكتور يارس الحوري.
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الرئيس الصماد يلتقي رئيس الوزراء ووزير الرتبية والتعليم
[/09أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء بحضــور عضــو املجلــس مهــدي املشــاط ،رئيــس الــوزراء
الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور ووزيــر الرتبيــة والتعليــم يحيــى الحوثــي.
وأقــر اللقــاء وضــع مرتبــات املعلمــن واملعلمــات ضمــن أولويــات عمــل املجلــس
الســيايس األعــى وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي ورصف نصــف راتــب مــع بدايــة العــام
الــدرايس الجديــد يف مــدارس التعليــم العــام والــذي ســبق وأن اقــر أن يكــون يف
الخامــس عــر مــن أكتوبــر الجــاري.
وأشــاد اللقــاء بخــط الدفــاع الثانــي بعــد الجيــش واللجــان الشــعبية يف مواجهــة
العــدوان والحصــار واملتمثــل يف الــكادر الرتبــوي والتعليمــي مــن معلمــي ومعلمــات
اليمــن األحــرار الذيــن أنجــزوا عامــن دراســيني تحــت القصــف والحصــار مقدمــن
العــرات مــن زمالئهــم شــهداء يف املــدارس والوحــدات التعليميــة التــي طالهــا
القصــف وأنجــزوا عامــا دراســيا كامــا دون رواتــب ليتــوازى جهدهــم مــع إخوانهــم
املرابطــن يف الجبهــات عــى امتــداد الحــدود اليمنيــة والجبهــات الداخليــة.
وأكــد اللقــاء عــى أن املحــاوالت التــي تهــدف إىل اســتغالل معانــاة املعلمــن وغريهــم
مــن املوظفــن لــن تجــدي يف انقطــاع العمليــة التعليميــة ..داعيــا املعلمــن واملعلمــات
إىل االســتمرار يف العمليــة التعليمية..كمــا أكــد اللقــاء عــى أن حقوقهــم مضمونــة
واملعالجــات جاريــة إليجــاد حلــول كاملــة تضمــن حقــوق املعلمــن واملعلمــات وتقدير
جهدهــم طــوال الفــرة الســابقة واملســتقبلية.
وأشــار اللقــاء إىل أن االســتمرار يف أداء الواجــب التعليمــي املتــوازي مــع بطــوالت
الجيــش واللجــان الشــعبية يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي الــذي اســتمر
لعقــود خلــت يســتهدف العمليــة التعليميــة واملناهــج وكل مخرجــات التعليــم هــو
ركــن مــن أركان النــر الكبــر لليمــن والشــعب اليمنــي.
كمــا تطــرق اللقــاء إىل اإلجــراءات التــي اتخذتهــا وزارة الرتبيــة ملعاجلــة اإلشــكاالت
الناتجــة عــن العــدوان والحصــار يف املجــال التعليمــي والحلــول واملعالجــات التــي
جــرى االتفــاق عليهــا يف إطــار حكومــة اإلنقــاذ ملواجهــة الظــروف الصعبــة التــي يمر
معلمــي ومعلمــات الجمهوريــة جــراء اســتهداف العــدوان للبنــك املركــزي واالقتصــاد
الوطنــي بنقــل البنــك املركــزي وتشــديد الحصــار الــذي أثــر عــى املــوارد الرئيســية
للبــاد وغريهــا.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس الوزراء ووزير اخلارجية
[/09أكتوبر ]2017/صنعاءـ سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور عضــو املجلــس مهــدي املشــاط ،رئيــس مجلــس الــوزراء
الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور ووزيــر الخارجيــة املهنــدس هشــام رشف.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة املســتجدات املتعلقــة بربنامــج حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي
يف العالقــات الخارجيــة وكــر الحصــار الســيايس والدبلومــايس املفــروض عــى اليمن
مــن قبــل تحالــف العــدوان الســعودي األمريكــي منــذ ثــاث ســنوات.
وتطــرق اللقــاء إىل مســتجدات الوضــع اإلنســاني ودور املنظمــات الدوليــة يف تخفيــف
األعبــاء عــن املواطنــن الواقعــن تحــت تأثــر العــدوان والحصــار الــذي فاقــم
معاناتهــم ومشــكالت املنظمــات اإلنســانية وعــدم سالســة أعمالهــا جــراء إســتهداف
املطــارات واملوانــئ وإغــاق مطــار صنعــاء الــدويل.
وأشــاد اللقــاء بــاألدوار اإليجابيــة التــي يقــوم بهــا كثــر مــن املنارصيــن للقضيــة
اليمنيــة يف العالــم مــن أصدقــاء الشــعب اليمنــي.
واســتعرض اللقــاء التطــورات السياســية والجيوسياســية العامليــة وارتــدادات العدوان
عــى اليمــن وانكســار املــروع التدمــري يف ســوريا والعــراق وآثــار ذلــك حــارضا
ومســتقبال.

الرئيس الصماد يلتقي هيئة رئاسة جملس النواب
[/10أكتوبر ]2017/صنعاء -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور عضــو املجلــس ســلطان الســامعي ،هيئــة رئاســة مجلــس
النــواب يتقدمهــم رئيــس املجلــس األخ يحيــى عــي الراعــي.
جــرى خــال اللقــاء اســتعراض جــدول أعمــال جلســات املجلــس للفــرة الثانيــة مــن
الــدورة الثانيــة مــن دور اإلنعقــاد الســنوي الثانــي عــر ونتائــج جلســاته الســابقة،
والجهــود التــي يبذلهــا مجلــس النــواب يف مواجهــة الضغــوط والتحديــات التــي
يفرضهــا العــدوان الســعودي األمريكــي وخاصــة يف الجانــب اإلقتصــادي والتحديــات
اإلداريــة وكــر العزلــة والحصــار الســيايس واإلعالمــي عــى اليمــن.
ويف اللقــاء ثمــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الــدور الوطنــي لرئاســة مجلــس
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النــواب وأعضائــه األحــرار الذيــن كانــوا وســيظلون عنــد حســن ظــن الشــعب
اليمنــي بهــم يف كل املواقــف التاريخيــة التــي أراد القــدر أن تكــون أكربهــا وأعقدهــا
يف هــذه الفــرة التــي تواجــدت فيهــا هــذه الكوكبــة النيابيــة والترشيعيــة وحملــت
أمانــة هــذه املواجهــة والتحــدي.
وأكــد الرئيــس الصمــاد أن تكامــل األدوار بــن األجهــزة املمثلــة للرشعيــة الحقيقيــة
وغــر املنقوصــة ،كفيــل بدعــم الجهــد الــذي يتبلــور بدمــاء وأرواح الشــهداء والجرحى
واألرسى ،والشــعب اليمنــي الصابــر والصامــد لتحقيــق النــر الــذي يســتحقه اليمــن
والشــعب اليمنــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير اإلدارة احمللية
[/10أكتوبر ]2017/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم وزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي.
كــرس اللقــاء ملناقشــة آليــات العمــل التنفيذيــة لــوزارة اإلدارة املحليــة يف إطــار
برنامــج حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي وبرامــج الطــوارئ املتعلقــة بمواجهــة الوضــع
التعليمــي والصحــي.
وتطــرق اللقــاء إىل ســبل مواجهــة آثــار الســيول عــى الطــرق وأعمــال التدخــل
العاجــل ملعالجــة آثــار قصــف طــران العــدوان الســعودي األمريكــي الــذي يطــال
الطــرق والجســور ويفاقــم مــن معانــاة أبنــاء الشــعب اليمنــي يف ظــل اســتمرار
العــدوان والحصــار للعــام الثالــث عــى التــوايل.
حرض اللقاء وكيل وزارة اإلدارة املحلية لقطاع الوحدات اإلدارية محمد شوكت.

الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء
[/10أكتوبر ]2017/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم القائــم بأعمــال الســفارة الروســية بصنعــاء أندريــه ترشنوفــول.
ويف اللقــاء عــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن التقديــر لــدور روســيا يف إحالل
الســام يف العالــم ومحاربــة داعــش والقاعــدة وموقفهــا الدائــم مــن الســام يف اليمــن
والعمــل عــى تحقيقــه.
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وحمــل الرئيــس الصمــاد القائــم باألعمــال الــرويس نقــل تحياتــه والشــعب اليمنــي
للقيــادة والشــعب الــرويس الصديــق ودوام األمنيــات بالتقــدم واإلزدهــار.
مــن جانبــه جــدد القائــم باألعمــال الــرويس التأكيــد عــى موقــف روســيا اإلتحاديــة
مــن الســام يف اليمــن والقائــم عــى الحــوار والتفاهــم وكــذا موقــف روســيا مــن
الوضــع اإلنســاني يف اليمــن الــذي وصــل إىل حــدود مؤلــم للجميــع.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس جملس القضاء األعلى
[/11أكتوبر ]2017/صنعاء -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس مجلــس القضــاء األعــى القــايض أحمــد املتــوكل وأمــن عــام
املجلــس القــايض محمــد الرشعــي.
جــرى خــال اللقــاء إســتعراض اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس القضــاء لتفعيــل
أعمــال التقــايض والبــت يف القضايــا املعلقــة واملتأخــرة جــراء إســتهداف العــدوان
للمؤسســة القضائيــة.
وتطــرق اللقــاء إىل اإلشــكاالت الفنيــة واإلداريــة التــي تواجــه مجلــس القضــاء األعــى
والســبل الكفيلــة بحلهــا وكــذا مــا تــم انجــازه حتــى اآلن مــن أعمــال وترتيــب
أولويــات لعمــل املجلــس والبــت يف القضايــا وتطويــر أعمــال دوائــر املجلــس وبمــا
يتواكــب وطبيعــة املرحلــة التــي تمــر بهــا البــاد.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى الثقــة التــي يوليهــا وأعضــاء املجلــس
لقيــادة الســلطة القضائيــة يف مواجهــة متطلبــات املرحلــة والحفــاظ عــى اســتقالل
القضــاء وتطويــر تجربتــه يف البــاد.

الرئيس الصماد يلتقي حمافظ احلديدة
[/11أكتوبر ]2017/صنعاء -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم محافــظ الحديــدة حســن أحمــد هيــج.
ناقــش اللقــاء إحتياجــات محافظــة الحديــدة وأوضاعهــا الصحيــة والتعليميــة
والخدمــات العامــة وبرنامــج إدارة الطــوارئ باملحافظــة املســتهدفة مــن العــدوان
الســعودي األمريكــي.
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واســتعرض اللقــاء الوضــع اإلنســاني يف املحافظــة والتكامــل القائــم بــن الســلطة
املحليــة واملجتمــع ونخبــه الثقافيــة واإلقتصاديــة ملواجهــة اإلحتياجــات اإلنســانية
امللحــة يف مديريــات املحافظــة.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى علــن القيمــة الكبــرة التــي أضافهــا املجتمــع
يف محافظــة الحديــدة يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي رغــم قســاوة الهجمة
وصعوبــة الظــروف اإلقتصاديــة التــي يمــر بهــا املجتمــع يف الحديــدة وصمــوده
وتضحياتــه املتواصلــة ورفــد املجتمــع للجبهــات والصمــود األســطوري لليمــن
بصــورة شــاملة.
وأكــد أن أولويــة عمــل املجلــس فيمــا يخــص املحافظــة تتمثــل يف تخفيــف األعبــاء
عــن أبنــاء املحافظــة وحــل مشــكلة الكهربــاء وتزويــد املحطــات باملــازوت وتجــاوز
الصعوبــات التــي يفرضهــا العــدوان يف إطــار إســراتيجيته إلســتهداف املجتمــع
اليمنــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل هيئة رئاسة جملس النواب
وعدد من أعضاء اجمللس
[/14أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم ،بحضــور أعضــاء املجلــس الســيايس ،رئيــس مجلــس النــواب األخ
يحيــى الراعــي وهيئــة رئاســة املجلــس وعــدد مــن أعضــاء املجلــس ومحافظــي
املحافظــات.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة جوانــب التنســيق بــن أعضــاء مجلــس النــواب
والســلطة املحليــة يف املحافظــات عــى مســتوى املديريــات ملواجهــة اســتهداف العدوان
الســعودي األمريكــي للجبهــة الداخليــة بعــد فشــله عــى مــدى أكثــر مــن عامــن
يف الجبهــات العســكرية والحصــار الــري والبحــري وإغــاق املطــارات والحصــار
االقتصادي..وأشــاد الرئيــس الصمــاد بــدور رئاســة مجلــس النــواب وأعضائــه
الوطنيــن املخلصــن الذيــن تحملــوا أمانــة انتخابهــم مــن قبــل الشــعب اليمنــي
الحــر األبــي ويواجهــون مــع شــعبهم ومنتخبيهــم التحديــات والتحــدي املنصــب
عــى مجلــس النــواب وكــوادره واإلغــراءات والرتغيــب والرتهيــب مــن قبــل العــدوان
وتحالفــه الــذي يريــد أن تتحــول مؤسســات الدولــة إىل أداة تــدور يف فلكــه ويســتمر
اليمــن بــا قــدرات ومقــدرات وبــا اســتقالل.
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وأكــد أن أعضــاء مجلــس النــواب الوطنيــن الصادقــن مــع اللــه ووطنهــم وشــعبهم
يف هــذه املرحلــة الحاســمة مــن تاريــخ اليمــن قــد ســجلوا أســمائهم بأحــرف مــن
نــور وسيســتمرون يف العطــاء والصمــود واملواجهــة يف واحــدة مــن الجبهــات الهامــة
والكاملــة حتــى يتحقــق لليمــن وشــعبه االنتصــار الــذي يضحــي مــن أجلــه األبطــال
يف الجبهــات بدمائهــم وأرواحهــم وصمــد فيــه الشــعب اليمنــي عــى ظــروف ومعانــاة
لــم يمــر بهــا شــعب.
مــن جانبــه أشــار رئيــس مجلــس النــواب إىل التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه
املجلــس وأعضائــه واملغريــات التــي يســوقها العــدوان الســعودي األمريكــي للتأثــر
عــى مجلــس النــواب وكــوادره الوطنيــة ومــا قدمــه ويقدمــه األعضــاء مــن تضحيات.
وأكــد أن هــذا الظــرف اقتــى مــن كل عضــو حــر يف املجلــس أن يكــون عضــوا عــن
اليمــن يف الربملــان وممثــل للشــعب اليمنــي وأن ال يكــون ممثــا أو نائبــا عــن دائــرة
أو حــزب أو مكــون ســيايس.
وأشــار رئيــس مجلــس النــواب إىل أن األمانــة التاريخيــة وتضحيــات الشــعب تهــون
يف ســبيلها كل التضحيــات وتواجــه ألجلهــا كل التحديــات.
ولفــت األخ يحيــى الراعــي إىل مــا قدمــه عــدد مــن األعضــاء مــن نمــاذج حيــة للوفــاء
والوطنيــة والحريــة وحرصهــم عــى حضــور جلســات املجلــس ومنهــم مــن هــو يف
أشــد حــاالت املــرض أو عــى نقــاالت املستشــفيات لكــي يعــروا عــن حقيقــة موقــف
الشــعب اليمنــي مــن املعتديــن وحرصهــم عــى الوحــدة الداخليــة ووحــدة املوقــف
واملصــر.
وأقــر اللقــاء االســتمرار يف العمــل مــن أجــل تكامــل األدوار بــن القيــادة السياســية
وأعضــاء املجلــس ومحافظــي املحافظــات وممثــي الســلطة املحليــة ملــا مــن شــأنه
تعزيــز الجبهــة الداخليــة والصمــود الشــعبي والوطنــي وتفويــت الفرصــة عــى
املراهنــن عــى الجبهــة الداخليــة الوفيــة لتضحيــات أبنــاء اليمــن وشــهدائه األبــرار.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس جملس القضاء األعلى
[/15أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل االخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس مجلــس القضــاء االعــى القــايض احمــد املتــوكل ،ووزيــر
االدارة املحليــة عــي بــن عــي القيســي ،ورئيــس محكمــة اســتئناف امانــة العاصمــة
القــايض يحــي العنــي ،وعــدد مــن وجهــاء محافظــة حجــة.
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جــرى خــال اللقــاء مناقشــة الجهــود التــي قطعــت مــن اجــل اســتقرار محافظــة
حجــة وتفعيــل االجهــزة القضائيــة وحــل القضايــا العالقــة والتــي اراد العــدوان
وادواتــه االســتثمار فيهــا ملضاعفــة اســتهدافه ملحافظــة حجــة وابنائهــا الرشفــاء
االحــرار الذيــن نعتــد بموقفهــم املــرف يف الوقــوف ضــد العــدوان واالســتمرار
يف تقديــم كامــل الدعــم للجبهــات والحفــاظ عــى امــن واســتقرار املحافظــة ضــد
اشــكال االســتهداف غــر املســبوق الــذي شــهدته املحافظــة.
كمــا تطــرق اللقــاء اىل جهــود الســلطة املحليــة والشــخصيات االجتماعيــة واملشــائخ
والحكمــاء مــن ابنــاء املحافظــة يف تطبيــع االوضــاع يف املحافظــة التــي حولهــا العدوان
الســعودي االمريكــي اىل محافظــة مســتهدفة بــكل انــواع واشــكال االســتهداف
مضيقــا عــل ابنائهــا ســبل العيــش ومســتهدفا بنيتهــا واملصالــح العامــة لســكانها
والطــرق والجســور ومصــادر امليــاه مرتكبــا ابشــع املجــازر يف االســواق واملســاكن
ويف اوســاط املدنيــن.
واكــد اللقــاء عــى اهميــة تكامــل االدوار بــن االجهــزة القضائيــة والســلطة املحليــة
واملجتمــع يف معالجــة كافــة املشــاكل الناتجــة عــن العــدوان واالخــرى املعلقــة نتيجــة
تعثــر اعمــال مؤسســات الدولــة واملحاكــم والنيابــات خــال الفــرة املاضيــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل رئيس الوزراء ووزير اإلعالم
ورئيس حترير صحيفة اجلمهورية
[/21أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم رئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز بــن حبتــور
ووزيــر اإلعــام احمــد حامــد ورئيــس مجلــس إدارة مؤسســة الجمهوريــة رئيــس
تحريــر صحيفــة الجمهوريــة عبــد الســام جابــر وطاقــم الصحيفــة التحريــري
والفني..وهنــأ رئيــس املجلــس جمهــور صحيفــة الجمهوريــة والشــعب اليمنــي
بمناســبة عودتهــا للصــدور بعــد عامــان مــن التوقــف القــري نتيجــة إســتهداف
العــدوان املبــارش لهــا وملقدراتهــا وإمكانياتهــا.
وأعــرب عــن أملــه يف أن تكــون عــودة صحيفــة الجمهوريــة أقــوى وأكثــر تأثــرا يف
الشــارع الصحفــي اليمنــي ورافــدا مهمــا يف مواجهــة العــدوان الــذي فــرض حصــارا
شــامال عــى اليمــن ،كمــا شــن عدوانــا عــى الشــعب اليمنــي وفــرض حصــارا إعالميا
غــر مســبوق عــى مــا يحصــل يف اليمــن مــن مجــازر ودمــار كــي ال تنكشــف أهدافه
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وأهــداف عدوانــه الباغــي عــى اليمــن.
وأكــد الرئيــس الصمــاد أن صحيفــة الجمهوريــة ســتلقى كل الدعــم لتعــود إىل ســابق
عهدهــا مــن النفــاذ اإلجتماعــي والثقــايف يف املجتمــع اليمنــي كمؤسســة قدمــت صورة
مــن الصــور الناصعــة للجمهوريــة اليمنيــة والحــراك الثقــايف واإلبداعــي الــذي أســهم
بقــوة يف خلــق الوعــي العميــق بالتحــوالت الثقافيــة والسياســية واالجتماعيــة التــي
كان يمــر بهــا املجتمــع وخاصــة منــذ مطلــع األلفيــة.
مــن جانبــه أشــاد رئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز بــن
حبتــور بصحيفــة الجمهوريــة ..مشــرا إىل تاريخهــا العريــق وأثرهــا املمتــد ألجيــال
يف الثقافــة الوطنيــة وتحولهــا إىل مدرســة تخــرج منهــا عمالقــة يف الكلمــة والفنــون
وســاحة حــوار ثقــايف مهــم.
وتمنــى الدكتــور بــن حبتــور لصحيفــة الجمهوريــة يف ذكــرى تأسيســها الـــ  55وهي
تتغلــب عــى واحــدة مــن أكــر التحديــات التــي واجهــت اليمــن أن تعــود بكامــل
زخمهــا وعنفوانهــا إىل الشــارع الصحفــي اليمنــي املحتــاج لهــا بقــوة.
فيمــا قــدم وزيــر اإلعــام أحمــد حامــد رشحــا عــن واقــع الصحيفــة اليــوم ومــا
تعمــل عليــه الــوزارة مــع قيــادة الصحيفــة ومؤسســة الجمهوريــة حتــى تعــود
الصحيفــة إىل أفضــل ممــا كانــت عليــه.

الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع
[/22أكتوبر ]2017/صنعاء -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات
املســلحة اليــوم يف القــر الجمهــوري بصنعــاء وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد
نــارص العاطفــي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة التطــورات امليدانيــة يف جبهــات املواجهــة مــع العــدوان
الســعودي األمريكــي ومرتزقتــه وكــذا تطــورات جبهــة الحــدود.
وأشــاد اللقــاء بالبطــوالت واالنتصــارات الكبــرة التــي يحققهــا أبطــال الجيــش
واللجــان الشــعبية وكــذا إنجــازات التصنيــع الحربــي ووحــدة بحــوث القــوات
الصاروخيــة والدفــاع الجــوي.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عدد من مشائخ همدان
[/23أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بالقــر
الجمهــوري بصنعــاء عــدد مــن مشــائخ مديريــة همــدان بمحافظــة صنعــاء،
وبحضــور محافــظ صنعــاء الشــيخ حنــن قطينــة ورئيــس مجلــس التالحــم القبــي
الشــيخ ضيــف اللــه رســام.
جــرى خــال اللقــاء إســتعراض األوضــاع الراهنــة التــي يمــر بهــا الوطــن جــراء
اســتمرار العــدوان والحصــار ومحاوالتــه املســتمرة يف إســتهداف الجبهــة الداخليــة
وتمزيــق النســيج اإلجتماعــي للشــعب اليمنــي.
وأكــد اللقــاء أهميــة تضافر الجهــود الرســمية والشــعبية يف ســبيل تعزيــز االصطفاف
الوطنــي للتغلــب عــى التحديــات الراهنــة التــي يمــر بهــا الوطــن ،وإفشــال رهانــات
العــدوان ومخططاتــه التــي تســتهدف اليمــن أرضا وإنســانا.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــدور مشــائخ وأبنــاء ووجهــاء قبيلــة همدان
ومواقفهــا املرشفــة يف مختلــف املراحــل التــي مــر بهــا الوطــن وكــذا دورهــا البــارز يف
مواجهــة العــدوان وإفشــال مخططاتــه ومــا قدمتــه مــن قوافــل مــن الرجــال والدعــم
للمرابطــن يف جبهــات العــزة والرشف.
فيمــا أكــد مشــائخ همــدان وقــوف قبيلــة همــدان صفــا واحــدا يف مواجهــة العــدوان
واالســتعداد للتضحيــة يف ســبيل الدفــاع عــن الوطــن وعزتــه وكرامتــه وكذا االســتمرار
يف رفــد جبهــات العــزة والرشف..كمــا تطــرق اللقــاء إىل األوضــاع بمديريــة همــدان
واحتياجــات الرضوريــة خــال املرحلــة الراهنــة.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس جملس النواب ونائبه
[/28أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم ،بحضــور نائــب رئيــس املجلــس الدكتــور قاســم لبــوزة رئيــس
مجلــس النــواب األخ يحيــى عــي الراعــي ونائــب رئيــس املجلــس عبدالســام هشــول.
جــرى خــال اللقــاء الــذي حــره عضــو مجلــس النــواب رئيــس كتلــة املؤتمــر
الشــعبي العــام عــزام صــاح ،اســتعراض الجوانــب املتصلــة بعمــل املجلــس وســر
األداء خــال الفــرة املاضيــة فضــا عــن الصعوبــات التــي تواجــه العمــل والســبل
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الكفيلــة بتجاوزهــا ومعالجتهــا وفــق اإلمكانيــات املتاحــة.
وتطــرق اللقــاء إىل األدوار الوطنيــة التــي يضطلــع بهــا مجلــس النــواب خــال
املرحلــة الراهنــة يف تعزيــز جوانــب التنســيق ملواجهــة العــدوان ومخططاتــه التــي
تســتهدف الجبهــة الداخليــة بعــد فشــله عــى مــدى أكثــر مــن عامــن ونصــف يف
الجبهــات العســكرية والحصــار اإلقتصــادي وإغــاق املطــارات.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد بــدور رئاســة مجلــس النــواب وأعضائــه الوطنيــن الذيــن
تحملــوا رشف األمانــة واملســؤولية التــي منحهــا لهــم الشــعب اليمنــي وأعطاهــم
الثقــة مــن خــال انتخابهــم يف الربملــان للدفــاع عــن قضايــاه واملســاهمة يف تخفيــف
معاناتــه.
وأكــد أهميــة اضطــاع مجلــس النــواب وأعضائــه بدورهــم وواجبهــم الوطنــي يف
تبنــي املعالجــات الكفيلــة بتجــاوز التحديــات التــي يواجههــا اليمــن جــراء اســتمرار
العــدوان والحصــار.
مــن جانبــه أشــار رئيــس مجلــس النــواب إىل الصعوبــات التــي تواجــه عمــل املجلــس
وأعضائــه خــال املرحلــة الراهنــة ومــا قدمــه ويقدمــه األعضــاء مــن تضحيــات يف
ســبيل تجــاوز تلــك التحديــات.
ولفــت إىل األمانــة واملســؤولية التاريخيــة التــي تحملهــا املجلــس يف ظــل األوضــاع
الحاليــة التــي تمــر بهــا البــاد ومــا يقدمــه الشــعب اليمنــي مــن تضحيــات يف
مواجهــة غطرســة العــدوان ومخططاتــه اإلجراميــة يف مختلــف املحافظــات.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل رئيس الوزراء
[/28أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف القــر الجمهــوري
بصنعــاء اليــوم بحضــور عضــو املجلــس مهــدي املشــاط ،رئيــس مجلــس الــوزراء
الدكتــور عبــد العزيــز صالــح بــن حبتــور.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة الجوانــب املتعلقــة بربنامــج حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي
خــال الفــرة املاضيــة والســبل الكفيلــة بتجــاوز التحديــات التــي تعــرض ســر
العمــل يف مختلــف املســتويات وخاصــة يف الظــروف الراهنــة التــي تمــر بهــا البــاد
جــراء العــدوان والحصــار.
وتطــرق اللقــاء إىل األوضــاع اإلنســانية وجهــود الحكومــة يف تخفيــف األعبــاء عــى
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كاهــل املواطنــن جــراء تداعيــات وآُثــار العــدوان والحصــار املســتمر منــذ مــا يقارب
ثــاث ســنوات ومــا يقابلــه ذلــك مــن صمــود يف مختلــف االتجاهــات.
ويف اللقــاء أشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالــروح الوطنيــة والتعاطــي
املســئول لحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي يف أداء مهامهــا الجســيمة يف ظــل إســتمرار
العــدوان والحصــار ،والــدور الــذي تضطلــع بــه يف إيجــاد حلــول ومعالجــات تكفــل
الحفــاظ عــى اإلقتصــاد الوطنــي ومؤسســات الدولــة.
وأكــد دعــم املجلــس الســيايس األعــى للحكومــة يف التغلــب عــى كافــة التحديــات وبما
يكفــل إنجــاح مهامهــا خــال هــذه املرحلــة الحساســة والدقيقــة لتحقيــق تطلعــات
الشــعب اليمنــي بمــا يــوازي صمــوده األســطوري وتضحياتــه يف مواجهــة العــدوان
والدفــاع عــن اليمــن أرضــا وإنســانا.

الرئيس الصماد يستقبل وكيل األمني العام لألمم املتحدة والوفد
املرافق له
[/28أكتوبر ]2017/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وكيــل األمــن
العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية واالســتجابة الطارئــة مــارك لوكــوك والوفد
املرافــق لــه الــذي يــزور اليمــن حاليــا.
جــرى خــال اللقــاء الــذي حــره املمثــل املقيــم لربنامــج الغــذاء العاملــي بصنعــاء
اســتيفن أندرســون ومديــر مكتــب األوتشــا يف اليمــن جــورج خــوري ،مناقشــة جهود
األمــم املتحــدة يف الجانــب اإلنســاني واإلغاثــي باليمــن وكــذا األعمــال واألنشــطة التــي
يقــوم بهــا مكتــب األمــم املتحــدة بصنعــاء ملواجهــة آثــار الكارثــة اإلنســانية جــراء
اســتمرار العــدوان الســعودي األمريكــي والحصــار الجائــر منــذ أكثــر مــن عامــن
ونصــف.
واســتعرض اللقــاء نتائــج زيــارة وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل محافظــات
الحديــدة وحجــة وعمــران وغريهــا مــن املناطــق واطالعــه عــن قــرب عــى األوضــاع
اإلنســانية فيهــا و معانــاة الشــعب اليمنــي نتيجــة تفاقــم األوضــاع اإلنســانية
جــراء العــدوان والحصــار باإلضافــة إىل أرضار العــدوان يف البنيــة التحتيــة والطــرق
والجســور وغريهــا.
ويف اللقــاء أعــرب الرئيــس الصمــاد عــن ســعادته بزيــارة وكيــل األمــن العــام لألمــم
املتحــدة األوىل لليمــن عقــب تعيينــه خلفــا للســيد ســتيفن أوبرايــن ..الفتــا إىل أهميــة
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هــذه الزيــارة والتــي تعــد بدايــة ملرحلــة جديــدة لألمــم املتحــدة يف رفــع الصــوت إزاء
مــا يتعــرض لــه الشــعب اليمنــي مــن عــدوان وحصــار فاقــم معانــاة اليمنيــن يف
مختلــف الجوانــب.
واعتــر زيــارة املســؤول األممــي إىل اليمــن خطــوة مهمــة ونقلة تســهم يف تعزيــز دور
األمــم املتحــدة يف العمــل اإلنســاني باليمــن واســتمرارا للجهــود التــي بذلهــا وكيــل
األمــن العــام لألمــم املتحــدة الســابق ســتيفن أوبرايــن يف هــذا الجانــب.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الشــكر والتقديــر لألمــم املتحــدة ممثلــة
بوكيــل األمــن العــام للشــئون اإلنســانية وفريقــه الــذي تحمــل معانــاة الســفر إىل
محافظــات الحديــدة وحجــة وعمــران لإلطــاع عــى حجــم معانــاة الشــعب اليمنــي
وآثــار وتداعيــات العــدوان منــذ مــا يقــارب ثالثــة أعــوام ،رافقــه حصــار بــري
وبحــري وجــوي فضــا عــن إغــاق املطــارات واملوانــئ واملنافــذ املختلفــة.
وقــال « إن الشــعب اليمنــي يواجــه صعوبــات متعــددة األوجــه جــراء اســتمرار
العــدوان والحصــار وســيطرة تحالــف العــدوان ومرتزقتــه عــى مناطــق الثــروة
مــن الغــاز والنفــط التــي تعــد مصــدرا ً أساســيا ً ألبنــاء الشــعب اليمنــي يف العيــش
والحيــاة فضــا عــن أنهــا تشــكل نحــو  70باملائــة مــن الدخــل القومــي لليمــن «.
واســتعرض األخ صالــح الصمــاد الترصفــات التعســفية لتحالــف العــدوان ومرتزقتــه
يف الســيطرة عــى املنافــذ الحيويــة واملوانــئ وغريهــا باإلضافــة إىل نقــل البنــك املركزي
إىل عــدن والــذي أثــر بشــكل رئيــي عــى دخــل كل فــرد مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي،
ممــا فاقــم املعانــاة اإلنســانية».
وأشــار إىل أن تحالــف العــدوان اســتهدف مينــاء الحديــدة الــذي يمثل الرشيــان الوحيد
للشــعب اليمنــي وكــذا قصــف الرافعــات واملعــدات باملينــاء فضــا عــن إغــاق مطــار
صنعــاء الــدويل والــذي ســاهم يف إيجــاد مأســاة إنســانية كارثيــة أخــرى جــراء تعثــر
كثــر مــن املــرىض مــن الســفر إىل الخــارج للعــاج ،ممــا أدى إىل وفــاة أكثــر مــن 13
ألــف حالــة حســب تقاريــر وزارة الصحــة العامــة ،إىل جانــب عرقلــة وصــول عــرات
اآلالف مــن اليمنيــن يف الخــارج والذيــن تقطعــت بهــم الســبل.
وحــث الرئيــس الصمــاد األمــم املتحــدة عــى االســتمرار يف تبنــي مبــادرات لتشــغيل
مصانــع اإلســمنت يف باجــل وغريهــا مــن أجــل عــودة العاملــن لوظائفهــم وتخفيــف
معاناتهــم اإلنســانية ..مبينــا أن دعــم األمــم املتحــدة يف عــودة تشــغيل مصنع أســمنت
عمــران بصــورة جزئيــة سيســهم يف معالجــة األوضــاع اإلنســانية آلالف األرس.
وتطــرق إىل مــا يتعــرض لــه عــدد مــن املواطنــن مــن مضايقــات يف املحافظــات
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الجنوبيــة جــراء االعتقــال مــن قبــل العنــارص املســلحة التابعــة لتحالــف العــدوان،
ممــا أدى إىل تضاعــف الحــاالت اإلنســانية و اضطــرار كثــر منهــم للبقــاء يف صنعــاء.
وأشــار إىل األعمــال الوحشــية التــي تقــوم بهــا عنــارص القاعــدة وداعــش بدعــم دول
تحالــف العــدوان مــن ذبــح وإعــدام ألرسى الجيــش واللجــان الشــعبية ،ووضــع عــدد
منهــم يف قــوارب وتصفيتهــم يف البحــر ،باإلضافــة إىل بيــع بعضهــم لــدول التحالــف
للمقايضــة بهــم ،دون أن يكــون هنــاك صــوت للمجتمــع الــدويل إزاء مثــل هــذه
الحــاالت.
كمــا اســتعرض رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األوضــاع الصحيــة املرتديــة وتوقــف
العمليــة التعليميــة جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار ووبــاء الكولــرا الــذي تزايدت
حــاالت اإلصابــة بــه مؤخــرا ً وكــذا مــا تعانيــه املحافظــات اليمنيــة مــن ظــروف بالغة
التعقيــد يف مختلــف الجوانــب وخاصــة املحافظــات التــي أعلنهــا التحالــف مناطــق
عمليــات عســكرية بأكملهــا كصعــدة وحجــة ومعانــاة املواطنــن جــراء االســتهداف
املســتمر واملمنهــج لطــران العــدوان الــذي طــال كل مقومــات الحيــاة فيهــا.
وعــر عــن الثقــة الكبــرة واألمــل املعقــود يف األمــم املتحــدة لنقــل صــوت اليمــن
ومعانــاة  27مليــون مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي الذيــن يتعرضــون يوميــا لعــدوان
همجــي وحصــار غاشــم.
وتنــاول الرئيــس الصمــاد الترصيحــات األخــرة ملحمــد بــن ســلمان والتــي تؤكــد
اســتمرار النظــام الســعودي يف شــن عدوانــه عــى اليمــن والســيطرة عــى ثرواتــه
وموقعــه الجغــرايف واإلســراتيجي وقطــع كافــة الحجــج التــي كانــت الســعودية
تدعيهــا ســابقا يف دعمهــا للرشعيــة الزائفــة.
وأكــد أهميــة اســتمرار التنســيق والتواصــل مــع األمــم املتحــدة ومكاتبهــا يف صنعــاء
ومعالجــة بعــض اإلشــكاليات التــي تعــرض ســر العمــل وحلهــا أوال بــأول وتســهيل
مهــام عمــل مكاتــب األمــم املتحــدة وكــذا املنظمــات اإلنســانية للقيــام بواجبهــا
ومهامهــا اإلنســانية يف اليمــن.
وجــدد الرئيــس الصمــاد الرتحيــب بــأي مبــادرات أو حــوارات ومفاوضــات تفــي إىل
إيقــاف العــدوان ورفــع الحصــار ومعانــاة اليمنيــن ..مقــدرا جهــود األمــم املتحــدة
وممثلــو مكاتبهــا ودورهــم يف تخفيــف حــدة األزمــة اإلنســانية ومعانــاة الشــعب
اليمنــي.
مــن جانبــه عــر وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية عــن
الشــكر والتقديــر ملــا حظــي بــه والوفــد املرافــق لــه مــن تســهيالت وحريــة التنقــل
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بالعاصمــة صنعــاء وعــدد مــن املحافظــات.
وقــال « شــاهدت معانــاة مهولــة يف املستشــفيات ومخيمــات النازحــن ونقــاط توزيــع
املســاعدات ومينــاء الحديــدة وكل مــكان زرتــه جــراء النــزاع الدائــر والحصــار
املفــروض عــى اليمــن ،وأنــا متألــم عــى معانــاة اليمنيــن وأوضاعهــم اإلنســانية».
وأكــد لوكــوك أن الحــل الوحيــد لألزمــة اليمنيــة وإنهــاء الحــرب لــن يكــون إال
سياســيا ..وأضــاف « مســؤوليتنا يف األمــم املتحــدة شــخصيا تتعلــق بالعمل اإلنســاني
واإلغاثــي ،وال يمكــن لهــذه األعمــال أن تحــل املشــكلة لكنهــا تخفــف معانــاة املجتمــع
يف اليمــن».
وأبــدى االســتعداد بــذل مزيــد مــن الجهــود يف ســبيل تجــاوز التحديــات التــي
تواجــه أبنــاء الشــعب اليمنــي ..مســتعرضا بعــض التحديــات التــي تواجــه عمــل
األمــم املتحــدة ومكاتبهــا وفرقهــا العاملــة والتــي تقــف عائقــا أمــام تنفيــذ األعمــال
اإلنســانية ووضــع الخطــط وبرامــج الدعــم املســتقبلية.
وشــدد عــى رضورة تعزيــز جوانــب التنســيق وترجمتهــا عــى أرض الواقــع بمــا
يســهم يف تعزيــز الثقــة والعمــل بحياديــة يف تقديــم املســاعدات اإلنســانية.
كمــا أكــد وكيــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة أن فتــح مطــار صنعــاء الــدويل خطــوة
محوريــة لألمــم املتحــدة ،الفت ـا ً إىل أنــه تبنــى هــذه املســألة منــذ تعيينــه يف منصــب
وكيــل األمــن العــام وأثارهــا يف اجتمــاع جمعيــة األمــم املتحــدة وســيبذل كل مــا
يســتطيع مــن أجــل املنــارصة لفتــح املطــار.
حــر اللقــاء مديــرة مكتــب اليمــن يف نيويــورك بــاوال أمريســون ومســاعدة وكيــل
األمــن العــام لألمــم املتحــدة صــويف كارليســون ومنســق العالقــات والشــؤون
اإلنســانية يف اليمــن الدكتــور نجيــب املنصــور ورئيــس املنظمــات الدوليــة بــوزارة
الخارجيــة يحيــى الســياغي ورئيــس الدائــرة السياســية برئاســة الجمهوريــة ســقاف
الســقاف ورئيــس دائــرة اإلدارة املحليــة قاســم الحوثــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي الكتلة الربملانية حملافظة
احلديدة
[/11نوفمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء بحضور
نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة الكتلــة الربملانيــة
ملحافظــة الحديــدة.
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جــرى خــال اللقــاء الــذي حــره نائــب رئيــس مجلــس النــواب أكــرم عطيــة
ونائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون اإلقتصاديــة الدكتــور حســن مقبــويل ومحافــظ
الحديــدة حســن أحمــد الهيــج ،مناقشــة األوضــاع يف املحافظــة وخاصــة يف ظــل
إســتمرار العــدوان والحصــار.
ورحــب الرئيــس الصمــاد بأعضــاء الكتلــة الربملانيــة ملحافظــة الحديــدة والحارضيــن
جميعــا ..معــرا ً عــن ســعادته بهــذا اللقــاء الــذي جمــع أعضــاء مجلــس النــواب مــن
أبنــاء محافظــة الحديــدة.
وحــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أعضــاء الكتلــة الربملانيــة عــى تكاتــف
الجهــود ملواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي وتعزيــز األدوار مــن خــال النــزول
امليدانــي كالً يف دائرتــه للعمــل بــن أوســاط املجتمــع وتلمــس همومهــم والحشــد
لرفــد جبهــات الــرف والبطولــة.
وقــال « البــد مــن توحيــد الجهــود والعمــل بــروح الفريــق الواحــد وأن يكــون هنــاك
دور فعــال لكــم كأعضــاء مجلــس النــواب لكونكــم أعــرف بمناطقكــم ويجــب أن
يكــون دوركــم بــارزا كمــا عهدناكــم بمواقفكــم الوطنيــة الثابتــة ثبــات الجبــال
الــروايس «.
كمــا حــث الرئيــس الصمــاد عــى رضورة إســتمرار اللقــاءات بــن قيــادة املحافظــة
والجهــات املعنيــة وأعضــاء الربملــان.
وأبــدى اســتعداده الكامــل لتذليــل الصعوبــات بمــا يمكــن أعضــاء مجلــس النــواب
مــن القيــام بمهامهــم يف هــذه املرحلــة الحساســة التــي يمــر بهــا الشــعب اليمنــي
وخصوص ـا ً املؤامــرة الكبــرة التــي يحيكهــا العــدو ضــد محافظــة الحديــدة كونهــا
رشيــان اليمــن النابــض.
فيمــا أكــد نائــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الدكتــور قاســم لبــوزة حــرص
املجلــس عــى أن تكــون العالقــة بــن مؤسســات الدولــة عالقــة تكامليــة ..منوهــا
بصمــود وثبــات أعضــاء الربملــان مــن أبنــاء الحديــدة يف وجــه العــدوان الــذي يســعى
لتفكيــك املجتمــع اليمنــي.
وأشــار إىل النمــاذج التــي قدمهــا العــدوان عــر مرتزقتــه يف املناطــق التــي يســيطر
عليهــا وأصبــح كل شــارع يحكمــه عصابــة.
وتحــدث نائــب رئيــس مجلــس النــواب أكــرم عطيــة عــن الكتلــة الربملانيــة مــن أبنــاء
الحديــدة ..الفتــا إىل أن املحافظــة مثلــت إرادة صلبــة أمــام كل املغريــات وتحملــت
املخاطــر مــن أجــل الوطــن وكرامــة اليمنيــن بــروح وطنيــة قــل نظريهــا.
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بدورهــم تطــرق أعضــاء الكتلــة الربملانيــة ألبنــاء محافظــة الحديــدة إىل الــدور الــذي
ســيقومون بــه ..مؤكديــن أنهــم يف جبهــة الحديــدة الربملانيــة ســيكونوا حصنـا ً منيعـا ً
أمــام كل املطامــع التــي يحلــم بهــا العــدو وســيكونوا أيضــا رديفــا لألمــن والجيــش
واللجــان الشــعبية يف القيــام بمهامهــم وواجبهــم الوطنــي.
حــر اللقــاء عضــو املكتــب الســيايس ألنصــار اللــه حســن العــزي وعــدد مــن وكالء
املحافظــة ومديــر األمــن بمحافظــة الحديــدة ونائــب مديــر األمــن ومشــائخ ووجهــاء
مــن محافظــة الحديــدة ،ورئيــس دائــرة الســلطة املحليــة بمكتــب الرئاســة قاســم
الحوثــي.

الرئيس الصماد يستقبل رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني
[/19نوفمرب ]2017/صنعاء -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري بصنعــاء رئيــس حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز بــن
حبتــور.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة آخــر املســتجدات عــى الصعيديــن الداخــي والخارجــي
ومــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات لتعزيــز اســتقرار األســعار وخاصــة أســعار املــواد
الغذائيــة واملشــتقات النفطيــة والغــاز املنــزيل التــي شــهدت مؤخــرا ً تضارب ـا ً كبــرا ً
جــراء األزمــة املفتعلــة.
وأكــد اللقــاء أهميــة اضطــاع حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي بدورهــا باتجــاه تعزيــز
االســتقرار يف أســعار املــواد الغذائيــة واملشــتقات النفطيــة والغــاز املنــزيل وتوفريهــا
بمــا يســهم يف تخفيــف املعانــاة عــن الشــعب اليمنــي وخاصــة يف ظــل الظــروف
التــي تمــر بهــا البــاد جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار الجائــر و إغــاق املنافــذ
واملوانــئ واملطــارات.
وشــدد اللقــاء عــى رضورة تعزيــز األداء وتنفيــذ برنامــج الحكومــة وفــق األولويــات
بمــا يخفــف األعبــاء عــن كاهــل املواطنــن جــراء األزمــة االقتصاديــة التــي تســبب
بهــا العــدوان والحصــار عــى اليمــن بــرا وبحــرا وجــوا ،ومــا يتطلبــه ذلك مــن جهود
وتكامــل يف األدوار بــن مختلــف الجهــات واملؤسســات لتجــاوز التحديــات الراهنــة
والتغلــب عــى نواحــي القصــور.
وتطــرق اللقــاء إىل إجــراءات تحالــف العــدوان األخــرة املتمثلــة يف إغــاق كافــة
املنافــذ اليمنيــة بهــدف تجويــع  25مليــون مواطــن باإلضافــة إىل اســتمرار العــدوان
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يف اســتهداف املدنيــن والبنيــة التحتيــة للشــعب اليمنــي.
وشــدد الرئيــس الصمــاد عــى رضورة اضطــاع حكومــة اإلنقــاذ بدورهــا يف الحفــاظ
عــى االســتقرار الســلعي وضبــط األســعار واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بمنــع
اســتغالل احتياجــات املواطنــن ومعاناتهــم خصوصــا ً يف املرحلــة الراهنــة.
وأكــد أهميــة تعزيــز التماســك االجتماعــي يف مواجهــة الهجمــة املســتمرة لتحالــف
العــدوان الســعودي األمريكــي وأدواتــه ،ودعــم كافــة الجهــود اإلغاثيــة واإلنســانية
بمــا يخفــف مــن تبعــات الحصــار واألزمــة االقتصاديــة التــي تســبب بهــا العــدوان
وإغــاق املنافــذ

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير اإلدارة احمللية
[/19نوفمرب ]2017/صنعاء -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف القــر
الجمهــوري وزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي.
ناقــش اللقــاء أوضــاع الســلطة املحليــة يف مختلــف املحافظــات وجهــود وزارة اإلدارة
املحليــة ودورهــا يف تعزيــز أداء أجهــزة الســلطات املحليــة باملحافظــات واملديريــات
وخاصــة يف ظــل الظــروف الراهنــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء اســتمرار العــدوان
والحصــار.
وأكــد اللقــاء أهميــة تضافــر الجهــود بمــا ينعكــس إيجابــا عــى العمــل املؤســي
للســلطات املحليــة ودورهــا يف تخفيــف تداعيــات العــدوان وآثــار الحصــار الجائــر
عــى الشــعب اليمنــي ،الــذي يقــدم تضحيــات كبــرة مــن أجــل اســتقالل قــراره
الوطنــي والخــروج مــن الوصايــة الســعودية.
وشــدد اللقــاء عــى رضورة تفعيــل أجهــزة الســلطة املحليــة باملحافظــات واملديريــات
وتمكينهــا مــن أداء مهامهــا يف تقديــم الخدمــات للمواطنــن والتنميــة املحليــة ،فضــا
عــن تعزيــز جوانــب التنســيق بــن الجهــات ذات العالقــة لتحصيــل اإليــرادات املاليــة
املحليــة.
وأكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة تضافــر جهــود الجميــع بمــا يســهم يف تحســن أداء
أجهــزة الســلطة املحليــة وزيــادة فاعليــة دور املجالــس املحليــة يف ظــل الظــروف
االســتثنائية التــي يمــر بهــا الوطــن
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الرئيس الصماد يلتقي وزير التعليم العايل والبحث العلمي
[/20نوفمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء وزيــر
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي حســن حــازب.
ناقــش اللقــاء أنشــطة وبرامــج وزارة التعليــم العــايل ومؤسســاتها التعليميــة
والصعوبــات التــي تعــرض التعليــم يف الجامعــات اليمنيــة واملهــام املنفــذة يف ســبيل
إســتمرار العمليــة التعليميــة يف الجامعــات الحكوميــة واألهليــة.
واســتعرض اللقــاء جهــود وزارة التعليــم العــايل يف تنفيــذ الخطــط والربامــج الكفيلــة
بإســتمرار العمليــة التعليميــة يف الجامعــات وإفشــال محــاوالت العــدوان التــي
تســتهدف تعطيلهــا بإعتبارهــا جبهــة صمــود أصيلــة يف مواجهــة العــدوان الســعودي
األمريكــي..ويف اللقــاء أشــاد الرئيــس الصمــاد بــدور قيــادة وزارة التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي وكوادرهــا وجهودهــم املبذولــة يف التغلــب عــى التحديــات التــي
فرضهــا إســتمرار العــدوان.
وأعــرب عــن أملــه يف إســتمرار تلــك الجهــود وتعزيــز مســتوى األداء وتجــاوز تداعيات
العــدوان عــى التعليــم العــايل ومؤسســاته واســتهدافه املبــارش لهــذا القطــاع الحيــوي
ومحاوالتــه الحثيثــة تعطيــل وظيفتــه بتجهيــل أجيــال اليمــن وتدمري مســتقبلهم.
وحــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى قيــادة الــوزارة عــى العمــل بــروح الفريــق
الواحــد واإلســتفادة مــن الكــوادر الكفــؤة يف مختلــف التخصصــات العلميــة والتقنيــة
والفنيــة وغريهــا مــن الجوانــب الكفيلــة بتحقيــق النجاحــات يف مختلــف املجــاالت.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير الرتبية والتعليم
[/20نوفمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء وزيــر
الرتبيــة والتعليــم يحيــى بــدر الديــن الحوثــي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة ســر العمليــة التعليميــة للعــام الــدرايس الجــاري
والصعوبــات التــي تواجههــا وآليــات إنضبــاط املعلمــن والرتبويــن يف أداء واجبهــم
الوطنــي خــال املرحلــة الراهنــة التــي يتعــرض فيهــا الوطــن ملؤامــرة تســتهدف
تعطيــل العمليــة التعليميــة.
وتطــرق اللقــاء إىل جهــود وزارة الرتبيــة والتعليــم ومكاتبهــا باملحافظــات واملديريــات
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يف تعزيــز األداء وتجويــد العمليــة الدراســية واإلنضبــاط اإلداري بمــا يكفــل إنجــاح
العــام الــدرايس الحــايل.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة تضافــر الجهــود واستشــعار
الجميــع للمســؤولية يف إنجــاح العــام الــدرايس خــال هــذه املرحلــة الحساســة
والدقيقــة مــن تاريــخ اليمــن يف ظــل إســتمرار العــدوان والحصــار وإغــاق املنافــذ.
وأكــد رضورة إنضبــاط العمليــة التعليميــة واإلســتمرار يف جهــود الرقابــة والتوجيــه
الرتبــوي بمــا يســهم يف تنفيــذ الخطــة الرتبويــة للعــام الــدرايس 2018-2017م
وتحســن مســتوى األداء الرتبــوي بإعتبــار التعليــم جبهــة رئيســية ال تقــل شــأنا عــن
جبهــات الــرف والبطولــة.
وأعــرب الرئيــس الصمــاد عــن تقديــره لجهــود قيــادة وزارة الرتبيــة والتعليــم ومــا
تمثلــه الجبهــة الرتبويــة مــن صمــود عكســت إرادة الشــعب اليمنــي يف إفشــال
املؤامــرات التــي تســتهدف العمليــة التعليميــة رغــم محــاوالت تحالــف العــدوان
تعطيلهــا مــن خــال اســتهداف وقصــف املــدارس واملنشــآت التعليميــة.

الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال رئيس جهاز األمن السياسي
[/21نوفمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء القائــم
بأعمــال رئيــس جهــاز األمــن الســيايس اللــواء عبدالقــادر الشــامي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة ســر العمــل بجهــاز األمــن الســيايس وأوضاع منتســبيه
والجهــود املبذولــة لتعزيــز األمــن والحفــاظ عــى الســكينة العامــة والصعوبــات التــي
تواجــه الجهــاز وكــوادره والســبل الكفيلــة بتجاوزهــا بمــا يســهم يف تعزيــز مســتوى
األداء وإحبــاط مخططــات العدوان.
وتطــرق اللقــاء إىل طبيعــة مهــام الجهــاز خــال املرحلــة الراهنــة ودوره يف ضبــط
الخاليــا اإلرهابيــة التــي جندهــا تحالــف العــدوان لتنفيــذ مخططاتــه اإلجراميــة
وإســتهداف الجبهــة الداخليــة.
واســتعرض اللقــاء النجاحــات األمنيــة التــي حققهــا ومــا يــزال جهــاز األمــن
الســيايس يف مواجهــة مؤامــرات العــدوان رغــم إســتهدافه املمنهــج للبنيــة التحتيــة
للمؤسســة األمنيــة.
وأكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة مضاعفــة الجهــود وتعزيــز اليقظــة األمنيــة ملواجهــة
العنــارص اإلجراميــة التــي جندهــا تحالــف العــدوان إلقــاق األمــن واالســتقرار.
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ولفــت إىل رضورة تعزيــز مســتوى األداء وتطويــر القــدرات ومعالجــة أي إختــاالت
تواجــه ســر العمــل يف الجهــاز وكــوادره بمــا يكفــل إنجــاح املهــام األمنيــة.
وثمــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عاليــا جهــود األجهــزة األمنيــة املختصــة يف
إحبــاط العمليــات اإلرهابيــة والقبــض عــى العنــارص اإلجراميــة وتقديمهــم للعدالــة
لينالــوا جزائهــم الــرادع.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس جملس القضاء ووزير
العدل
[/22نوفمرب ]2017/صنعاء--سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بصنعــاء اليــوم رئيــس
مجلــس القضــاء األعــى القــايض أحمــد املتــوكل ووزيــر العــدل القــايض أحمــد
عقبــات.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع الســلطة القضائيــة يف مختلــف محافظــات
الجمهوريــة ،واملهــام التــي تنفذهــا املؤسســة القضائيــة لتحســن األداء يف املحاكــم
والنيابات..وتطــرق اللقــاء إىل آليــة تفعيــل العمــل القضائــي وتعزيــز دوره يف معالجــة
قضايــا املواطنــن بمــا فيهــا قضايــا املوقوفــن وإصــدار األحــكام العادلــة وحــل
اإلشــكاليات التــي تواجــه مؤسســة القضــاء وخاصــة يف ظــل الظــروف الراهنــة التــي
تمــر بهــا البــاد.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد إهتمــام القيــادة السياســية بمؤسســة القضــاء
وتقديــم الدعــم الــازم لهــا وفــق اإلمكانيــات املتاحــة بمــا يســهم يف معالجــة قضايــا
املواطنــن والفصــل يف القضايــا العالقــة.
وشــدد عــى رضورة تنشــيط العمــل القضائــي مــن خــال تأهيــل وتطويــر قــدرات
الكــوادر القضائيــة وإعــادة توزيعهــا عــى املحاكــم والنيابــات بمــا يكفــل إنجــاز
قضايــا املواطنــن وإيجــاد حلــول عاجلــة لهــا وفقــا للقانــون.
وحــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة إنضبــاط العمــل يف املحاكــم
والنيابــات وإنجــاز القضايــا املتأخــرة واملرتاكمــة وكــذا زيــارة الســجون واإلطــاع عىل
قضايــا املوقوفــن ورسعــة البــت فيهــا.
فيمــا قــدم رئيــس مجلــس القضــاء األعــى نبــذة حــول ســر العمــل القضائــي
والصعوبــات التــي تواجــه تنفيــذ مهــام املؤسســة القضائيــة والنيابــات العامــة
واملحاكــم.
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ولفــت إىل مــا تــم إتخــاذه مــن معالجــات وحلــول لتعزيــز دور القضــاء وتفعيــل
أداء املحاكــم والنيابــات التــي شــهدت حالــة مــن الركــود بفعــل إســتمرار العــدوان
وإســتهدافه املبــارش للمؤسســة العدليــة.
مــن جانبــه أشــار وزيــر العــدل إىل جهــود الــوزارة والعاملــن فيهــا وكــذا الكــوادر
العاملــة باملؤسســة العدليــة وحرصهــا عــى تنفيــذ املهــام وإنجــاز األعمــال وفــق
األولويات..واســتعرض إحتياجــات املؤسســة العدليــة يف مواجهــة متطلبــات املرحلــة
والحفــاظ عــى إســتقالل القضــاء.

الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال رئيس جملس الشورى
[/22نوفمرب ]2017/صنعاء -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء ،القائــم
بأعمــال رئيــس مجلــس الشــورى محمــد حســن العيــدروس بحضــور عــدد مــن
أعضــاء املجلــس.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة آليــات عمــل مجلــس الشــورى ومهــام اللجــان
اإلستشــارية التــي تعمــل عليهــا خــال الفــرة الحاليــة باإلضافــة إىل الصعوبــات
التــي تواجــه ســر العمــل والســبل الكفيلــة بتجاوزهــا.
واســتعرض اللقــاء جوانــب التنســيق بــن قيــادة مجلــس الشــورى والهيئــات
واملؤسســات الحكوميــة والجهــات ذات العالقــة يف تــدارس القضايــا التــي تهــم
الوطــن ويف مقدمتهــا مــا يتعــرض لــه اليمــن مــن عــدوان وحصــار منــذ مــا يقــارب
ثالثــة أعــوام.
وتطــرق اللقــاء إىل آليــة تواصــل املجلــس واتصاالتــه وفــق األنظمــة واللوائــح املنظمــة
لعملــه ومــا يمليــه الوضــع الراهــن مــن أعمــال اســتثنائية إلســتثمار عالقــات كــوادر
املجلــس وخرباتهــم يف املســاهمة إىل جانــب املؤسســات الدســتورية ويف مقدمتهــا
املجلــس الســيايس األعــى ومجلــس النــواب وحكومــة اإلنقــاذ مــن أجــل إخــراج
الوطــن مــن هــذه املحنــة واإلنتصــار لقضايــاه العادلــة والحفــاظ عــى نســيجه
اإلجتماعــي ووحدتــه وأمنــه وإســتقراره.
وأطلــع القائــم بأعمــال رئيــس مجلــس الشــورى ،الرئيــس الصمــاد عــى التقريــر
املعــد مــن مجلــس الشــورى حــول مصفوفــة التوصيــات واملقرتحــات للمســاهمة يف
حــل األزمــة املاليــة والنقديــة ومعالجــة األوضــاع الراهنــة ،فضــا عــن الجانــب املــايل
والنقــدي ومســتوى التخطيــط اإلقتصــادي ،وعــى املســتوى الخارجــي وكــذا نظــام
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البطاقــة الســلعية.
كمــا اســتعرض اللقــاء نتائــج عمــل اللجنــة املاليــة بمجلــس الشــورى ودراســتها
للوضــع املــايل الراهــن ووضــع اإلجــراءات واملعالجــات العاجلــة للتخفيــف مــن
حــدة األزمــة اإلقتصاديــة واملاليــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء إســتمرار العــدوان
والحصــار.
وتنــاول اللقــاء توصيــات اللجنــة املاليــة يف وضــع التدابــر العاجلــة إلدارة األزمــة
املاليــة الراهنــة بســبب مــا يعانيــه ســوق رصف العملــة مــن عــدم تــوازن املعــروض
النقــدي مــن العمــات الصعبــة مــع حجــم الطلــب القائــم.
وقــد أشــاد الرئيــس الصمــاد بالــدور الوطنــي لقيــادة وأعضــاء وكــوادر مجلــس
الشــورى ووقوفهــم إىل جانــب الوطــن يف هــذه املرحلــة الصعبــة مــن تأريــخ اليمــن
الــذي يواجــه أعتــى عــدوان ومؤامــرة.
ونــوه بجهــود اللجنــة املاليــة باملجلــس ودورهــا يف بلــورة نتائــج إجتماعاتهــا
ولقاءاتهــا املثمــرة واإليجابيــة مــع الجهــات املاليــة الحكوميــة بتوصيــات تســهم يف
معالجــة األزمــة املاليــة الراهنــة التــي تســبب بهــا العــدوان وحصــاره الجائــر.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن توصيــات اللجنــة ســيتم أخذهــا يف اإلعتبــار
والعمــل بهــا وخاصــة يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد ،وبمــا
يخفــف مــن حــدة األزمــة املاليــة واإلقتصاديــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير الشباب والرياضة
[/22نوفمرب ]2017/صنعاء -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بصنعــاء اليــوم وزيــر
الشــباب والرياضــة حســن محمــد زيــد.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة ســر العمــل واألنشــطة الشــبابية والرياضيــة وأوضــاع
اإلتحــادات واألنديــة وبرامجهــا خــال املرحلــة الراهنــة والصعوبــات التــي تواجههــا
وســبل تجاوزهــا وبمــا يســهم يف تفعيــل األنشــطة الشــبابية والرياضيــة.
ووقــف اللقــاء أمــام جملــة مــن القضايــا التــي تهــم الشــباب والرياضيــن ،ومــا
يتطلبــه هــذا القطــاع مــن دعــم ومســاندة مــن قبــل الحكومــة للتغلــب عــى التحديات
الراهنــة التــي فرضهــا العــدوان والحصــار.
وأطلــع وزيــر الشــباب والرياضــة رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى أبــرز
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األنشــطة والفعاليــات الشــبابية والرياضيــة عــى املســتويني املحــي والخارجــي والتــي
تأتــي ضمــن خطــة الــوزارة ومؤسســاتها واإلتحــادات واألنديــة الرياضيــة للعــام
الجاري..واســتعرض اللقــاء اإلنجــازات التــي حققتهــا املنتخبــات الوطنيــة وآخرهــا
إنجــاز املنتخــب الوطنــي األول لكــرة القــدم وتعزيــز حظوظــه يف التأهــل إىل نهائيــات
كأس آســيا بإحــرازه املركــز الثانــي للمجموعــة السادســة يف التصفيــات التــي جــرت
مؤخــرا يف العاصمــة الطاجيكيــة دوشــنبية.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة إســتمرار الجهــود لتحقيــق اإلنجــازات
الرياضيــة يف املحافــل الخارجيــة يف مختلــف األلعــاب والبطــوالت.
ونــوه بمــا يمتلكــه شــباب اليمــن مــن مهــارات وقــدرات مكنتهــم مــن تحقيــق
مراتــب متقدمــة مــا يعكــس صمــود وإرادة الشــعب اليمنــي يف املــي قدمــا نحــو
تحقيــق تطلعاتــه نحــو مســتقبل مــرق رغــم الظــروف التــي تمــر بهــا البــاد
جــراء العــدوان وحصــاره الجائــر.
كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رضورة تفعيــل األنشــطة الرياضيــة
وتعزيــز أداء اإلتحــادات واألنديــة والتنســيق مــع القطــاع الخــاص لتبنــي ورعايــة
البطــوالت الرياضيــة وتكامــل األدوار بــن املؤسســات والجهــات ذات العالقــة.
وجــدد الرئيــس الصمــاد الدعــوة لرجــال املــال واألعمــال والتجــار والــركات إىل
املســاهمة الفاعلــة يف دعــم األنشــطة الرياضيــة بمــا يســهم يف إســتغالل طاقــات
الشــباب وتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم يف مختلــف املجــاالت.

الرئيس الصماد يلتقي وزير املالية وحمافظ صنعاء
[/26نوفمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف بصنعــاء وزيــر
املاليــة الدكتــور صالــح شــعبان ومحافظــة صنعــاء حنــن محمــد قطينة.
ناقــش اللقــاء الجوانــب املتعلقــة بتوفــر اإلحتياجــات الرضوريــة والعاجلــة ملحافظــة
صنعــاء بمــا يعــزز مــن ســر العمــل وأداء الســلطة املحليــة والتنفيذيــة ويســهم يف
تقديــم الخدمــات للمواطنــن يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد.
وتطــرق اللقــاء إىل آليــة وضــع خطــة تنفيذيــة للجوانــب اإليراديــة يف املحافظــة
واملديريــات وتفعيــل الرقابــة بمــا يســاعد عــى توريــد اإليــرادات إىل الخزينــة
العامــة لتنفيــذ اإللتزامــات ويف املقدمــة توفــر الحــد األدنــى مــن املرتبــات والنفقــات
التشــغيلية.
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واســتعرض اللقــاء أوضــاع الســلطة املحليــة يف املحافظــة والصعوبــات التــي تواجــه
تنفيــذ العمــل وخاصــة يف الجوانــب الصحيــة وخدمــات امليــاه والــرف الصحــي
والطــرق وغريهــا مــن املشــاريع الخدميــة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــال اللقــاء أهميــة تضافــر الجهــود وتعزيز
أداء الســلطة املحليــة والتنفيذيــة بمــا يخــدم املصلحــة العامــة وتقديــم الخدمــات
للمواطنــن.
ووجــه وزيــر املاليــة بتوفــر الحــد األدنــى مــن النفقــات التشــغيلية ورصفهــا
ملحافظــة صنعــاء ملواجهــة اإللتزامــات وخاصــة يف مــا تشــهده املرحلــة الراهنــة مــن
تصعيــد العــدوان يف مختلــف الجبهــات بمــا فيهــا جبهــة نهــم.
وشــدد الرئيــس الصمــاد عــى رضورة تضافــر الجهــود واستشــعار الجميــع
للمســؤولية يف رفــد الجبهــات بالرجــال والعتــاد ملواجهــة قــوى العــدوان والدفــاع عــن
الوطــن وأمنــه وإســتقراره.
ونــوه بمواقــف أبنــاء ومشــائخ وأعيــان ووجهــاء محافظــة صنعــاء وأدوارهــم
اإليجابيــة والفاعلــة يف مختلــف املراحــل التــي مــر بهــا اليمــن وخاصــة هــذه املرحلــة
الحساســة والدقيقــة الــذي يتعــرض فيهــا الوطــن ألخطــر مؤامــرة تســتهدف تمزيــق
وحدتــه وزعزعــة أمنــه وإســتقراره.
ودعــا الرئيــس الصمــاد كافــة قبائــل صنعــاء إىل تعزيــز التالحــم ووحــدة املوقــف
والصــف القبــي يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي ومخططاتــه التــي
تســتهدف اليمــن أرضــا وإنســانا.
مــن جانبــه أكــد وزيــر املاليــة أهميــة تعزيــز أداء الســلطات املحليــة ومضاعفــة
جهودهــا يف ســبيل تحصيــل اإليــرادات وبمــا يكفــل مواجهــة املاليــة العامــة
لإللتزامــات التــي عليهــا.
وأكــد اإلســتعداد لتوفــر اإلحتياجــات الرضوريــة ملحافظــة صنعــاء وفــق اإلمكانيــات
املتاحــة.
فيمــا أشــار محافــظ صنعــاء إىل األوضــاع يف املحافظــة والصعوبــات التــي تواجــه
العمــل وخاصــة إفتقارهــا للنفقــات التشــغيلية والتــي تقــف حجــر عثــرة أمــام
تنفيــذ املهــام واملشــاريع املختلفــة.
وأكــد أهميــة تضافــر الجهــود يف ســبيل تجــاوز هــذه التحديــات وخاصــة يف ظــل
األوضــاع الراهنــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يتفقد أحوال املواطنني باملناطق
املتضررة بالعاصمة صنعاء
[/05ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
تفقــد األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم أحــوال املواطنــن
يف عــدد مــن املناطــق املتــررة جــراء األحــداث املؤســفة بالعاصمــة صنعــاء.
واطلــع رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى حجــم األرضار يف عــدد مــن األحيــاء
والجــوالت الرئيســية ودور املواطنــن يف مســاندة جهــود األجهــزة األمنيــة واللجــان
الشــعبية إلخمــاد الفتنــة التــي أشــعلتها بعــض العنــارص التخريبيــة الخارجــة عــن
النظــام والقانــون.
وقــد وجــه الرئيــس الصمــاد بنــزول لجنــة ميدانيــة لحــر األرضار الناجمــة عــن
تلــك األحــداث ورفــع تقريــر شــامل عنهــا بمــا يكفــل إضطــاع الدولــة والحكومــة
بمســؤوليتها يف تقديــم التعويضــات الالزمــة.
وأشــاد بجهــود األجهــزة األمنيــة واللجــان الشــعبية يف حســم وإخمــاد الفتنــة
والحفــاظ عــى األمــن واإلســتقرار وتعزيــز الســكينة العامــة للمجتمــع.
وأكــد رضورة تظافــر الجهــود الرســمية والشــعبية لتجــاوز التحديــات الراهنــة ويف
مقدمتهــا إســتمرار الصمــود يف مواجهــة العــدوان ومخططاتــه التــي تســتهدف اليمن
أرضــا وإنســانا.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني

[/05ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء رئيــس
حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبــد العزيــز صالــح بــن حبتــور.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع عــى الســاحة الوطنيــة يف ضــوء املســتجدات
الراهنــة ودور الحكومــة يف تطبيــع األوضــاع وخاصــة يف ظــل إســتمرار العــدوان ومــا
يرتكبــه مــن مجــازر وجرائــم يوميــة بحــق الشــعب اليمنــي يف مختلــف املحافظــات.
وتطــرق اللقــاء إىل األحــداث املؤســفة يف العاصمــة صنعــاء وعــدد مــن املحافظــات
والتــي إفتعلتهــا عنــارص خارجــة عــن النظــام والقانــون ودور الحكومــة يف تجــاوز
هــذه املحنــة مــن خــال حــر األرضار الناجمــة عنهــا وتقديــم الدعــم الــازم
للمترضريــن.
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وأكــد اللقــاء أهميــة الــدور املنــاط بحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي خــال املرحلــة الراهنــة
يف تفعيــل أداء املؤسســات وإســتتباب األمــن واإلســتقرار وبمــا يخفــف مــن معانــاة
املجتمــع.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني
[/09ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم رئيــس حكومــة
اإلنقــاذ الوطنــي الدكتــور عبدالعزيــز صالــح بــن حبتــور.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع الراهنــة عــى الســاحة الوطنيــة يف ظــل
إســتمرار العــدوان والحصــار ومــا يرتكبــه مــن مجــازر وجرائــم بحــق أبنــاء الشــعب
اليمنــي يف مختلــف املحافظــات.
واطلــع اللقــاء عــى تقريــر اإلنجــاز الحكومــي للعــام الجــاري 2017م يف مختلــف
الجوانــب وخاصــة مــا يتعلــق باألوضــاع املعيشــية للمواطنــن يف ظــل إســتمرار
العــدوان والحصــار ومــا خلفــه ذلــك مــن آثــار كارثيــة عــى مختلــف املســتويات.
واســتعرض اللقــاء الجوانــب املتعلقــة بخطــة الحكومــة للعــام القــادم 2018م،
والحــرص عــى تضمينهــا الخطــوات واإلجــراءات الكفيلــة بتحســن األوضــاع
اإلقتصاديــة واملعيشــية للمواطنــن وتعزيــز مســتوى األداء الحكومــي وتحســن
اإليــرادات.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة إضطــاع الحكومــة بواجبهــا يف معالجــة
اإلشــكاليات القائمــة التــي فرضهــا العــدوان والحصــار والحــرص عــى تجــاوز
التحديــات الراهنــة.
وشــدد عــى رضورة أن تتضمــن الخطــة القادمــة اإلجــراءات الكفيلــة بتحســن
الظــروف املعيشــية للمواطنــن واألوضــاع اإلقتصاديــة وتعزيــز األداء يف مختلــف
املجــاالت.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل رضورة اإلهتمــام بتنميــة اإليــرادات
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم يف رفــد الخزينــة العامــة باإليــرادات التــي
تســهم يف تنفيــذ الخطــط والربامــج.
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الرئيس الصماد يلتقي رئيس جملس النواب ونائب رئيس اجمللس
[/10ديسمرب ]2017/صنعاء-سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم رئيــس مجلــس
النــواب األخ يحيــى الراعــي ونائــب رئيــس مجلــس النــواب عبدالســام هشــول.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة تفعيــل الربملــان ترشيعي ـا ً والعمــل عــى اإلصالحــات
العامــة ،وتفعيــل دور اللجــان الربملانيــة الدائمــة ،وكــذا تفعيــل الرقابــة الربملانيــة
عــى الســلطات التنفيذيــة والقضائيــة ومســاندة الســلطة املحليــة عــى مســتوى كل
محافظــة ومديريــة ودائــرة والعمــل عــى تنشــيط الجبهــات.
وتطــرق اللقــاء إىل الجوانــب املتعلقــة بتعزيــز االتصــال والتنســيق والعمــل عــى
رفــع أداء الربملــان يف املرحلــة القادمــة والتمثيــل الســيايس الخارجــي لكــر العزلــة
الدوليــة عــى اليمــن لصناعــة الســام وفــق منظــور وطنــي بــإرادة يمنيــة مســتقلة
مــن الداخــل وليــس الخــارج باإلضافــة إىل الــدور املنــاط بالربملــان وأعضائــه
ومســؤولياتهم يف الجانــب الرســمي والشــعبي.
وحــث الرئيــس الصمــاد عــى أهميــة مشــاركة أعضــاء الربملــان يف األنشــطة االجتماعية
والسياســية والرســمية بصــورة مســتمرة ملواجهــة العدوان.
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن الشــكر والتقديــر ألعضــاء الربملــان
للتنســيق املســتمر يف احتــواء األزمــات واملشــاكل يف مناطــق تواجدهــم وإقامتهــم
ودوائرهــم االنتخابيــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير اخلارجية
[/10ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر الخارجيــة
املهنــدس هشــام رشف.
جــرى خــال اللقــاء اســتعراض املســتجدات عــى الســاحة الوطنيــة والدوليــة يف ظــل
اســتمرار العــدوان والحصــار الجائــر عــى اليمــن.
وتطــرق اللقــاء إىل الجوانــب املتعلقــة بالسياســة الخارجيــة للجمهوريــة اليمنيــة
والــدور الــذي تقــوم بــه وزارة الخارجيــة يف هــذا الجانــب والتواصــل مــع البعثــات
الديبلوماســية وكــذا التواصــل عــى املســتوى اإلقليمــي والــدويل واملنظمــات اإلنســانية.
وحــث الرئيــس الصمــاد ،عــى بــذل املزيــد مــن الجهــود بمــا يســهم يف تعزيــز
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مســتوى األداء الديبلومــايس وإيصــال مظلوميــة الشــعب اليمنــي إىل العالــم وكشــف
جرائــم العــدوان ومخططاتــه.
وقــال» نريــد أن تكــون الجبهــة السياســية قويــة تواكــب قــوة وزخــم الجبهــات
العســكرية يف مواجهــة العــدوان عــى بالدنــا».

الرئيس الصماد يلتقي مشائخ ووجهاء حمافظة احملويت
[/10ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم عــدد من مشــائخ
ووجهــاء محافظــة املحويــت ،بحضــور محافــظ صنعــاء حنــن قطينة.
جــرى خــال اللقــاء اســتعراض األوضــاع بمحافظــة املحويــت وإحتياجاتهــا مــن
الخدمــات واملشــاريع خاصــة يف ظــل األوضــاع الراهنــة جــراء اســتمرار العــدوان
والحصــار ومــا خلفــه ذلــك مــن أثــار كارثيــة عــى معيشــة املواطنــن.
ويف اللقــاء تطــرق الرئيــس الصمــاد إىل مــا حــدث يف صنعــاء مــن فتنــة تــم وأدهــا
بتعــاون الجميــع مــع أجهــزة الدولــة ..وقــال» الوطــن لــن يكــون متســعا ً للجميــع
وتســوده العدالــة إال بالرجــال األوفيــاء املخلصــن لوطنهــم وشــعبهم».
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن أمــن واســتقرار وكرامــة أي مواطــن
فــوق كل االعتبــارات وعــى الجميــع العمــل عــى تطبيــع األوضــاع ومســاندة جهــود
الســلطة املحليــة للقيــام بواجبهــا يف تقديــم الخدمــات للمواطنــن وتلبيــة احتياجاتهم
الرضوريــة بحســب اإلمكانيــات املتاحــة.
وأضــاف « نريــد أن تكــون محافظــة املحويــت تلــك املحافظــة التــي عهدناهــا
برجالهــا األشــداء وبالوفــاء ورفــد جبهــات العــزة والــرف ملواجهــة العــدوان
وإفشــال مخططاتــه التــي تســتهدف اليمــن أرضــا وإنســانا».
وأشــاد الرئيــس الصمــاد بمواقــف وجهــود قيــادة املحافظــة ومشــائخ ووجهــاء
وأبنــاء املحويــت يف مختلــف املنعطفــات التــي مــر بهــا الوطــن.
فيمــا هنــأ مشــائخ ووجهــاء محافظــة املحويــت ،رئيــس املجلــس الســيايس األعــى
بــوأد الفتنــة وإســقاط مؤامــرة العــدوان التــي كادت أن تعصــف بالوطــن.
وأكــدوا أن أبنــاء محافظــة املحويــت يقوفــون صفــا واحــدا يف جبهــة مواجهــة العدوان
وكــذا التصــدي لــكل مــن يحــاول املســاس باألمــن واالســتقرار والســلم االجتماعي.
وشــددوا عــى أن محافظــة املحويــت كغريهــا مــن املحافظــات حريصــة عــى تعزيــز
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االصطفــاف والتالحــم الوطنــي وتماســك الجبهــة الداخليــة واالســتمرار يف الصمــود
والثبــات يف مواجهــة العــدوان.
وجــددوا التأكيــد عــى مســاندتهم للقيــادة السياســية ووقوفهــم إىل جانــب الوطــن
وأمنــه واســتقراره والعمــل عــى كل مــا مــن شــأنه تحقيــق املصلحــة العامــة وتفويت
الفرصــة عــى املربصــن بالوطــن وأمنــه واســتقراره.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يناقش مع حمافظ صنعاء األوضاع
باحملافظة واحتياجاتها
[/10ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم محافــظ صنعــاء
حنــن محمــد قطينــة.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع باملحافظــة يف ظــل اســتمرار العــدوان
ومحاوالتــه زعزعــة األمــن واالســتقرار وتمزيــق النســيج االجتماعــي وتماســك الجبهــة
الداخليــة بعــد فشــله يف مختلــف جبهــات العــزة والــرف.
واســتعرض اللقــاء الصعوبــات التــي تواجــه الســلطة املحليــة يف املحافظــة واملديريات
خاصــة يف الجوانــب الصحيــة وامليــاه والطــرق وغريهــا مــن املشــاريع الخدميــة التــي
مــا يــزال تحالــف العــدوان يســتهدفها وخاصــة شــبكات الطــرق والبنيــة التحتيــة.
وتطــرق اللقــاء إىل الجوانــب املتصلــة بتوفــر اإلحتياجــات الرضورية ملحافظــة صنعاء
ومديريــات الطــوق والتغلــب التحديــات الراهنة وتقديــم الخدمــات للمواطنني.
ويف اللقــاء أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة تضافــر جهــود الجميــع
للتغلــب عــى الصعوبــات التــي فرضهــا العــدوان والحصــار ،والعمــل عــى تعزيــز
دور الســلطة املحليــة بمــا يخــدم املصلحــة العامة..وأشــاد بمواقــف أبنــاء ومشــائخ
وأعيــان ووجهــاء محافظــة صنعــاء يف مختلــف الظــروف ودورهــم يف مواجهــة
العــدوان ورفــد جبهــات العــزة والــرف بالرجــال والعتــاد وقوافــل الدعــم.
وشــدد الرئيــس الصمــاد عــى رضورة تكامــل الجهــود وخاصــة يف ظــل مــا يتعــرض
لــه الوطــن مــن مؤامــرة تســتهدف تمزيــق وحدتــه وزعزعــة أمنــه وإســتقراره
وســلمه اإلجتماعــي ..حاثــا الســلطة املحليــة عــى تلمــس أوضــاع املواطنــن وتوفــر
إحتياجاتهــم بحســب اإلمكانيــات املتاحــة وبمــا يعــزز مــن الصمــود يف مواجهــة
العــدوان ومخططاتــه.
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فيمــا أكــد محافــظ صنعــاء إســتقرار األوضــاع يف املحافظــة ..الفتــا إىل أهميــة تضافــر
الجهــود لتجــاوز التحديــات الراهنــة والتغلــب عــى الصعوبــات التــي فرضهــا
العــدوان والحصــار.

الرئيس الصماد يلتقي القائم بأعمال رئيس جملس الشورى
[/11ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء القائــم
بأعمــال رئيــس مجلــس الشــورى محمــد العيــدروس.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة ســر العمــل باملجلــس واللجــان التابعــة لــه ومواقــف
أعضــاء املجلــس الوطنيــة واملرشفــة خــال الفــرة املاضيــة يف مواجهــة العــدوان
ومخططاتــه التــي تســتهدف الســيطرة عــى خــرات الوطــن وثرواتــه.
وتطــرق اللقــاء إىل املهــام واألعمــال التــي يقــوم بهــا مجلــس الشــورى خــال
املرحلــة الراهنــة ودوره اإلستشــاري يف مختلــف القضايــا الوطنيــة واملرتبطــة بحيــاة
املواطنــن فضــا عــن إنجــاز التقاريــر املوكلــة إليــه يف مختلــف املجــاالت.
كمــا جــرى خــال اللقــاء اســتعراض خطــة وبرامــج عمــل مجلــس الشــورى للعــام
2018م.
ويف اللقــاء اســتعرض القائــم بأعمــال رئيــس مجلــس الشــورى تقريــر اإلنجــاز حــول
أعمــال املجلــس للعــام الجــاري والجهــود املبذولــة يف تنفيــذ الخطــط والربامــج.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد بالــدور الوطنــي لقيــادة وأعضــاء وكــوادر مجلس الشــورى
ووقوفهــم صفــا واحــدا يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي ،ومــا يفرضــه مــن
حصــار جائــر ملــا يقــارب مــن ثــاث ســنوات.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،أهميــة تضافــر جهــود الجميــع للتغلــب عــى
التحديــات الراهنــة وتجــاوز اإلشــكاليات التــي فرضهــا العــدوان والحصــار.
وثمــن جهــود قيــادة وأعضــاء املجلــس وحرصهــم عــى إســتمرار إنعقــاد جلســات
أعمــال املجلــس ملناقشــة القضايــا الوطنيــة وخاصــة يف هــذه املرحلــة الصعبــة التــي
يمــر بهــا الوطــن.

628

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير اإلدارة احمللية
[/11ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء وزيــر
اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة جهــود وزارة اإلدارة املحليــة ودورهــا اإلســتثنائي خــال
املرحلــة الراهنــة يف تعزيــز أداء الســلطات املحليــة يف مختلــف محافظــات الجمهوريــة.
واســتعرض اللقــاء األوضــاع يف املحافظــات يف ظــل املســتجدات الراهنــة ودور وزارة
اإلدارة املحليــة والســلطات املحليــة يف تطبيــع األوضــاع بالتنســيق مــع الجهــات ذات
العالقــة.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة إضطــاع الســلطات املحليــة بدورهــا يف
تلمــس أوضــاع املواطنــن وتوفــر اإلحتياجــات الالزمــة وخاصــة يف ظــل إســتمرار
العــدوان والحصــار.
وشــدد عــى رضورة التنســيق مــع محافظــي املحافظــات إلطــاق املبــادرات املجتمعية
الكفيلــة بدعــم جبهــات الــرف والبطولــة بالرجــال واملــال والعتــاد وتســيري قوافــل
الدعــم للمرابطــن الذيــن يدافعــون عــن الوطــن وأمنــه وإســتقراره ومواجهــة
العــدوان الســافر.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أهمية تعزيــز جوانــب التنســيق والتواصل
لتفعيــل مؤسســات الدولــة وأداء املحليــات وتحفيــز قيــادات الســلطات املحليــة عــى
تبنــي املبــادرات املجتمعيــة ودعمهــا بمــا يســهم يف تحســن األوضــاع املعيشــية
للمواطنــن.
ووجــه قيــادة وزارة اإلدارة املحليــة بعقــد لقــاءات مــع محافظــي املحافظــات واإلطالع
عــى مســتوى األداء واإلســتماع إىل الصعوبــات التــي تواجــه العمــل وكــذا همــوم
املواطنــن وإحتياجاتهــم ووضعهــا ضمــن أولويــات برامــج الســلطات الســلطات
املحليــة.
فيمــا ثمــن وزيــر اإلدارة املحليــة إهتمــام رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ودعمــه
للــوزارة والســلطات املحليــة بصــورة عامــة.
وأكــد أن هــذا اإلهتمــام ســينعكس أثــره بشــكل إيجابــي عــى أداء الســلطات املحليــة
وجهودهــا يف ســبيل إســتقرار األوضــاع وتوفــر الخدمــات العامــة للمجتمــع.
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الرئيس الصماد يناقش مع وزير اخلارجية اجلوانب املتصلة بعمل
املنظمات الدولية
[/11ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــال لقائــه اليــوم
وزيــر الخارجيــة املهنــدس هشــام رشف ،الجوانــب املتصلــة بعمــل املنظمــات الدوليــة
يف اليمــن يف ظــل األوضــاع الراهنــة التــي يمــر بهــا الوطــن جــراء إســتمرار العــدوان
والحصــار.
وتطــرق اللقــاء إىل التطــورات األخــرة عــى الســاحة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة
والــدور الــذي تضطلــع بــه وزارة الخارجيــة يف كــر الحصــار الديبلومــايس املفروض
عــى اليمــن ومواكبــة معطيــات املرحلــة الراهنــة.
وتنــاول اللقــاء الســبل الكفيلــة بتعزيــز مســتوى األداء واملهــام التــي تقــوم بهــا
وزارة الخارجيــة وخاصــة مــا يتعلــق بالجهــود الدبلوماســية.
وأكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة بــذل املزيــد مــن الجهــود بمــا يكفــل تعزيــز األداء
خاصــة مــا يتعلــق بالتحــرك الديبلومــايس بمــا يتواكــب وتضحيــات الشــعب اليمنــي
الــذي يســطر أروع مالحــم الصمــود يف مواجهــة العــدوان ومخططاتــه.
كمــا أكــد دعــم املجلــس الســيايس األعــى للــوزارة وكل مــا مــن شــأنه تحقيــق
املصلحــة العليــا للوطــن.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يناقش مع وزير الثقافة سري العمل
بالوزارة واألنشطة املتعلقة بالشباب
[/11ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــال لقائــه اليــوم
وزيــر الثقافــة عبــد اللــه أحمــد الكبــي ،ســر العمــل بالــوزارة وكــذا الجوانــب
املتعلقــة بدعــم برامــج التثقيــف للشــباب وكشــف مخططــات وأهــداف العــدوان.
وتطــرق اللقــاء بحضــور عضــو املجلــس الســيايس األعــى نــارص النصــري ،إىل
األنشــطة الخاصــة بتنفيــذ برامــج وفعاليــات توعويــة بمــا يكفــل تحصــن املجتمــع
وحشــد الجهــود والطاقــات يف مواجهــة العــدوان ومخططاتــه التــي تســتهدف اليمــن
أرضــا وإنســانا.
630

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

كمــا تطــرق اللقــاء إىل القضايــا املتصلــة بتعزيــز روح الــوالء واالنتمــاء الوطنــي
والحفــاظ عــى مقــدرات ومكتســبات الوطــن وتراثــه الثقــايف والحضــاري.
وأكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة بــذل املزيــد مــن الجهــود الســتيعاب وتشــجيع
إبداعــات الشــباب الثقافيــة واألدبيــة والفنيــة وتنميــة قدراتهــم يف مختلــف املجــاالت..
مشــددا َ عــى أهميــة دور وزارة الثقافــة واملؤسســات التابعــة لهــا يف التوعيــة والتثقيف
وتشــجيع املبدعــن يف مختلــف املجــاالت الثقافيــة.
ولفــت إىل أن اليمــن يمتلــك مــوروث ثقــايف وحضــاري زاخــر وهــو مــا يتطلــب بــذل
املزيــد مــن الجهــود للحفــاظ عليــه خاصــة يف ظــل اســتهداف العــدوان املمنهــج
لهــذا اإلرث الحضــاري الفريد..كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى دعــم
وزارة الثقافــة بمــا يمكنهــا مــن تنفيــذ أنشــطتها وبرامجهــا الثقافيــة خاصــة خــال
األوضــاع الراهنــة التــي يمــر بهــا الوطــن جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار.

الرئيس الصماد يناقش مع حمافظ ذمار األوضاع يف احملافظة
[/11ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم محافــظ ذمــار
حمــود محمــد عبــاد.
ناقــش اللقــاء األوضــاع يف املحافظــة وســر األداء املحــي والتنفيــذي والصعوبــات
التــي تواجــه العمــل وخاصــة يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا الوطــن
جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار.
وتطــرق اللقــاء إىل الجوانــب املتصلــة بالخدمــات العامــة يف املحافظــة ومــدى توفــر
اإلحتياجــات الرضوريــة ملواجهــة األعبــاء ومتطلبــات املرحلــة الراهنــة يف مختلــف
املجــاالت وخاصــة املشــاريع الخدميــة املرتبطــة بحيــاة املواطنــن.
ويف اللقــاء أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة إضطــاع الجميع باملســؤولية
الوطنيــة خــال املرحلــة الراهنــة التــي فرضهــا تحالــف العــدوان عــى الشــعب
اليمنــي.
وشــدد عــى رضورة تضافــر الجهــود لتعزيــز أداء الســلطة املحليــة يف املحافظــة
واإلرتقــاء بمســتوى الخدمــات املقدمــة للمواطنــن ..مشــيدا بــدور قيــادة املحافظــة
واملشــائخ والوجهــاء ووقوفهــم صفــا واحــد يف مواجهــة العــدوان ومخططاتــه التــي
تســتهدف اليمــن أرضــا وإنســانا.
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ممــا أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة تعزيــز دور قبائــل املحافظــة يف رفــد جبهــات
العــزة والــرف بالرجــال والعتــاد وقوافــل الدعــم للمرابطــن ..الفتــا إىل رضورة
تكامــل الجهــود وخاصــة يف ظــل مــا يتعــرض لــه الوطــن مــن مؤامــرة تســتهدف
زعزعــة أمنــه وإســتقراره.
وحــث الســلطة املحليــة عــى القيــام بواجبهــا يف تلمــس أوضــاع املواطنــن وتوفــر
الحــد األدنــى مــن اإلحتياجــات التــي تعــزز مــن الصمــود يف مواجهــة العــدوان
ومخططاتــه.
فيمــا أكــد محافــظ ذمــار وقــوف أبنــاء املحافظــة صفــا واحــد ودعمهــم للقيــادة
السياســية يف القيــام بواجبهــا املســؤول تجــاه الوطــن واملواطنــن.
واســتعرض األوضــاع يف املحافظــة والصعوبــات التــي تواجه ســر العمــل واإلحتياجات
الكفيلــة بتجــاوز التحديــات التــي فرضها إســتمرار العــدوان والحصار.

لقاءه مشائخ صنعاء :ما حصل يف األيام
الرئيس الصماد خالل
ً
األخرية مؤمل جدا ومل نكن نريد أن حيصل
[/13ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم عــدد مــن
مشــائخ ووجهــاء محافظــة صنعــاء بحضــور رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا محمــد
عــي الحوثــي ومحافــظ صنعــاء حنــن قطينــة وقيــادات الســلطة املحليــة وعــدد مــن
القيــادات العســكرية واألمنيــة.
ويف اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالحارضيــن ..مؤكــدا عــى أهميــة
اللقــاء بمشــائخ وشــخصيات ووجهــاء محافظــة صنعــاء وقيــادة الســلطة املحليــة
خاصــة بعــد مــا حصــل مــن أحــداث وفتنــة يف مرحلــة كانــت ربمــا األخطــر يف
تاريــخ العــدوان.
وقــال « لــوال حكمتكــم واالنضبــاط الــذي حصــل مــن قبــل الكثــر بــل الغالــب
بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل واملشــائخ والشــخصيات االجتماعيــة ,أدى إىل تقليــص
حجــم أثــار هــذه الفتنــة وأيض ـا ً حســمها يف زمــن قيــايس وكان لكــم الــدور األبــرز
مــن خــال دعمكــم ونصيحتكــم التــي قدمتموهــا والتــي جعلــت الطــرف اآلخــر
يحســب لهــا الــف حســاب «.
وأضــاف» مــا نفهمــه ويجــب أن يعرفــه األخريــن أن الفتنــة لــم تكــن وليــدة اللحظــة
وربمــا بعضكــم اســتدعيناه يف أكثــر مــن مــرة ومنــذ أكثــر مــن ثمانيــة أشــهر ونحن
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نقــول هنــاك مخطــط يســتهدف تقســيم األمانــة إىل مربعــات عســكرية وأمنيــة وقلنــا
للمشــائخ الذيــن التقينــا بهــم مــن قبــل أن تبــدأ بشــهرين بــأن يذهبــوا ويســألوهم
مــا هــي املخــاوف التــي جعلتهــم يخططــوا لهــذه الرتتيبــات األمنيــة وأنتــم مفوضــن
يف تقديــم كامــل الضمانــات التــي توقــف هــذه املخــاوف والتــي تدفعهــم إىل تربيــر
تحشــيداتهم وفعـاً ذهــب املشــائخ وعــادوا دون أي فائــدة «.
وأشــار الرئيــس الصمــاد إىل أن مــا حصــل يف األيــام األخــرة كان مؤلــم جــدا ً ولــم
نكــن نريــد أن يحصــل ..الفتــا إىل أن ذلــك كان يمثــل كابــوس قــادم مــن أمانــة
العاصمــة للقيــادات األمنيــة والعســكرية يهددهــم وهــم يقاتلــون يف جبهــات العــزة.
وقــال» كمــا تعرفــون وكمــا تحدثــت لألخــوة مــن قبلكــم أن مثــل هــذه الحــاالت
تحصــل يف الحــروب ويف املعــارك الكــرى حتــى يف عهــد الرســول صــى اللــه عليــه
وآلــه وســلم ،ففــي الوقــت الــذي كان يخطــط ملواجهــة أكــر دولــة يف ذلــك العــر
وهــي الــروم كانــت مجموعــة مــن املخلفــن والقاعديــن داخــل املدينــة يتأمــرون
لالنقــاب عــى مركــز الدولــة اإلســامية فأضطــر الرســول لــرك األمــام عــي داخــل
املدينــة املنــورة كــي يحافــظ عــى األمــن واالســتقرار فيهــا خــال غــزوة تبــوك «.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أنــه لــم يكــن هنــاك مواجهــة مــع املؤتمر
الشــعبي العــام إطالق ـاً ،بــل كانــت هنــاك مجموعــة قيــادات لديهــا مخطــط أمنــي
وعســكري.
وأكــد الرئيــس الصمــاد إىل أنــه خــال مرحلــة الرشاكــة الســابقة حصلــت الكثــر مــن
املحطــات واملنعطفــات التــي لــم يكــن لبعــض قيــادات املؤتمــر فيهــا أي دور وكانــوا
يعارضــوا الكثــر مــن القــرارات للجنــة العامــة.
وأضــاف» وهــذا البيــان أصدرتــه اللجنــة العامــة ويقصــد الخطــاب الــذي أصــدره
الرئيــس األســبق بإثــارة املشــاكل والفتنــة يف كل محافظــة بــدون استشــارة اللجنــة
العامــة ولــم يكــن عضــوا واحــد مــن اللجنــة العامــة يعلمــون بــه غــر الشــلة الذيــن
كانــوا حولــه ،وهــذا يــدل عــى أن الــكالم ليــس بإســم املؤتمــر وأن املؤتمــر لــم يكــن
مــع البيــان إطالقـا ً واملؤتمــر هــم ارفــع مــن دلــك».
وقــال» أنــا كنــت أقســمت عــى نفــي عــى أننــي لــن أكــون مظلمــة ألي مؤامــرة
تســتهدف املؤتمــر الشــعبي العــام وأوفيــت بقســمي ذلــك ،وأطفــأت الكثــر مــن
املشــاكل ومــن املنعطفــات التــي كادت أن عصــف بالبــاد إال أن الخطــاب األخــر
للزعيــم افلــت األمــور مــن أيدينــا لــم نســتطيع تربيــره أمــام القيــادات األمنيــة
والعســكرية عندمــا يطلــب الخــروج يف كل مديريــة ويف كل مدينــة وحــارة وعزلــة
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مــاذا نقــول؟».
وتابــع « ُقطعــت خطــوط الجبهــات حــوايل  12ســاعة بســبب قطــع خــط عمــران
وخــط الحــدود وخــط حجــة وأيض ـا ً الخطــوط األخــرى ،لــم نســتطيع تربيــر ذلــك
الــيء لــم نســتطيع أن نخمــد هــذه الفتنــة وغريهــا مــن الفتــن ألنــه كان هنــاك
خــروج مجاميــع أحرقــت صــور الشــهداء داســت عــى صــور الشــهداء وأحرقــت
زينــة املولــد رفعــت شــعارات مقيتــه جــدا ً ال حوثــي بعــد اليــوم..ال روافــض..
ال مجــوس ،لــم نكــن نســمعها وهــذا ال ينتمــى إىل املؤتمــر الشــعبي ،نحــن نعــرف
قيــادات املؤتمــر وتوجههــم وانفتاحهــم».
وتســاءل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى» كيــف لــو انتــرت تلــك املجاميــع لرأينــا
الــرؤوس عــى أعمــدة اإلنــارات يف الشــوارع كمــا يحصــل يف املوصــل».
ولفــت إىل أن مــا يحصــل حاليــا مــن بلبلــة إعالميــة أن هنــاك اقتحامــات وهنــاك
اعتــداءات كلهــا افــراءات وكــذب ،الهــدف منهــا تخويــف املشــائخ والشــخصيات
االجتماعيــة مــن دفــع بهــم إىل قيــادة العــدوان.
وقــال» نحــن نقــول ال يوجــد أي مشــاكل وال يوجــد أي اقتحامــات حصلــت مشــكلة
وأخمــدت واملؤتمــر الشــعبي فــوق رؤوســنا إخوتنــا ،لــم نكــن يف مواجهــة معهــم ال
يوجــد أي مواجهــة معهــم مــا يحصــل هــو اقتحــام حــوايل خمســة عــر بيــت أو
عرشيــن بيــت ،التــي فيهــا مطلوبــن أمني ـا ً أو ســاح وقــد انتهــت تمام ـا ً ال يوجــد
هــذا التهويــل الــذي يحــاول العــدو أن يضعــه».
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى أهميــة ضبــط األمــن واالســتقرار
وهــذا اللقــاء يجــب أن يكــون لــه مخرجــات عمليــة ..وقــال» أنتــم املعنيــن باملحيــط
ومعنيــن بالدفــاع عــن األمــن ويكــون لكــم الــدور األســايس عــن أمــن البــاد
واســتقاللها وكرامتهــا ال يوجــد أي اســتهداف ألحــد».
وأضــاف» نقــول للمســؤولني األمنيــن والعســكريني واملرشفــن يف املحافظــات نحــن
دخلنــا يف مرحلــة أمــن واســتقرار وســنمنح الكثــر األمــان ويجــب أن يعــودوا إىل
مناطقهــم أمنــن ومعززيــن ومكرمــن إذا اظهــروا توبتهــم ونيتهــم لالســتقامة
والوقــوف يف صــف الدولــة».
وتابــع» نحــن نعــرف انهــم منقوصــن وانــه حصــل قتــل لخــرة شــبابنا مــن األمــن
والجيــش وهكــذا يجــب أن نرتفــع وان نتســاما عــن تصفيــة الحســابات وعــن االنتقام،
نحــن الزمنــا األجهــزة األمنيــة والعســكرية بإعــداد قوائــم محــدودة للقيــادات املطلوبة
وقوائــم باملغــرر بهــم مــن األفــراد الذيــن ســاء بهــم الحــال وارتمــوا يف أحضــان هــذه
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الفتنــة ،هــذه القيــادات املطلوبــة وهــؤالء املغــرر بهــم ســيتم الرفــع بهــا إىل قيــادات
املحافظــات والجهــات األمنيــة لاللتــزام واتخــاذ اإلجــراءات ليعــودوا إىل مناطقهــم
وقراهــم أمنــن ومســتقرين لهــم مــا للنــاس وعليهــم مــا عليهــم ال نســمح بتصفيــة
الحســابات».
ومــى بالقــول» نحــن مقبلــون عــى مرحلــة جديــدة مــن األمــن واالســتقرار إن
شــاء اللــه ســيكون هنــاك نعمــة يف كل الجوانــب مــا نريــده منكــم كإخــوة مشــائخ
وشــخصيات اجتماعيــة وقيــادات ســلطة محليــة أن تســعوا لتبذلــوا الجهــد إلعــادة
الذهنيــة مرحلــة مــا قبــل األحــداث إىل العــودة يف مواجهــة العــدوان».
وأضــاف» مــا رأيتمــوه يأخــذ مســاحة كبــرة يف موضــوع العفــو ويف االلتــزام عــى
هــؤالء الذيــن شــاركوا يف هــذه الفتنــة لكــي نقطــع الطريــق عــى األعــداء ألنهــم
حاولــوا أن يحولــوا صنعــاء إىل كابــوس ويلفقــون صــورة مــن ســوريا وغريهــا
وينزلوهــا عــى أنهــا يف صنعــاء».
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس أنــه لــو حصــل مثــل هــذا يف ســوريا أو أي دولــة
أوروبيــة لــكان حــدث انفــات أكــر وأكــر ولكــن بحمــد اللــه تــم إخمــاد الفتنــة
خــال ســاعات وحســمت.
وأضــاف» ال تصدقــوا لــكل هــذه اإلرجافــات فنحــن وإياكــم علينــا أن نعيــد الذهنيــة
إىل مواجهــة العــدوان فهنــاك تصعيــد للعــدو يف كثــر مــن الجبهــات ســواء يف املخــا
أو يف جبهــات الســاحل كلهــا وغريهــا وعليكــم أن تتعاونــوا جميعــا ً مــع القيــادة
العســكرية وخططهــا وبرامجهــا يف الدفــع بالشــباب إىل معســكرات التجنيــد لنــرع
مــن ســاعة الحســم».
كمــا أكــد الرئيــس الصمــاد أنــه لــو حصــل تكاتــف والتفــاف مــن الجميــع حــول
القيــادة األمنيــة والعســكرية لتعزيــز الجبهــات بــأن املعركــة ستحســم يف أقــرب
وقــت ..وقــال» النــر حتم ـا ً ال بــد منــه لكــن نحــن أمــام خيــارات إمــا أن نعجــل
بســاعة النــر أو أن يســتمر القتــل فينــا حتــى نتوحــد ونتحــرك جميع ـا ً وننتقــل
مــن مرحلــة التصــدي والدفــاع إىل معركــة التصعيــد ملواجهــة هــذا العــدوان».
ولفــت إىل أهميــة دور املشــائخ يف تثبيــت األمــن واالســتقرار ..مضيفــا « ســتبقون
يدنــا وســاعدنا لتلزمــوا كل مــن أراد أن يخــل بأمــن الوطــن واســتقراره واســتقالله أو
أن يغــدر بالتضحيــات وأي طــرف يعــرف أن هــذه القــوى وهــذه الشــخصيات وهــذا
املجتمــع لــن يقــف ســينصدم وســينهزم وسيفشــل».
فيمــا أشــار رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا إىل أنــه تــم اإللتقــاء بأبنــاء ســنحان يــوم
أمــس ..الفتــا إىل أنــه تــم التأكيــد لهــم بحديــث شــفاف وواضــح ورصيــح أن الجميــع
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أبنــاء اليــوم وليســوا أبنــاء األمــس.
وأكــد أن الحديــث مــع أبنــاء ســنحان كان عــن املصالحــة العامــة ولــن ينظــر لهــم
بعــن الســوء وإنمــا بعــن األخــوة وعــن املــودة واإلحــرام وأنهــم مشــائخ وأعيــان.
وقــال « نطمــن أبنــاء الشــعب اليمنــي أن املشــائخ الذيــن عهدتموهــم يف أول يــوم من
العــدوان الزالــوا هــم أولئــك بصمودهــم باستبســالهم بقوتهــم مــع رشفــاء قبائلهــم يف
املواجهــة وال زالــوا كمــا عهدناهــم «.
فيمــا أشــار محافــظ صنعــاء إىل أن قبائــل طــوق صنعــاء تعاونــت بموقــف مــرف
مــن جميــع املكونــات واملؤتمــر الشــعبي العــام واملشــائخ والشــخصيات يف وأد الفتنــة
وكمــا عهدهــم الجميــع وقفــوا إىل جانــب الوطــن.
ولفــت إىل أهميــة هــذا اللقــاء بالقيــادة السياســية لتــدارس الوضــع ..وقــال» نحــث
الجميــع عــى وحــدة الصــف ورفــد الجبهــات كمــا عهدنــا القبــل التــي تبنــت هــذا
املوقــف الرشيــف مــن أولــه وعندمــا يتوحــد الصــف لــن يبقــى أي إرهــاب يف الداخل».
وأكــد عــى أهميــة وحــدة الصــف لجميــع املكونــات واملشــائخ والشــخصيات إلســناد
الجبهــات ..داعيــا القيــادة السياســية إىل فتــح صفحــة جديــدة.
بدورهــم أشــار عــدد مــن مشــائخ ووجهــاء محافظــة صنعــاء إىل أهميــة هــذا اللقــاء
لــرأب الصــدع وتوحيــد الصــف وجمــع الكلمــة يف املحافظــة التــي دائمـا ً تقــدم خــرة
أبنائهــا فــدا ً للوطــن والدفــاع عــن األرض والعــرض ..الفتــن إىل أن مواقــف محافظــة
صنعــاء مشــهود لهــا عــى مــر التاريــخ ليــس يف هــذه املوقــف فقــط أو مواجهــة
العــدوان ،وأنهــا الطــوق والســياج األمــن للعاصمــة صنعــاء التــي يســكنها املاليــن
مــن كل املحافظات..وأكــدوا عــى أهميــة اضطــاع الجميــع كل مــن موقعــه ومكانــه
ويف قريتــه ،العمــل عــى وحــدة الصــف وتعزيــز تماســك الجبهــة الداخليــة ورفــد
الجبهــات ألن العــدو يســتهدف الجميــع بــدون اســتثناء ..مشــرين إىل رضورة توحيــد
الصــف والعفــو عنــد املقــدره.
وأشــاروا إىل أن محافظــة صنعــاء كان لهــا رشف الوقــوف إىل جانــب القيادة السياســية
وســعت جاهــدة لــرأب الصــدع وليــس للفرقــة أو تصفيــة الحســابات وســفك الدمــاء
بــل توحــد كل أبنــاء املحافظــة سياســيني ووجهــاء وقيــادات ..مشــددين عــى أهميــة
االســتمرار يف رفــد الجبهــات بالرجــال والعتــاد وقوافــل الدعــم.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يوجه مبتابعة سري العمل بالوزارات
واملؤسسات
[/14ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
وجــه األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي
بوضــع خطــة للنــزول امليدانــي لإلطــاع عــى ســر العمــل ومســتوى االنضبــاط يف
عــدد مــن الــوزارات واملؤسســات والجهــات املختلفــة.
وأكــد الرئيــس الصمــاد خــال لقــاءه اليــوم بصنعــاء رئيــس حكومــة اإلنقــاذ
الوطنــي الدكتــور عبدالعزيــز صالــح بــن حبتــور ،أهميــة تركيــز الحكومــة عــى
تنميــة اإليــرادات وتحصيلهــا وتفعيــل األوعيــة اإليراديــة ملختلــف املؤسســات واملصالح
وتوريدهــا أوال بــأول.
كمــا وجــه الحكومــة بإســتكمال إجــراءات رصف رواتــب موظفــي الجهــاز اإلداري
للدولــة وبمــا يســهم يف تحســن أوضــاع املواطنــن وإعانتهــم عــى ســبل الحيــاة
املعيشــية وذلــك جــراء الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد إزاء اســتمرار
العــدوان والحصــار.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة انضبــاط العمــل يف الــوزارات
واملؤسســات واملصالــح والهيئــات وتســهيل معامــات املواطنــن وتقديــم الخدمــات
العامــة لهــم وتعزيــز الصمــود يف مواجهــة العــدوان ومخططاتــه.
وحــث حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي عــى االهتمــام بدعــم جبهــات الــرف والبطولــة
ورفدهــا بالرجــال والعتــاد ملواجهــة أعتــى عــدوان يســتهدف اليمــن أرضــا وإنســانا.
حرض اللقاء عضو املجلس السيايس األعىل محمد صالح النعيمي.

الرئيس الصماد يلتقي عدد من الشخصيات اجلنوبية

[/14ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــال لقــاءه اليــوم
بصنعــاء عــدد مــن الشــخصيات الجنوبيــة ،األوضــاع يف املحافظــات الجنوبيــة ومــا
تتعــرض لــه الكــوادر الوطنيــة مــن اغتيــاالت وخطــف وتعســفات وقيــود للحركــة
وقمــع الحريــات.
واســتعرض اللقــاء طبيعــة األوضــاع األمنيــة يف املحافظــات الجنوبيــة والتحــوالت
التــي تشــهدها خــال املرحلــة الراهنــة وجهــود أبنــاء املحافظــات الجنوبيــة القاطنني
يف شــمال الوطــن للتوعيــة املجتمعيــة بمخاطــر اإلحتــال واملؤامــرة التــي تســتهدف
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النيــل مــن وحــدة الوطــن وأمنــه واســتقراره ونهــب خرياتــه وثرواتــه.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة إضطالع أبنــاء املحافظــات الجنوبيــة بدورهم
يف تعزيــز النضــال الوطنــي ضــد اإلحتــال الســعودي واإلماراتــي واملمارســات التــي
تقــوم بهــا املليشــيات التابعــة لــه ضــد األحــرار والرشفــاء مــن أبنــاء اليمــن.
وقــال « املشــكلة واحــدة ونضــال أبنــاء املحافظــات الجنوبيــة جــزء مــن نضــاالت
الشــعب اليمنــي مــن أجــل الحريــة والكرامــة والعدالــة واالســتقالل الوطنــي الناجــز
والحقيقــي».
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى أهميــة توحيــد الجهــود ملواجهــة
التحديــات التــي تواجــه اليمــن شــماال وجنوبــا ..مســتعرضا التحديــات املختلفــة ومــا
يتطلبــه ذلــك مــن جهــود لتوحيــد األدوار الوطنيــة لتجاوزهــا والعبــور بالوطــن إىل
بــر الســام واألمــن واالســتقرار.
وأضــاف « إن طبيعــة العــدوان وأبعــاده عــى اليمــن اتضحــت للجميــع وتكشــفت
النوايــا املبيتــه وينبغــي العمــل املشــرك إلنقــاذ الجنــوب والشــعب اليمنــي مــن
املؤامــرة الكبــرة التــي يتعــرض لهــا والظلــم واإلذالل الــذي يمــارس بحقــه».
وقــال « إن االحتــال بالوكالــة يهــدف لتشــتيت الجهــود والطاقــات مــن أجــل تمزيــق
الوطــن ونهــب الثــروة البرشيــة والطبيعيــة واملوقــع الجغــرايف الــذي يحتلــه اليمــن
وحمايــة إرسائيــل واملشــاريع الصغــرة يف املنطقــة «.
وأشــاد األخ صالــح الصمــاد باملواقــف الوطنيــة املرشفــة ألبنــاء املحافظــات الجنوبيــة
يف مختلــف املراحــل والظــروف التــي مــر بهــا الوطــن وأبرزهــا مواجهــة العــدوان
ومؤامــرة أحــداث ديســمرب املؤســفة ووقوفهــم إىل جانــب الوطــن وأمنــه واســتقراره.
فيمــا هنــأ الحــارضون رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــوأد الفتنــة وإســقاط
مؤامــرة العــدوان ..مؤكديــن أهميــة تضافــر جهــود الجميــع لتجــاوز األزمــة التــي
تمــر بهــا البــاد.
إىل ذلــك زار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مستشــار الرئاســة اللــواء خالــد بــاراس
والــذي لــم يتمكــن مــن حضــور اللقــاء نظــرا إلصابتــه بوعكــة صحيــة.
واطمــأن الرئيــس الصمــاد عــى صحــة اللــواء بــاراس ..متمنيــا لــه دوام الصحــة
والعافيــة.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عدد من قيادات اللقاء
املشرتك
[/14ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء قيــادات
عــدد مــن أحــزاب اللقــاء املشــرك.
جــرى خــال اللقــاء الــذي حــره عضــوا املجلــس الســيايس األعــى محمــد صالــح
النعيمــي ونــارص النصــري ،مناقشــة األوضــاع التــي تمــر بهــا البــاد جــراء
اســتمرار العــدوان ومــا يرتكبــه مــن جرائــم يوميــة بحــق الشــعب اليمنــي يف
مختلــف املحافظــات يف ظــل صمــت دويل مخجــل ،فضــا عــن فرضــه لحصــار جائــر
يســتهدف تجويــع  27مليــون مواطــن.
واســتعرض اللقــاء جهــود األحــزاب والقــوى السياســية ودورهــا الوطنــي واملــرف
خــال املرحلــة الراهنــة يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي واملؤامــرات التــي
تســتهدف النيــل مــن وحــدة الجبهــة الداخليــة وثبــات وصمــود الشــعب اليمنــي.
ويف اللقــاء أشــاد الرئيــس الصمــاد بالــدور الوطنــي لقيــادات أحــزاب اللقــاء املشــرك
يف تعزيــز الجبهــة الداخليــة وحمايتهــا مــن االســتهداف املتعمــد مــن قبــل تحالــف
العــدوان الغاشم..وأشــار إىل أن األحــداث املؤســفة بالعاصمــة صنعــاء تأتــي ضمــن
سلســلة مؤامــرات العــدوان التــي تســتهدف الجبهــة الداخليــة واالســتقرار الســيايس
والثبــات يف مواجهــة العــدوان.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة اضطــاع األحــزاب والتنظيمــات
السياســية بدورهــا الفاعــل يف تأســيس الحيــاة السياســية اليمنيــة املســتقلة عــن
تأثــرات الخــارج.
ولفــت إىل أهميــة تعزيــز الجهــود وتكاملهــا بني األحــزاب والقــوى السياســية املناهضة
للعــدوان والعمــل عــى حشــد الجهــود لرفــد جبهــات الــرف والبطولــة بالرجــال
والعتــاد وتســيري قوافــل الدعــم للمرابطــن يف مختلــف الجبهــات.
وقــال « إن اســتهداف األحــزاب والتعدديــة السياســية يف اليمــن ليــس وليــد اللحظــة
وإنمــا هــو جــزء مــن مؤامــرة العــدوان الــذي يــرى أن تعزيــز الديمقراطيــة يف
بالدنــا قــد يؤثــر عــى األنظمــة الحاكمــة فيهــا التــي تفــرض قيــود عــى الحريــات
والتعدديــة السياســية».
ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل االســتغالل الرخيــص مــن قبــل العــدوان لبعــض أو
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قلــة مــن كــوادر وقيــادات األحــزاب التــي باعــت نفســها للشــيطان وع ًرضــت رصيــد
األحــزاب السياســية وتضحيــات القواعــد وتاريــخ األحــزاب للتشــويه واإلســاءة كمــا
ع ًرضــت اليمــن وأبنائــه ملــآيس وكــوارث إنســانية لــن ينســاها التاريــخ.
فيمــا هنــأت قيــادات أحــزاب اللقــاء املشــرك رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــوأد
الفتنــة ..مشــيدين بــدور القيــادة السياســية يف تجــاوز هــذه الفتنــة وإخــراج اليمــن
منهــا إىل جانــب جهــود وتكاتــف كافــة القــوى واملكونــات السياســية ووعــي أبنــاء
الشــعب اليمنــي.

الرئيس الصماد يلتقي قيادات أحزاب التحالف الوطني
[/14ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء قيــادات
عــدد مــن أحــزاب التحالــف الوطنــي.
جــرى خــال اللقــاء الــذي حــره عضــوا املجلــس الســيايس األعــى محمــد صالــح
النعيمــي ونــارص النصــري ،مناقشــة األوضــاع عــى الســاحة الوطنيــة يف ظــل
الظــروف الراهنــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار ومــا
يتطلــب ذلــك مــن دور إســتثنائي مــن كافــة القــوى واألحــزاب واملكونــات الوطنيــة
ملواجهــة التحديــات والتغلــب عليهــا.
واســتعرض اللقــاء جهــود األحــزاب والقــوى السياســية يف تعزيــز االصطفــاف
والحفــاظ عــى األمــن واالســتقرار ورفــد جبهــات العــزة والــرف بالرجــال والعتــاد
ملواجهــة العــدوان والتصــدي ملخططاتــه.
وتطــرق اللقــاء إىل األدوار الوطنيــة لألحــزاب والتنظيمــات السياســية وإســهامها يف
مواجهــة التحديــات واملنعطفــات الخطــرة التــي مــر بهــا الوطــن وخاصــة خــال
املرحلــة الراهنــة التــي فرضهــا العــدوان عــى الشــعب اليمنــي والســبل الكفيلــة
بتوجيــه الجهــود يف ســبيل تعزيــز وحــدة الصــف الوطنــي وتماســك الجبهــة
الداخليــة.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة اضطــاع األحــزاب والقــوى السياســية
الوطنيــة بدورهــا الفاعــل خــال الفــرة الراهنــة التــي يمــر بهــا اليمــن لتجــاوز
التحديــات.
وأشــار إىل دور أحــزاب التحالــف الوطنــي إىل جانــب األحــزاب والتنظيمــات السياســية
يف تأســيس الحيــاة السياســية اليمنيــة املســتقلة عــن تأثــرات الخــارج ..منوهــا
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بالــدور اإليجابــي لألحــزاب السياســية يف مواجهــة املتغــرات الحاصلــة عــى الســاحة
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ومخططــات اســتهداف تحالــف العــدوان للحيــاة
السياســية اليمنيــة.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة العمــل املتكامــل من أجــل إعادة
ترميــم البنيــة التحتيــة لألحــزاب السياســية التــي تعرضــت للقصــف والتدمــر مــن
قبــل طــران العدوان..وقــال « إن اســتهداف األحــزاب والتعدديــة السياســية اليمنيــة
هــو جــزء مــن العــدوان وصــورة مــن صــوره ،نتيجــة تخــوف دول العــدوان مــن
الديمقراطيــة اليمنيــة األصيلــة والحقيقيــة».
وأشــاد بجهــود األحــزاب يف تعزيــز الجبهــة الداخليــة وحمايتهــا مــن االســتهداف
املمنهــج ،وصــوال ً إىل مواجهــة املؤامــرة عــى الجبهــة الداخليــة واالســتقرار الســيايس.
وتحــدث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن األحــداث املؤســفة التــي شــهدتها
العاصمــة صنعــاء مطلــع ديســمرب الجــاري وإحتوائهــا بفضــل جهــود كافــة القــوى
واملكونــات السياســية الوطنيــة وأبطــال الجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية.
ولفــت الرئيــس الصمــاد إىل أن املســتقبل واعــد بالخــر وأن الجميــع يعمــل يف ســفينة
واحــدة لتجــاوز التحديــات الراهنــة والتوجــه نحــو بنــاء املســتقبل املنشــود لألجيــال
ا ملتعا قبة .

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي الكتلة الربملانية حملافظة إب
[/16ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء ،الكتلــة
الربملانيــة ملحافظــة إب بحضــور املحافــظ عبدالواحــد صــاح وعضــو املكتب الســيايس
ألنصــار اللــه حســن العــزي.
ناقــش اللقــاء األوضــاع عــى الســاحة الوطنيــة يف ظــل الظــروف الراهنــة يمــر بهــا
اليمــن ،واملؤامــرة الخطــرة التــي يحيكهــا تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية التــي
تســتهدف النيــل مــن وحــدة الصــف الوطنــي والجبهــة الداخليــة.
وتطــرق اللقــاء إىل األدوار الوطنيــة ألعضــاء الربملــان خالل املرحلــة الراهنــة وجهودهم
يف تعزيــز اإلســتقرار املجتمعــي جــراء مــا خلقــه العــدوان والحصــار مــن تداعيــات،
أثــرت ســلبا عــى األوضــاع الصحيــة واألجتماعيــة والثقافيــة واملعيشــية للشــعب
اليمنــي.
واســتعرض اللقــاء التحديــات التــي فرضهــا إســتمرار العــدوان والحصــار ومــا
641

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

يتطلــب ذلــك مــن دور إســتثنائي مــن قبــل أعضــاء مجلــس النــواب ،ملواجهــة
التحديــات الراهنــة وإســهامهم يف معالجــة القضايــا املجتمعيــة بمــا يســهم يف الحفاظ
عــى األمــن واالســتقرار.
ويف اللقــاء أشــار الرئيــس الصمــاد إىل مــا تمثلــه محافظــة إب مــن تجربــة نضاليــة
وطنيــة ال يمكــن املزايــدة عليهــا.
وقــال « إن أبنــاء إب العاصمــة الســياحية لليمــن تفــردوا بميــزة التعايــش وجنبــوا
املحافظــة ويــات العنــف واإلقتتــال وهــو مــا حــرص عليــه تحالــف العــدوان خــال
الفــرة املاضيــة إلثــارة الفتنــة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد «.
وأضــاف « مــا تقدمــه إب اليــوم اإلنســان واملجتمــع والشــخصيات الربملانيــة والعلمــاء
والعقــاء واملشــائخ مــن نمــوذج يف التعايــش ينبغــي أن تقتــدي بــه بقيــة املناطــق
واملحافظــات».
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الحــرص عــى تعزيــز الوحــدة الوطنيــة
وتماســك النســيج االجتماعــي ونبــذ الخالفــات والتوجــه نحــو العــدو الحقيقــي الــذي
يســتهدف الجميــع دون اســتثناء ويرتكــب الجرائــم املروعــة بحــق الشــعب اليمنــي
منــذ مــا يقــارب ثــاث ســنوات.
وحــث عــى اســتمرار الصمــود يف مواجهــة العــدوان وتقديــم الدعــم للمرابطــن يف
جبهــات العــزة والــرف والبطولــة وتحمــل أعبــاء الضغــط عــى الخدمــات واملــوارد
جــراء النــزوح.
وقــال « الصمــود والصــر هــو ناتــج الوعــي والتجربــة الناضجــة جــراء االســتهداف
الدائــم الشــعب اليمنــي وتجربــة حــروب املناطــق الوســطى التــي أســهمت بفعاليــة
يف تحصــن الجبهــة الداخليــة وصمــود املحافظــة ومواجهتهــا للعــدوان».
وأشــاد الرئيــس الصمــاد بمــا تزخــر بــه محافظــة إب مــن مقومــات ســياحية أثريــة
فضــا عــن عطائهــا الوطنــي الزاخــر عــر الشــخصيات السياســية والنضاليــة التــي
قــادت التحــوالت الوطنيــة أمثــال املناضلــن عــي عبدالغنــي والربــادي وجاراللــه
عمــر واإلريانــي وغريهــم الكثــر.
ولفــت إىل مــا يتعــرض لــه الوطــن مــن عــدوان وحصــار للعــام الثالــث عــى التــوايل
والجهــود املبذولــة لتجــاوز هــذه املحنــة واإلتجــاه نحــو بنــاء الســام ومســتقبل
اليمــن املنشــود الــذي يتطلــع فيــه الجميــع للعدالــة واملســاواة واألمــن واإلســتقرار.
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الرئيس الصماد يناقش مع وزير الزراعة سري العمل بالقطاع الزراعي
[/16ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليوم مــع وزيــر الزراعة
والــري غــازي أحمــد عــي محســن ،ســر العمــل يف قطاعــات الــوزارة ،والصعوبــات
التــي تواجههــا واإلحتياجــات الالزمــة للتغلــب عــى التحديــات يف القطــاع الزراعــي.
واســتعرض اللقــاء مــا أنجزتــه وزارة الزراعــة مــن خطــط وبرامــج خــال العــام
الجــاري وأهــم الصعوبــات القائمــة والســبل الكفيلــة بحلهــا ،وذلــك يف إطــار توجهات
الدولــة والحكومــة لإلهتمــام بالقطــاع الزراعــي لزيــادة إنتــاج املحاصيــل الزراعيــة.
وتطــرق اللقــاء إىل خطــة الــوزارة والقطاعــات الزراعيــة للعــام 2018م والخطــط
والربامــج التطويريــة املســتقبلية للقطــاع الزراعــي ،بمــا يســهم يف توفــر األمــن
الغذائــي خاصــة يف ظــل إســتمرار العــدوان والحصــار الظالــم.
وتنــاول اللقــاء التطــورات األخــرة يف منطقــة بيحــان بشــبوة وجهــود أبنــاء املحافظة
يف التصــدي ملؤامــرات العــدوان ومخططاتــه لزعزعــة األمــن واالســتقرار يف املحافظــة
وإثــارة الفتنــة بــن أبنائهــا.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد رضورة بــذل املزيــد مــن الجهــود والعمــل بوتــرة
عاليــة لتحقيــق نهضــة زراعيــة تســهم يف تحقيــق األمــن الغذائــي ،وانتهــاج مســارات
تتوافــق مــع حجــم التحديــات الراهنــة.
وشــدد عــى رضورة التنســيق بــن الــوزارة والجهــات املعنيــة ملعالجــة مشــاكل
املزارعــن وتحســن مســتوى الخدمــات الزراعيــة واملائيــة املقدمــة لهــم.
وحــث قيــادة وزارة الزراعــة والــري عــى اإلهتمــام بمتطلبــات املزارعــن وتنفيــذ
الربامــج التوعويــة واإلرشــادية يف أوســاطهم وتنفيــذ الربامــج واألنشــطة الخاصــة
بتوفــر البــذور املحســنة لتعزيــز وتحســن اإلنتــاج الزراعــي بمختلــف املحافظــات.
كمــا حــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،عــى رضورة تعزيــز التعــاون بــن
الــوزارة واملنظمــات الدوليــة املعنيــة لتنفيــذ األنشــطة والربامــج الزراعيــة التــي
تســاعد يف تلبيــة إحتياجــات املزارعــن ومتطلباتهــم وكــذا الربامــج املتصلــة بتحســن
الظــروف املعيشــية لــأرس الزراعيــة يف املحافظــات.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس جملس النواب
[/17ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء رئيــس
مجلــس النــواب األخ يحيــى عــي الراعــي بحضــور وزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن
عــي القيــي ومحافــظ ذمــار حمــود عبــاد ومحافــظ صنعــاء حنــن قطينــة وأمــن
عــام محــي املحويــت الدكتــور عــي الزيكــم.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع الراهنــة يف ظــل اســتمرار العــدوان والحصــار
ومــا يتعــرض لــه الوطــن مــن مخططــات تســتهدف النيــل مــن وحدتــه وأمنــه
واســتقراره وتمزيــق النســيج االجتماعــي.
وتطــرق اللقــاء إىل الجوانــب املتعلقــة بــدور كافــة القــوى واملكونــات السياســية يف
مواجهــة التحديــات التــي تحــاك ضــد الوطــن.
ويف اللقــاء أشــاد الرئيــس الصمــاد بــدور وإســهامات املكونات السياســية ومــا تمتلكه
مــن كــوادر وطنيــة ورصيــد نضــايل يف مختلــف الظــروف واملراحــل التــي مــر بهــا
الوطــن ويف املقدمــة مواجهــة العــدوان الســافر عــى اليمــن.
وقــال « لقــد التقينــا بقيــادات الســلطات املحليــة يف املحافظــات واســتمعنا إىل الهمــوم
واملشــاكل وحثينــا عــى تطبيــع األوضــاع والعمــل عــى تجــاوز آثــار الفتنــة وتعزيــز
الروابــط بــن مختلــف القــوى والعمــل عــى معالجــات االشــكاليات».
ونــوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بمواقــف قيــادات املكونــات السياســية املرشفة
يف التصــدي للعــدوان وإفشــال مخططاتــه التــي تســتهدف الجميــع دون اســتثناء،
وكــذا إدراكهــا بمــا يحــاك ضــد الوطــن مــن مؤامــرات تســتهدف الجبهــة الداخليــة
وتماســكها.
وأكــد الرئيــس الصمــاد رضورة أن يعمــل الجميــع عــى اســتقرار األوضــاع ..وقــال «
نحــن أمــام مرحلــة جديــدة تقتــي االســتمرار يف رفــد الجبهــات بالزخــم الشــعبي
والوقفــات االحتجاجيــة ضــد العــدوان والحصــار».
وأضــاف» وإذا انتقلنــا بذهنيــة النــاس إىل مواجهــة العــدوان نســتطيع أن نحســم
املعركــة ،فالعــدوان فقــد كل آمالــه واألوراق التــي كان يراهــن عليهــا ،ونؤكــد مــن
جديــد أن مســؤولية قيــادات الدولــة هــي الســعي لطمأنــة الجميــع أنــه ليــس هنــاك
أي إشــكاالت وليــس هنــاك أي رصاع ،كانــت مشــكلة وع ـدّت».
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الرئيس الصماد يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر
يف اليمن
[/17ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء رئيــس
بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف اليمــن الكســندرفت.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة نشــاط وأعمــال اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف
بالدنــا خــال املرحلــة الراهنــة ومــا تقدمــه مــن دعــم يف مختلــف املجــاالت وخاصة يف
القطــاع الصحــي واإلســعايف ودعــم املستشــفيات املتــررة جــراء العــدوان والحصــار
الجائــر عــى اليمــن منــذ مــا يقــارب ثــاث ســنوات.
وتطــرق اللقــاء إىل األوضــاع اإلنســانية الحرجــة التــي يعيشــها أبنــاء الشــعب اليمنــي
جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار فضــا عــن إجــراءات إغــاق املنافــذ اليمنيــة
ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن كــوارث وجرائــم ضــد اإلنســانية يف حــق الشــعب اليمنــي.
واســتعرض اللقــاء الســبل الكفيلــة بتعزيــز التعــاون بــن الجهــات املعنيــة مــع
بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر لتســهيل مهامهــا وتمكينهــا مــن أداء مهمتهــا
اإلنســانية يف تخفيــف معانــاة الشــعب اليمنــي وضمــان ســامة منتســبيها رغــم
إســتمرار اســتهدف طــران العــدوان للمنشــآت املدنيــة والطبيــة وآخرهــا قصــف
مستشــفى حيــس بالحديــدة.
ويف اللقــاء أعــرب الرئيــس الصمــاد عــن الشــكر والتقديــر للجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر لــدى بالدنــا عــى مــا تقدمــه مــن دعــم وجهــود مســتمرة وصمــود كوادرهــا
خــال الفــرة املاضيــة إىل جانــب الشــعب اليمنــي.
وأكــد اإلســتعداد تقدبــم الدعــم والتســهيالت للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر للقيــام
بواجبهــا اإلنســاني وتوســيع نشــاطها وبرامجهــا.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى أهميــة تظافــر الجهــود ملواجهــة
الكــوارث اإلنســانية والصحيــة التــي تخلفهــا غــارات تحالــف العــدوان بإســتهداف
املنشــآت العامــة والخاصــة وآخرهــا اســتهداف مبنــى البحــث الجنائــي الــذي كان
يضــم مــأوى للســجناء واألرسى ممــا تســبب يف إستشــهاد وإصابــة العــرات.
وطمــأن األخ صالــح الصمــاد رئيــس بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر وكافــة
البعثــات باســتقرار األوضــاع وعــدم وجــود أي تخــوف ممــا تــروج لــه أبــواق
ووســائل إعــام العــدوان  ..مؤكــدا أن بعثــة الصليــب األحمــر وغريهــا مــن البعثــات
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ســتحظى باإلهتمــام مــن قبــل الدولــة والحكومــة وال يوجــد مــا يدعــو للقلــق.
فيمــا أكــد رئيــس بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف اليمــن حــرص اللجنــة
عــى توســيع نشــاطها وتعزيــز أداء العمــل يف اليمــن بمــا يتواكــب ومتطلبــات املرحلــة
الراهنة.
وأشــار إىل طبيعــة عمــل البعثــة واملهــام اإلنســانية التــي تقــوم بهــا يف ظــل الظــروف
التــي تمــر بهــا اليمــن واإلحتيــاج اإلنســاني والصحــي املتزايــد خــال الفــرة الحالية.
وأعــرب الكســندرفت عــن الشــكر والتقديــر ملــا تلمســه البعثــة وكــوادر اللجنــة
مــن إهتمــام بالقانــون اإلنســاني الــدويل وأهميــة أن يعمــل الجميــع عــى احرتامــه
وتنفيــذه يف مختلــف الظــروف والبيئــات.
حرض اللقاء مدير دائرة السلطة املحلية بمكتب الرئاسة قاسم حسني الحوثي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي القائم بأعمال رئيس مصلحة
الضرائب
[/17ديسمرب ]2017/صنعاء-سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء القائــم
بأعمــال رئيــس مصلحــة الرضائــب طــارق املطهــر.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة ســر العمــل يف مصلحــة الرضائــب وفروعهــا ومــدى
االلتــزام والتقيــد بالتوجيهــات الخاصــة بتنميــة اإليــرادات مــن خــال اتخــاذ الســبل
الكفيلــة بجــذب امللتزمــن بــأداء مــا عليهــم مــن التزامــات ســابقة وآنيــة.
ويف اللقــاء أشــار الرئيــس الصمــاد إىل أن الــدور املنــاط بمصلحــة الرضائــب وكوادرها
يتعاظــم اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مــى وخاصــة يف ظــل الظــروف التــي تمــر بهــا
البــاد جــراء إســتمرار العــدوان والحصار.
وقــال « إن الرضائــب هــي املصــدر الوحيــد الــذي يرفــد الخزينــة العامــة خــال
املرحلــة الراهنــة ،والدولــة معولــة عــى الرضائــب كثــرا لإليفــاء بإلتزاماتهــا تجــاه
موظفيهــا وكــذا االلتزامــات األخــرى».
وأكــد الرئيــس الصمــاد أن دور العاملــن يف قطــاع الرضائــب ال يقــل أهميــة عــن
الــدور الــذي يقــوم بــه أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية يف الــذود عــن حيــاض
الوطــن كل يف مجالــه ويف الجبهــة التــي يعملــون فيهــا.
وحــث عــى مضاعفــة الجهــود لتحصيــل وتنميــة مــوارد الدولــة مــن قطــاع الرضائب
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بــكل صــدق وأمانــة بإعتبــار ذلــك مســؤولية يحاســب عليهــا اإلنســان أمــام اللــه
قبــل أن تحاســبه األنظمــة والقوانــن.

الرئيس الصماد يلتقي عدد من قيادات تنظيم التصحيح
[/19ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم قيــادات تنظيــم
التصحيــح.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع التــي تمــر بهــا البــاد يف ظــل إســتمرار
العــدوان والحصــار والتطــورات عــى الســاحة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة والجهود
املبذولــة مــن كافــة القــوى واملكونــات السياســية لتجــاوز األزمــة الراهنــة والعبــور
بالوطــن إىل آفــاق الســام واالســتقرار.
واســتعرض اللقــاء تصعيــدات تحالــف العــدوان يف مختلــف الجبهــات ومــا يرتكبــه
مــن مجــازر وجرائــم يوميــة بحــق الشــعب اليمنــي يف مختلــف املحافظــات يف ظــل
صمــت دويل مخجــل ومعيــب باإلضافــة إىل اســتمرار فــرض الحصــار الجائــر لرتكيــع
اليمنيــن وإخضاعهــم للوصايــة الخارجيــة.
وتطــرق اللقــاء إىل دور األحــزاب والقــوى السياســية ومواقفهــا املرشفــة خــال
املرحلــة املاضيــة يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي ومــا يحــاك ضــد اليمــن
مــن مؤامــرات تســتهدف نهــب خرياتــه وثرواتــه.
ويف اللقــاء تحــدث الرئيــس الصمــاد بكلمــة رحــب يف مســتهلها بقيــادات تنظيــم
التصحيــح الذيــن جــاءوا مــن أمانــة العاصمــة ومختلــف املحافظــات.
وقــال « إن هــذا اللقــاء يعــد تدشــينا للقــاءات كثــرة قادمــة مــع تنظيــم التصحيــح
الــذي كان لــه دورا رائــدا تاريخيــا يف أهــم املحطــات التــي مــر بهــا اليمــن وخاصــة
خــال تــويل الرئيــس الشــهيد إبراهيــم الحمــدي رئاســة البــاد املؤســس األول لحركــة
التصحيــح «.
وأضــاف « وخــال املرحلــة املقبلــة ســيتم اســتعادة املــايض الناصــع للرئيس الشــهيد
إبراهيــم الحمــدي الــذي قــدم روحــه فــداء لهــذا الوطن».
وأشــاد الرئيــس الصمــاد بــدور قيــادات وأعضــاء تنظيــم التصحيــح الذيــن أثبتــوا
مواقفهــم الوطنيــة يف مواجهــة العــدوان منــذ البدايــة وخــال إخمــاد الفتنــة ،هــذا
الــدور لتنظيــم التصحيــح مبعــث فخــر واعتــزاز بالرجــال األوفيــاء الوطنيــن يف هــذا
التنظيــم.
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وأكــد أن الفــرة املقبلــة ستشــهد عهــدا جديــدا مــن البنــاء ومكافحة الفســاد ..مشــددا
عــى رضورة تكاتــف الجهــود خــال املرحلــة الراهنــة مــن كافــة أبنــاء الوطــن
املناضلــن الرشفــاء خاصــة وأن هــذه تأتــي بعــد إفشــال مخططــات العــدوان بفضــل
جهــود األوفيــاء مــن أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية.
وقال « لقد تجاوزنا محنة ليست بسيطة والحمد لله طوينا هذه الصفحة».
وخاطــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى قيــادات تنظيــم التصحيــح « نعدكــم أن
نكــون مــع بعــض يف تصحيــح أوضــاع البــاد ومكافحــة الفســاد ودعــم تنظيــم
التصحيــح يف مختلــف املجــاالت ومقابلــة الوفــاء بالوفــاء «.
وتابــع « إن القيــادات الســابقة للبــاد كانــت تحــاول طمــس ذكــر الشــهيد الحمــدي
وتنظيــم التصحيــح ولكــن مــن اآلن هــي بدايــة صفحــة جديــدة».
كمــا أكــد الرئيــس الصمــاد أن املرحلــة القادمــة ســيتم اإلهتمــام بعمليــة بنــاء الدولــة
والحفــاظ عــى املؤسســة الترشيعيــة واألجهــزة القضائيــة وأجهــزة مكافحــة الفســاد..
وقــال « لدينــا توجــه لتصحيــح أوضــاع البــاد وتفعيــل األجهــزة القضائيــة والرقابية
واملحاســبية واجتثــاث الفســاد ومحاربتــه أينمــا وجد».
وأشــار إىل تاريــخ تنظيــم التصحيــح يف مــروع بنــاء اليمــن الجديــد والحــر
واملســتقل ووقوفــه مــع قضايــا األمــة العربيــة ،ويف مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية.
ولفــت األخ صالــح الصمــاد إىل مــا قدمــه تنظيــم التصحيــح مــن تضحيــات ومــا
واجهــه مــن تحديــات واســتهداف طيلــة العقــود الســابقة وبإيعــاز وإرشاف مــن
الســعودية العــدو التاريخــي لليمــن والتــي انكشــف قناعهــا يف رشاكتهــا املعلنــة
مؤخــرا ً والتــي ظلــت لعقــود رسيــة مــع الكيــان الصهيونــي.
وقــال « تاريــخ تنظيــم التصحيــح وتضحياتــه وشــخصياته الوطنيــة الصامــدة
والصابــرة طيلــة العقــود الســابقة ،تجعلهــم رصيــد وطنــي مهــم وحيــوي يف هــذه
املرحلــة الهامــة واملســتقبل الــذي أعيــق الوصــول إليــه طيلــة العقــود الســابقة».
وأضــاف « انكشــاف كل الشــخصيات املزيفــة واملواقــف املريبــة طــوال عقــود يف
بعــض التيــارات واألحــزاب وانحيازهــا للعــدوان الســعودي األمريكــي الــذي كان
يديرهــا وتعمــل لحســابه ،هــي فرصــة اآلن أمــام كل القــوى واألحــزاب السياســية
الوطنيــة إلعــادة بنــاء ذاتهــا واالنطــاق نحــو املســتقبل املــرق «.
فيمــا اســتعرض رئيــس تنظيــم التصحيــح الشــيخ مجاهــد القهــايل جهــود التنظيــم
إىل جانــب كافــة القــوى واملكونــات السياســية الوطنيــة يف ســبيل تجــاوز التحديــات
الراهنــة التــي تمــر بهــا البــاد.
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وقــال « أتنينــا مــن أعضــاء اللجنــة العليــا واملجلــس الوطنــي لتنظيــم التصحيــح
نبــارك لكــم ومــن خاللكــم إىل قائــد الثــورة عــى اإلنتصــار الــذي تحقــق يف وأد
الفتنــة والقضــاء عــى االنقــاب يف مهــده وعــى مؤامــرة قــوى العــدوان عــى هــذا
الشــعب التــي خططــت وأرشفــت عــى هــذا االنقــاب املأجــور الهــادف تســليم إرادة
الشــعب اليمنــي لقــوى تحالــف العــدوان وإىل قطــع الطرقــات عــى جبهــات الصمــود
والتصــدي وإىل طمــس تضحيــات الشــعب والوطــن وإشــعال الفتنــة فيــه تنفيــذا
للمخطــط التدمــري للعــدوان».
وأكــد وقــوف قيــادات وقواعــد التنظيــم املطلــق إىل جانــب أعضــاء املجلــس الســيايس
األعــى يف التصــدي للعــدوان وتماســك الجبهــة الداخليــة وإزالــة آثــار الفتنــة وجريمــة
ا لخيا نة .
وأشــاد اللــواء القهــايل بالــدور الكبــر لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف إخمــاد
الفتنــة بصــورة حكيمــة وعاجلــة جنبــت البــاد الدخــول يف منزلــق الفــوىض واملــار.
وأضــاف « إننــا أتينــا إليكــم اليــوم بهــذه الهامــات مــن قيــادات تنظيــم التصحيــح
مــن مختلــف محافظــات الجمهوريــة لنضــع أيدينــا بأيديكــم مــن أجــل االنتقــال إىل
عمليــة البنــاء للبــاد وتصحيــح الفســاد املــايل واإلداري وبنــاء الدولــة».
وقــال « كمــا أننــا جئنــا لنعمــل ســويا عــى غــرس ثقافــة التعايــش والســلم
االجتماعــي بــن كافــة أبنــاء الوطــن ومــن أجــل املصلحــة الوطنيــة عــى قاعــدة
التعــدد الســيايس والقبــول باآلخــر والرشاكــة الكاملــة ألبنــاء جنــوب الوطــن يف الثروة
والســلطة وعــى قاعــدة مخرجــات الحــوار ااوطنــي املتوافــق عليهــا وعــى قاعــدة
طــرد الغــزاة واملحتلــن ألرضنــا وإزالــة مــل آثــار اإلحتــال والوصايــة والهيمنــة».
ولفــت رئيــس تنظيــم التصحيــح إىل رضورة تعزيــز تماســك الجبهــة الداخليــة
ومواجهــة العــدوان وكل أدواتــه ومرتزقتــه ..داعيــا إىل تفعيــل اللجنــة املشــركة وإىل
تشــكيل العديــد مــن اللجــان اإلداريــة وامليدانيــة بــن التنظيــم والجيــش واللجــان
الشــعبية.
وتطــرق إىل معانــاة أربعــن عامــا لتنظيــم التصحيــح مــن اإللغــاء واإلقصــاء وحمالت
القمــع واإلرهــاب والســجون ومصــادرة أمــاك التنظيــم ونهــب مقراتــه ومن سياســة
التلفيــق التــي كان يمــارس ضده.
كمــا تحــدث خــال اللقــاء وكيــل محافظــة عمــران الشــيخ يحيــى داحــش ومحمــد
البابــي ومجاهــد الرشيــف وصــادق النوفــة ..مؤكديــن وقــوف تنظيــم التصحيــح مــع
أجهــزة الدولــة يف درء الفتنــة والســعي نحــو بناءالدولــة املدنيــة ومكافحــة الفســاد
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وبمــا يحقــق العــدل واملســاواة للجميــع وإعــادة الــدور املطلــوب لتنظيــم التصحيــح.
وأشــاروا إىل أن دور تنظيــم التصحيــح بــارز ومشــهود يف جميــع الجبهــات التــي
تقــارع وتواجــه العــدوان وتعمــل مــن أجــل الوطــن.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي الكتلة الربملانية حملافظة حجة
[/20ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم الكتلــة الربملانيــة
ملحافظــة حجــة بحضــور محافــظ املحافظــة هــال الصــويف وعــدد مــن وكالء
املحافظــة.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع يف املحافظــة يف ظــل الظــروف الراهنــة جــراء
اســتمرار العــدوان والحصــار باإلضافــة إىل دور أعضــاء الربملــان خــال املرحلــة
الراهنــة وجهودهــم يف تعزيــز اإلســتقرار املجتمعــي جــراء مــا خلفــه العــدوان
والحصــار مــن تداعيــات ،أثــرت ســلبا عــى مختلــف املســارات.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة اضطــاع أعضــاء مجلــس النــواب يف
املحافظــة بــاألدوار املناطــة بهــم يف تلمــس همــوم املواطنــن وعكســها عــى الجهــات
املعنيــة لتلبيتهــا أول بــأول فضــا عــن تفعيــل قيــم التــآزر بــن أفــراد املجتمــع
وخاصــة أن املحافظــة تمثــل مختلــف األطيــاف واملشــارب.
وأشــار إىل أهميــة التعاطــي اإليجابــي مــع احتياجــات املواطنــن وخاصــة يف ظــل
الظــروف الصعبــة واالســتثنائية التــي تعيشــها البــاد جــراء العــدوان والحصــار ومــا
يتطلبــه ذلــك مــن تســامي فــوق الجــراح ونســيان الخالفــات التــي يســعى العــدوان
لتأجيجهــا ليســهل لــه تمريــر مخططاتــه الراميــة تمزيــق وحــدة الصــف الوطنــي
والجبهــة الداخليــة.
وشــدد عــى رضورة تنميــة اإليــرادات ورصفهــا فيمــا يخــدم املجتمــع واحتياجاتــه
اليوميــة باإلضافــة إىل اإلســهام يف العمليــة التنمويــة ولــو يف حدهــا األدنــى مــن خــال
تعزيــز دور األوعيــة الرضيبيــة والجمركيــة وغريهــا مــن األوعيــة اإليراديــة بمــا يخــدم
املصلحــة العامــة.
كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن تكــون أبــواب املحافظــة مرشعــة أمــام
الجميــع دون اســتثناء بحيــث يجــد املواطــن مهمــا كان موقعــه ومكونــه الســيايس
أو القبــي إيصــال مظلوميتــه إىل قيــادة املحافظــة والتعاطــي معهــا بإيجابيــة بعيــدا
عــن املجاملــة واملحابــاة.
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وأشــاد بواقــف أبنــاء حجــة املــرف ومــا قدمــوه ويقدمونــه يوميــا يف مواجهــة
العــدوان وصــد الغــزاة واملعتديــن برفــد جبهــات الــرف والبطولــة بالرجــال
والعتــاد باإلضافــة إىل دورهــم الفاعــل يف معالجــة األرضار الناجمــة عــن العــدوان
وإيــواء النازحــن ودعــم املحتاجــن الذيــن تقطعــت بهــم الســبل أو فقــدوا ســبل
العيــش جــراء تدمريهــا مــن قبــل تحالــف العــدوان الســافر.
وقــال « إن حجــة ســتظل عصيــة عــى العــدوان وعنــوان للصمــود والتحــدي والوطنية
وحــارس صلــب للجمهوريــة والثــورة « ..مشــرا إىل الــدور الكبــر للمحافظــة
وقياداتهــا ويف املقدمــة الكتلــة الربملانيــة يف هــذه املرحلــة الراهنــة ومتطلباتهــا
ودورهــم الحيــوي يف إفشــال املؤامــرة التــي تســتهدف الجبهــة الداخليــة.
مــن جانبــه أشــاد محافــظ حجــة بجهــود املجلــس الســيايس األعــى يف تحملــه
للمســؤولية خــال املرحلــة الراهنــة التــي هــي مــن أصعــب املراحــل التــي تمــر بهــا
البــاد منــذ عقــود.
ونــوه بــدور أعضــاء مجلــس النــواب يف املحافظــة الفاعــل مــن خــال اضطالعهــم
بواجبهــم تجــاه املجتمع..وقــال «إن أبنــاء محافظــة حجة يمثلــون نموذجــا يف التعايش
والســلم ونعدكــم أن تظــل هــذه الســمة صفــة مــن صفــات أبنــاء املحافظــة».
وأضــاف « إننــا عــى يقــن أن أبنــاء محافظــة حجــة ســيظلون كمــا عهدهــم الوطــن
عنــد مســتوى املســؤولية يف التصــدي للعــدوان وإفشــال مخططاتــه ومراميــه التــي
تســتهدف اليمــن أرضــا وإنســانا « ..مســتعرضا الصعوبــات التــي تواجــه ســر
العمــل والجهــود املبذولــة لتجاوزهــا والتغلــب عليهــا.
فيمــا أشــاد ممثلــو محافظــة حجــة بمجلــس النــواب بــدور القيــادة السياســية
وحكمتهــا يف التعاطــي مــع األحــداث املؤســفة التــي شــهدتها البــاد مؤخــرا والــذي
كان لــه األثــر اإليجابــي يف تجــاوز الكثــر مــن تداعياتهــا.
وتطرقــوا إىل صمــود وثبــات أبنــاء محافظــة حجــة يف مواجهــة العــدوان والتصــدي
ملرتزقتــه وخاصــة األبطــال يف جبهــة ميــدي وحــرض واللتــان تمثــان ملحمــة
بطوليــة بــكل مــا تحملــه الكلمة..وأشــاروا إىل أن املرابطــن يف تلــك الجبهــات ظلــوا
ســدا منيعــا لزحــف قــوى العــدوان ومرتزقتــه.
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الرئيس الصماد يلتقي وزير الشباب والرياضة
[/20ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر الشــباب
والرياضــة حســن محمــد زيــد.
ناقــش اللقــاء ســر العمــل الشــبابي والريــايض وخطــط وبرامــج اإلتحــادات واألنديــة
الرياضيــة وأنشــطتها يف ختــام املوســم الريــايض للعــام الجــاري.
واســتعرض اللقــاء خطــط وبرامج الــوزارة بمختلــف قطاعاتها ومؤسســاتها الشــبابية
والرياضيــة وكــذا واإلتحــادات واألنديــة خــال العــام املقبــل وســبل التغلــب عــى
الصعوبــات التــي تعــرض مختلــف األنشــطة وخاصــة يف ظــل اســتمرار العــدوان
والحصــار.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة إضطــاع وزارة الشــباب والرياضــة بدورهــا
يف تنميــة قــدرات الشــباب وتعزيــز مهاراتهــم يف مختلــف األنشــطة واأللعــاب
الرياضيــة.
وشــدد عــى رضورة اإلهتمــام باحتياجــات الشــباب والرياضيــن ومتطلباتهــم لتعزيــز
األداء وتنميــة املواهــب اإلبداعيــة وخاصــة أن اليمنيــن يمتلكــون قــدرات تؤهلهــم
لحصــد املراكــز املتقدمــة يف املحافــل العربيــة والدوليــة.
وحــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى مضاعفــة الجهــود واســتمرار تحقيــق
اإلنجــازات الرياضيــة يف مختلــف األلعــاب والبطــوالت.
كمــا أكــد رضورة تفعيــل األنشــطة الرياضيــة وتعزيــز أداء اإلتحــادات واألنديــة
والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة لدعــم األلعــاب الرياضيــة والنهــوض بواقعهــا.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عدد من أعضاء جملس النواب
من صعدة واجلوف ورمية
[/23ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بصنعــاء اليــوم عــدد
مــن أعضــاء مجلــس النــواب مــن محافظــات صعــدة والجــوف وريمــة ،بحضــور
نائــب رئيــس مجلــس النــواب األخ عبدالســام هشــول ومحافــظ ريمــة حســن
العمــري وعضــو املكتــب الســيايس ألنصــار اللــه حســن العــزي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع الراهنــة يف ظــل إســتمرار العــدوان الســعودي
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األمريكــي وإســتهدفه املتعمــد واملتكــرر ألبنــاء صعــدة والجــوف وكــذا محافظــة
ريمــة التــي طالهــا اســتهداف العــدوان ومــا يرتكبــه جرائــم مروعــة بحــق املواطنــن
يف املنــازل والطــرق واألســواق.
وتطــرق اللقــاء إىل الجوانــب املتعلقــة بالخدمــات العامــة يف صعــدة والجــوف وريمــة
ودور أعضــاء مجلــس النــواب إىل جانــب املشــائخ والشــخصيات االجتماعيــة والوجهاء
يف التغلــب عــى الصعوبــات التــي فرضهــا العــدوان والحصــار.
واســتعرض اللقــاء التطــورات عــى الســاحة الوطنيــة يف ظــل املتغــرات التي يشــهدها
اليمــن ،واملؤامــرة الخطــرة التــي يحيكهــا تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية والتي
تســتهدف النيــل مــن وحــدة الصــف الوطنــي والجبهــة الداخلية.
كمــا تطــرق اللقــاء إىل األدوار الوطنيــة ألعضــاء الربملــان خــال املرحلــة الراهنــة
وجهودهــم يف تعزيــز اإلســتقرار املجتمعــي وتجــاوز اإلشــكاالت التــي خلفهــا العدوان
والــذي تســبب ىف كارثــة إنســانية يف اليمــن هــي األســوأ يف العالــم.
ويف اللقــاء أشــار الرئيــس الصمــاد إىل القيمــة االجتماعيــة ألبنــاء محافظــات الجــوف
وصعــدة وريمــة ودورهــم وصمودهــم يف مواجهــة العــدوان.
وحــث ممثلــو صعــدة والجــوف وريمــة بمحلــس النــواب عــى مضاعفــة الجهــود
وتلمــس احتياجــات املواطنــن وتخفيــف معاناتهــم التــي تضاعفــت جــراء إســتمرار
العــدوان والحصار..وأشــاد بمواقــف أبنــاء صعــدة والجــوف وريمــة ودورهــم
البطــويل يف التصــدي لقــوى العــدوان ورفــد جبهــات العــزة والــرف والبطولــة
بالرجــال والعتــاد وتســيري قوافــل الدعــم للمرابطــن يف مختلــف الجبهــات.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الحــرص عــى تعزيــز الوحــدة الوطنيــة
وتماســك النســيج االجتماعــي ونبــذ الخالفــات والتوجــه نحــو العــدو الحقيقــي الــذي
يســتهدف الشــعب اليمنــي دون اســتثناء.
فيمــا عــر نائــب رئيــس مجلــس النــواب عــن الشــكر للرئيــس الصمــاد عــى دوره
الكبــر يف تعزيــز التالحــم واإلصطفــاف الوطنــي يف مواجهــة العــدوان.
وقــال « نحــن عــى تواصــل مــع رؤســاء الكتــل الربملانيــة للمحافظــات وهــم جــزء
مــن الحــل ،ودورهــم خــال املرحلــة الراهنــة مهــم ومحــوري يف تلمــس أوضــاع
املواطنــن وإحتياجاتهــم «.
وأشــار إىل أن أغلــب أعضــاء مجلــس النــواب يف الداخــل رافضــن أي مســاومات عــى
تضحيــات الشــهداء يف ســبيل الدفــاع عــن الوطــن وأمنــه وإســتقراره ومواجهــة
العــدوان.
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الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع
[/23ديسمرب ]2017/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر الدفــاع
اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة تطــورات األوضــاع عــى مختلــف جبهــات الــرف
والبطولــة واإلجــراءات املتخــذة لتعزيــز وتفعيــل خطــط وبرامــج الــوزارة يف التعاطــي
مــع املتغــرات التــي تشــهدها الســاحة يف ظــل تصعيــد العــدوان.
وتطــرق اللقــاء إىل ســر عمليــات التدريــب والتأهيــل القتــايل ملنتســبي الجيــش
واللجــان الشــعبية ،ومــا يتطلبــه ذلــك مــن احتياجــات ماديــة وبرشيــة تعــزز مــن
فعاليــات برامــج التدريــب بمــا يواكــب التطــورات الحربيــة والعســكرية.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أن منتســبي الجيــش واللجــان الشــعبية حريصــون
عــى أن يظلــوا عنــد مســتوى املســؤولية املعولــة عليهــم مــن قبــل الشــعب اليمنــي يف
الدفــاع عــن حمــى الوطــن وأمنــه واســتقراره وســيادته وحريــة أبنــاءه وكرامتهــم.
وأشــار إىل أن مــا تمــر بــه البــاد يتطلــب اليقظــة مــن الجميــع ويف املقدمــة الجيــش
واللجــان الشــعبية ..مشــيدا بالبطــوالت واالنتصــارات الكبــرة التــي يحققهــا أبطــال
الجيــش واللجــان الشــعبية وكــذا إنجــازات التصنيــع الحربــي ووحــدة بحــوث
القــوات الصاروخيــة والدفــاع الجــوي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ حلج
[/24ديسمرب ]2017/صنعاء -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم محافــظ لحــج
أحمــد حمــود جريــب.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع محافظــة لحــج والصعوبــات التــي تواجــه
ســر العمــل اإلداري والتنفيــذي ومتطلبــات املرحلــة الراهنــة يف ظــل الظــروف التــي
تمــر بهــا البــاد جــراء إســتمرار العــدوان.
وتطــرق اللقــاء إىل مهــام وأعمــال الســلطة املحليــة والتنفيذيــة يف املحافظــة ومســار
العمليــات العســكرية واالنتصــارات التــي يحققهــا الجيــش واللجــان الشــعبية عــى
مرتزقــة العــدوان يف جبهــة لحــج.
وإســتعرض اللقــاء األوضــاع األمنيــة والصحيــة والتعليميــة وجهــود قيــادة املحافظــة
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بالتعــاون مــع مــن أبنــاء لحــج يف تجــاوز التحديــات والتغلــب عــى الصعوبــات بمــا
يضمــن إســتمرار تقديــم الخدمــات للمواطنــن.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة إضطــاع الســلطة املحليــة بواجبهــا يف
تلمــس أوضــاع املواطنــن وتوفــر إحتياجاتهــم ..مشــددا عــى رضورة اإلهتمــام
بتوفــر الخدمــات العامــة وتفعيــل مؤسســات الدولــة يف املحافظــة.
وأشــاد بــدور قيــادة املحافظــة ومشــائخ وقبائــل لحــج يف مواجهــة العــدوان
الســعودي األمريكــي ورفضهــم ملشــاريع التمزيــق التــي يســعى تحالــف العــدوان
تنفيــذ أجندتــه ومخططاتــه اإلجراميــة مــن خاللهــا يف اليمــن.
وحــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة تعزيــز الوعــي املجتمعــي
بالحفــاظ عــى األمــن واالســتقرار ووحــدة الصــف الوطنــي والنســيج االجتماعــي.
وشــدد عــى أهميــة مضاعفــة الجهــود لتخفيــف معانــاة املواطنــن جــراء إســتمرار
العــدوان والحصــار الظالــم عــى اليمــن منــذ مــا يقــارب ثــاث ســنوات.

الرئيس الصماد يلتقي وزير املالية وقيادة الوزارة
[/25ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر املاليــة
الدكتــور صالــح شــعبان وقيــادة الــوزارة بحضــور رئيــس الــوزراء الدكتــور
عبدالعزيــز بــن حبتــور.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة ســر العمــل يف الــوزارة واملؤسســات املاليــة التابعــة لها
واإلجــراءات املتخــذة يف ســبيل تحســن األوعيــة اإليراديــة بمــا يكفــل رفــد الخزينــة
العامــة للدولــة باإليــرادات ملواجهــة التحديــات االقتصاديــة.
واســتعرض اللقــاء مســتوى تدفــق املــوارد املاليــة إىل البنــك املركــزي عــر مختلــف
األوعيــة اإليراديــة بمــا يســهم يف رصف النفقــات التشــغيلية ملؤسســات الدولــة وكــذا
رصف اإللتزامــات الحتميــة لتشــغيل الجهــات واملرافــق الخدميــة بمــا يف ذلــك املرافــق
الصحيــة واملستشــفيات فضــا عــن توفــر الحــد األدنــى مــن املرتبــات والنفقــات
الرضوريــة.
وتطــرق اللقــاء إىل املواضيــع املتصلــة بتداعيــات العــدوان عــى الوطــن ومــا فرضــه
مــن حصــار جائــر وعزلــة اقتصاديــة واجتماعيــة عــن العالــم ،مــا يجعــل الصعوبات
يف املجالــن املــايل والنقــدي أكثــر تعقيــدا فضــا عــن اآلثــار الســلبية التــي خلفهــا
قــرار حكومــة الفــار هــادي يف نقــل وظائــف البنــك املركــزي إىل عــدن ومــا لحقهــا
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مــن تداعيــات وزيــادة املعانــاة اليوميــة للشــعب اليمنــي.
واســتعرض اللقــاء خطــة وزارة املاليــة يف عمليــة اإلنفــاق للنصــف الســنوي األول مــن
العــام املقبــل ٢٠١٨م والســبل الكفيلــة بالتغلــب عــى التحديــات الراهنــة ووضــع
املعالجــات الالزمــة.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة اضطــاع املؤسســات املاليــة بدورهــا يف
معالجــة الكثــر مــن القضايــا واالختــاالت يف املاليــة العامــة للدولــة والتــي فرضهــا
تحالــف العــدوان عــى اليمــن.
وشــدد عــى رضورة تعزيــز الرشاكــة بــن الحكومــة والقطــاع الخــاص لتجــاوز
األزمــة الراهنــة باإلضافــة إىل اإلســهام يف وضــع الخطــط الكفيلــة بمكافحــة التهريــب
الجمركــي والتهــرب الرضيبــي.
وحــث عــى رضورة حشــد كافــة الجهــود الحكوميــة باتجــاه ضبــط تحصيــل وتنميــة
كافــة اإليــرادات املتاحــة وتوريدهــا نقــدا إىل طــرف البنــك املركــزي اليمنــي.
كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة تبنــي أفــكار وتصــورات
ومقرتحــات واقعيــة تســهم يف تنميــة املــوارد املاليــة وتحصيلهــا ملواجهــة التحديــات
املاليــة واالقتصاديــة والحــد منهــا وخاصــة مــا يتعلــق بالســيولة النقديــة.
وأشــاد بالجهــود التــي تبذلهــا قيــادة وزارة املاليــة واملؤسســات التابعــة لها يف ســبيل
إيجــاد حلــول للحــد مــن اآلثــار التــي يخلفهــا العــدوان والحصــار ،ورفــد الخزينــة
العامــة بالســيولة النقديــة التــي تســاعد الحكومــة عــى االيفــاء بالتزاماتهــا تجــاه
دعــم الجبهــات ورصف مرتبــات املوظفــن.
وكان وزيــر املاليــة قــد اســتعرض اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الــوزارة يف ســبيل تنميــة
اإليــرادات العامــة ورفــع كفــاءة تحصيلهــا مــع البحــث يف الوقــت ذاتــه عــن مصــادر
تمويــل للربامــج التنموية.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزيرة الشؤون اإلجتماعية
والعمل
[/26ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء وزيــرة
الشــؤون االجتماعيــة والعمــل فائقــة الســيد باعلــوي بحضــور عضــو املجلــس
الســيايس األعــى ســلطان الســامعي.
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ناقــش اللقــاء ســر العمــل يف الــوزارة واملؤسســات ذات العالقــة ومــا تــم إنجــازه من
برنامــج عمــل الــوزارة خــال الفــرة املاضيــة وتقييــم األداء اإلداري واإلجتماعــي بمــا
يســهم يف تجــاوز التحديــات التــي فرضهــا العــدوان والحصــار.
واســتعرض اللقــاء خطــط وبرامــج الــوزارة يف التعاطــي مــع املتغــرات التــي
تشــهدها البــاد وســبل تعزيــز الجهــود لتحســن اإلســتقرار املجتمعــي وخاصــة يف
ظــل إســتمرار العــدوان ومــا يفرضــه مــن حصــار وعزلــة اقتصاديــة عــن العالــم.
وتطــرق اللقــاء إىل اآلليــات الكفيلــة بتعزيــز جوانــب التنســيق بــن وزارة الشــؤون
االجتماعيــة والجهــات املعنيــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي املحليــة والدوليــة واألدوار
املتكاملــة بينهــا لتقديــم الخدمــات واملســاعدات الالزمــة للمترضريــن والنازحــن
جــراء العــدوان.
ويف اللقــاء أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رضورة مضاعفــة الجهود والتنســيق
مــع املنظمــات املحليــة والدوليــة لتقديــم املســاعدات وتوزيعهــا وفــق األولويــات بمــا
يســهم يف تحســن األوضــاع املعيشــية للمواطنــن.
ونــوه بمبــادرات املنظمــات املحليــة والدوليــة الهادفــة إىل تخفيــف معانــاة الشــعب
اليمنــي ومنهــا مبــادرة منظمــة اليونيســيف وجهودهــا الحثيثــة يف تســليم املســاعدات
النقديــة للمســتفيدين مــن حــاالت الرعايــة االجتماعيــة خــال العــام الجــاري،
واملقدمــة مــن البنــك الــدويل ضمــن مــروع الحــواالت النقديــة الطارئــة.

الرئيس الصماد يناقش مع حمافظ تعز األوضاع باحملافظة
[/26ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمّ ــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف صنعــاء اليــوم،
محافــظ تعــز عبــده محمــد الجنــدي ،بحضــور عضــو املجلــس الســيايس األعــى
ســلطان الســامعي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع يف املحافظــة يف ظــل إســتمرار العــدوان
والحصــار ومــا يرتكبــه مــن جرائــم بحــق أبنــاء املحافظــة وآخرهــا اســتهدافه
لســوق شــعبي بمنطقــة الحيمــة بمديريــة التعزيــة اليــوم ،وســقوط العــرات مــن
شــهداء والجرحــى.
وتطــرق اللقــاء إىل مهــام الســلطة املحليــة يف املحافظــة وجهودهــا يف تطبيــع األوضــاع
وأنشــطتها يف تقديــم الخدمــات العامــة للمواطنــن وتخفيــف معاناتهــم جــراء
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إســتمرار العــدوان.
واســتعرض اللقــاء التطــورات التــي تشــهدها املحافظــة يف ظــل تصعيــد العــدوان
وإســتهدافه للمواطنــن ومنازلهــم واألســواق والطــرق واملنشــآت العامــة واملمتلــكات
الخاصــة ،باإلضافــة إىل التطــورات عــى مســتوى جبهــات الــرف والبطولــة بتعــز.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة إضطــاع الســلطة املحليــة بواجبهــا يف
تلمــس أوضــاع املواطنــن وتوفــر إحتياجاتهــم وتخفيــف معاناتهــم وخاصــة يف ظــل
الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار.
وأشــاد بجهــود قيــادة املحافظــة يف ســبيل تقديــم الخدمــات للمواطنــن ودعمهــا
لجبهــات الــرف والبطولــة ملواجهــة العــدوان ومخططاتــه تســتهدف تعطيــل الحياة
العامــة يف املحافظــة وتدمــر نســيجها اإلجتماعــي.
وحــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة اإلهتمــام بمتطلبــات التنميــة
باملحافظــة واملديريــات وتفعيــل مؤسســات الدولــة وتعزيــز األداء يف مختلــف املجاالت.
فيمــا اســتعرض محافــظ تعــز األوضــاع باملحافظــة والصعوبــات التــي تواجــه ســر
العمــل اإلداري والتنفيــذي واحتياجــات املواطنــن يف مختلــف الجوانــب ال ســيما يف
املجــاالت الخدميــة.
وتطــرق إىل تطــورات الوضــع يف جبهــات مواجهــة قــوى العــدوان وأدواتهــا وأذرعهــا
والجهــود املبذولــة مــع كل الرشفــاء والقيــادات الوطنيــة مــن أبنــاء املحافظة إلســقاط
مخططات العــدوان.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عدد من مشائخ ووجهاء
مديرية بني احلارث بأمانة العاصمة
[/27ديسمرب ]2017/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم عــدد من مشــائخ
ووجهــاء مديريــة بنــي الحــارث بأمانــة العاصمة.
ناقــش اللقــاء التداعيــات التــي تركتهــا األحــداث املؤســفة التــي شــهدتها العاصمــة
صنعــاء مطلــع ديســمرب الجــاري ومــا خلفتــه مــن آثــار عــى مختلــف املســارات
ويف املقدمــة الجوانــب الخدميــة وخاصــة تلــك التــي تعرضــت ألعمــال تدمــر جــراء
اســتمرار العــدوان.
ويف اللقــاء أعــرب الرئيــس الصمــاد عــن ســعادته بهــذا اللقــاء ..وقــال « يرشفنــا أن
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نلتقــي مــع نخبــة مــن مشــائخ ووجهــاء وأعيــان قبيلــة بنــي الحــارث هــذه القبيلــة
التــي كان لهــا رصيــد عظيــم ونضــايل إىل جانــب بقيــة قبائــل الطــوق وقبائــل اليمــن
يف مواجهــة كل املؤامــرات التــي تعصــف بالوطــن وآخرهــا املوقــف العظيــم والراقــي
يف ثــورة الـــ  21من ســبتمرب «.
وأشــار إىل دور قبائــل بنــي الحــارث يف انتصــار الثــورة وتطهــر صنعــاء مــن الفــوج
األول مــن املتنفذيــن الذيــن ظلــوا عــرات الســنني يعبثــون بمقــدرات البــاد وكــذا
يف الحفــاظ عــى مكتســبات هــذه الثــورة ومواجهــة العــدوان ،وكان رصيــد نضــايل.
وأشــار إىل أن هــذا النضــال تــوج باملوقــف الرائــد ألبنــاء هــذه القبيلــة يف مواجهــة
الفتنــة األخــرة ومــا حصــل ربمــا يعتــر ال يشء أمــام حجــم الحــدث الــذي كان يــراد
لليمــن « ..مؤكــدا أنمــا حصــل كان عبــارة عــن مشــكلة هنــا أو هنــاك أو خطــأ هنــا.
وأضــاف « مــا كان يــراد هــو أن تصبــح صنعــاء عاصمــة اليمــن املوحــدة مثــل حلــب
يف ســوريا بحيــث كان للمخطــط منــذ أكثــر مــن ســنة ،ربمــا البعــض ليــس لديهــم
علــم بذلــك عندمــا لــم يكونــوا النــاس قــد التقــوا أو لــم نســتطع أن نفصــح عــن
بعــض الخفايــا وبعــض املالبســات «.
وقــال « لكــن كان هنــاك تخطيــط وإرشاف دويل لهــذا املخطــط مــن قبــل أكثــر مــن
ســنة ،كانــوا يحشــدون إىل الجبهــات عــى أســاس أن تحصــل االختــاالت داخــل أمانة
العاصمــة يف وقــت يكــون التصعيــد عــى أشــده وهنــا يتخلصــوا مــن امللــف اليمنــي
وتصبــح صنعــاء مثلمــا أصبحــت عــدن وأصبحــت غريهــا يتقافــز عليهــا الدواعــش
والتكفرييــن ويرتكبــون أبشــع الجرائــم «.
ومــى «نحــن نعــرف مــاذا يعنــي احتــال صنعــاء ،هــذا االحتــال ســتعاني منــه
األجيــال جيـاً بعــد جيــل مــا حصــل يف الخوخــة وبيحــان ويف البقــع مــن اخرتاقــات
بســيطة هنــا أو هنــاك نحــن نعتــره انتصــار لنــا وليــس انتصــار لهــم ألنهــم كانــوا
مخططــن الجتيــاح صعــدة والحديــدة وصنعــاء يف الوقــت نفســه الــذي تحــدث فيــه
املشــاكل».
وأردف « لكــن بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل وتكاتــف الجميــع اســتطاع النــاس
وأد الفتنــة يف ثالثــة أيــام وإعــادة التحصــن والزخــم يف الجبهــات ومــا حصــل مــن
نتــوءات هنــا أو هنــاك نحــن نعتربهــا ال يشء وبفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل أصبحــت
مقــرة لهــم «.
ولفــت الرئيــس الصمــاد إىل أن املخطــط كان خطــرا حتــى أن بعــض البعثــات كانــت
قــد نصحتهــم قبــل أســابيع أن يلبثــوا يف مســاكنهم ويحصنــوا نوافــذ منازلهــم بزجاج
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مــدرع ألن صنعــاء ستشــهد قصــف هــم يعرفــوا أن القصــف يدمــر البيــت بأكملــه
فمــا الفائــدة مــن الزجــاج املــدرع ،وهــذا الخــر وصلنــي قبــل أســابيع مــا يؤكــد
أنهــم كانــوا مســتعدين ومجهزيــن وأبلغــوا رعاياهــم داخــل األمانــة أنهــا ســتحصل
هــذه املشــاكل «.
وقــال « حصــل مــا حصــل وكان للقبائــل دور عظيــم ألن لهــم تأثــر عــى مصــدر
القــرار ولــو حصــل هنــاك تشــجيع مــن القبائــل لهــذه الفتنــة أو ملرتكبيهــا لربمــا
طالــت الفتنــة حتــى يحصــل اختــاالت أكثــر ،لكــن عندمــا قالــت القبائــل لســنا مــع
االنضمــام للتحالــف ومــع املشــاكل داخــل أمانــة العاصمــة اســتطاع النــاس حــر
الفتنــة يف أماكــن بســيطة والقضــاء عليهــا بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل «.
وأضــاف « ســمع النــاس جميعـا ً خطــاب عــي عبداللــه صالــح ذلــك اليــوم والــذي ال
زال يف قلبــه ذرة شــك أو لــم يتيقــن بعــد فعليــه أن يعيــد االســتماع إىل الخطــاب الــذي
ال يتجــاوز أحــد عــر دقيقــة عــدة مــرات ،كان خطــاب فتنــة يف كل حــارة وكل عزلــة
ومديريــة ،اســتغله تنظيــم القاعــدة والداوعــش واإلصالحــي فخرجــوا داســوا وأحرقوا
حتــى صــور الشــهداء ورفعــوا شــعارات مكيــدة  -يــا روافــض يــا مجــوس -وهــي
أشــياء لــم نســمعها إال مــن قبــل الدواعــش والفكــر التكفــري الــذي ال يؤمــن بأحــد
إطالقـا ً وبذلــك أســقطوا محافظــات وقطعــوا طــرق وأصدرنــا عفــو عــام «.
كمــا أكــد أنــه كان هنــاك مخطــط داخــل أمانــة العاصمــة فيــه أكثــر مــن ســتة
آالف و 700مجنــد مجهــزون كمجاميــع مــا بــن نقــاط وبــن مــن يســيطر عــى
املؤسســات ..وقــال « نحــن تواجهنــا نحــن ومجموعــة قتــل منهــم مــن قتــل وأرس
مــن أرس والــذي منهــم لــم يشــارك وجهنــا بعــدم مالحقتــه رغــم أنــه رشيــك يف
املخطــط وضمــن تقســيمات القطاعــات واملربعــات «.
وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى يف أن تشــهد املرحلــة القادمــة خطــوات
إيجابيــة نحــو تفعيــل دور الخدمــات يف مختلــف املجــاالت باإلضافــة إىل اســتمرار
رفــد الجبهــات باملــال والرجــال دفاعــا عــن الوطــن وأمنــه واســتقراره.
مــن جانبهــم بــارك مشــائخ ووجهــاء مديريــة بنــي الحــارث لرئيــس املجلــس
الســيايس األعــى وأد فتنــة وإســقاط مؤامــرة العــدوان.
وأكــدوا اســتمرارهم يف الصمــود والعمــل عــى تعزيــز جبهــات الــرف والبطولــة
باملــال والرجــال ومواجهــة التحــدي بالتحــدي ودعــم القيــادة السياســية يف كل
الخطــوات اإلصالحيــة التــي تســعى إليهــا.
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الرئيس الصماد يلتقي الكتلة الربملانية حملافظة ذمار
[/31ديسمرب ]2017/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء الكتلــة
الربملانيــة ملحافظــة ذمــار بحضــور محافــظ ذمــار محمــد حســن املقــديش وعضــو
املكتــب الســيايس ألنصاراللــه حســن العــزي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع يف املحافظــة عــى مختلــف األصعــدة ودور
أعضــاء مجلــس النــواب يف دعــم جهــود الســلطة املحليــة واألجهــزة التنفيذيــة واألمنية
للحفــاظ عــى األمــن واالســتقرار وتعزيــز الســكينة العامــة وإفشــال مخططــات
العــدوان.
وتطــرق اللقــاء إىل األدوار الوطنيــة ملمثــي محافظــة ذمــار يف الربملــان خــال املرحلــة
الراهنــة يف تعزيــز الصمــود والثبــات املجتمعــي ملواجهــة قــوى العــدوان وأدواتــه
الســاعية لتمزيــق وحــدة الصــف الوطنــي والجبهــة الداخليــة خدمــة ألجنــدة تحالــف
العــدوان الســعودي.
واســتعرض اللقــاء تصعيــدات تحالــف العــدوان يف مختلــف الجبهــات ومــا يرتكبــه
مــن جرائــم بحــق الشــعب اليمنــي يف تعــز والحديــدة وذمــار وحجــة وصعــدة
وعمــران وغريهــا مــن املحافظــات والــدور التكامــي ألعضــاء الكتــل الربملانيــة يف
الحفــاظ عــى األمــن يف إطــار مديرياتهــم وتعزيــز التالحــم واإلخــاء والتصــدي لــكل
املحــاوالت الهادفــة للنيــل مــن األمــن واإلســتقرار والتالحــم املجتمعــي.
كمــا تطــرق االجتمــاع إىل مــا تحتاجــه محافظــة ذمــار مــن إمكانيــات لتفعيــل
وتعزيــز دور الخدمــات وخاصــة تلــك املشــاريع التــي تعرضــت للتدمــر الجزئــي أو
الــكيل مــن قبــل تحالــف العــدوان بمــا يعيــد جاهزيتهــا لتلبيــة احتياجــات املواطنني.
ويف اللقــاء رحــب الرئيــس الصمــاد بالحارضيــن مــن نــواب الشــعب عــن محافظــة
ذمــار ..وقــال «حرصنــا عــى هــذا اللقــاء وكنــا نتمنــى أن يحصــل يف وقــت ســابق
ولكــن الظــروف تداخــات مــع بعضهــا وحالــت دون تحقيــق ذلــك وكان لدينــا نقــاط
عمــل لتدارســها معكــم والخــروج بــرؤى تصــب يف مصلحــة املحافظــة وأبنائهــا «.
وأضــاف « نحــن حريصــون كل الحــرص خــال لقاءاتنــا مــع نــواب الشــعب
والســلطات املحليــة والتنفيذيــة ولقاءنــا بكــم اليــوم يتــم يف ظــرف دقيــق ،فنحــن يف
حاجــة ماســة لتــدارس معكــم الكثــر مــن املســتجدات التــي ال بــد أن يكــون الجميــع
يف الصــورة عــى مجرياتهــا ومالبســاتها وتداعياتهــا ،ألن التعاطــي مــع تداعياتهــا
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يكــون أفضــل بكثــر أن يتــم بشــكل جماعــي يراعــي كل املعطيــات التــي تســببت يف
الصعوبــات وكيفيــة تجاوزهــا».
وأشــار إىل أن محافظــة ذمــار مــن أبــرز املحافظــات التي لهــا دور ملمــوس يف مواجهة
العــدوان منــذ اليــوم األول لــه والتصعيــدات التــي تمــت خــال مــا يقــارب الثالثــة
أعــوام ،كمــا كان ألبنائهــا دور ريــادي يف تقديــم التضحيــات والثبــات للتصــدي
للعــدوان والغــزاة ســواء يف املشــاركة الفاعلــة يف الجبهــات أو رفدهــا باملــال والعتــاد
فضــا عــن التعاطــي بــكل أخــوة مــع النازحــن إليهــا مــن مختلــف املحافظــات
ومقاســمتهم ظــروف الحيــاة وغريهــا.
وقــال الرئيــس الصمــاد « مــن املهــم أن نؤكــد لكــم أن القيــادة السياســية تــويل
اهتمامــا بمحافظــة ذمــار كغريهــا مــن املحافظــات وليســت بغافلــة عــن إحتياجــات
أبنائهــا ومــا تشــهده مــن تفاعــات».
وأشــار يف هــذا الصــدد إىل أن محافظــة ذمــار ودور أبنائهــا كان يف الطليعــة خاصــة
عندمــا يكــون الــكالم عــن االنتصــارات ،حيــث كان ألبنــاء ذمــار دور أســايس يف
تثبيــت الوضــع واالســتقرار يف كثــر مــن املحافظــات يف أغلــب األوقــات.
وأضــاف « كمــا كان يســتفاد مــن هــذه األدوار اإليجاببــة ألبنــاء املحافظــة يف مواجهــة
أي ضغــط يف أي مــكان ،وهــو مــا ملســناه يف محافظــة تعــز مــن خــال مبــادرة أبنــاء
ذمــار ســواء يف بعــض التقدمــات أو رد أي محــاوالت لالخــراق».
ولفــت إىل أن اليمــن بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل خرجــت مــن الفتنــة وتجاوزهــا
النــاس بأقــل الخســائر بتثبيــت األوضــاع واالســتقرار يف زمــن قيــايس وال يهمنــا مــا
يقولــه اآلخــرون مهمــا كانــت التهويــات واملبالغــات واالفــراءات.
وتابــع « ركــز العــدو عــى الحــرب اإلعالميــة تركيــزا كبــرا مــن خــال مــا يمتلكــه
مــن ماكينــة إعالميــة ،وصــور ذلــك أكثــر بكثــر ممــا يحــدث يف امليــدان وقــد كــون
هــذا ســبب يف توهــم البعــض أن كثــر مــن املحافظــات خرجــت عــن الســيطرة
وأصبحــت يف صفوفهــم ،بينمــا الواقــع لــم يكــن كذلــك».
وأوضــح أن املاكينــة اإلعالميــة روجــت اإلشــاعات أن كثــر مــن النــاس قــد غــادروا
صنعــاء متجهــن إىل صعــدة وغريهــا مــن املحافظــات وحصــل مــا حصــل مــن
خطــاب ،بحيــث عجــز النــاس عــن التعاطــي بهــدوء ورويــة مــع املوقــف وخاصــة
بعــد ســماعهم دعــوة لالنتفاضــة والتحريــض عــى مســتوى كل محافظــة وكل
مديريــة.
وأردف « وبالرغــم مــن أننــا تأملنــا ممــا حــدث إال أننــا حرصنــا عــى تجاوزهــا
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بأقــل تكلفــة ولــم يغــب عــن بالنــا االهتمــام بالجبهــات ،حيــث أنــه عندمــا قطعــت
الخطــوط وخاصــة عــى الجبهــات حرصنــا عــى أن ال يصــل مثــل هــذا إىل املرابطــن
فيهــا الذيــن لــو شــعروا أن املــدد قطــع عنهــم ألحســوا أنهــم أصبحــوا مهدديــن مــن
الخلــف ومنتظريــن للرضبــة مــن املــكان الــذي يمدهــم باحتياجاتهــم وليــس مــن
العــدو».
وعــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن األمــل يف أن يكــون نــواب الربملــان مــن
ذمــار عنــد مســتوى املســؤولية التــي عهدهــم بهــا ناخبيهــم يف التعاطــي اإليجابــي
والفعــال مــع احتياجــات املواطنــن وتفعيــل وتعظيــم قيــم التســامح واإلخــاء ومللمــة
الجــراح وترســيخ األمــن واالســتقرار يف عمــوم مديريــات املحافظــة باعتبــار ذلــك
عمــل جماعــي ال يقتــر عــى جهــة بعينهــا.
وحــث عــى رضورة اإلهتمــام بمتطلبــات واحتياجــات املواطنــن والعمــل عــى تثبيــت
دعائــم األمــن واالســتقرار ملحافظــة ذمــار التــي يتميــز أبنائهــا بالتعايــش الســلمي
والنســيج االجتماعــي القــوي واملتماســك واملعطاء..وشــدد الرئيــس الصمــاد عــى
رضورة تعزيــز تماســك التجربــة النيابيــة والتــي يحــاول تحالــف العدوان اســتهدافها
بهــدف تعطيــل الحيــاة الربملانيــة وإفشــال دورهــا الوطنــي يف مواجهــة التحديــات
التــي فرضهــا العــدوان والحصــار منــذ مــا يقــارب ثــاث ســنوات.
مــن جانبــه اســتعرض محافــظ ذمــار وضــع املحافظــة واحتياجــات أبنائهــا يف
مختلــف الجوانــب وكــذا خطــط وبرامــج الســلطة املحليــة يف تفعيــل دورهــا يف
املحافظــة ملواجهــة العــدوان وتطبيــع األوضــاع.
وتطــرق إىل مــا تعانيــه املحافظــة مــن صعوبــات يف توفــر الخدمــات وخاصــة يف
ظــل اســتمرار العــدوان ،وإعــادة تجهيــز املشــاريع التــي دمرهــا العــدوان طيلــة مــا
يقــارب ثالثــة أعــوام وخاصــة يف ظــل الحصــار الــري والبحــري والجــوي.
فيمــا أكــد أعضــاء الكتلــة الربملانيــة ملحافظــة ذمــار وقوفهــم إىل جانــب القيــادة
السياســية ومســاندتهم لجهــود تعزيــز األمــن واإلســتقرار وإعــادة تهيئــة األوضــاع
لتجــاوز تداعيــات األحــداث املؤســفة.
وأشــاروا إىل أن محافظــة ذمــار يحيطهــا األمــن واالســتقرار وأبنائهــا مــع األمــن
أرضــا وإنســانا ..مؤكديــن إســتمرار الصمــود يف مواجهــة العــدوان بالتعــاون مــع
الجميــع.
واســتعرضوا الصعوبــات التــي خلفهــا العــدوان وأهميــة رص الصفــوف وتوحيــد
الجهــود ملواجهتــه ..الفتــن إىل رضورة العمــل عــى توفــر القــدر املمكن مــن الخدمات
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العامــة بمــا يخفــف معانــاة املواطنــن جــراء العــدوان والحصــار وقطــع الطريــق
أمــام كل مــن يحــاول إثــارة الفتنــة وزعزعــة األمــن يف املحافظــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي مشائخ ووجهاء حمافظة
البيضاء
[/02يناير ]2018/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء مشــائخ
ووجهــاء محافظــة البيضــاء بحضــور رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا محمــد عــي
الحوثــي ومحافــظ البيضــاء عــي املنصــوري ورئيــس مجلــس التالحــم القبــي ضيــف
اللــه رســام.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع يف محافظــة البيضــاء ومديرياتهــا وســر األداء
املحــي والتنفيــذي والصعوبــات التــي تواجــه العمــل وجهــود املشــائخ والوجهــاء يف
تطبيــع األوضــاع وخاصــة يف ظــل اســتمرار تصعيــد العــدوان ومــا يفرضــه مــن
حصــار جائــر منــذ نحــو ثــاث ســنوات.
وتطــرق اللقــاء إىل الجوانــب املتصلــة باحتياجــات املحافظــة مــن الخدمــات العامــة
ومتطلبــات ســر العمــل يف مختلــف املجــاالت وخاصــة املشــاريع الخدميــة املرتبطــة
بحيــاة املواطنــن ،وتفعيــل أداء املحليــات يف املديريــات بمــا يســهم يف توفــر الخدمــات
العامــة للمجتمــع املحــي.
ويف اللقــاء القــى الرئيــس الصمــاد كلمــة حيــا فيهــا بالحارضيــن مــن أبنــاء ومشــائخ
ووجهــاء البيضــاء ..وفيمــا يــي نــص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وعىل آله الطاهرين،،،
وأهـاً وســهالً ،ومــن دواعــي الــرور والفخــر أن نســتقبل العــام الجديد يف اســتقبال
إخوتنــا وآبائنــا مشــايخ وأعيــان وقيــادة الســلطة املحليــة يف محافظــة البيضــاء ،وقــد
ســمعنا مــن اإلخــوة الذيــن تكلمــوا عــن الوضــع يف املحافظــة ،ونعتــر أن هــذا اللقــاء
وتدشــن العــام الجديــد لقــاء أبنــاء محافظــة البيضــاء هــذه املحافظــة الصافيــة
النقيــة التــي كانــت عــى مــدى األزمــان مثــاال ً للتعايــش ،ومثــاال ً للوفــاء ،ومثــاال ً
لألخــوة ،ومثــاال ً أيضــا ً للدفــاع عــن الكرامــة وعــن الشــعب وعــن اســتقالل هــذا
البلــد.
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دائمـا ً مــا نتحــدث عــن البيضــاء أنهــا تختلــف عــن بعضهــا مــن املحافظــات يف وفــاء
وتعايــش أبنائهــا بمختلــف االنتمــاءات وباعتبارهــا أيض ـا ً تمثــل نقطـ َ
ـة وصــل كمــا
أســلفتم مــع عــدد مــن املحافظــات ســوا ًء مــن املحافظــات الجنوبيــة أو الرشقيــة
أو الشــمالية ،وكذلــك مــع املناطــق الوســطى ،ومــا عانتــه مــن املشــاكل يف املــايض،
والــذي يعــر عــن مــدى أهميــة هــذه املحافظــة وقيمــة أبنائهــا وشــهامتهم هــو
الرتكيــز األمريكــي عــى املحافظــة.
ال نفهــم أن املوضــوع أتــى فقــط مــع العــدوان يف محافظــة البيضــاء ألن هنــاك تركيز
أمريكــي عــى هــذه املحافظــة منـذُ الثمانيــات وليــس اليوم.
العمــل عــى ترتيــب وضــع القاعــدة و داعــش يف محافظــة البيضــاء هــذا عمــل
أمريكــي لجعلهــا أنموذج ـاً ،أو جعلهــا ذريعـ ً
ـة للتدخــل األمريكــي لهــذه املحافظــة
واســتباحة أجوائهــا وقتــل أبنائهــا يجــب أن تكــون قاعــدة راســخة ،وأن يفهــم الناس
أنــه أينمــا وجــدت القاعــدة وداعــش وجــدت أمريــكا ،وأينمــا وجــدت أمريــكا وجــدت
القاعــدة وداعــش ،معادلــة متالزمــة أيــن مــا وجــدت أمريــكا فســرى القاعــدة
وداعــش تتواجــد ،عندمــا احتلــت أمريــكا العــراق تواجــدت القاعــدة وداعــش بكثــرة؛
ألن العمــل اإلســتخباراتي األمريكــي يهيــئ الســاحة للقاعــدة وداعــش لتجعــل منهــا
مــررا ً للبقــاء واســتمرار االحتــال ،واســتمرار الفتــك ،وقتــل أبنــاء الشــعوب ،والفتــك
بمقدراتهــا وثرواتهــا.
ألم تنترش القاعدة وداعش وقتلت مئات اآلالف من العراقيني؟
ألــم تنتــر القاعــدة يف ليبيــا و ســوريا والعــراق ،وكذلــك املناطــق الجنوبيــة والرشقية
يف بالدنــا؟ يعنــي أيــن مــا وجــدت أمريــكا ســتجد القاعــدة ،وأينمــا وجــدت القاعــدة
فســتجد أمريكا.
ألنهــا تجعــل منهــا ذريعــة وهــذا معلــوم عندنــا يف اليمــن أنــه منــذ أحــداث الحــادي
عــر مــن ســبتمرب عملــت أمريــكا عــى أن تأخــذ وثيقــة ووقــع عليهــا جميــع زعمــاء
العــرب واملســلمني أن أمريــكا هــي الراعــي الوحيــد ملكافحــة أو مواجهــة اإلرهــاب
كمــا يســمونه أو مواجهــة القاعــدة ،يعنــي أخــذوا صلــح مــن رئيــس اليمــن الســابق،
ومــن رئيــس مــر ،ومــن ملــك الســعودية ،ومــن كل الزعمــاء أنــه أينمــا وجــدت
القاعــدة فألمريــكا حــق أن تتدخــل ،هــم أخــذوا بذلــك رشعيــة ،وبذلــك هــم أعــادوا
لنــا حــوايل واحــدا ً وعرشيــن مــن أولئــك القاعــدة الذيــن كانــوا يف أفغانســتان والذيــن
أخــذت أمريــكا صــكا ً أن عليهــا مالحقتهــم وأخرجوهــم مــن األمــن الســيايس ،ذلــك
اليــوم قالــوا إنهــم حفــروا خندق ـا ً بمالعــق بالســتيكية وأخرجوهــم ووزعوهــم عــى
محافظــة البيضــاء ومــأرب وشــبوه وحرضمــوت واملناطــق الغنيــة بالنفــط والثــروات
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املعدنيــة؛ ليجعلــوا منهــم ذريعـ ً
ـة للتدخــل األمريكــي ،ومــن هنــا بــدأت أمريــكا
بالقصــف بطائــرات بــدون طيــار يف هــذه املحافظــة ويف مــأرب ويف غريهــا ،يعنــي
أن هــذه املحافظــة ليــس اســتهدافها وليــد اليــوم ،هــو اســتهداف أمريكــي مبيــت من
ســابق ،ومــن قبــل هــذه املحافظــات ،ملــاذا..؟ ألن فيهــا مخزونـا ً برشيـا ً مــن الرجــال
األوفيــاء الذيــن ســيتحركون للدفــاع عــن هــذا البلــد وعــن مقدراتــه.
عملــوا عــى طمــس هويــة هــذه املحافظــة مــن خــال نــر الفكــر الوهابــي وتمكــن
اإلصــاح ،وتمكــن هــذا الفكــر التكفــري مــن املحافظــة والفتــك بهويــة أبنائهــا
وبثقافتهــم وبمعتقداتهــم.
يجب أن نفهم أننا يف مرحلة حساسة ومرحلة صعبة جداً.
العــدو يركــز تركيــزا ً كبــرا ً عــى اســتهداف النــاس ،ومــا نســمعه مــن تظليــل إعالمي
يف هــذه األيــام ليــس ســوى حــرب نفســية إذا وجــد مــن يقاومهــا محافظــة البيضــاء
وغريهــا مــن املحافظــات ،هــي أكــر وأرفــع وأعظــم وأقــوى مــن أن تهتــز ،أمــا
أولئــك األبــواق مــن اإلعالميــن الذيــن يتحدثــون عــن عمليــات مــا يســمونها العقــرب،
وعمليــات تحــت مســميات كثــرة برعايــة أمريكيــة.
نحــن نواجــه أمريــكا يف محافظــة البيضــاء مــن قبــل ســنوات ..ليــس مــن اليــوم
لــو اســتطاعت أن تتمكــن القاعــدة وداعــش مــن كل حــارة يف محافظــة البيضــاء،
لكنهــا بثبــات ووعــي أبنــاء هــذه املحافظــة فشــلت وستفشــل إن شــاء اللــه يف بقيــة
املخططــات ،نحــن ســمعنا بعــض النقــاط التــي طرحهــا بعــض اإلخــوة الحارضيــن
ومــن املهــم التبيــن حولهــا.
أوالً :ملــا حصــل مــن أحــداث يف مطلــع الشــهر املــايض يف بدايــة ديســمرب أحــداث فتنة
داخليــة داخــل أمانــة العاصمــة ويف بعــض املحافظــات كان ملحافظــة البيضــاء الــدور
األبــرز يف الوعــي بخطــورة هــذا املخطــط وبفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل كانــت
محافظــة البيضــاء مــن أعظــم املحافظــات التــي وقفــت بوعــي أمــام هــذه الفتنــة
كانــوا يتوقعــون أنهــا ســتكون يف صــدارة املحافظــات التــي ستشــهد اضطرابــات
كمــا حصــل يف محافظــة حجــة أو يف املحويــت أو يف غريهــا ولكــن خابــت آمالهــم
أمــام وعــي مشــايخ وأبنــاء ووجهــاء هــذه املحافظــة ،ومــرت األمــور بفضــل اللــه
ســبحانه وتعــاىل ولــم يحصــل مــا كان يتوقــع داخــل هــذه املحافظــة ،ويف كثــر مــن
املحافظــات حصلــت هــذه الفتنــة كانــت بتخطيــط عاملــي ال يفهمــه النــاس أنهــا
كانــت مرتبــة ووليــدة يومهــا ،ال كان الزحــف مجهــزا ً الجتيــاح الحديــدة ،وزحــف
مجهــز الجتيــاح شــبوه ،وهنــاك تصعيــد قــوي مجهــز الجتيــاح صنعــاء يف نهــم،
وكذلــك الجتيــاح صعــدة يف البقــع ،وكان مخطط ـا ً لــه أن يتــم هــذا التصــدي وهــذه
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الزحوفــات مــع إثــارة املشــاكل داخــل أمانــة العاصمــة وبالفعــل مــن اليــوم الثالــث
بــدأ التحــرك القــوي وامللمــوس يف جميــع الجبهــات بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل
اســتطاع النــاس وأد هــذه الفتنــة وإعــادة األمــور إىل نصابهــا ،ومــا حصــل مــن
إشــكاالت أو مــن تقــدم بســيط للعــدوان يف شــبوة أو يف البقــع أو مــا يســمونه يف
املخــا أصبحــت مقابــر لهــم ،ونحــن نعتربهــا ال يشء أمــام مــا كان يــراد أن يحصــل،
وبفضــل اللــه ســبحانه وتعاىل عــادت األمــور إىل مســارها الطبيعــي ،ال توجــد مواجهة
إطالقـا ً مــع املؤتمــر الشــعبي العــام وال يوجــد لدينــا معتقلــن مــن املؤتمــر الشــعبي
العــام نهائي ـاً .أســتطيع أن أقــول هكــذا ،ملــاذا أنــا أقــول وقلتهــا لإلخــوة يف قيــادة
املؤتمــر هاتــوا لنــا قوائــم املؤتمريــن املعتقلــن ونحــن مســتعدون لإلفــراج عنهــم
تمامـاً ،ومــن غــرر بــه ســنفرج عنــه إمــا أن يقولــوا أفرجــوا عــن مــن عندكــم ،هــؤالء
بعضهــم جــاء مــن اإلصــاح ،ومــن الدواعــش اســتغلوا األحــداث وركبــوا املوجــة،
يأتــوا ليدوســوا صــور الشــهداء ،ويأتــوا لريفعــوا شــعارات يــا مجــوس يــا روافــض
اخرجــوا مــن بالدنــا ،هــذه الشــعارات لــم نســمعها مــن املؤتمــر ،ولــم نســمعها مــن
قيــادات املؤتمــر إطالق ـاً ،صحيــح أن بعــض املغــرر بهــم لكــن ليــس مــن املنطقــي
وليــس مــن اإلنصــاف أن نســمع مــن يقــول إن هنــاك معتقلــن مــن املؤتمــر ،ال
يوجــد مواجهــة مــع املؤتمــر ،مجاميــع ال تتجــاوز املئــات أفرجنــا عــن مائتــن يف
إطــار العفــو العــام وتــم التجهيــز لإلفــراج عــن بقيــة املعتقلــن مــن هــؤالء ،ولنــا
الحــق أن نقــول يــا إخوتنــا يف البيضــاء أعضــاء املؤتمــر أعطونــا قائمــة باملعتقلــن
املؤتمريــن نجعــل لهــم األولويــة ،أمــا أن تقــول أفــرج عــن مــن عنــدك وعنــدي نــاس
بعضهــم ال يــزال يرانــي رافــي ،يــرى هــذا املجــويس ،بعضهــم ال زال يحمــل عقيــدة
باطلــة ،بعضهــم ســيخرج يفجــر ،خــاص هنــا نحــن اآلن يف إطــار العفــو عنهــم
تمام ـاً ،وســنصفح ولــم يبـ َ
ـق عندنــا ســوى عــرة أشــخاص هــم القيــادات التــي
شــاركت يف التخطيــط والتدبــر ،ولــن يزيــدوا عــن عــرة أو خمســة عــر ،وهنــاك
مســاحة لإلخــوة يف قيــادة املؤتمــر الشــعبي العــام ،أيضـا ً الحديــث حتــى عــن هــؤالء،
ـاق الرتتيــب إلطالقهــم جميع ـا ً ولــن يبقــى
أمــا البقيــة فيجــري اآلن عــى قــد ٍم وسـ ٍ
عندنــا أحــد إطالقـاً ،وهــذا يف إطــار خطــة العفــو العــام ،البقيــة فقــط العمــل عــى
اســتكمال التحقيقــات معهــم وقــد أطلقنــا أول دفعــة حــول مائتــن تقريب ـاً ،ويتــم
التجهيــز أيضــا ً بإطــاق مائتــن ،وهــم ال يتجــاوزون املئــات ،ال يصلــون حتــى إىل
األلــف ،مــع أنــه كان مخططــا ً كبــراً؛ لذلــك كان مــن املهــم توضيــح مثــل هــذه
النقطــة ،كان هنــاك عمــل قــوي عــى قــدم وســاق مــن كثــر مــن القيــادات التــي
شــاركت يف هــذه الفتنــة لخــذالن وتثبيــط هــذا الجيــش ،بحيــث تكونــون عــى علــم،
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نحــن لدينــا مــن الوثائــق أنــه كان هنــاك دعــم إماراتــي لتثبيــط الجيــش عــن إعــادة
تجميــع الوحــدات العســكرية كمــا حصــل يف املنطقــة الســابعة ،ويف املنطقــة الرابعــة
مــن عمليــات تجميــع للوحــدات العســكرية كان يزعــج األمريــكان ويزعــج اإلماراتيني،
فعملــوا جاهديــن عــى بــذل املبالــغ املاليــة لبعــض القيــادات لتثبيــط وخــذالن أفــراد
الجيــش عــن التجميــع والذهــاب إىل الجبهــات ،كان الجيــش يتعــرض ملؤامــرة الهيكلة
بطريقــة غــر مبــارشة ،ثــم تعــرض بعدهــا للعــدوان املبــارش ،واســتهداف مقــدرات
الجيــش ،وكان هنــاك مــن يعمــل أيضـا ً عــى تفتيــت هــذه املؤسســة وعــى تثبيطهــا
وعــى خذالنهــا عــن املشــاركة يف املعركــة ،نحــن مقدمــون عــى إصالحــات كبــرة
بــإذن اللــه ،نعمــل مــا بوســعنا ونحــن قــد بدأنــا فيمــا يتعلــق بالقضــاء يف تجســيد
ســلطة النظــام والقانــون ،وقبــل أســبوع تقريبـا ً وربمــا بعضكــم قــد ســمعها دشــنا
حملــة توعويــة إليصــال الضوابــط القانونيــة والعقوبــات القانونيــة إىل كل فــرد أمنــي
ســوا ًء يف قســم أو يف نقطــة أو يف قســم تحقيــق ،أو أيــا ً كان بــأن هــذه ضوابــط
قانونيــة يجــب أن تراعــى يف احــرام حقــوق النــاس وكرامتهــم وأعراضهــم ،ممنــوع
مداهمــة املنــازل إال بأمــر قضائــي .ممنــوع اعتقــال أحــد إال بأمــر قضائــي .ممنــوع
مصــادرة أمــوال أحــد إال بأمــر قضائــي.
البــد أن نرســخ هــذه األشــياء ،لكــن مــن بــاب إبــاغ الحجــة نحــن عملنــا حملــة
إليصالهــا إىل كل فــرد؛ لكــي تكــون العقوبــة رادعــة يف حــال لــم يلتــزم ولــم ينضبط،
وهــذه إن شــاء اللــه ستلمســونها خــال األيــام القادمــة؛ ألنــه ليــس مــن الصحيــح
أن نعاقــب ،أو أن نحاســب أناس ـا ً جــدد بعضهــم ال يفهــم هــذه األشــياء مــع حجــم
العــدوان وخطورتــه وكثــرة االســتهداف واإلختــاالت األمنيــة ،يضطــرون للتدخــل يف
بعــض املواقــف ،لكــن ليــس التوجــه لدينــا أننــا نريــد أن تحــدث بعــض اإلشــكاالت،
وبعــض اإلختــاالت ،نحــن ســنعزز ســلطة القانــون بــإذن اللــه تعــاىل ،ويجــب أن
يفهــم املواطنــون وألزمنــا وســائل اإلعــام وقنــاة اليمــن الفضائيــة وبقية القنــوات أن
تنــر هــذه الضوابــط يف وســائل اإلعــام حتــى يعلــم املواطــن البســيط ،والــذي يف
طــرف تلــك القريــة أو تلــك أن هــذه ضوابــط مــن خالفهــا فيجــب عليــه أن يحاســب،
نحــن اآلن يف معركــة ،يف اإلصالحــات ،نحــن أمــام وضــع مــر ٍد اســتمر لعــرات
الســنني كان يــراد للفســاد أن يحصــل ،وكان يــراد لالختــاالت أن تحصــل فاإلصــاح
يف هــذه املرحلــة يحتــاج إىل نقلــة ،ويحتــاج إىل تعــاون مــن الجميــع ويحتــاج إىل
تضافــر الجهــود مــن الجميــع ،أيضـا ً أمــام تصعيــد العــدوان يجــب أن ال تبقــى كلمة
رفــد الجبهــات كلمــة عائمــة ســنتحول إىل رفــد الجبهــات نريــد مــن كل شــخص كــم
ســيجهز ومــا الــذي ســيفعله؟
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األخ محافــظ املحافظــة وقيــادة املنطقــة العســكرية الســابعة الرابعــة يجــب أن يكــون
هنــاك اجتمــاع مــع اإلخــوة املشــايخ ســواء يف املحافظــة أو يف غريهــا وأن يكــون الناس
مســتعدين لحمايــة حدوهــم وبالدهــم وكلمتكــم ســتغنيكم عــن الحــرب ،عندمــا يقول
املشــايخ ألولئــك املرتزقــة بالدنــا محرمــة عليكــم ،بالدنــا فيهــا رجــال ســيحمونها،
فــإن املرتزقــة ســينزجرون تمام ـاً ،وأيض ـا ً كمــا قلــت ال تبـ َ
ـق كلمــة رفــد الجبهــات
كلمــة عائمــة ،رفــد الجبهــات ،رفــد الجبهــات وهــم ال يعلمــون مــاذا يعنــي رفــد
الجبهــات.
رفــد الجبهــات يحتــاج إىل رجــال وعتــاد ،ونحــن مســتعدون أن نوفــر كامــل
اإلمكانيــات يف إطــار خطــة أمنيــة وعســكرية يتكفــل بهــا اإلخــوة يف قيــادة املنطقــة
والســلطة املحليــة مــع اإلخــوة املشــايخ واملعنيــن ،وإذا لــم ندافــع نحــن فســنكون
يف مرحلــة لــم يعــد ينفعنــا (ربنــا أبرصنــا وســمعنا) مــن يحــاول أمــام األحــداث أن
ينكــس رأســه كمــا قــال اللــه ســبحانه وتعــاىل ( َو َل ـ ْو تَ ـ َرىٰ إِذِ ا ْلمُجْ ِر ُمـ َ
ـون نَاك ُِســو
صالِحً ــا إِنَّــا مُو ِقنُـ َ
ْصنَــا و ََسـ ِ
ُرء ِ
ـمعْ نَا َفا ْر ِجعْ نَــا نَعْ مَ ـ ْل َ
ـون)
ـه ْم عِ نـ َد َرب ِِّهـ ْم َربَّنَــا أَب َ ْ
ُوسـ ِ
إذا قــد االحتــال جاثــم فوقنــا وفوقكــم جميع ـا ً مــا عــاد بوســع النــاس أن يعملــوا
شــيئاً ،ســتعاني منــه أجيالنــا وأبناؤنــا ،انظــروا مــاذا حصــل يف عــدن.
هل قدموا أنموذجا ً راقياً؟
املفــرض أن عــدن اآلن تماثــل دبــي ،وتماثــل الريــاض ،وتماثــل غريهــا ،لكــن ال!..
بــل جعلوهــا سـ ً
ـاحة ومرتعـا ً للقاعــدة وداعــش؛ لذلــك مــن املهــم جــدا ً أن يستشــعر
النــاس الخطــورة ،ونحــن دعوناكــم لهــذا اللقــاء لنؤكــد لكــم أن أرواحنــا وأبناءنــا
وأفــراد الجيــش واألمــن مــن كل املحافظــات ســيكونون فــدا ًء لكــم ،ولهــذه املحافظــة،
وللوطــن ،وســيكونون يف مقدمــة الصفــوف دفاعــا ً عــن هــذه املحافظــة العزيــزة
واألبيــة ،ومــا عليكــم إال أن تشــكلوا حاضنـا ً ورافــدا ً لهــذا العمــل ،ولهــذه الجبهــات،
فاطمئنــوا وال تصدقــوا الحــرب اإلعالميــة والتهويــل اإلعالمــي ،هــم يريــدون أن يؤثروا
عليكــم نفســيا ً فقــط وإال فهــم أوهــى مــن بيــت العنكبــوت هــم ال مــوىل لهــم.
هــم يتحركــون لخدمــة الســعودية ،والســعودية تتحــرك لخدمــة أمريــكا ،يعنــي هــم
عبيــد عبيــد العبيــد ،نســتطيع أن نســميهم عبيــد عبيــد العبيــد
هــم عبيــد للســعودية ،والســعودية عبيــد ألمريــكا ،واألمريكيــون ال زالــوا يف إطــار
ملكــوت اللــه ســبحانه وتعــاىل عبيــدا ً ضعاف ـا ً ال يمثلــون شــيئا ً ونحــن عبــاد اللــه
وأوليــاء اللــه وســنكون بــإذن اللــه تعــاىل أنصــاره ،وســندافع عــن كرامتنــا ،وعــن
ـن آمَ نُــوا وَأ َ َّن ا ْل َكافِ ِريـ َ
عزتنــا « ٰذَلِــ َك ِبــأ َ َّن ال َّلــ َه مَ ــو َْل ا َّلذِيـ َ
ـن َل مَ ــو َْل ٰ َلهُ ــ ْم « ،هــم
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أطاعــوا اليهــود ،أطاعــوا أمريــكا ،أطاعــوا إرسائيــل ،وجــاءوا يف فلكهــا ،ونســمع
حتــى ترصيحــات الســفري األمريكــي املفــرض عــى مــن كانــوا يقاتلــون معهــم أن
يرتاجعــوا بعــد مــا ســمعوا ترصيحــات الســفري األمريكــي عندمــا دعــا قبائــل اليمــن
لالنتفاضــة ،قلنــا لهــم لــو كانــوا ســينتفضون فمــن األفضــل أنهــم انتفضــوا مــع
عــي عبداللــه صالــح لكــن ليســوا مــع أحــد إطالق ـا ً ممــن يحــاول أن يبيــع الوطــن
ويبيــع كرامتــه.
عــي عبداللــه صالــح كان رئيس ـا ً لليمــن ثالثــة وثالثــن ســنة لكــن عندمــا حصــل
منــه ذلــك الخطــاب وأعلــن والءه للتحالــف ،ودعــم التحالــف ،اليمنيــون لــم يقبلــوا،
بالرغــم أن البعــض كان يحبــه مــن داخــل قلبــه.
الســفري األمريكــي يدعــو قبائــل اليمــن لالنتفاضــة! هــذا أحمــق وأولئــك الذيــن
يقاتلــون يف ســبيله حمقــى ،وال زالــوا أغبيــاء وســيهزمون بــإذن اللــه تعــاىل.
أملنــا فيكــم كبــر ،ونحــن مســتعدون لتقديــم كامــل التســهيالت ،وحــل الكثــر مــن
املشــاكل التــي ســمعناها ،وفعـاً نســمعها ،وقــد قلنــا ســنكلف لجنـ ً
ـة لتنــزل وتحقــق
يف جميــع القضايــا التــي حصلــت ،وبالنســبة للقضايــا التــي يف القضــاء ســوا ًء قضيــة
آل عمــر ،أو قضيــة آل عــواض.
وهــذا توجيــه منــي وقــد أصــدرت توجيــه ملجلــس القضــاء لجعلهــا أولويــة ،والبــت
فيهــا بشــكل رسيــع قبــل كل القضايــا بإنصــاف النــاس ،لتجــاوز آثــار هــذه
املشــاكل ،وكذلــك لتطمئنــوا أن يف املســتقبل لــن يحصــل فيــه مثــل هــذه.
يجــب علينــا أن نفهــم أن ال نأتــي لنجمــع جميــع مشــاكل املــايض يف هــذه املرحلــة
الصعبــة والعصيبــة التــي نحــن بحاجــة ألن نتجــاوز الكثــر مــن اإلشــكاالت ،والكثــر
مــن األخطــاء التــي حصلــت ،ونتوجــه ملواجهــة العــدوان الرئيــس ،وإن شــاء اللــه
ســنعالج مــا مــى ،وســنتالفاه يف املســتقبل ،ولــن يحصــل يف املســتقبل.
لكــم منــا كل الشــكر وكل التقديــر ،وإن شــاء اللــه نأمــل أن يتــوج هــذا اللقــاء بلقــاء
آخــر بقيــادة األخ محافــظ املحافظــة ،وقيــادة املنطقــة الرابعــة والســابعة لتجهيــز
خطــة أمنيــة وعســكرية للدفــاع عــن املنطقــة ،وعــن املحافظــة ،وعــن املناطــق،
وكذلــك رفــد الجبهــات بأشــياء واضحــة ومعلومــة بعيــدا ً عــن الضبابيــة.
كمــا أنبــه معنــا أربعــن وزيــراً ،ومعنــا عــدد مــن املحافظــات ،وقــد وزعــت عــى
الجميــع ،نحــن قــد اخرتنــا وزيــر الداخليــة مــن محافظــة البيضــاء ،واخرتنــا رئيــس
هيئــة األرايض مــن محافظــة البيضــاء.
وإن شــاء اللــه األخ املحافــظ معنــي برتتيــب لقــاء مــع رمــوز بعــض القيــادات
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والوجاهــات مــع األخ قائــد املنطقــة ونحــن ســنكلفهم برتتيــب بعــض األعمــال.
ويجــب أن يكــون هــذا اللقــاء لقــا ًء عمليــاً ،وأن يكــون لقــا ًء ناجحــاً ،ويخــرج
بمخرجــات واضحــة.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
مــن جانبــه أشــار محافــظ البيضــاء إىل وضــع املحافظــة مــن مختلــف الجوانــب
األمنيــة والخدميــة ودور الســلطة املحليــة يف املحافظــة خــال الفــرة الراهنــة
وجهودهــا يف تعزيــز األداء وتوفــر الخدمــات العامــة للمواطنــن وخاصــة يف ظــل
الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد بصــورة عامــة والبيضــاء بشــكل خــاص.
ولفــت إىل دور أبنــاء محافظــة البيضــاء البنــاء يف رفــد الجبهــات ملواجهــة العــدوان
الســعودي األمريكــي وصــد زحوفــات الغــزاة عــى املحافظــة باعتبارهــا تتوســط
العديــد مــن محافظــات الجمهورية..وقــال «نجــدد تأكيدنــا عــى املوقــف الوطنــي
الثابــت الــذي ال تغــره ظــروف وال إغراءات،مــن خــال اســتمرارنا دعــم ورفــد
الجبهــات بالرجــال واملــال والعتــاد ومســاندتنا للقيــادة السياســية وجهودهــا للســر
بالوطــن إىل بــر األمان»..فيمــا أكــد عــدد مــن مشــائخ ووجهــاء محافظــة البيضــاء
وقوفهــم صفــا واحــد يف مواجهــة العــدوان ومخططاتــه التــي تســتهدف اليمــن أرضا
وإنسانا..وأشــاروا إىل أن قبائــل املحافظــة وأبنائهــا عــى اســتعداد تــام رفــد الجبهــات
بالعتــاد والرجــال والســاح دفاعــا عــن الوطــن وأمنــه وإســتقراره.
وتطــرق الحــارضون مــن أبنــاء محافظــة البيضــاء إىل املوقــف الوطنــي واملحــوري
ألبنــاء البيضــاء منــذ انطــاق الثــورة وكــذا منــذ بــدء العــدوان الغاشــم عــى اليمــن..
مؤكديــن أنهــم ال يزالــون عــى هــذا املوقــف مدافعــن ومســاندين للقيــادة السياســية
وصمــود الجيــش واللجــان الشــعبية ودعمهــم بالرجــال واملــال والعتــاد.
كمــا أكــد املتحدثــون أنهــم لــن يتوانــوا أبــدا يف بــذل أرواحهــم رخيصــة مــن أجــل
الوطــن وعزتــه وكرامتــه يف مختلــف الجبهــات.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس جملس النواب ومسؤويل مؤسسة
القضاء واألجهزة األمنية
[/03يناير ]2018/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم رئيــس مجلــس
النــواب األخ يحيــى عــي الراعــي ورئيــس مجلــس القضــاء األعــى القــايض أحمــد
املتــوكل والنائــب العــام القــايض ماجــد الدربابــي ووزراء اإلدارة املحليــة عــي بــن
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عــي القيــي والداخليــة اللــواء الركــن عبدالحكيــم املــاوري والشــؤون القانونيــة
عبدالرحمــن املختــار.
جــرى خــال اللقــاء الذي حــره نائــب وزيــر الداخليــة اللــواء عبدالحكيــم الخيواني
ورئيــي جهــازي األمــن الســيايس اللــواء عبدالقــادر الشــامي واألمــن القومــي اللــواء
عبدالــرب جرفــان ورئيــس هيئــة االســتخبارات العســكرية اللــواء عبداللــه يحيــى
الحاكــم ،جوانــب التنســيق بــن املؤسســة القضائيــة واألجهــزة األمنيــة املختلفــة
ملعالجــة القضايــا املشــركة فيمــا بينهــا.
وتطــرق اللقــاء إىل الجوانــب املتعلقــة بقضايــا املوقوفــن واملحتجزيــن عــى ذمــة
قضايــا جنائيــة وغريهــا مــن القضايــا ،ممــا يتطلــب دراســة رسيعــة ملختلــف امللفات
والوثائــق املتعلقــة بذلــك بمــا يكفــل اإلفــراج عــن مــن يســتحق اإلفــراج.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة التــزام الجميــع بمــا تضمنتــه وثيقــة
الضوابــط القانونيــة األمنيــة ودور كل جهــة فيهــا بمــا يضمــن تطبيقهــا عــى صعيــد
الواقــع بعيــدا عــن االنتقائيــة.
وقــال « يجــب أن يلمــس النــاس األمــن وحالــة االطمئنــان وأن تعــم الضوابــط
واالنضبــاط األمنــي والقانونــي كافــة منتســبي املؤسســة القضائيــة واألجهــزة
والوحــدات األمنيــة ،وهــو مــا يتطلــب مــن النيابــة العامــة مواكبــة ذلــك ووضــع
آليــات ملتابعــة أي إختــاالت بالتنســيق مــع األجهــزة األمنيــة».
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة اســتكمال إجــراءات إطــاق من
شــملهم قــرار العفــو وأن يتــم تجهيــز القوائــم وتســليمها إىل أعضــاء مجلــس النــواب
واملحافظــن بمــا يكفــل اإلفــراج عــن مــن شــملهم قــرار العفــو عــى أن يتــم ذلــك
خــال االيــام القادمــة.
كمــا أكــد أهميــة توعيــة منتســبي أفــراد األجهــزة األمنيــة وأجهــزة الضبــط القضائية
بالقوانــن واللوائــح والضوابــط القانونيــة التــي يتعــن عليهــم مراعاتهــا أثنــاء أدائهم
لواجباتهــم ومهامهــم املناطــة ،بمــا يضمــن أن تظــل هــذه املؤسســة محــل فخــر
واعتــزاز كل مواطــن.
وقــال « وللحيلولــة دون تعــرض أفــراد املؤسســة القضائيــة واألجهــزة األمنيــة
للمســائلة القانونيــة ،البــد مــن مســاعدتهم يف ســبيل ممارســة الــدور املنــاط بهــا
يف إطــار القوانــن واللوائــح ذات الصلــة بعملهــم ،وتذكــر أفــراد هــذه املؤسســة
بالضوابــط القانونيــة التــي يتعــن مراعاتهــا ومنهــا حقــوق املواطــن وواجباتــه
باعتبــار أن الحريــة الشــخصية مكفولــة ال يجــوز اتهــام مواطــن بارتــكاب جريمــة أو
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تقييــد حريتــه إال بأمــر مــن الســلطات املختصــة».
وأضــاف « ال يجــوز تقييــد حريــة أي إنســان أو حبســه إال يف األماكــن املخصصــة لذلك
قانونـا ً وال يجــوز للمســئولني عــن هــذه األماكــن قبــول أي إنســان فيهــا إال بمقتــى
أمــر موقــع عليــه مــن الســلطة املختصــة ،كمــا ال يجــوز القبــض عــى شــخص يف
غــر أحــوال الجريمــة املشــهودة إال بأمــر مــن النيابــة العامــة أو املحكمــة».
كمــا شــدد عــى أهميــة توعيــة مســؤويل مراكــز الرشطــة ومأمــوري الضبــط القضائي
بمــا تضمنتــه الضوابــط القانونيــة مــن إجــراءات يتعــن عليهــم مراعاتهــا ومنهــا
إثبــات حــاالت القبــض والضبــط وأوصــاف األشــياء املضبوطــة وحالتهــا وكيفيــة
ضبطهــا واملــكان الــذي عثــر عليهــا فيــه.
وأكــد الرئيــس الصمــاد رضورة التــزام األجهــزة األمنيــة باملهــام واالختصاصــات وفق
اللوائــح املنظمــة لعملهــا والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة.
وكلــف لجنــة مــن وزارتــي الداخليــة والشــؤون القانونيــة واألمــن القومــي واألمــن
الســيايس بإلــزام كل جهــة باللوائــح والضوابــط املنظمــة ألعمالهــم ..مشــرا إىل
أنــه يف حــال وجــود أي تداخــل يف اللوائــح مــع قوانــن أخــرى يتــم الرفــع بذلــك إىل
مجلــس النــواب لتعديلهــا بمــا يتناســب مــع هــذه الضوابــط .مــن جانبــه أشــار األخ
يحيــى الراعــي رئيــس مجلــس النــواب إىل رضورة التنســيق بــن املؤسســة القضائيــة
واألجهــزة األمنيــة لتعزيــز األداء وتحقيــق العدالــة وبمــا يضمــن تطبيــق القانــون
عــى الجميــع دونمــا اســتثناء.
بــدوره أشــاد رئيــس مجلــس القضــاء األعــى باهتمــام القيــادة السياســية بالقضــاء
وتســهيل مهــام أجهــزة القضــاء املختلفــة مــن خــال الضوابــط املنظمــة لعملهــا
بالتنســيق مــع الجهــات األمنيــة املختلفــة وبمــا يضمــن ترســيخ العدالــة وإحقــاق
الحقــوق.
وأكــد الحــرص عــى التعاطــي اإليجابــي مــع هــذه الضوابــط مــن خــال إيجــاد
غرفــة عمليــات مشــركة بــن املؤسســة القضائيــة واألجهــزة األمنيــة ..الفتــا إىل أن
حملــة الضوابــط القانونيــة مســتمرة مــن خــال حمــات توعويــة تقــوم بهــا لجــان
مختصــة يف امليــدان.
فيمــا أكــد ممثلــو األجهــزة األمنيــة أن التنســيق كامــل بــن األجهــزة األمنيــة وعــى
أرقــى مســتوى وهنــاك جهــود بــن األجهــزة األمنيــة للتحــرك مســتقبال كجهــاز
واحــد ،كمــا أن التنســيق قائــم مــع املؤسســة القضائيــة يف هــذا الجانــب.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يناقش مع وزير اخلارجية آلية العمل
الدبلوماسي
[/03يناير ]2018/صنعاء – سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم ،مــع وزيــر
الخارجيــة املهنــدس هشــام رشف عبداللــه ،ســر العمــل بالــوزارة وآليــة العمــل
الدبلومــايس ،يف ظــل املســتجدات عــى املســتوى اإلقليمــي والــدويل.
وتطــرق اللقــاء إىل تداعيــات العــدوان عــى البــاد ومــا يفرضــه مــن حصــار ســيايس
ودبلومــايس واقتصــادي منــذ مــا يقــارب ثــاث ســنوات ،ومــا يتطلبــه ذلــك مــن
جهــود للتغلــب عــى التحديــات التــي فرضهــا العــدوان.
وتنــاول اللقــاء الجوانــب املتصلــة بتعزيــز األداء الدبلومــايس للخارجيــة اليمنيــة بمــا
يتواكــب واملتغــرات الراهنــة وبمــا يســهم يف إيصــال مظلوميــة الشــعب اليمنــي إىل
العالــم واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة.
واســتعرض اللقــاء الربنامــج املعــد لزيــارة مســاعد املبعــوث األممــي إىل اليمــن خــال
الفــرة املقبلــة إىل اليمــن ،يف إطــار التشــاور حــول املســتجدات يف اليمــن ومــا يتعرض
لــه مــن حــرب وعــدوان يســتهدف املدنيــن وتدمــر مقــدرات البــاد.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة مضاعفــة الجهــود بمــا يســهم يف كــر
الحصــار الســيايس والدبلومــايس الــذي يفرضــه العــدوان عــى اليمــن بهــدف عزلــه
عــن العالــم.

الرئيس الصماد يلتقي نائب املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم
املتحدة إىل اليمن
[/08يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم نائــب املبعــوث
الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن معــن رشيــم والوفــد املرافــق
لــه الــذي يــزور اليمــن حاليــا بحضــور عضــو املجلــس الســيايس األعــى ســلطان
الســامعي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع عــى الســاحة الوطنيــة يف ظــل اســتمرار
العــدوان والحصــار وجهــود األمــم املتحــدة املبذولــة يف الجوانــب اإلنســانية بما يســهم
يف تخفيــف معانــاة الشــعب اليمنــي.
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واســتعرض اللقــاء الجوانــب املتعلقــة باملحتجزيــن واملوقوفــن عــى خلفيــة أحــداث
صنعــاء األخــرة وعمليــة اإلفــراج عــن الكثــر ممــن شــاركوا يف تلــك األحــداث.
ويف اللقاء تحدث الرئيس الصماد بكلمة فيما ييل نصها:
أوالً :نرحــب بكــم ونحــن ســعداء بهــذه الزيــارة يف هــذا الظــرف االســتثنائي
ّ
والحســاس وفع ـاً كان هنــاك ظــروف اســتثنائية م ـ ّرت بهــا البــاد كمــا تعرفــون
أننــا منــذ مــا يقــارب الثالثــة أعــوام يف ظــل العــدوان والحصــار ،وكنــا نأمــل مــن
األمــم املتحــدة أن يكــون لهــا الــدور البــارز يف حــل هــذه االزمــة .نحــن ال ننكــر
الــدور اإلنســاني ،والــذي نســتطيع أن نقــول :أن األمــم املتحــدة كان موقفهــا موقف ـا ً
إنســانيا ً يف الســلك اإلنســاني مــن خــال املســاعدات اإلنســانية ،ومــن خــال اســتمرار
التواصــل ،ومــن خــال كذلــك بعثــات األمــم املتحــدة يف اليمــن ،ومــا كان لهــا مــن
جوانــب إنســانية ومــا كان لهــا مــن مواقــف إيجابيــة.
إال أنــه عــى املســتوى الســيايس كان لألمــم املتحــدة ولألســف دورا ً مخيبــا ً لآلمــال
وربّمــا بعــض التعقيــدات التــي حصلــت الفــرة املاضيــة ،هــي :أننــا وصلنــا إىل
مرحلــة لــم نعــد نعــوّل عــى األمــم املتحــدة إطالق ـا ً أنهــا ســتمثل ح ـاً سياســيا ً يف
اليمــن ،وذلــك مــن خــال املعطيــات التــي شــاهدناها يف امليــدان.
أوال :مــع بدايــة العــدوان ،األمــم املتحــدة كانــت هــي املرشفــة عــى الحــوار القائــم
بصنعــاء ،وكانــت برعايــة املنــدوب «ابــن عمــر» وكانــت مرشفــة عــى الحــوار ،وعــى
اتفــاق الســلم والرشاكــة كمــا تعرفــون برعايــة املبعــوث األممــي ،إال أن تغيــر البوصلة
الخليجيــة غـ ّ
ـر موقــف األمــم املتحــدة ،وتــم نســف كل تلــك الحلــول التــي كان قــد
اتفــق عليهــا جميــع األطــراف السياســية ،وفيمــا يتعلــق بالســلم والرشاكــة والــذي
كان حــارضا ً قبــل بدايــة العــدوان.
لقــد تغــر موقــف األمــم املتحــدة تمام ـاً ،كمــا موقــف الخليجــن تمام ـاً ،وبالــذات
النظــام الســعودي الــذي أنكــر اتفــاق الســلم والرشاكــة واعتــره اتفاقـا ً تحــت التهديد
كمــا يقــال ،بالرغــم أن ســفراء الــدول العــر رحبــت باالتفــاق ،ورحبــت بــه األمــم
املتحــدة ،ورحبــت بــه الجامعــة العربيــة ،وباركتــه جميــع املنظمــات اإلقليميــة
والعربيــة والدوليــة ،فــا يعقــل أن هــذه املنظمــات كلهــا تحــت التهديــد ،لكــن
عندمــا تغــرت البوصلــة الخليجيــة وبــدأت الســفارات وبالــذات الســفارة األمريكيــة؛
لتعطــي إشــعار خــروج مــن صنعــاء ،بالرغــم أنكــم تعلمــون أننــا لــم نحــر أي
توجــه ســيايس عــى حكومــة الوفــاق الوطنــي ،وتركنــا سياســة اليمــن الخارجيــة عىل
مــا كانــت عليــه ولــم يحصــل مــن جانبنــا أي تغيــر ،إال أن إرصار النظــام الســعودي
عــى شــن العــدوان غـ ّ
ـر تلــك املوازيــن ،وحتــى القــرار األممــي الــذي أتــى بعــد
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العــدوان بأكثــر مــن ســبع عــر يوم ـاً.
ولــم يكــن هــو املطلــب الرئيــي ،بــل بعــد العــدوان أتــى قــرار مجلــس األمــن
الــدويل ،ثــم أتــى تنفيــذ القــرار الــدويل ،أنتــم تعلمــون أن هــذا القــرار الــدويل الحقـا ً
للتغطيــة عــى العــدوان.
كنــا نأمــل أن يكــون هنــاك دور لألمــم املتحــدة يف وقــف هــذا العــدوان ،ووقــف هــذا
الصلــف ،إال أننــا تفاجأنــا بتغيــر املواقــف تمامـاً ،وتغيــر املبعــوث الســابق باملبعوث
الجديــد ،الــذي ال يــزال حاليـا ً يمثــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة ،وهــو ولــد الشــيخ
والــذي لعــب دورا ً ســلبيا ً أوصلنــا إىل مرحلــة مــن اليــأس واإلحبــاط أن األمــم املتحــدة
مــا يعــول عليهــا إطالقـاً ،بــل اســتطاع أن يثــر فتنــة يف عــدن ،وكان أمــام أي تصعيد
للعــدوان ،كانــت تتدخــل األمــم املتحــدة لتــذر الرمــاد يف العيــون مــن خــال ُهــدن ال
تحيــي وال تميــت...
فاســتطاعوا اجتيــاح عــدن مــن خــال الهدنــة األوىل ،واجتيــاح مــأرب خــال الهدنــة
الثانيــة ،واجتيــاح فرضــة نهــم خــال الهدنــة الثالثــة ،التــي كان يعطيهــا ولــد
الشــيخ ويتباهــا أمــام العالــم أنــه يف إطــار هدنــة ،بينمــا نــرى التصعيــد يف الواقــع.
األمــم املتحــدة هــذه املظلــة الدوليــة التــي كنــا نأمــل أن تكــون هــي الحاكــم لهــذا
العالــم ،أن ال يعيــش يف حيــاة الغــاب «يــأكل القــوي الضعيــف» أصبحــت هــي
املرشعــن للقــوي ليــأكل الضعيــف تمامــاً ،هــذا الــذي وصلنــا إليــه.
حتــى أننــا نتحــاىش بالظهــور أمــام شــعبنا أننــا نجلــس مــع األمــم املتحــدة يف هــذا
الوضــع الحســاس التــي لــم تســتطع أن تفــك مطار صنعــاء؛ لخــروج عــرات اآلالف
مــن املــرىض الذيــن هــم ضحيــة الحــرب ويوجــد أكثــر مــن  12000وفيــات بســبب
عــدم اســتطاعتهم الخــروج للخــارج ،هــذه األمــم املتحــدة التــي لــم تســتطع هــي
ومبعوثهــا مــن فتــح مطــار صنعــاء يف اســتقبال أكثــر مــن  90000عالــق يف الخــارج
نفــدت مصاريفهــم ونفــدت أموالهــم وأقواتهــم ،وهــم اآلن يعيشــون يف الحدائــق يف
كثــر مــن بلــدان العالــم ،لــم يســتطيعوا أن يعــودوا إىل أوطانهــم ،وبعضهــم كان
مســافرا ً ليــس معــه إال ّ مصاريــف تكاليــف الســفر ،ومصاريــف تكاليــف العــاج،
ومــع ذلــك لــم يســتطع العــودة إىل أرض الوطــن ،ولــم تســتطع األمــم املتحــدة أن
تعيدهــم ،لــم يســتطع هــذا املبعــوث واألمــم املتحــدة التــي كنّــا نأمــل فيهــا أن تعيــد
أكثــر مــن  400جريــح مــن جرحــى الصالــة الكــرى ،والتــي أخرجتهــم بــإرشاف
األمــم املتحــدة ،والتــي لــم تســتطع أن تعيدهــم ،ال زالــوا عالقــن حتــى اآلن يف مســقط
ويف إيــران ،ويف دول متعــددة ،وكانــوا بــإرشاف األمــم املتحــدة ،لــم يســتطع املبعــوث
األممــي هــذا أن يعيــد الوفــد الوطنــي الــذي خــرج بــإرشاف ورعايــة األمــم املتحــدة
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إىل مفاوضــات الكويــت ،وعلــق يف مســقط أكثــر مــن أربعــة أشــهر دون أن يســتطيع
املبعــوث األممــي أن يعيدهــم إىل «صنعــاء» وهــم كانــوا تحــت إرشافــه بخروجهــم مــن
ّ
وتكفــل بذهابهــم وإيابهــم مــن وإىل صنعــاء.
صنعــاء
األمــم املتحــدة لــم تســتطع أن تدخــل رافعــة إىل مينــاء الحديــدة ..األمــم املتحــدة
لــم تســتطع أن توقــف أبســط األشــياء ..أي دور ســتلعبه هــذه املنظمــة الدوليــة؟
نحــن نتفاجــأ تمامـاً ،كنّــا نعــول عــى هــذا الــدور األممــي أنهــا ســتمثل ولــو الحــد
األدنــى أو البســيط يف رفــع املعانــاة عــن الشــعب اليمنــي ،أنــا أتحــدث عــن الجانــب
الســيايس لألمــم املتحــدة يف اليمــن.
بالنســبة للجانــب اإلنســاني فاألمــم املتحــدة كان لهــا دور بــارز مــن خــال ممثليهــا،
ومــن خــال اهتمامهــا وتعاونهــا مــع بقيــة املنظمــات ،مــا ملســناه هــو :أنــه كان
هنــاك دور ســلبي للغايــة أوصلنــا إىل مرحلــة مــن اليــأس ،مرحلــة مــن اإلحبــاط،
مرحلــة مــن التعويــل عــى أي دور أممــي ،وكلمــا رأينــا أي تحــرك أممــي نحــو األزمة
يف اليمــن ،كلمــا اســتعدينا لتصعيــد ولتحــرك جديــد لقــوى العــدوان.
ونحــن اآلن نتوقــع بعــد زيارتكــم هــذه وإن كان ليــس بمســتوى كل مرة؛ ألنــه اختلف
الوضــع واختلــف الواصــل إىل صنعــاء ،ألننــا نتوقــع أن هنــاك تصعيــد كبــر جــدا ً
ســيتلو هــذه الزيــارة ويتلــو غريهــا.
كان ولــد الشــيخ يأتــي كل مــرة إىل اليمــن فقــط ليســتغل هــذه الزيــارة يف تقديــم
إحاطتــه إىل مجلــس األمــن ،نحــن لســنا أغبيــاء ،ولســنا حمقــى ،ولســنا ُسـ ّذج أمــام
مــا يــدور حولنــا.
نحــن كنــا نعــرف أنــه أتــى إىل صنعــاء ليقــدم رســالة يف إحاطتــه لألمــم املتحــدة،
ليقــول أنــه ال يــزال يف تواصــل مــع األطــراف الدوليــة واألطــراف الداخليــة يف اليمــن،
وأنــه مســتمر يف هــذا الحــوار وأن الحــوار مســتمر ليتخلــص مــن موضــوع اإلحاطــة،
وكــذا أتــى وقــال :إن املرتبــات بــدأت تــرف لجميــع اليمنيــن ونحــن لــم نــر شــيئا ً
أكثــر مــن ( 600مليــار) طبعــت بــدون غطــاء ،أدت إىل انهيــار كبــر يف العملــة
اليمنيــة ،ولــم تدخــل حتــى إىل البنــك املركــزي يف عــدن ،وزعــت إىل أيــدي نافذيــن،
ووصلــت إىل القاعــدة و داعــش لتدعــم بهــا يف املحافظــات الجنوبيــة ،أدت إىل حالــة
تضخــم كبــرة ،أدت إىل انهيــار العملــة ،أدت إىل اســتبدال الكثــر مــن املتنفذيــن عليها.
فــا هــم مــن دفعــوا الرواتــب يف الجنــوب ،وال هــم مــن دفعــوا الرواتــب يف الشــمال،
وال هــم مــن أســلموا العملــة مــن التضخــم والرتهــل واالنهيــار ،أي دور قامــت بــه
األمــم املتحــدة يف ســبيل ذلــك؟ ومــع ذلــك مــع احرتامنــا ولــد الشــيخ وهــو يقــول:
أنــه لــم يعــد مــن صنعــاء إال وقــد ســلمت الرواتــب مــن قبــل حكومــة املرتزقــة،
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نحــن ال نقــول أنهــم رشعيــة ،ربمــا بعــض األخــوة يتــأدب ويقــول حكومــة رشعيــة،
نحــن نعتربهــم ليســوا رشعيــة إطالقــاً ،هــم يف الريــاض ،ونحــن الرشعيــة هنــا،
رشعيتنــا هــي مجلــس النــواب الــذي يعتــر املمثــل الرئيــي للشــعب اليمنــي ومــن
خــال الجماهــر الذيــن خرجــوا مــن الشــعب.
إذا كان هــذا يســتند إىل رشعيــة هــادي ،فهــادي ال يســتند إىل رشعيــة ،ومجلــس النواب
هــو املمثــل الرشعــي للشــعب ،وقــد انتهــت مــدة هــادي مــع أيــام الحــوار والتمديــد
لــه بــدون موافقــة أغلــب أطــراف الحــوار ،وقــدم اســتقالته ،فقــط املجتمــع الــدويل
ألجــل النظــام الســعودي حاولــوا أن يجعلــوا لهــادي رشعيــة.
لكــن مــا أريــد أن أصــل إليــه :أننــا مــن خــال املحطــات الســابقة يف دور األمــم
املتحــدة ودور مبعوثهــا وصلنــا إىل مرحلــة مــن اليــأس واإلحبــاط وعــدم التعويــل
عــى أي دور عــى هــذه املنظمــة يف هــذا اإلطــار ،ومــا دام األخ إســماعيل ولــد الشــيخ،
نحــن نعتــره مرتبــط بمســار معــن ،مســار تصعيــدي ،متــى مــا انتهــي هذا املســار
وهنــاك توجــه جــاد مــن قبــل األمــم املتحــدة ســنلحظ أن هنــاك تغيــر يف املبعوثــن،
وتغيــر يف األداء؛ ألن هنــاك توجــه يف اســتمرار مخطــط واســتكمال عمليــة يف اليمــن
والعــدوان.
نحــن وصلنــا إىل هــذه القناعــة؛ لذلــك نحــن حبــا ً واحرتامــا ً أوال ً يف مقامكــم ومــن
خــال مــا ســمعنا منكــم ومــن خــال مواقفكــم الطيبــة يف النظــر بعــن واقعيــة
إىل مــا يحصــل يف اليمــن آثرنــا اســتقبالكم وأيضــا ً اللقــاء بكــم أيضــاً ،ونأمــل إن
شــاء اللــه أن تكــون بــادرة طيبــة يف ســبيل معرفــة مــا يــدور يف الكواليــس ومــا
يــدور داخــل الشــعب اليمنــي ومــا يحصــل مــن معانــاة وكارثــة ربمــا لــم تحصــل
يف تاريــخ البرشيــة جمعــا.
هنــاك تناقــض كبــر يف املواقــف الدوليــة تجــاه اليمــن أســقطت الكثــر مــن األقنعــة
حيــث يلحــظ أنــه كان هنــاك مزاعــم كبــرة يف وقوفهــم مــع الرشعيــة هنــاك يف
ســوريا هــم واقفــن مــع اإلرهابيــن ،األمــم املتحــدة تلبــي املعارضــة وتهتــم بمنــدوب
املعارضــة ،اســتقدم منــدوب يف املعارضــة يف مجلــس األمــن مقابــل املنــدوب الــذي
تابــع للنظــام الســوري ،ولــم يعتــروا ذلــك تدخ ـاً يف الشــؤون الداخليــة ،واعتــروا
ذلــك أمــام مــروع أن يكــون للمعارضــة الســورية مندوب ـاً.
بينمــا نحــن هنــا :العكــس تمامــاً ،لــو ال املوقــف الــرويس الضاغــط والقــوي يف
مجلــس األمــن مــع النظــام الســوري لكانــت املســألة بالعكــس تمامـاً ،لكانــت األمــم
املتحــدة واقفــة إىل جنــب املعارضــة تمام ـاً ،لكانــت األمــم املتحــدة واقفــة إىل جنــب
املعارضــة والتــي ســقطت بالقاعــدة وداعــش يف غالبيــة أعمالهــا وغالبيــة نشــاطها
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ضــد النظــام الرشعــي الســوري ،بينمــا نحــن هنــا يدعــون العكــس تمام ـا ً يكــون
مــع مــا يســمى الرشعيــة التــي ال رشعيــة لهــا وضــد الشــعب أو الزخــم الجماهــري
الحاشــد ورغــم هــذه املظلوميــة ورغــم هــذا اإلنصــاف ،أقصــد أننــا ال بــد أن نكــون
واقعيــن وهــذه فرصــة ان نوصــل صوتنــا مــن خاللكــم عــى ولعــى ان تصــل اىل
املجتمــع الــدويل هــذا الصــوت.
وإال فاملوقــف الــذي ســمعتموه مننــا يف جنيــف هــو املوقــف الــذي ســمعتموه يف
الكويــت ويف مســقط وهــو املوقــف الــذي ستســمعونه منــا اليــوم ،وهــو املوقــف
الــذي ستســمعونه منــا بعــد ألــف عــام مــن اليــوم ،حتــى لــو حورصنــا حتــى لــو
لــم يبــق معنــا ســوى مربــع واحــد أو مديريــة واحــدة يف الجمهوريــة اليمنيــة ،ألننــا
نمتلــك مرشوع ـا ً وقضيــة واحــدة ســيكون نفــس املوقــف الــذي ســمعتموه منــا.
ونحــن يف عــدن ونحــن يف حرضمــوت ونحــن يف جميــع أرجــاء الوطــن الــذي احتلتهــا
الســعودية واإلمــارات
لذلــك أردت أن أقــول لــك مــن خــال هــذه املقدمــة أن الــدور الســلبي الــذي حصــل
مــن قبــل ،ســواء كان املبعــوث ينقــل غــر الواقــع أو كان توجــه لألمــم املتحــدة ال
نعلــم ،هــذا يعــود إىل القائمــن عــى هــذه املنظمــة والــذي كنــا نأمــل أن تكــون راعية
للمســتضعفني ،وان تكــون مظلــة لهــذا العالــم ،ان ال يعيــش حالــة الغــاب وتــرك
القــوي يلتهــم الضعيــف بشــكل ال يــريض الضمــر اإلنســاني ،لذلــك كمــا أســلفت
لكــم أننــا أمــام فتــح املطــار وقفــوا عاجزيــن أمــام إعــادة الجرحــى ،وقفــوا عاجزين
أمــام إعــادة الوفــد الوطنــي ،وقفــوا عاجزيــن أمــام إعــادة العالقــن يف العالــم ،وقفــوا
عاجزيــن أمــام إدخــال الرافعــات إىل مينــاء الحديــدة.
يعنــي مــاذا بقــي حتــى مــا يدّعونــه؟ والحصــار الواقــع اآلن عــى مينــاء الحديــدة
والــذي يدّعــوا أنهــم فتحــوه ،لــم يفتحــوه حتــى اآلن ،هــم ســحبوا حتــى الســفن مــن
داخــل املينــاء ،ومــا يحصــل عبــارة عــن كالم وهرطقــات إعالميــة ال أســاس لهــا مــن
الصحــة ،وكمــا تــرون املشــتقات النفطيــة وصلــت أســعارها إىل أســعار خياليــة يف
الشــارع اليمنــي بســبب الحصــار عــى الشــعب اليمنــي ،ليــس كمــا يدعــون بســبب
الســاح ،لديهــم آليتهــم لتفتيــش الســفن وليــس لهــم مــرر لتواجدهــم يف مينــاء
الحديــدة إطالق ـاً.
نحــن لدينــا الكفــاءات ولدينــا القــدرات ولدينــا معايــر الســامة املعــرف بهــا دوليـا ً
يف كل أنحــاء العالــم ،ويف مينــاء الحديــدة مــن أقــوى املعايــر للســامة يف العالــم
وباعــراف الجهــات املختصــة عامليــا ً بهــذا الشــأن ،والســفن ال تدخــل إال بتفتيــش
حتــى عــى مســتوى األرز ،القمــح ،األدويــة حتــى كل يشء يمــر بتفتيــش دول التحالف
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تمام ـا ً وتمــر الســفن عــر جيبوتــي.
فــكل مــا يدعونــه هــي مــررات للهيمنــة عــى مينــاء الحديــدة فنحــن ال نســتطيع أن
نقــول أكثــر ممــا قالــه إخوتنــا يف الفــرات املاضيــة.
نحــن نؤكــد لكــم أننــا مثــل مــا بذلنــا منتهــى التفاهمــات يف املــايض ســنبقى نمــد
أيدينــا إىل الســام ،لكــن ســام يحفــظ للنــاس الحــق املــروع مــن الكرامــة ،ســام
نعيــش فيــه كرمــاء مــع بقيــة أبنــاء شــعبنا.
نحــن ال نقــي أحــداً ،وال نهمــش أحــداً ،ولــن نســتبد بالســلطة لوحدنا ،وال نســتطيع
أن نحكــم اليمــن لوحدنــا ،نحــن رشكاء مــع جميــع أبنــاء شــعبنا متــى مــا جــاءوا
للتفاهــم عــى طاولــة الحــوار ،بعيــدا ً عــى محاولــة اإلقصــاء والتهميــش والشــطب
مــن عــى الخارطــة.
كنــا قــد شــارفنا عــى الوصــول إىل اتفــاق ســيايس كبــر يف موفنبيــك أثنــاء الحــوار
مــع «جمــال بــن عمــر» يف ذلــك الوقــت ،ولكــن دول التحالــف يف اليمــن أســهمت
يف نقــض ذلــك االتفــاق ويف إســقاطه ،ويف شــن العــدوان وكذلــك نرضتنــا للســام
واضحــة ،كمــا أكدنــا لكــم يف املــايض ،ونؤكــد لكــم يف الحــارض أننــا مــع أي خطــوات
أو مبــادرات تفــي إىل وقــف العــدوان ورفــع الحصــار والجلــوس عــى طاولــة
الحــوار دون رشوط مســبقة ،لنضــع مــا لدينــا ،لدينــا اتفــاق «مَ ســقط» كاتفــاق موقع
وبــإرشاف «العمانيــن» وبــإرشاف «الســفري األمريكــي» أيضــا و»األمــم املتحــدة»
وكان هنــاك اتفــاق عــى وقــف إطــاق النــار واالتفــاق عــى تشــكيل الحكومــة،
واالتفــاق عــى ترتيبــات تراتبيــه معينــه ،اتفــاق «مســقط « كان يف الســابع عــر
مــن نوفمــر 2016م وتــم توقيعــه مــن قبــل رئيــي الوفــد الوطنــي «محمــد عبــد
الســام ،وعــارف الــزوكا» وتــم نــره يف وســائل اإلعــام واالتفــاق عــى وقــف إطــاق
النــار مــن يــوم الســابع عــر مــن نوفمــر ،وممكــن أن أعطيكــم صــور االتفــاق
املوقــع مــن قبــل الوفديــن ،وتــم االتفــاق عــى ذلــك ،وكان املفــرض أن يتــم توقيــع
االتفــاق ليتــم إيقــاف إطــاق النــار ،ولكــن تــم توقيــع االتفــاق ،وتالشــت وتغــرت
اإلدارة األمريكيــة ،وقالــوا :انتهــى دور «جــون كــري» وبــدأ دور اإلدارة الجديــدة
بقيــادة «ترامــب» وألغــي ذلــك االتفــاق ،كان هنــاك اتفــاق موقــع أيضــا يف العــارش
مــن فربايــر ،وتــم تشــكيل لجــان تهدئــة وكنــا مبادريــن وســباقني ،وكنــا حارضيــن
يف كل املياديــن للقبــول بــأي فــرص للســام ،كذلــك يف الكويــت توصلنــا إىل تفاهمــات
يف اتفاقيــات الكويــت األوىل والثانيــة.
ويدردشــوا ثــم يعــودوا إىل الفنــادق وال يحصــل أي نتيجــة ،حتــى تــم الضغــط عليــه
يف الفــرة األخــرة يف مشــاورات الكويــت ،ووصلنــا إىل إطــار رئيــي وإطــار محــدد
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للتفاهــم عليــه ،ومــع ذلــك تــم إنهــاء املفاوضــات ،وتــم تجاهل املوضــوع واالســتمرار
يف تصعيــد العــدوان ممــا نريــد أن نؤكــده لكــم يف هــذا اللقــاء وتنقلــوه مــن خاللنــا
كممثلــن لهــذا الشــعب :أننــا مــع الســام ،ونريــد الســام ومــع أي فــرص للســام،
وأي دعــوة جــادة يمكــن ان تفــي إىل حــوار بــدون رشوط ،ولدينــا مــا لدينــا مــن
املرجعيــات التــي تــم التفاهــم عليهــا يف الحــوارات الســابقة يمكــن الجلــوس عليهــا
والخــوض يف التفاصيــل ،لكــن مــن حيــث املبــدأ لــن نمانــع أبــداً ،وســنكون مبادريــن
ومســارعني ،لكــن يف نفــس الوقــت إذا كان لــدى العــدوان ودول التحالــف إرصار عــى
اســتمرار العــدوان ،فنحــن أيضــا مثلمــا نحــن حــارضون للســام فنحــن أيضــا ً
حــارضون للصمــود والتصــدي إىل أن يقــي اللــه بيننــا وبــن هــذا التحالــف الــذي
يريــد أن يــذل شــعبنا ،وأن ينتهــك ســيادتنا ،هنــاك الكثــر مــن اإلشــكاالت التــي كان
مــن املفــرض أنهــا قــد اتضحــت للكثــر ،نحــن نعتــر أن األمــم املتحــدة بســكوتها
بتواطئهــا ،ســواء كانــت بتوجــه دويل أو مــن خــال مبعوثهــا أنهــم رشكاء حتــى يف
مــا يحصــل يف الجنــوب.
الجنــوب اآلن تلتهمــه القاعــدة وداعــش ،الجنــوب اآلن أصبــح مرسحــا ً للقاعــدة
وداعــش يف املحافظــات الجنوبيــة ويف جميــع املناطــق التــي ســيطرت عليهــا مــا
تســمى» الرشعيــة « التــي ســيطرت عليهــا قــوى الغــزو واالحتــال ،نحــن مــن خــال
مواجهتنــا يف عــدن تــم أرس املئــات مــن أبنائنــا ،مــن أبنــاء اللجــان الشــعبية والجيــش
داخــل مدينــة عــدن ،ثــم يف األخــر رأيناهــم يُذبحــون عــى أيــدي القاعــدة وداعــش،
ونحــن تقاتلنــا مــع التحالــف ومــع مــا يســمى «املقاومــة» التــي كانــت تحــت رايــة
الســعودية واإلمــارات ،فكيــف وصلــوا أرسانــا إىل أيــدي القاعــدة وداعــش؟ بعضهــم
ذبحوهــم بالســكاكني ،بعضهــم فجروهــم بالكاتيوشــا ،وبعضهــم وضعوهــم يف
القــوارب وتفننــوا يف قتلهــم ،ممــا يــدل عــى أن هنــاك تنســيقا ً وارتباطـا ً وثيقـا ً بــن
القاعــدة وداعــش ،وبــن هــذه الجماعــات التــي دخلــت إىل عــدن ،ولدينــا أدلــة توثــق
ذلــك ،ال نــدري هــل هــذا خـ ٍ
ـاف عــى األمــم وعــن مــدى االرتبــاط؟ أيــن هــذه القــوة
الجبــارة التــي تقاتلنــا برشاســة بينمــا القاعــدة تــرح وتســيطر عــى مناطــق اآلن
يف حــدان وعــزان ومناطــق يف الصعيــد بشــبوة وغريهــا ،كمناطــق يف البيضــاء بكثــرة،
ثــم نراهــم بهــذه الرشاســة ضدنــا وضــد هــذه املناطــق بينمــا القاعــدة تــرح
وتمــرح يف مناطــق ســيطرتهم؟
إذا هــذه النقطــة األوىل التــي طرحتهــا :نحــن مــع الســام ولدينــا مــن املرجعيــات
التــي تمــت يف املراحــل الســابقة ،ومســتعدون للتفاهــم والنقــاش والدخــول يف
تفاصيــل أكثــر عمقــا ً وتعمقــاً ،فيمــا لــو جلســنا عــى طاولــة الحــوار.
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موضــوع العــدوان والحصــار يجــب أن يكــون هنــاك موقــف قــوي ورصيــح منــه،
بعــد ذلــك يمكــن بالنســبة للرواتــب كمــا أســلفتم الرواتــب كمــا تعلمــون أن األمــم
املتحــدة ممثلــة بولــد الشــيخ كان يطــرح الحديــدة مقابــل الرواتــب كان يقــول« :إذا
أردتــم أن ندفــع الرواتــب فســلموا لنــا الحديــدة» ممــا يــدل عــى أن لألمــم املتحــدة
دور يف موضــوع الرواتــب وهــذا يشء أثــار اســتغرابنا عندمــا يطــرح موضــوع إذا
أردتــم الرواتــب فســلموا لنــا الحديــدة.
يعني هل األمم املتحدة لها دور يف انقطاع الرواتب؟
هــم يعرفــون أن البنــك املركــزي يف صنعــاء كان يســلم الرواتــب عــى مســتوى
محافظــات الجمهوريــة جميع ـاً ،مــن يقاتــل معنــا ومــن يقاتــل ضدنــا ،ولكــن مــع
ذلــك عندمــا جــاءوا ونزلــوا إىل عــدن لــم يســتطيعوا حتــى اآلن أن يُؤمّ نــوا مقــرا ً للبنك
املركــزي يف عــدن ،إنمــا بســبب التواطــؤ الــدويل والتعمــد لجعلهــا ورقــة اقتصاديــة،
كان يقــول الســفري األمريكــي :أننــا إذا لــم نقبــل برشعيــة هــادي وبعــودة هــادي
فــإن عملتنــا التــي نتداولهــا ســتصبح بعــد ثالثــة أشــهر ال تســاوي الحــر الــذي
عليهــا ،يعنــي :أنهــا كانــت ورقــة اقتصاديــة يســعى التحالــف ويســعى العــدوان
لجعلهــا ورقــة اقتصاديــة الستســامنا ،وهــذا الــكالم موثــق مــن قبــل األخــوة يف
الوفــد الوطنــي ،يعنــي ذلــك أنّهــا ورقــة اقتصاديــة يحــاورون بهــا.
أغرقــوا الســوق حتــى ال نســتطيع أن نشــري حتــى الدقيــق والقمــح ،فكيــف
نســتطيع أن نســتورد املــواد األساســية للشــعب مــن خــال الرصيــد يف الخــارج،
وأوقفــوه وبــدأوا يوزعــوه بأيــدي املرتزقــة لــم يســتطيعوا أن يجعلــوا هنــاك بيئــة
حتــى يف عــدن نحــن كنّــا نطالــب أن تكــون األمــم املتحــدة مرشفــة عــى املوضــوع
ومســتعدون ،كنــا يف رســالة بعثناهــا إىل ولــد الشــيخ عــن طريــق األخ رئيس الــوزراء،
ووزيــر املاليــة ،ومجموعــة مــن الخــراء اجتمعــوا مــع ولــد الشــيخ قبــل زيارتــه
األخــرة لصنعــاء ،وقــال لهــم :قدمــوا لنــا رؤيتكــم فقدموهــا لــه بعــدة خيــارات ،مــن
ضمنهــا :أن تشــكل لجنــة مشــركة تــرف عليهــا األمــم املتحــدة تــورد إليهــا جميــع
اإليــرادات ،وتســلم الرواتــب للجميــع بــدون اســتثناء ،باعتبارهــا عمــل إنســاني
وباعتبارهــا أرضت بقــوت كل فــرد مــن أبنــاء هــذا الشــعب.
مــن املهــم جــدا أن يكــون لألمــم املتحــدة دور فيــه ،وأن تذكــر بعــن االعتبــار حتــى
تلــك األمــوال التــي طبعــت يف روســيا أكثــر مــن ( 600مليــار) بــدون غطــاء وأدت إىل
انهيــار العملــة ،وإىل تــردي االقتصــاد وإىل ارتفــاع الــرف ،وأيض ـا ً إىل أيــن ذهبــت
هــل ذهبــت يف تســليم الرواتــب؟ هــل ســلمت حتــى ملــن يف الجنــوب؟ بعضهــم لــه
أكثــر مــن تســعة أشــهر لــم يســلم لهــم رواتــب ،مــع أن مــن يف املحافظــات الجنوبيــة
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ال يمثلــون  %25مــن إجمــايل الرواتــب؛ ألن املناطــق األكثــر كثافــة هــي املناطــق
الرشقيــة واملناطــق الشــمالية واملناطــق الغربيــة.
بالنســبة لخطــوات بنــاء الثقــة مــن أهمهــا وأبرزهــا إبــداء حســن النوايــا مــن قبــل
دول العــدوان ،ووقــف الغــارات الجويــة ،والجلــوس عــى طاولــة الحــوار والنقــاش
حــول التفاهمــات نشــكل الوفــد الــذي ســيطرح ،أعتقــد أن الوقــت مبكــراً ،وهــذا ليس
مــن أولوياتنــا يف هــذه املرحلــة ،القيــادة السياســية يف صنعــاء بالتشــاور مــع املكونات
السياســية هــو نفــس املوقــف ،واملؤتمــر الشــعبي العــام حــارض بقــوة وأنصــار اللــه
حارضيــن بقــوة ،القــوى الوطنيــة حــارضة ،نحــن سنتشــاور يف هــذا املوضــوع ،وكما
تعرفــون عندمــا تطرقتــم ملوضــوع األحــداث يف صنعــاء هــي حصلــت عارضــة،
واســتمرت لثالثــة أيــام مــن بدايــة األحــداث تمام ـا ً قيــادة املؤتمــر الشــعبي العــام
كانــوا حارضيــن أمــس بقــوة وإعــادة ترتيــب أوضــاع «املؤتمــر الشــعبي العــام» رغم
محاولــة الخــارج ومحاولــة اإلمــارات والســعودية الضغــط عليهــم إلخــراج املؤتمــر
الشــعبي العــام بشــكل نفــس مؤتمــر هــادي وابــن دغــر يف الريــاض ،لكــن املؤتمــر
الشــعبي العــام حــارض بقــوى عــدة ،بجماهــره داخــل الوطــن ،ولســنا بحاجــة إىل أن
يتدخلــوا يف هــذا املوضــوع ،وهــذا شــأن املؤتمــر املرســوم لهــم ،أدبياتهــم وقواعدهــم
واملعادلــة لــم تتغــر ،وإن شــاء اللــه ســيكون هنــاك لقــاءات مســتقبالً لحســم هــذه
املواضيــع للقــوى يف الداخــل.
بالنســبة ألوالد الرئيــس األســبق :األمــم املتحــدة مــع احرتامــي لكــم ،والستشــعاركم
للمســؤولية ،لكــن إذا كانــوا حريصــن عــى أوالد الزعيــم فلريفعــوا عــن أحمــد
عــي العقوبــات تحــت البنــد الســابع أوالً ،أمــا منهــم عندنــا نحــن رافعــن عنهــم
وفاتحــن لهــم ،ولديهــم عندنــا أرقــى الفلــل ،والزيــارات متوفــرة إليهــم باســتمرار،
وقيــادة املؤتمــر يزورونهــم باســتمرار ،والحجــز عليهــم ليــس إال حجــز تحفظــي
بعــد االضطرابــات التــي حصلــت ،واليــوم ســيتم اإلفــراج عــن أغلــب املعتقلــن
عــى ذمــة األحــداث بحضــور إعالمــي وحضــور منظمــات املجتمــع املدنــي ،وقيــادة
املؤتمــر الشــعبي العــام ،وقيــادات الســلطة املحليــة يف الســاعة العــارشة اليوم ،ســيتم
إطالقهــم عــى مســتوى محافظــة صنعــاء ،وعمــران ،واملحويــت ،ومــن تبقــى أيض ـا ً
ســيتم إطالقهــم وأعتقــد أن العــدد ربمــا ســيكون محــدودا ً ال يتجــاوز أصابــع اليــد
مــن القيــادات التــي شــاركت ســيكون للقيــادة السياســية نظرهــا يف التشــاور مــع
األخــوة يف قيــادة املؤتمــر الشــعبي العــام ،فــا يوجــد يشء مــن هــذا التهويــل ،وربمــا
أنتــم تجولتــم يف شــوارع صنعــاء ونــرى أن تقومــوا بزيــارة مفاجئــة دون أن يكــون
هنــاك احتياطــات أمنيــة.
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حتــى مــا يقــال عــن صنعــاء وعــن إربــاك فيهــا وعــن اختــاالت أمنيــة ليــس كمــا
ذكــر بعــض أمــراء إحــدى عواصــم الخليــج بأنــه يتمتــع باألمــن واالســتقرار التــي
تتمتــع بــه العاصمــة صنعــاء نحــن نلحــظ أن هنــاك حالــة اســتقرار وانضبــاط رغــم
املعانــاة ورغــم الحصــار لــم تنتــر الجريمــة لــم تنتــر الرسقــة ولكــن كرامــة
وإبــاء وعظمــة هــذا الشــعب وحالــة التكافــل االجتماعــي فيمــا بينهــم ثبــت الوضــع
واالســتقرار
مــن املهــم أن يكــون لكــم اطــاع عــى هــذا الشــأن حتــى تنقلــوا الصــورة الحقيقيــة
عــن الواقــع يف صنعــاء نحــن لــم نرتــب قبــل أن تأتــوا أو عندمــا أتيتــم وال بعدمــا
أتيتــم هــذا هــو الوضــع يف صنعــاء منــذ بدايــة العــدوان مرتــب ومســتقر الوضــع
األمنــي عــى مــا هــو عليــه حصلــت هــذه املشــكلة وكان يــراد أن تكــون بالتزامــن
مــع التصعيــد القــوي يف الحديــدة ويف الســاحل ويف البقــع ويف غريهــا.
هــم يتوهمــون مــن خــال تصعيدهــم أننــا ســنرفع الرايــة البيضــاء ،وهــذا مســتحيل
إطالقــاً ،ونأمــل أن يدركــوا مهمــا طــال الوقــت أو قــر ليــس معهــم إال ّ التعــب،
واألفضــل أن يختــروا الطريــق اآلن بالعــودة إىل طاولــة املفاوضــات للحــوار ولحقــن
املزيــد مــن الدمــاء ،وأيضــا ً لســامة واســتقرار أمــن املنطقــة ،نحــن إذا اســتمر
العــدوان فإننــا ســندخل يف خيــارات كا َملثَــل الــذي يقــول« :عــي َّ وعــى أعدائــي»،
أمــا أن نراهــم مســتمرين يف عتوّهــم نحــو الحديــدة نحــن لدينــا خيــارات ،لكــن هــذا
الخيــار نعتــره عندمــا نصــل إىل طريــق ا ّلــا عــودة مــع الجميــع.
خياراتنــا ســنرتكها إذا وجدنــا أننــا قــد نصــل إىل طريــق ال حــول لــه ،ألنــه خيــار مــا
بعــده ســندخل يف خيــارات ضاغطــة ،ومــن تــوكل عــى اللــه فهــو حســبه ،وبعدهــا
يحصــل مــا حصــل وإن أرادوا أن نعــود إىل طاولــة املفاوضــات فالوضــع ال زال يف
أيدينــا ونحــن جاهــزون ومســتعدون لتقديــم منتهــى التفاهمــات ،وســيجدون منــا
أفضــل ممــا وجــدوه يف املــايض ،ليــس تنــازال ً وإنمــا حرص ـا ً منــا عــى حقــن دمــاء
هــذا الشــعب وأيض ـا ً عــى أمــن واســتقرار املنطقــة.
حتــى دول الخليــج ليســت بعيــدة عــن الربيــع العربــي ،وعــن مــا حصــل يف إيــران
مــن احتجاجــات هــم يفتخــرون بمــا حصــل هنــاك.
نحــن لدينــا خيــارات حتــى داخــل الســعودية لدينــا ارتباطاتنــا داخــل الســعودية
لدينــا ارتباطــات كبــرة لــدى دول أيض ـا ً محــور املقاومــة إذا كان وال بــد مــن هــذه
الخيــارات فســيحصل يف الســعودية وغريهــا مــا حصــل يف اليمــن ومــا حصــل يف
ســوريا ومــا حصــل يف غريهــا وكل مــا اســتمرت األزمــة هــم ســينهار اقتصادهــم
وســيصلون إىل مراحــل ربمــا ال يســتطيعون الحركــة حينهــا فــإن شــاء اللــه نتمنــى
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أن يكــون مــن خاللكــم ومــن خــال هــذه الزيــارة بدايــة انفراجــه يف العمليــة
السياســية ومــا نؤكــد عليــه أنكــم ســتجدوننا حارضيــن بمنتهــى التفاهمــات وبمــا
نســتطيع أن نقولــه مــن كلمــات تعــر عــن حرصنــا عــى الســام وعــن مــد أيدينــا
إىل الســام وإن شــاء اللــه بــإذن اللــه تعــاىل أن يكــون مــا بعــد هــذه الزيــارة ليــس
كمــا قبلهــا.
وكنــا نفضــل عــدم اللقــاء باألمــم املتحــدة وذلــك احرتام ـا ً للشــعب وتجنب ـا ً لغضــب
الشــعب؛ ألننــا قــد صيّحنــا عــى الشــعب بأننــا محبطــن مــن األمــم املتحــدة وال عــاد
نريــد أن تقــوم بــأي دور يف ضــل هــذا التصعيــد ،إال إذا كان دورا ً حقيقيـا ً دورا ً يفــي
إىل وقــف العــدوان أو أقــل يشء إىل فتــح املنافــذ ويخلونــا نتحــارب و نــأكل ونــرب
إحنــا وإياهــم جميع ـاً ،ونتحــارب ولــو إىل يــوم القيامــة ،لكــن أن يأتــي يغلــق عــى
خمســة وعرشيــن مليــون وبتواطــؤ دويل أيض ـاً ،وأمــام أعــن النــاس عــى مســتوى
املريــض وعــى مســتوى الجريــح ،وعــى مســتوى الزائــر ،وتســتمر الحــرب ،هــذا
نعتــر فيــه وصمــة عــار يف جبــن العالــم جميعـا ً أن يســتمر هــذا الصمــت عــى هــذا
الــيء.
أعتقــد إذا أنــا أغفلــت بعــض النقــاط التــي طرحتموهــا ،أنــا ركــزت عــى موضــوع
نظرتنــا للســام نفــس موقفنــا الســابق واملبدئــي والواضــح ،ولدينــا مــن التفاهمــات
واألطــر التــي حصلــت يف املراحــل الســابقة والتفاصيــل يمكــن أن نقدمهــا يف لقاءاتنــا
التفصيليــة.
مينــاء الحديــدة ومخــاوف الســام ال يوجــد أي ســاح ،وإذا كانــوا جاديــن فليضبطــوا
آليتهــم يف التفتيــش حســب قــرار مجلــس األمــن ويرتكــوا الغــذاء والســلع واملــواد
األساســية للدخــول ،ليــس لديهــم مــرر إطالقــا ً أن يمنعــوا دخــول الســفن مــن
أي مــا يســموه الســاح ،وهــم يفتشــوا الســفن يف جيبوتــي ويف الســفن الواقفــة يف
أطــراف البحــار وغريهــا.
بالنســبة لخطــوات بنــاء الثقــة كمــا أســلفنا لكــم يوقفــوا العــدوان والحصــار
وبالنســبة هــذا مــن اختصاصــات الوفــد داخليــا وسنتشــاور مــع الوفــد حــول
هــذا املوضــوع وبالنســبة للتســهيالت فنحــن نقــدر دور األمــم املتحــدة يف الجانــب
اإلنســاني أكثــر مــن غــره ونحــن خاطبنــا األخــوة يف األجهــزة األمنيــة وبحضــور
األخــوة املعنيــن أن يقدمــوا كامــل التســهيالت وكذلــك أي يشء يخــص األمــم املتحــدة
العتبارهــا املنظمــة الواحــدة التــي مازالــت باقيــة يف صنعــاء مــع بقيــة املنظمــات
اإلنســانية ،وإذا كان هنــاك مــن عوائــق فيمكــن أن يتــم التنســيق مــع بعــض األخــوة
يف مكتبنــا ويف وزارة الخارجيــة يقدمــوا كامــل التســهيالت ويذللــوا كامــل الصعوبــات
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والعوائــق التــي قــد تعــرض بعــض يف بعــض املنعطفــات ،وبعــض املراحــل ولكــم
منــا كل الشــكر والتقديــر عــى اهتمامكــم وزيارتكــم ونتمنــى إن شــاء اللــه أن تكــون
بدايــة طيبــة ملرحلــة جديــدة...
وشكرا ً لكم والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيمــا عــر نائــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن عــن
الشــكر والتقديــر لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى إلتاحــة الفرصــة لهــذا اللقــاء..
وقــال « ســعيد بوجودنــا يف اليمــن وأن هــذه الزيــارة إىل صنعــاء جــزء مــن التفويــض
األممــي».
وأوضــح أن دورهــم كوســيط يخضــع للتواصــل الدائــم ،وأن طبيعــة عملهــم يتمثــل
يف العالقــات والتواصــل وأن مرجعيتهــم هــي قــرارات األمــم املتحــدة ..مؤكــدا أنــه ال
يوجــد حــل لألزمــة اليمنيــة ســوى الحــل الســيايس.
وأضــاف «مــا يهمنــا أن نســمع منكــم مبــارشة ال كمــا يقولــوا عنكــم ،وأن الحــل
يجــب أن يكــون توافقــي متــوازن وعــى الرشاكــة «.
وتطــرق رشيــم إىل موضــوع الحديــدة وآليــة املراقبــة والحركــة املالحيــة ..وقــال «
نحــن معنيــن بــأن يبقــى املينــاء مفتــوح ألنــه مينــاء مهــم لإلغاثــة اإلنســانية ،ونحن
نعمــل بشــفافية» ..متســائال أيــن دور األمــم املتحــدة يف مشــكلة الرواتــب ؟.
وأشــار إىل قضيــة خطــوات بنــاء الثقــة بــن األطــراف بحيــث تكــون خطــوات
محــددة ..الفتــا إىل عزمــه التحــرك يف حــال حــدث إعــان ســيايس مــن جانــب صنعــاء
باتجــاه التفاهمــات.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس جملس النواب ووزير
اإلدارة احمللية وأمني العاصمة وحمافظ صنعاء
[/09يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم األخ يحيــى عــي
الراعــي رئيــس مجلــس النــواب ووزيــر اإلدارة املحليــة عــي بــن عــي القيــي وأمــن
العاصمــة حمــود عبــاد ومحافــظ صنعــاء حنــن قطينــة.
جــرى خــال اللقــاء الــذي حــره عضــو املجلــس الســيايس األعــى نــارص النصــري
ووزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي حســن حــازب ،مناقشــة األوضــاع يف مختلف
الجوانــب ودور نــواب الشــعب إىل جانــب الجهــات ذات العالقــة يف التعاطــي معهــا
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بمــا يضمــن اســتمرار الصمــود يف مواجهــة العــدوان.
وتطــرق اللقــاء إىل األوضــاع يف أمانــة العاصمــة ومحافظــة صنعــاء يف ظــل الظــروف
الراهنــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار وتداعياتــه التــي
طالــت كل البنــى التحتيــة ،ممــا تســبب يف تدمــر معظــم مشــاريع الخدمــات العامــة.
كمــا تطــرق اللقــاء إىل التدخــات بــن أمانــة العاصمــة ومحافظــة صنعاء واشــراكها
يف معظــم املشــاريع الخدميــة ،وكيفيــة تجــاوز هــذه التداخــات وخاصــة مــا يتعلــق
بإعــادة تأهيــل املشــاريع املتــررة ســواء جزئيــا أو كليــا جــراء العــدوان وبمــا
يكفــل اســتمرار تقديــم الخدمــات للمواطنــن يف األمانــة واملحافظــة.
واســتعرض اللقــاء الجوانــب املتعلقــة بإيجــاد آليــة واضحــة تحــدد املشــاريع
الخاصــة باألمانــة واملحافظــة ،ليــس مــن حيــث املســاحة الجغرافيــة وإنمــا مــن
حيــث احتياجــات الســكان يف أمانــة العاصمــة أو محافظــة صنعــاء.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة إيجــاد حلــول عمليــة تحــدد اختصاصــات
املكاتــب التنفيذيــة يف أمانــة العاصمــة وكــذا محافظــة صنعــاء ،يف اإلرشاف عــى
املشــاريع الخدميــة كل يف جهــة اختصاصــه ال ســيما مشــاريع امليــاه والكهربــاء
وإعــادة تأهيــل الشــوارع وترميمهــا وخاصــة تلــك التــي تعرضــت للتدمــر مــن قبــل
طــران العــدوان الغاشــم.
وشــدد عــى رضورة التنســيق الكامــل بــن أمانــة العاصمــة ومحافظــة صنعــاء
فيمــا يتعلــق بالنقــاط العســكرية واألمنيــة ،واملســاحة املخصصــة لــكل نقطــة أمنيــة
أو مركــز رشطــة بمــا يســهل عمليــة التنســيق يف الحفــاظ عــى األمــن واالســتقرار
والســكينة العامــة وعــى وجــه الخصــوص مناطــق التداخــل فيمــا بينهمــا.
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بإيجــاد آليــة عمليــة فعً الــة لتحديــد أحقيــة
كل جهــة يف الرســوم واإليــرادات ســواء مــا يتعلــق بالرضائــب والواجبــات أو رســوم
النظافــة أو مــا يتعلــق برخــص البنــاء وغريهــا.
كمــا شــدد عــى أهميــة االلتــزام بالقانــون الخــاص بتحديــد اختصاصــات أمانــة
العاصمــة وكــذا اختصاصــات املحافظــة ،ليــس مــا يتعلــق باإليــرادات فحســب ،وإنما
يف اإلرشاف عــى ســر العمــل يف املشــاريع الخدميــة وتلبيــة احتياجــات املواطنــن
فيهــا.
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الرئيس الصماد يلتقي اللواء خالد باراس
[/10يناير ]2018/صنعاء-سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم مستشــار
الرئاســة اللــواء خالــد بــاراس.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع عــى الســاحة الوطنيــة يف ظــل الظــروف
الصعبــة واالســتثنائية التــي تمــر بهــا البــاد جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار.
واســتعرض اللقــاء األوضــاع يف املحافظــات الجنوبيــة ومــا تمارســه ســلطات االحتالل
اإلماراتــي مــن قمــع وتعذيــب ومضايقــات ألبنــاء الوطــن يف الجنــوب والــدور الــذي
يضطلــع بــه أبنــاء املحافظــات الجنوبيــة يف مواجهــة قــوى الغــزو واالحتــال.
وتطــرق اللقــاء إىل تصعيــد تحالــف العــدوان ومــا يرتكبــه مــن جرائــم بحــق الشــعب
اليمنــي يف مختلــف املحافظــات والــدور التكامــي ألبنــاء الوطــن بصــورة عامــة
واملحافظــات الجنوبيــة بشــكل خــاص يف تعزيــز التالحــم واإلصطفــاف يف التصــدي
للمحــاوالت الهادفــة النيــل مــن وحــدة الصــف الوطنــي.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد رضورة تعزيــز الوعــي املجتمعــي لــدى أبنــاء
املحافظــات الجنوبيــة بمخططــات العــدوان التــي تهــدف إىل الســيطرة عــى ثــروات
الوطــن وخرياتــه.
وشــدد عــى رضورة تماســك اللحمــة بــن أبنــاء الوطــن واملحافظــات الجنوبيــة
بشــكل خــاص ملواجهــة التحديــات التــي فرضهــا العــدوان وإفشــال مخططاتــه.
وحــث أبنــاء املحافظــات الجنوبيــة عــى إدراك مــا يخطــط لــه تحالــف العــدوان ضــد
الشــعب اليمنــي وأنــه ال يســتهدف فئــة بعينهــا أو مكــون بذاتــه.
وقــال « إن األوضــاع يف املحافظــات التــي تخضــع لســلطات االحتــال اإلماراتــي ال
تــر خاطــر ،النتشــار املليشــيات اإلرهابيــة وزعزعتهــا لألمــن واالســتقرار والســكينة
العامــة باإلضافــة إىل أعمــال االختطــاف والســطو املســلح والتفجــرات وغريهــا «.
ودعــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى كافــة أبنــاء املحافظــات الجنوبيــة إىل
اإلضطــاع بدورهــم يف مناهضــة االحتــال وتعزيــز التســامح واإلخــاء وتضميــد
الجــراح والعمــل عــى دحــر الغــزاة واملحتلــن.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي خنبة من املثقفني واملفكرين
اليمنيني
[/10يناير ]2018/صنعاء-سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم نخبــة مــن
املثقفــن واملفكريــن اليمنيــن بحضــور مستشــار الرئاســة اللــواء خالــد بــاراس
وعضــو املكتــب الســيايس ألنصــار اللــه عبدامللــك العجــري.
ناقــش اللقــاء النشــاط الثقــايف بشــكل عــام يف ظــل األوضــاع االســتثنائية التــي تمــر
بهــا البــاد جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار والتــي فيهــا أخبــار القتــل واملجــازر
املروعــة هــي املتصــدرة للمشــهد العــام مــن مختلــف جزئياتــه والتــي يرتكبهــا
تحالــف العــدوان عــى اليمــن منــذ مــا يقــارب ثالثــة أعــوام تصاعــدت فيهــا الحرائق
التــي تشــب يف كافــة مناطــق الوطــن جــراء الصواريــخ التــي تصــب حممهــا عــى
منــازل املواطنــن بمــا فيهــا صــاالت العــزاء واألفــراح.
وتطــرق اللقــاء إىل الــدور املنــاط باملفكريــن واملثقفــن اليمنيــن يف تجســيد مــا يعتمل
بالوطــن مــن جرائــم ينــدى لهــا جبــن اإلنســانية ،كانــت وال زالــت غائبــة عن املشــهد
عــى املســتوى الدويل ســواء مــن خــال الحكومــات أو املنظمــات والهيئــات ذات الصلة
بالشــأن اإلنســاني لتقــول كلمتهــا عاليــا وصــوال إىل إيقــاف العــدوان ورفــع الحصــار
عــن اليمــن.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد إىل رضورة اضطــاع املثقفــن اليمنيــن بالــدور
املنــاط بهــم خــال املرحلــة الراهنــة التــي يمــر بهــا الوطــن يف إعــداد برامــج
وأنشــطة ثقافيــة تســهم يف التوعيــة الوطنيــة التــي تجعــل مــن الوطــن هــو الغايــة
والهــدف و أن املســاس بــه هــي إســاءة أو جريمــة بحــق كل أبنــاء اليمــن.
وأشــار إىل رضورة وجــود نــدوات وفعاليــات تواكــب املتغــرات التــي يشــهدها الوطــن
وكيفيــة التعاطــي معهــا بعيــدا عــن الشــطط والغلــو الــذي دائمــا مــا تكــون عواقبــه
وخيمــة ليــس عــى املتطرفــن فحســب بــل عــى املجتمــع بصــورة عامــة.
وأعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن أملــه يف أن يســهم املثقفــون واملفكــرون
يف تعزيــز التالحــم واالصطفــاف الوطنــي ليكــون الجميــع عنــد املســتوى يف الدفــاع
عــن الوطــن ومواجهــة مــا يتعــرض لــه مــن عــدوان وخاصــة مــا يتعلــق بمحاولــة
طمــس هويتــه وثقافيــه األصيلــة.
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الرئيس الصماد يلتقي وزير االتصاالت وتقنية املعلومات
[/13يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر االتصــاالت
وتقنيــة املعلومــات املهنــدس مســفر النمــر.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة ســر العمــل يف الــوزارة واملؤسســات التابعــة لهــا
واإلجــراءات املتخــذة لتفعيــل خطــط وبرامــج الــوزارة يف التعاطــي مــع املتغــرات
التــي تشــهدها البــاد وســبل تعزيــز الجهــود لتحســن مســتوى األداء العــام للــوزارة
ومؤسســاتها.
واســتعرض اللقــاء الخطــة التنفيذيــة لــوزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات خــال
العــام الجــاري باإلضافــة إىل أرضار العــدوان عــى البنيــة التحتيــة للشــبكة الوطنيــة
للهاتــف الثابــت واألنرتنــت وكــذا خطــة االصالحــات يف الــوزارة وفروعهــا لالرتقــاء
بجــودة العمــل.
وتطــرق اللقــاء إىل جهــود قيــادة الــوزارة والعاملــن يف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
املعلومــات والفنيــن لالرتقــاء بخدمــات االتصــاالت واألنرتنــت ومواكبــة التطــورات يف
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت..ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة إضطالع
وزارة االتصــاالت بدورهــا يف تأهيــل الكــوادر كأولويــة لديــوان عــام الــوزارة وكــذا
موظفــي وكــوادر املؤسســات املعنيــة باالتصــاالت.
وشــدد عــى رضورة اســتمرار أعمــال الصيانــة الوقائيــة لخطــوط املشــركني للحــد
مــن تــرب ميــاه األمطــار التــي تتســبب يف أرضار بكابــات خطــوط املشــركني ،مــا
يؤثــر عــى جــودة خدمــات اإلتصــاالت وخاصــة األنرتنــت.
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى قيــادة وزارة االتصــاالت بالعمــل عــى إصالح
الشــبكات وإعــادة الصبيــات للكبائــن املكرسة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ عمران وعدد من
مشائخ حاشد
[/13يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم محافــظ عمــران
الدكتــور فيصــل جعمــان وعــدد مــن املشــائخ والشــخصيات االجتماعيــة مــن قبيلــة
حاشــد.
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جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع يف املحافظــة واحتياجاتهــا مــن املشــاريع
الخدميــة والتنمويــة خاصــة يف ظــل اســتمرار العــدوان والحصــار ومــا خلفــه مــن
آثــار كارثيــة عــى معيشــة املواطنــن.
وتطــرق اللقــاء إىل دور مشــائخ وأبنــاء محافظــة عمــران يف تعزيــز اإلصطفــاف
والتالحــم وتماســك الجبهــة الداخليــة والحفــاظ عــى األمــن واالســتقرار والســكينة
العامــة يف املحافظــة واملديريــات.
ويف اللقــاء رحــب الرئيــس الصمــاد بالحارضيــن مــن مشــائخ حاشــد ..مشــيدا
باملواقــف الوطنيــة والشــجاعة لهــم منــذ انــدالع فجــر الثــورة.
وقــال « ســعداء بااللتقــاء بكــم ونقــدر مواقــف قبيلــة حاشــد يف الدفــاع عــن الثــورة
والجمهوريــة والوحــدة ،فلقــد كانــت مواقفهــا مرشفــة ونتذكــر رموزهــا ومناضليها يف
مختلــف املراحــل الوطنيــة».
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن بنــاء الوطــن والحفــاظ عــى أمنــه
واســتقراره ،مســؤولية الجميــع.
وأضــاف «إن الوطــن يتعــرض اليــوم ملؤامــرة خطــرة تســتهدف النيــل مــن وحدتــه
وأمنــه واســتقراره ونهــب خرياتــه وثرواتــه ،وعلينــا جميعــا االضطــاع باملســؤولية يف
مواجهــة هــذا العــدوان الســافر الــذي يرتكــب أبشــع الجرائــم بحــق أبنــاء شــعبنا
اليمنــي منــذ مــا يقــارب ثــاث ســنوات ،اســتهدف البــر والحجــر والشــجر وأهلــك
الحــرث والنســل».
وتابــع «حاشــد أكــر مــن أن يشــوهها الخونــة والعمــاء بأفعالهــم التــي ال تمــت
لليمــن والشــعب والقبيلــة بصلــة « ..الفتــا إىل أن قبيلــة حاشــد كمــا كل قبائــل اليمــن
ضحيــة ملؤامــرة املعتديــن ومــن أرادوا أن تبقــى اليمــن وقبائلــه رهــن مشــاريعهم
الضيقــة والصغــرة.
وأكــد الرئيــس الصمــاد أن محــاوالت تحالــف العــدوان جــر قبيلــة حاشــد إىل مربــع
الفتنــة والعنــف والفــوىض انصــدم بوعــي أبنائهــا وتحطــم عــى أيــدي رجالهــا
املســلحني باإليمــان والصــدق والثبــات.
ولفــت إىل أن قبيلــة حاشــد ســتظل صاحبــة املكانــة املميــزة بــن القبائــل اليمنيــة
التــي ال يمكــن أن ترهــن وعيهــا إال للــه وللوطــن ويراهــن عليهــا يف بنــاء املســتقبل
الــذي يســتحقه الشــعب اليمنــي.
فيمــا أكــد أبنــاء قبيلــة حاشــد أنهــم ســيكونون وكمــا هــو العهــد بهــم الجنــود
األوفيــاء مــع الوطــن وأمنــه واســتقراره وضــد دعــوات التفرقــة والتخريــب والفوىض.
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ووجــه الرئيــس الصمــاد باإلفــراج عــن قيــادات وأفــراد مــن محافظــة عمــران
شــاركوا يف الفتنــة األخــرة بمــن فيهــم وزيــر االتصــاالت الســابق جليــدان محمــود
جليــدان والشــيخ مبخــوت املرشقــي.

الرئيس الصماد يلتقي حمافظ شبوة
[/13يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم محافــظ شــبوة
عــي محمــد الطمبالــة وعــدد مــن قيــادة املحافظــة.
ناقــش اللقــاء األوضــاع يف املحافظــة والصعوبــات التــي تواجــه ســر العمــل اإلداري
والتنفيــذي ومتطلبــات املرحلــة الراهنــة يف ظــل الظــروف التــي تمــر بهــا البــاد.
وتطــرق اللقــاء إىل مهــام وأعمــال الســلطة املحليــة والتنفيذيــة يف املحافظــة والــدور
الــذي يقــوم بــه أبنــاء املحافظــة إلفشــال مخططــات قــوى االحتــال التــي عملــت عىل
نــر الفــوىض وتمكــن القاعــدة وداعــش مــن أغلــب مناطــق املحافظــة.
وإســتعرض اللقــاء جهــود قيــادة املحافظــة بالتعــاون مــع مــن أبنــاء شــبوة يف
تجــاوز التحديــات والتغلــب عــى الصعوبــات بمــا يضمــن اســتعادة وتحريــر مــا
ســيطرت عليــه قــوى االحتــال والقاعــدة وداعــش.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة إضطــاع الســلطة املحليــة بواجبهــا يف
تلمــس أوضــاع املواطنــن وتوفــر إحتياجاتهــم ..مشــددا عــى رضورة اإلهتمــام
بتوفــر الخدمــات العامــة للمواطنــن والتعــرف عــى همومهــم.
وأشــاد بــدور قيــادة املحافظــة ومشــائخ وقبائــل شــبوة يف مواجهــة االحتــال
ورفضهــم ملشــاريع التمزيــق التــي يســعى تحالــف العــدوان لتنفيــذ أجندتــه
ومخططاتــه اإلجراميــة يف اليمــن.
وحــث رئيــس املجلس الســيايس األعــى عــى رضورة تعزيــز الوعــي املجتمعــي ووحدة
الصــف الوطنــي والنســيج االجتماعــي ملقاومــة االحتــال ..وقــال» إن محافظــة شــبوة
ســتطرد املحتــل كمــا تــم دحــره يف املــايض ولــن يســمح أبنــاء املحافظــة بنهــب
ثــروات اليمــن وخرياتــه حيــث باتــت مــؤرشات الســقوط للمحتــل قريبــة».
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس جملس النواب ونائب
رئيس اجمللس
[/20يناير ]2018/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم رئيــس مجلــس
النــواب يحيــى الراعــي ونائــب رئيــس املجلــس عبــد الســام هشــول.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة خطــط وبرامــج مجلــس النــواب خــال العــام الجــاري
ومهامــه الترشيعيــة وفقـا ً ملــا تحــدده الالئحــة التنظيميــة ،فضـاً عــن األدوار املناطــة
بهيئــة رئاســة املجلــس يف توزيــع املهــام واالختصاصــات بمــا يضمــن اضطــاع
الجميــع باملســؤوليات الوطنيــة.
واســتعرض اللقــاء التطــورات عــى الســاحة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة والجهــود
املبذولــة مــن قبــل مجلــس النــواب يف تعزيــز عالقاتــه الربملانيــة مــع الربملانــات
الشــقيقة والصديقــة واالتحــادات الربملانيــة اإلقليميــة والدوليــة.
وتطــرق اللقــاء إىل األدوار الوطنيــة ألعضــاء الربملــان خالل املرحلــة الراهنــة وجهودهم
املبذولــة يف تعزيــز التالحــم والوقــوف صفــا ً واحــدا ً يف مواجهــة العــدوان ورفــد
الجبهــات بقوافــل الرجــال واملــال والعتــاد للدفــاع عــن ســيادة الوطــن ووحدتــه
وأمنــه واســتقراره.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة اضطــاع هيئــة رئاســة مجلــس النــواب
ورؤســاء ومقــرري اللجــان وممثــي الكتــل الربملانيــة بدورهــم يف تلمــس أوضــاع
وهمــوم املواطنــن يف الدوائــر االنتخابيــة باملديريــات.
وحــث عــى تفعيــل نشــاط املجلــس ودوره يف تعزيــز العالقــات مــع الربملانــات يف
الــدول الشــقيقة والصديقــة واالتحــادات الربملانيــة اإلقليميــة والدوليــة.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة وضــع السياســات الهادفــة إىل
خلــق رأي عــام يتفاعــل مــع دور املجلــس الترشيعــي والرقابــي فض ـاً عــن دعــوة
األعضــاء لتأديــة دورهــم املنــاط بهــم يف ظــل الظــروف الصعبــة واالســتثنائية التــي
تمــر بهــا البــاد جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار الظالــم.
ولفــت إىل أهميــة متابعــة اللجــان الدائمــة والخاصــة إلنجــاز األعمــال املحالــة إليهــا،
وتقديــم تقريــر إىل مجلــس النــواب عــن مســتوى أداء كل لجنــة يف بدايــة كل دورة
انعقــاد ليتســنى للمجلــس القيــام بمســؤوليته الوطنيــة.
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الرئيس الصماد يلتقي وزير اإلدارة احمللية وأمني العاصمة
[/20يناير ]2018/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر اإلدارة
املحليــة عــي القيــي وأمــن العاصمــة حمــود عبــاد.
ناقــش اللقــاء خطــة الــوزارة وبرنامجهــا خــال العــام الجــاري وخاصــة مــا يتعلــق
بتعزيــز أداء الســلطات املحليــة يف أمانــة العاصمــة ومختلــف املحافظــات وتفعيــل
دورهــا يف كافــة املجــاالت ســيما تنميــة املــوارد وتحصيلهــا.
واســتعرض اللقــاء مهــام الســلطات املحليــة يف ضــوء القوانــن واألطــر املنظمــة
لعملهــا والواجبــات املكلفــة بهــا ويف املقدمــة توفــر الخدمــات العامــة للمواطنــن
وتخفيــف معاناتهــم وحــل مشــاكلهم.
وتطــرق اللقــاء إىل جهــود وزارة اإلدارة املحليــة ودورهــا يف تعزيــز أداء أجهــزة
الســلطات املحليــة باملحافظــات واملديريــات وخاصــة يف ظــل الظــروف الراهنــة التــي
يمــر بهــا الوطــن جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار.
وأكــد الرئيــس الصمــاد خــال اللقــاء أهميــة تحمــل الجميــع للمســؤولية يف أداء
الواجــب دون تقاعــس أو تباطــؤ بمــا يســهم يف تحســن أداء أجهــزة الســلطة املحليــة
وزيــادة فاعليــة دورهــا لخدمــة املجتمــع.
وشــدد عــى رضورة تفعيــل أجهــزة الســلطة املحليــة باملحافظــات واملديريــات
وتمكينهــا مــن أداء مهامهــا يف تقديــم الخدمــات للمواطنــن وتوظيفهــا يف مشــاريع
التنميــة املحليــة ،فض ـاً عــن تعزيــز جوانــب التنســيق بــن الجهــات ذات العالقــة
لتحصيــل اإليــرادات املاليــة املحليــة.
وحــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى قيــادة وزارة اإلدارة املحليــة وأمانــة العاصمــة
عــى التنســيق يف تنفيــذ املهــام والخطــط املســتقبلية الكفيلــة بتعزيــز األداء املحــي
والتنفيــذي واســتمرار الصمــود يف مواجهــة العــدوان ومخططاتــه.

رئيس اجمللس السياسي يناقش مع وزير الصحة األوضاع الصحية
[/20يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم مــع وزيــر
الصحــة العامــة والســكان الدكتــور محمــد بــن حفيــظ ،األوضــاع الصحيــة يف أمانــة
العاصمــة ومختلــف املحافظــات.
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وتطــرق اللقــاء إىل التداعيــات الناجمــة عــن انتشــار األمــراض واألوبئــة جــراء
العــدوان والحصــار عــى اليمــن منــذ أكثــر مــن ألــف يــوم وطبيعــة االحتياجــات
الطبيــة املطلوبــة مــن األدويــة والتجهيــزات واملســتلزمات الصحيــة للحــد منهــا ويف
مقدمتهــا وبــاء الكولــرا والدفترييــا وســبل مكافحــة األمــراض املعديــة.
واســتعرض اللقــاء الصعوبــات التــي تواجــه الوضــع الصحــي يف ظــل العــدوان
وشــحة املخــزون الدوائــي واملحاليــل املختربيــة نتيجــة تعمــد تحالــف العــدوان منــع
دخولهــا مــن املنافــذ البحريــة والجويــة والربيــة وخاصــة مســتلزمات مــرىض الفشــل
الكلــوي وأدويــة الرسطــان والســكري وغريهــا.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد دعــم املجلــس الســيايس األعــى ومســاندته للقطــاع
الصحــي وعملــه ومهامــه التــي يقــوم بهــا بهــدف تــايف التدهــور الحاصــل يف املرافق
الصحيــة جــراء اســتمرار العــدوان واســتهدافه للمنشــآت الطبيــة باإلضافــة إىل مــا
يفرضــه مــن حصــار جائــر منــع دخــول الــدواء للشــعب اليمنــي.
وشــدد عــى رضورة تضافــر الجهــود ومعالجــة املشــكالت التــي تواجــه القطــاع
الطبــي وتعزيــز جوانــب التنســيق مــع القطــاع الخــاص لتوفــر االحتياجــات
األساســية والطارئــة للمستشــفيات وتحقيــق برنامــج رفــع الكفــاءة والقــدرة العلميــة
واملعرفيــة للطواقــم الطبيــة.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس جملس القضاء األعلى
[/22يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم رئيــس مجلــس
القضــاء األعــى القــايض أحمــد املتــوكل بحضــور وزيــر العــدل القــايض أحمــد
عقبــات.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة محــددات املؤسســة القضائيــة خــال املرحلــة املقبلــة
وآليــة تفعيــل دور األجهــزة القضائيــة واألولويــات ذات العالقــة بمــا يســهم يف خدمــة
املجتمــع وتعزيــز الســكينة العامــة.
واســتعرض اللقــاء الصعوبــات التــي تواجــه العمــل القضائــي وخاصــة يف ظــل
الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار ومــا
يتطلــب ذلــك مــن دور اســتثنائي لتعزيــز األداء ومواجهــة التحديــات وخاصــة يف
مجــال القضــاء.
وتطــرق اللقــاء إىل القضايــا املتصلــة بنــزالء اإلصالحيــات املركزيــة وأوضاعهــم
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والتأكيــد عــى املحاكــم والنيابــات العامــة حلهــا ومعالجتهــا وفقــا للقانــون.
كمــا جــرى خــال اللقــاء اســتعراض الجوانــب املتعلقــة بالتنســيق بــن الجهــات
ذات العالقــة يف القضــاء واألمــن واملحاكــم والنيابــات وتفعيــل دورهــا ونشــاطها وفــق
الربامــج والخطــط املعــدة خــال العــام الجــاري.
ويف االجتمــاع أكــد الرئيــس الصمــاد أن اللقــاء يأتــي يف ســياق متابعــة املؤسســة
القضائيــة وتلبيــة املتطلبــات الكفيلــة بإنجــاز أعمالهــا وتمكينهــا مــن أداء مهمتهــا
وتســهيل إجــراءات الضبــط القضائــي بمــا يضمــن اســتقاللية القضــاء.
ولفــت إىل رضورة اضطــاع األجهــزة القضائيــة بدورهــا يف خدمــة املواطــن وحــل
القضايــا العالقــة والبــت فيهــا وعــدم التباطــؤ أو التأخــر يف معالجــة القضايــا
املجتمعيــة بمــا يســهم يف تحقيــق العدالــة واإلنصــاف بــن النــاس.
وجــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى التأكيــد عــى حــرص الدولــة عــى تعزيــز
أداء األجهــزة القضائيــة ..مبديـا ً االســتعداد تســهيل اإلجــراءات الالزمــة لذلــك وتقديــم
الدعــم لألجهــزة القضائيــة واألمنيــة للقيــام بدورهــا وواجبهــا يف ترســيخ األمــن
واالســتقرار وخدمــة املجتمــع.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير الدولة لشؤون جملسي
النواب والشورى
[/22يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر الدولــة
لشــؤون مجلــي النــواب والشــورى الدكتــور عــي أبــو حليقــة.
ناقــش اللقــاء مهــام واختصاصــات وزارة شــؤون مجلــي النــواب والشــورى يف
تعزيــز دولــة املؤسســات مــن خــال تنظيــم وتنســيق عالقــات التعــاون بــن
الحكومــة واملؤسســة الترشيعيــة املتمثلــة يف مجلــي النــواب و الشــورى اســتنادا ً إىل
مبــادئ وأحــكام الدســتور والقوانــن والترشيعــات األخــرى النافــذة.
وتطــرق اللقــاء إىل مجمــل الجهــود التــي يقــوم بهــا وزيــر الدولــة لشــؤون مجلــي
النــواب والشــورى يف عــرض املواضيــع املقدمــة مــن الحكومــة إىل املجلســن ولجانهما
ومتابعــة اســتكمال اإلجــراءات الدســتورية بشــأنها واقــراح الخطــط والربامــج
لتنفيــذ مهــام الحكومــة يف مجــال شــؤون مجلــي النــواب والشــورى ومتابعــة
إقرارهــا وتنفيذهــا.
واســتعرض اللقــاء الجوانــب املتصلــة بتنســيق الجهــود بشــأن الربامــج والفعاليــات
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املشــركة بــن الحكومــة ومجلــي النــواب والشــورى بهــدف تطويــر وتعزيــز
العالقــة بينهمــا باإلضافــة إىل تنظيــم وترتيــب حضــور ومشــاركة أعضــاء الحكومــة
املقــرر حضورهــم إىل املجلســن وإبالغهــم باملواعيــد واملواضيــع التــي يتطلــب الــرد
عليهــا.
وأكــد الرئيــس الصمــاد رضورة التنســيق والتكامــل بــن الحكومــة ومجلــي النــواب
والشــورى لحــل كافــة اإلشــكاليات ومعالجتهــا وفقـا ً للقوانــن ذات الصلــة.
وأشــار إىل جملــة مــن املهــام املتعلقــة بنشــاط وزارة الدولــة لشــؤون مجلــي النــواب
والشــورى وأهميــة تقديــم التقاريــر الدوريــة عــن األعمــال املنفــذة ومســتوى اإلنجــاز
إىل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي وبمــا يســهم يف تجــاوز التحديــات والتغلــب عــى
الصعوبــات الراهنــة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى رضورة وضــع آليــات تنظــم العالقــة بــن
الحكومــة ومجلــي النــواب والشــورى بمــا يتناســب مــع دوركل منهمــا والترشيعــات
املنظمــة لعملهــا.

الرئيس الصماد يلتقي وزير الدفاع
[/23يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر الدفــاع
اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة املســتجدات العســكرية امليدانيــة يف مختلــف جبهــات
املواجهــة مــع العــدوان الســعودي األمريكــي ومرتزقتــه والتطــورات يف جبهــة مــا وراء
الحــدود.
واســتعرض اللقــاء آليــة تنفيــذ حملــة التجنيــد التطوعــي التــي دعــت إليهــا وزارة
الدفــاع مؤخــرا وســبل التنســيق بــن الوحــدات العســكرية الســتقبال املتطوعــن
الراغبــن االنخــراط يف صفــوف القــوات املســلحة لاللتحــاق بمعســكرات التدريــب
للدفــاع عــن الوطــن وســيادته واســتقالله.
وتطــرق اللقــاء إىل خطــط وزارة الدفــاع وبرامجهــا العســكرية وآليــات تطويــر
العمــل اإلداري والفنــي يف املؤسســة العســكرية ،والســبل الكفيلــة بتجــاوز الصعوبــات
التــي تواجههــا جــراء اســتمرار العــدوان يف اســتهداف البنيــة التحتيــة واملنشــآت
العســكرية.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة تضافــر جهــود الجميــع وتســهيل اإلجــراءات
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أمــام الراغبــن االلتحــاق يف صفــوف القــوات املســلحة مــن املتطوعــن بمــا يكفــل
رفــد جبهــات العــزة والــرف والبطولــة بالرجــال للدفــاع عــن الوطــن ضــد تحالــف
العــدوان.
وأشــار إىل أن الخطــوات التــي تــم اتخاذهــا بعــد الفتنــة األخــرة هدفهــا نــر قيــم
التســامح وتعزيــز التالحــم والوحــدة الداخليــة رغــم الجــراح واملــآيس التــي لحقــت
باملواطنــن.
ووجــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى باســتكمال ملفــات العســكريني املوقوفــن
الــذي شــاركوا يف أحــداث ديســمرب ومتابعــة اإلفــراج عنهــم ..مؤكــدا أهميــة اســتكمال
عمليــة الدمــج للجــان الشــعبية يف األمــن والجيــش.
وأشــاد بالبطــوالت واالنتصــارات التــي يحققهــا أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية
وكــذا إنجــازات التصنيــع الحربــي ووحــدة بحــوث القــوات الصاروخيــة والدفــاع
الجــوي ..مشــددا عــى أهميــة مضاعفــة الجهــود يف ســبيل تطويــر األداء يف مختلــف
الوحــدات واملحــاور العســكرية.
فيمــا أشــار وزيــر الدفــاع إىل أن الخطــوات التــي اتخذتهــا القيــادة السياســية
بعــد أحــداث ديســمرب القــت ارتياحهــا واســعا لــدى كل أطيــاف ورشائــح املجتمــع
وســاهمت يف تعزيــز الجبهــة الداخليــة وانعكســت إيجابــا عــى الجبهــات.
وقــال « نعمــل حاليــا عــى رفــد الجبهــات بالجيــش واللجــان الشــعبية والقبائــل
وتوفــر احتياجاتهــم للدفــاع عــن الوطــن».

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير الداخلية وقائد األمن
املركزي
[/23يناير ]2018/صنعاء -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر الداخليــة
اللــواء الركــن عبدالحكيــم املــاوري وقائــد قــوات األمــن املركــزي اللــواء عبــد الــرزاق
املرونــي بحضــور عضــو املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي.
جــرى خــال اللقــاء الــذي حــره وكيــل أمانــة العاصمــة للشــؤون األمنيــة عزيــز
جــراب ،مناقشــة األوضــاع األمنيــة يف أمانــة العاصمــة ومختلــف املحافظــات ،وســبل
تعزيــز جهــود األجهــزة األمنيــة يف الحفــاظ عــى األمــن واالســتقرار وخاصــة يف ظــل
الظــروف االســتثنائية التــي تمــر بهــا البــاد.
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واســتعرض اللقــاء خطــة وزارة الداخليــة للعــام 2018م وبرامجهــا وأنشــطتها وكــذا
خطــط إدارات األمــن يف املحافظــات واملديريــات وفقــا ملقتضيــات الظروف االســتثنائية
الراهنــة الناتجــة عــن العــدوان الســعودي األمريكــي والحصــار وتداعياتــه عــى كافــة
املستويات.
وتطــرق اللقــاء إىل الخطــة األمنيــة الطارئــة ألمانــة العاصمــة ومختلــف املحافظــات
لتثبيــت األمــن واالســتقرار ومواجهــة االختــاالت يف حركــة الســر والحــد مــن
االختناقــات املروريــة وضبــط املخالفــات.
وأشــاد اإلجتمــاع بمــا حققتــه كــوادر وزارة الداخليــة واألجهــزة األمنيــة مــن إنجازات
يف الحفــاظ عــى األمــن العــام والســكينة العامــة وأمــن املواطنــن ومصالحهــم
والتكامــل القائــم بــن املؤسســة األمنيــة واللجــان الشــعبية واملواطنــن.
كمــا إســتعرض اللقــاء متطلبــات املؤسســات األمنيــة وتطويــر خــرات وقــدرات
منتســبيها وتحســن أوضاعهــم باإلضافــة إىل إحتياجــات نــزالء الســجون وإصالحيــات
التأهيــل مــن الرعايــة وتقديــم الخدمــات.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد رضورة اضطــاع األجهــزة األمنيــة بمســؤولياتها
خــال هــذه املرحلــة الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد والحــرص عــى املســاهمة يف
خلــق أجــواء آمنــة ومســتقرة والعمــل عــى تجــاوز مجمــل التحديــات بمــا يف ذلــك
التحديــات األمنيــة.
وأشــار إىل املهــام الوطنيــة الكبــرة امللقــاة عــى عاتــق األجهــزة األمنيــة يف الحفــاظ
عــى األمــن واالســتقرار خاصــة يف ظــل تصعيــد العــدوان وإســتهدافه للمواطنــن
ومنازلهــم واألســواق والطــرق واملنشــآت العامــة واملمتلــكات الخاصــة.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة بــذل مزيــد مــن الجهــود
وتطويــر مســتوى األداء األمنــي وتعزيــز اليقظــة األمنيــة بمــا يتواكــب مــع حجــم
التحديــات الراهنــة ..الفتــا إىل أهميــة التنســيق بــن الوحــدات األمنيــة لتحقيــق األمــن
واالســتقرار وضبــط كل مــن تســول لــه نفســه إقــاق الســكينة العامــة وكــذا ضبــط
الجريمــة قبــل وقوعهــا.
هــذا وقــد صــادق الرئيــس الصمــاد عــى خطــط الــوزارة للعــام الحــايل ووجــه
بتوفــر النفقــات الرضوريــة لتنفيذهــا.
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الرئيس الصماد يستقبل املمثل املقيم لألمم املتحدة ومنسق
الشؤون اإلنسانية
[/23يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم املمثــل املقيــم
لألمــم املتحــدة ومنســق الشــؤون اإلنســانية جيمــي ماكغولدريــك ،بمناســبة انتهــاء
فــرة عملــه يف اليمــن.
ويف اللقــاء أشــاد الرئيــس الصمــاد بــدور األمــم املتحــدة ومواقفهــا املســؤولة مــن
خــال إيصــال املســاعدات اإلنســانية إىل املترضريــن والنازحــن جــراء العــدوان
والحصــار الجائــر.
وقــال« :نرحــب بكــم وننقــل لكــم نيابــة عــن الشــعب اليمنــي الشــكر الجزيــل عــى
الــدور املهــم الــذي قمتــم بــه خــال فــرة عملكــم يف الجانــب اإلنســاني».
وأضــاف « كانــت مواقفكــم هــي الجانــب اإليجابــي األبــرز يف برامــج األمــم املتحــدة
التــي نقلــت معانــاة اليمنيــن للعالــم والعمــل عــى تلمســها».
وتابــع « ســتظل مواقفكــم محفــورة يف وجــدان كل يمنــي ونأمــل أن يســتمر التواصــل
بعــد مغادرتكــم وأن تكونــوا صــوت اليمــن يف الخــارج».
وثمــن عاليــا األدوار اإلنســانية اإليجابيــة للممثــل املقيــم لألمــم املتحــدة ومنســق
الشــؤون اإلنســانية جيمــي ماكغولدريــك وجهــوده الكبــرة التــي بذلهــا خــال فــرة
عملــه يف اليمــن رغــم الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد بفعــل العــدوان.
وأكــد أن الشــعب اليمنــي ســيظل يتذكــر مواقــف الســيد جيمــي وجهــوده البنــاءة يف
مثــل هكــذا ظــروف معقــدة وصعبــة ظلــت األمــم املتحــدة ومنســقها اإلنســاني إىل
جانــب الشــعب اليمنــي يف محنتــه الراهنــة.
واعتــر رئيــس املجلــس الســيايس األعــى تلــك الجهــود محــل فخــر واعتــزاز كافــة
اليمنيــن وســتظل محفــورة يف وجــدان الشــعب اليمنــي ال ســيما إزاء مــا يتعــرض
لــه مــن عــدوان ظالــم وحصــار ومؤامــرة تســتهدف النيــل مــن وحدتــه وأمنــه
واســتقراره وتمزيــق النســيج االجتماعــي ووحــدة الصــف والجبهــة الداخليــة .وأعرب
عــن تمنياتــه للســيد جيمــي التوفيــق يف مهامــه القادمــة ومواصلــة جهــده اإلنســاني
تجــاه اإلنســانية.
وأشــاد بالجهــود التــي بذلهــا ماكغولدريــك ،وإســهاماته يف التخفيــف مــن حــدة
التداعيــات اإلنســانية القائمــة ..الفتــا إىل أنــه كان للســيد جيمــي الــدور البــارز يف
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متابعــة خطــة االســتجابة اإلنســانية لليمــن خــال العــام 2018م والعــام املــايض
وتوفــر التمويــات الالزمــة لتنفيذهــا بمــا يكفــل الحــد مــن التداعيــات الخطــرة
التــي فرضهــا إســتمرار العــدوان والحصــار.
فيمــا عــر منســق الشــؤن اإلنســانية عــن امتنانــه لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى
والحكومــة والشــعب اليمنــي ومــا حــي بــه خــال فــرة عملــه مــن تقديــر فضــا
عــن التســهيالت التــي ُقدمــت للمنظمــات الدوليــة ويف مقدمتهــا األمــم املتحــدة
نشــاطها اإلنســاني.
وقــال « شــكرا لفخامتكــم عــى منحكــم لنــا هــذه الفرصــة رغــم انشــغاالتكم ونقــدر
لكــم التعــاون الكبــر مــع املنظمــات والجانــب االنســاني».
وأضــاف « تجربتنــا يف الجانــب اإلنســاني كانــت مفيــدة جــدا رغــم الصعوبــات
وأتمنــى أن يكــون التعــاون مــع املبعــوث الجديــد عــى نفــس املســتوى مــن العالقــة
والتفاهــم والتواصــل».

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير الدولة لشؤون خمرجات
احلوار واملصاحلة الوطنية
[/24يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر الدولــة
لشــؤون مخرجــات الحــوار واملصالحــة الوطنيــة أحمــد القنــع.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة مــروع الرؤيــة املقدمــة مــن الوزيــر القنــع للمصالحة
الوطنيــة وأهميتهــا واالعتبــارات التــي ســتحققها يف توحيــد الجبهــة الداخليــة ،وكــذا
مناقشــة تطويــر اللوائــح التنظيميــة ملخرجــات الحــوار واملصالحــة الوطنيــة بمــا
يمكــن الــوزارة مــن القيــام بمهامهــا ومــن الســر يف االجــراءات الخاصــة بعمليــة
املصالحــة الوطنيــة.
كمــا جــرى خــال اللقــاء اســتعراض األوضــاع يف املحافظــات الجنوبيــة وأحــوال
أبنائهــا املعيشــية يف ظــل االحتــال الســعودي اإلماراتــي ومــا تمارســه املليشــيات
التابعــة لهمــا مــن أعمــال قمــع وبطــش بحــق أبنــاء املحافظــات الجنوبيــة باإلضافــة
إىل االغتيــاالت والتفجــرات وأعمــال العنــف يف مختلــف املناطــق.
ويف اللقــاء أشــاد الرئيــس الصمــاد بــدور أبنــاء وقيــادات املحافظــات الجنوبيــة
اإليجابيــة ووعيهــم الوطنــي يف مواجهــة التحديــات واملؤامــرات وقــوى الغــزو
واإلحتــال والهيمنــة التــي تســتهدف اليمــن.
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وأشــار إىل األبعــاد التــي مــن خاللهــا تــم اســتهداف املحافظــات الجنوبيــة مــن قبــل
تحالــف العــدوان الســعودي واإلماراتــي ومــا يــراد للمحافظــات الجنوبيــة يف أن تكون
بــؤرة لتمركــز داعــش والقاعــدة وإنطــاق أعمالهــا التخريبيــة يف اليمــن والعالــم.
وجــدد التأكيــد عــى اســتعداد املجلــس الســيايس األعــى تقديــم الدعــم لتخفيــف
معانــاة أبنــاء املحافظــات الجنوبيــة جــراء مــا يمارســه العــدوان مــن اســتهداف
ممنهــج للمجتمــع يف جنــوب الوطــن والحــد مــن اآلثــار التدمرييــة للعــدوان والغــزو
واإلحتــال عــى أبنــاء اليمــن بصــورة عامــة.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أهــداف تحالــف العــدوان يف تمزيــق وحدة
الصــف الوطنــي والجبهــة الداخليــة وتبديــد ثــروات الشــعب اليمنــي واســتنزاف
املــوارد الطبيعيــة كــي تظــل الهيمنــة والســيادة لــدول الخليــج وأمريــكا وبريطانيــا
وحرمــان اليمنيــن مــن االســتفادة مــن ثــروات بالدهــم وخرياتهــا.
وعــر عــن ثقتــه يف وعــي أبنــاء املحافظــات الجنوبيــة بمــا يخطــط لــه تحالــف
العــدوان ومؤامراتــه القــذرة التــي تســتهدف الســيطرة عــى ثــروات الوطــن وخرياته.

الرئيس الصماد يلتقي عدد من مشائخ ووجهاء قبيلة سنحان
[/24يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم عــدد من مشــائخ
ووجهــاء مديرية ســنحان.
ناقــش اللقــاء األوضــاع عــى الســاحة الوطنيــة يف ظــل املتغــرات التــي يشــهدها
اليمــن واملؤامــرة الخطــرة التــي يحيكهــا تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية
واإلمــارات وتســتهدف النيــل مــن اليمــن وأمنــه وإســتقراره.
وتطــرق اللقــاء إىل األدوار الوطنيــة ملشــائخ اليمــن بصــورة عامــة ومشــائخ ســنحان
بشــكل خــاص خــال املرحلــة الراهنــة وجهودهــم يف تجــاوز اإلشــكاالت التــي خلفهــا
العــدوان والحصــار والتــي أدت إىل مأســاة إنســانية يف اليمــن هــي األســوأ يف العالــم.
ويف اللقــاء أعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن اعتــزازه بمشــائخ ووجهــاء
قبائــل اليمــن بمــا فيهــم مشــائخ ســنحان ووفائهــم للوطــن والشــعب اليمنــي يف
الحفــاظ عــى تماســك القبيلــة وإفشــال مخططــات العــدوان.
وشــدد عــى مزيــد مــن الصمــود والتالحــم يف هــذا الوضــع اإلســتثنائي وخاصــة
بعــد أكثــر مــن ألــف يــوم مــن العــدوان الســافر عــى اليمــن ..الفتــا إىل أن مشــائخ
ووجهــاء قبائــل ســنحان كمــا قبائــل اليمــن ســاهموا يف الحفــاظ عــى البلــد والدفــاع
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عنــه منــذ بــدء العــدوان.
واســتعرض الرئيــس الصمــاد أبعــاد املؤامــرة عــى اليمــن واألزمــات املتالحقــة عــى
الشــعب اليمنــي والجهــود املبذولــة لتجاوزهــا بتكاتــف الجميــع ويف املقدمــة تطبيــع
األوضــاع يف أمانــة العاصمــة ومختلــف املحافظــات وخاصــة بعــد األحــداث األخــرة
واملؤســفة والتــي ســعى تحالــف العــدوان خــال الفــرة املاضيــة لشــق الصــف
الوطنــي وتمزيــق الجبهــة الداخليــة.
ولفــت إىل أن القبيلــة ســتظل صمــام األمــان يف اليمــن وأنها مثلــت عرب التاريخ أســاس
االنجــاز الحضــاري واإلنســاني واإلســامي ..وقــال « مــا يجــري اليــوم هــو تجســيد
لهــذا الزخــم االنســاني يف مقاومــة الغــزاة وهــو ومــا أثبتتــه القبيلــة اليمنيــة».
كمــا أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة تعزيــز دور القبيلــة يف رفــد الجبهــات بالرجــال
والعتــاد وخاصــة يف ظــل تصعيــد العــدوان وإســتهدافه للمواطنــن يف املنــازل
واألســواق والطرقــات واملنشــآت العامــة واملمتلــكات الخاصــة واملؤامــرة التــي يحــاول
تحالــف العــدوان مــن خاللهــا تمزيــق النســيج االجتماعــي كمــا هــو الحــال يف
املحافظــات الجنوبيــة.
ودعــا إىل طــي صفحــة املــايض ونســيان الخالفــات ..وأضــاف « يجــب عــى الجميــع
أن يتحمــل املســؤولية خــال املرحلــة الراهنــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء إســتمرار
العــدوان والحصــار ومــا يتطلــب ذلــك مــن دور ملواجهــة العــدوان والتصــدي
ملخططاتــه».

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عدد من مشائخ ووجهاء
حاشد وبكيل
[/24يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم عــدد من مشــائخ
ووجهــاء حاشــد وبكيــل بحضــور محافــظ عمــران الدكتــور فيصــل جعمان.
ويف اللقــاء أشــاد الرئيــس الصمــاد بالــدور الوطنــي والتضحيــات التــي يقدمهــا أبنــاء
حاشــد وبكيــل يف مختلــف الظــروف واملراحــل التــي مــر بهــا الوطــن.
وأكــد أن مــا يتعــرض لــه اليمــن مــن عــدوان وحصــار جائــر يســتدعي املزيــد مــن
الصمــود والثبــات والتعــاون مــن قبــل الجميــع ويف املقدمــة مشــائخ ووجهــاء قبيلتــي
حاشــد وبكيــل التــي قدمــت قوافــل مــن التضحيــات يف مواجهــة العــدوان ورفــد
الجبهــات بالرجــال.
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وتطــرق إىل مجريــات األحــداث املؤســفة بالعاصمــة صنعــاء وســبل تجاوزهــا
بفضــل جهــود األوفيــاء مــن أبنــاء القــوات املســلحة واألمــن واللجــان الشــعبية
ومشــائخ ووجهــاء اليمــن ويف املقدمــة قبيلتــي حاشــد وبكيــل ..مشــيدا بــدور أبنــاء
حاشــد وبكيــل يف الدفــاع عــن الثــورة والجمهوريــة والوحــدة والحفــاظ عــى األمــن
واإلســتقرار وتعزيــز الصمــود يف مواجهــة العــدوان.
وخاطــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الحارضيــن بالقــول « يجــب أن يســتمر
هــذا الزخــم الشــعبي بالحفــاظ األمــن واالســتقرار والتعــاون مــع أجهــزة الدولــة
والســعي نحــو املســتقبل بثبــات «.
وأضــاف « إن قبيلتــي حاشــد وبكيــل تشــكالن رقمــا كبــرا يف قبائــل اليمــن وينبغــي
أن تتوحــد الصفــوف ونبــذ الخالفــات وأن يتجــه الجميــع نحــو العــدو الحقيقــي
الــذي يســتهدف الشــعب اليمنــي دون اســتثناء «.
واســتعرض مــا تواجهــه القبائــل اليمنيــة يف الجنــوب ومعاناتهــا جــراء االحتــال
اإلماراتــي الســعودي ومحاولتهمــا إهانــة القبيلــة يف جنــوب اليمــن وكــر إرادة
الشــعب اليمنــي وهــو مــا لــم ولــن يتحقــق بوجــود قبائــل ال تقبــل الضيــم عــى
اإلطــاق.
وأكــد الرئيــس الصمــاد رضورة تكامــل الجهــود بــن القيــادة والقبائــل ،مثمنــا دور
قبائــل اليمــن يف تحقيــق انتصــارات الشــعب اليمنــي يف مختلــف املراحــل ...مشــيدا
بالتضحيــات التــي يقدمهــا املشــائخ وأبنــاء القبائــل يف عمــوم املحافظــات وصربهــم
عــى الظــروف القاســية والتحديات..وشــدد عــى وحــدة الصــف الوطنــي ملواجهــة
التحديــات الراهنــة ..الفتــا إىل أن الخيــار الــذي أجمعــت عليــه قبائــل اليمــن هــو
اإلنتصــار للثــورات اليمنيــة وتجديــدا لروحهــا.
فيمــا عــر مشــائخ ووجهــاء حاشــد وبكيــل عــن اعتزازهــم وفخرهــم باملواقــف
الوطنيــة للقيــادة السياســية وحكمتهــا يف التعاطــي مــع املتغــرات التــي تشــهدها
البــاد وتجــاوز التحديــات الراهنــة والتغلــب عــى الصعوبــات الراهنــة.

الرئيس الصماد يلتقي عدد من مشائخ ووجهاء باقم وقطابر وجمز
[/28يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم عــددا من مشــائخ
ووجهــاء املديريــات الحدوديــة (باقــم وقطابــر ومجــز) بحضــور عضــوي املجلــس
الســيايس األعــى ســلطان الســامعي ومحمــد النعيمــي.
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جــرى خــال اللقــاء الــذي حــره محافــظ صعــدة محمــد جابــر عــوض ،مناقشــة
األوضــاع يف املحافظــة ومديريــات باقــم وقطابــر ومجــز ومــا تعانيــه مــن ظــروف
قاســية جــراء إســتمرار قصفهــا مــن قبــل طــران العــدوان الســعودي األمريكــي
واالســتهداف الصاروخــي واملدفعــي املمنهــج عــى املديريــات الحدوديــة.
ويف اللقــاء رحــب الرئيــس الصمــاد بأبنــاء مديريــات باقــم وقطابــر ومجــز ..وقــال
« نرحــب بكــم أيهــا الرجــال األوفيــاء ويســعدنا أن نلتقــي بهــذه الهامــات الشــامخة
التــي جــاءت لتقــول كلمتهــا يف أُم العواصــم (صنعــاء اإلبــاء) لتعانــق بهــذا اللقــاء
صنعــاء صعــدة «.
وأضــاف « نحــن دائمــا ً يف كل املنعطفــات واملحطــات التــي يمــر بهــا شــعبنا ،ويف
ظــل العــدوان والحصــار تتجــه األنظــار إىل صعــدة؛ ليكــون لهــا كلمتهــا وموقفهــا
الحاســم واملبدئــي يف وفائهــا وإخالصهــا للــه والوطــن كل الوطــن مــن املهــرة حتــى
الحديــدة ،ومــن عــدن حتــى صعــدة ،وهــا هــي طالئــع النــر مــن جماعــة اإلبــاء
تدشــن هــذه املرحلــة التــي نســتطيع القــول إنهــا مرحلــة النــر والفــرج التــي
ســتنقل شــعبنا إىل مســتقبل العــزة والكرامــة واإلبــاء».
وأكــد أهميــة إدراك مــا يتعــرض لــه أبنــاء الشــعب اليمنــي عامــة ومحافظــة صعــدة
عــى وجــه الخصــوص ،ال ســيما املناطــق الحدوديــة التــي جعلهــا العــدوان حق ـاً
لتجاربــه ،وميدان ـا ً لجرائمــه.
وقــال «ال تغــرب شــمس يــوم إال ويســقط مــن أبنائهــا عــرات الشــهداء ،ســوا ًء يف
جبهــات العــزة ،أو بســبب قصــف العــدوان وبطشــه».
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن هــذه الجرائــم لــم تكــن لتثنــي أبنــاء
القبائــل عــن القيــام بمســئوليتهم مــن خــال تســابق األبطــال إىل جبهــات الــرف
والبطولــة.
وأضــاف « ال تخلــو جبهــة مــن هــؤالء الرجــال وتضحياتهــم ،وهــذا هــو الســبب الذي
دفــع العــدوان إىل تصعيــد حربــه الربيــة والجويــة عــى صعــدة مــن كل االتجاهــات،
ســوا ًء يف البقــع أو عَ لــب أو رازح ظنــا ً منــه بفتــح جبهــات مبــارشة عــى صعــدة،
يســتطيع أن يفــرغ الجبهــات مــن رجالهــا للعــودة للدفــاع عــن صعــدة».
وتابــع « نحــن نعتــر ذلــك قمــة الحماقــة للعــدوان؛ فــإذا كان يظــن أن صعــدة هــي
مــن تقاتــل ،فهــو غبــي وواهــم ،ويعتمــد عــى كتابــات املفســبكني واملرتزقــة ،فاليمــن
كل اليمــن مــن أقصــاه إىل أقصــاه حــارضون يف كل الجبهــات ،وكل محافظــة وقبيلــة
لهــا نصيبهــا يف مواجهــة العــدوان».
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وأردف قائــا « وكمــا أن رجــال صعــدة متواجــدون يف كل الجبهــات عــى مســتوى
الجغرافيــا اليمنيــة ،فــإن صعــدة فيهــا رجــال مــن كل الجغرافيــا اليمنيــة فمــا مــن
محافظــة إال ولهــا يف صعــدة نصيــب ،هــذا هــو اليمــن يــا أمــراء النفــط الذيــن ال
تجــرؤون عــى القتــال إال حيثمــا أشــارت أصبــع أســيادكم مــن آل ســعود واإلمــارات
واألمريــكان».
ومــى قائــا « هــذه هــي ثقافــة القــرآن التــي صنعــت شــعبا ً عظيمــا ً ال تقيــده
جغرافيــا املحافظــات ،ولــن تقيــده حتــى جغرافيــا البلــدان ،يف حــال اســتمريتم يف
عدوانكــم وعمالتكــم لألمريــكان والصهاينــة وســيطرقون أبوابكــم طــال الوقــت أم
قــر».
وتســاءل بالقــول « هــل يجــرؤ مرتزقــة حــزب اإلصــاح أن يقاتلــوا يف الســاحل؟ أم
أن اإلمــارات تمنعــه مــن ذلــك ،وتقــول لــه هــذه معركــة اإلمــارات ،وهــي مــن تختــار
وقودهــا وفضلــت أن تختارهــم مــن أبنــاء الجنــوب لتــزج بهــم يف الســاحل الغربــي
وتفــرغ الجنــوب مــن رجالــه؛ لتكمــل إحــكام قبضتهــا ،وعــى ذلــك قــس بالنســبة
لبقيــة املرتزقــة مــن مختلــف الفئــات ،ويف الجبهــات ،ال رأي لهــم وال قــرار إال ما أشــار
عليهــم الســعودي واإلماراتــي ،بــل يف بعضهــا لــم يثــق بهــم العــدوان ،فاســتقدم
معهــم مــن مرتزقــة الســودان وجنســيات كثــرة».
وأشــاد الرئيــس الصمــاد بمواقــف وتضحيــات أبنــاء مديريــات باقــم وقطابــر ومجز..
وقــال» نحــن كلنــا نفخــر بمواقفكــم وتضحياتكــم ،وظــروف العــدوان والحصــار
حالــت دون الوفــاء بمــا ينبغــي تجاهكــم وتجــاه كل مــن ضحّ ــى مــن أبنــاء الشــعب،
ولكــن ال ســبيل أمامنــا وال خيــار إال ّ مواصلــة الصمــود والثبــات ،ونحــن عــى موقــف
ـربُ ال ّلــ ُه ا ْلحَ ـ َّ
ـق وَا ْلب ِ
َاطــ َل َفأَمَّ ــا
الحــق وهــم عــى باطــل ،قــال تعــاىل « َكذَلِــ َك يَـ ْ ِ
َ
ال َّزبَـ ُد َفيَذْ َهــبُ جُ َفــاء وَأَمَّ ــا مَ ــا ي َ
َ
ـاس َفيَمْ ُكـ ُ
َنف ـ ُع النَّـ َ
ـربُ ال ّل ـ ُه
ـث ِف األ ْر ِض َكذ ِل ـ َك يَـ ْ ِ
األَمْ ثَــا َل».
وأضــاف «مــن األهميــة بمــكان أن نــدرك جميعــا ً حجــم املســئولية امللقــاة عــى
عواتقنــا ،يف محاولــة اســتغالل تحالــف العــدوان للوضــع االقتصــادي الصعــب الــذي
فرضــه ليجعــل منــه وســيلة الســتمالة رجــال القبائــل مقابــل أموالــه املدنســة ظانـا ً
أن ســاح املــال هــو الســاح الــذي يمكــن أن يحقــق مالــم تحققــه آلــة الحــرب
والبطــش».
وتابــع «هــم عــى قاعــدة مــن يملــك النقــد واملــال ،فهــو مــن يملــك الحــرب ويتحكــم
فيهــا؛ لذلــك نقلــوا البنــك املركــزي إىل عــدن ،وطبعــوا مئــات املليــارات وبددوهــا
تحــت هــذه القاعــدة ،باإلضافــة إىل مئــات املليــارات مــن الــدوالرات قدمهــا آل ســعود
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يف معركتهــم ضــد شــعبنا غــر تلــك التــي تجــاوزت  500مليــار دوالر يف صفقــات
األســلحة ،وهــم يســتندون إىل تلــك القاعــدة املجربــة يف العالــم طيلــة مراحــل التاريــخ
أن مــن يمتلــك املــال ســيتحكم يف املعركــة وســينتزع النــر انتزاع ـاً».
وأردف « إال أن هنــاك معجــزة حطمــت تلــك النظريــات ،إنهــا هنــا يف اليمــن ،إنهــا
هنــا عنــد رجــال القبائــل ،أثبتــت أن تلــك النظريــة ال يمكــن تطبيقهــا يف اليمــن ،بــل
صــاغ اليمنيــون للعالــم قاعــدة جديــدة أن مــن يقــف معــه شــعب اليمــن فهــو مــن
يمتلــك زمــام املبــادرات وهــو مــن يتحكــم يف املعركــة وهــو مــن ســينتزع النــر
انتزاع ـاً ،وأقســم عــى ذلــك أن شــعب اليمــن بثقتــه باللــه وعطائــه ا ّلــا محــدود ال
خيــار أمامــه إال اإلنتصــار وســحق كل ممالــك الفســاد ود ّك عروشــهم ،وإســقاط كل
مشــاريع الهيمنــة يف املنطقــة والعالــم».
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن الثقــة باللــه عظيمــة وكــذا الثقــة
بالشــعب وعزمــه وتصميمــه يف مواجهــة العــدوان ..واســتطرد « ثقتنــا باللــه عظيمــة،
وبشــعبنا وعزمــه وتصميمــه تجعلنــا نتكلــم بملــئ أفواهنــا بعــزة وشــموخ ،ومــا
علينــا إال ّ مواصلــة الصمــود».
وعــر عــن أملــه يف أن يكــون هــذا اللقــاء تدشــينًا ملرحلــة جديــدة مــن الزخــم
البــري لدعــم الجبهــات ،والتنســيق مــع القــادة العســكريني يف املناطــق الحدوديــة
لرفــد الجبهــات ،والحفــاظ عــى الســاحة الداخليــة مــن االخــراق ،وبــذل التكافــل
مــع الجميــع حتــى ال يتــم الســماح آلل ســعود اســتغالل املعانــاة لــراء الذمــم.
وأوضــح أن واجــب الجميــع نــر البــذل والتكافــل بــن جميــع أفــراد املجتمــع،
والعمــل بــكل جــد لترسيــع الحســم وإنهــاء العــدوان والحصــار؛ لرفــع املعانــاة عــن
أبنــاء الشــعب اليمنــي.
ووجــه الرئيــس الصمــاد حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي بإعطــاء مديريــات باقــم وقطابــر
ومجــز أولويــة يف تقديــم املتــاح مــن الخدمــات العامــة وخاصــة إعــادة إصــاح
الطرقــات التــي دمرهــا العــدوان.
مــن جهتــه أشــاد عضــو املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي بصمــود أبنــاء
محافظــة صعــدة بصــورة عامــة وأبنــاء وقبائــل املديريــات الحدوديــة بشــكل خــاص
يف مواجهــة قــوى العــدوان.
وأكــد أن أبنــاء صعــدة كان لهــم الســبق األول يف إســقاط منظومــة الفســاد ..مشــيدا
بصمودهــم رغــم اســتمرار اســتهداف العــدوان بالقصــف الصاروخــي واملدفعــي عــى
املدنيــن ومســاكنهم ومزارعهــم.
707

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

فيمــا هنــأ محافــظ صعــدة رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــوأد فتنــة ديســمرب...
الفتــا إىل الجهــود التــي يبذلهــا أبنــاء صعــدة بصــورة عامــة وأبنــاء املديريــات
الحدوديــة بشــكل خــاص يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريكــي.
وأشــار إىل اإلحتياجــات الرضوريــة ملحافظــة صعــدة مــن الخدمــات العامــة بمــا
يخفــف معانــاة املواطنــن جــراء العــدوان والحصــار الظالــم وإســتمراره يف
اســتهداف محافظــة صعــدة ومديرياتها..وأكــد محافــظ صعــدة رضورة تضافــر
الجهــود لتجــاوز التحديــات والتغلــب عــى الصعوبــات الراهنــة ويف مقدمتهــا تعزيــز
الوعــي املجتمعــي بمخاطــر العــدوان وأهدافــه التدمرييــة والعمــل عــى رفــد الجبهات
بالرجــال والعتــاد وتســيري قوافــل الدعــم للمرابطــن.
بــدوره ألقــى مستشــار محافــظ صعــدة الشــيخ عبــاس مقيت كلمــة باســم الحضور..
جــدد فيهــا التأكيــد عــى وقــوف أبنــاء مديريــات باقــم وقطابــر ومجــز صفــا واحــدا
وحصنـا ً منيعـا ً يف مواجهــة قــوى العــدوان.
يف حــن اســتعرض الحــارضون األوضــاع يف مديريات باقــم وقطابر ومجــز والصعوبات
التــي تواجــه أبنــاء املديريــات الحدوديــة جــراء إســتمرار القصــف العشــوائي لتحالف
العــدوان عــى املدنيــن واســتهدافه للمســاكن واملــزارع والطرقات واألســواق.
وأشــاروا إىل اســتعدادهم مواجهــة العــدو ودحــر الغــزاة وحمايــة الحــدود اليمنيــة من
غطرســة العــدو ..مؤكديــن توغــل الجيــش واللجــان الشــعبية يف األرايض الســعودية
وتلقــن العــدو الــدروس القاســية جــراء مــا يرتكبــه مــن جرائــم يوميــة بحــق
الشــعب اليمنــي.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي مشائخ ووجهاء حمافظة
صعدة
[/29يناير ]2018/صنعاء-سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم مشــائخ ووجهــاء
محافظــة صعــدة بحضــور املحافــظ محمــد جابــر عــوض ووزيــر الدفــاع اللــواء
الركــن محمــد نــارص العاطفــي ورئيــس مجلــس التالحــم القبــي الشــيخ ضيــف اللــه
رســام.
ويف اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالحارضيــن ..وقــال « ســعداء
بهــذا اللقــاء ،مــع الهامــات الشــامخة وكان لنــا لقــاء باألمــس مــع عــدد مــن أبنــاء
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ومشــائخ مديريــات باقــم وقطابــر ومجــز».
وأشــار إىل أن محافظــة صعــدة تتعــرض ملؤامــرة كبــره منــذ بدايــة العــدوان الــذي
جعــل منهــا مرسحــا لجرائمــه ،ويجــب أن يرتفــع صــوت صعــدة عاليــا ً ليســمع
العالــم أن صعــدة تقاتــل يف ســبيل اللــه ومــن أجــل الوطــن بــكل صمــت وهــدوء.
وأكــد الرئيــس الصمــاد أن محافظــة صعــدة بــارزة بدورهــا يف كل الجبهــات ورجالها
الذيــن يستشــهدون عــى مســتوى الجغرافيــة اليمنيــة ..وأضــاف « ولكــن أن يأتــي
اثنــن مرتزقــة مفســبكني يحرقــوا الدنيــا فســبكة باســم الرشعيــة حســب قولهــم يف
صعــدة ،واإلمــارات تقصــف الرشعيــة التــي يدعونهــا يف املعاشــيق البارحــة ،هــؤالء
أغبــى وأحمــق مــن عرفتهــم البرشيــة «.
وتابــع «ال يوجــد معهــم أحــد مــن محافظــة صعــدة إطالق ـا ً اثنــن مرتزقــة وأدوات
للعــدوان وشــغالني يف الفيســبوك ،بينمــا صعــدة تقــدم قوافــل الرجــال والتضحيــات
عــى مســتوى اليمــن بشــكل عــام ،مــا مــن جبهــة إال ويستشــهد رجــال مــن محافظة
صعــدة فيهــا ،ومــع ذلــك ال زالــت تدافــع بــكل عنفــوان وقــوة وإرادة عــى مســاحة
جغرافيــة واســعة تمتــد مــن اليتمــة إىل علــب إىل البقــع إىل ميــدي إىل بــرط وهــذه
هــي جبهــات حــدود محافظــة صعــدة وغــر تلــك الجبهــات التــي يتواجــد فيهــا
أبنــاء محافظــة صعــدة يف كل املناطــق بالجمهوريــة».
ولفــت إىل أن اللقــاء يأتــي إليصــال الصــوت للعالــم أن صعــدة ال زالــت حــارضة يف
امليــدان بــكل قــوة وبعــد ثــاث ســنوات مــن العــدوان ومــن إعــان العســري مــن أن
محافظــة صعــدة بمســاحتها التــي تمتــد أكثــر مــن  12ألــف كيلــو وبهــا أكثــر مــن
مليــون نســمة ،هــدف عســكري يقصــف أي يشء يتحــرك فيهــا ،قصفــوا محطــات
الوقــود والطاقــات الشمســية واآلبــار واملــزارع ودمــروا املصانــع والكهرباء ومشــاريع
البنيــة التحتيــة للمحافظــة بشــكل لــم يحصــل يف هــذا العــر ويف أي بلــدة أو أي
منطقــه يف هــذا العالــم.
وقــال « لكنهــم تناســوا أن رجــال صعــدة عاشــوا الحــرب منــذ  2004واملؤامــرات
عليهــم ،ممــا يعنــي أن الكثــر مــن املؤامــرات هــي ضــد أبنــاء هــذه املحافظــة،
فيجــب أن يرتفــع صوتنــا عاليـا ً ومــا ســمعناه منكــم ،كالم يثلــج الصــدور والبــد أن
يكــون هنــاك عمــل داخــل املحافظــة لتعزيــز ورفــد الجبهــات يف مناطــق التمــاس يف
شــداء والظاهــر ورازح وباقــم وقطابــر ويف كتــاف والحشــوة وغريهــا مــن الجبهــات».
وأكــد الرئيــس الصمــاد االســتعداد بــذل الجهــود وتقديــم املتــاح لتعزيــز دور
أبنــاء املحافظــة ..موجهــا حكومــة اإلنقــاذ برصــف خطــوط التواصــل بــن صعــدة
وصنعــاء.
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وثمــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى دور أبنــاء املحافظــة وصمودهــم وثباتهــم
وتضحياتهــم ..وقــال « ينبغــي أن تدركــوا أنــه عندمــا نزلنــا إىل صعــدة كنــا نــود
اللقــاء بكــم جميعــا ،وكان لنــا الــرف أن نجتمــع يف املحافظــة ،لكــن حرصـا ً عليكــم
وعــى عــدم تجميــع النــاس يف منطقــة يســتهدفها العــدو عســكريا ،ألن العــدو
يعتربكــم هــدف مضاعــف ومتــاح يمكــن القصــف يف أي وقــت ال يــراع حرمــة وال أي
قوانــن أو أعــراف إنســانية أو دينيــة أو غريهــا».
وحــث عــى رضورة تفعيــل دور الجميــع خــال املرحلــة الراهنــة ..مختتمــا كلمتــه «
أبنــاء صعــدة يقاتلــون يف كل الجبهــات وأبنــاء املحافظــات أيضـا ً يقاتلــون يف صعــدة،
تذهــب إىل الحــدود أو أي منطقــة بصعــدة ســرى املقاتــل فيهــا مــن ذمــار والبيضــاء
والحديــدة واملحويــت وريمــة وعمــران وصنعــاء ومــأرب ولحــج والضالــع مــن كل
املناطــق ،فهــذه هــي ثقافــة القــرآن وكــذا ثقافــة أبنــاء اليمــن التــي تربــوا عليهــا «.
مــن جانبــه أشــاد محافــظ صعــدة باســم أبنــاء املحافظــة بمواقــف رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى ..منوهــا بمواقــف أبنــاء املحافظــة والتــي تجســد اإلبــاء والوحــدة
والثــورة والحريــة ومــا قدمــوه مــن تضحيــات مــن أجــل كرامــة أبنــاء اليمــن.
وقــال « إن مواقــف أبنــاء صعــدة ســيكتبها التاريــخ ،وإن كل مــا يقدمــه أبنــاء
املحافظــة هــو مــن صميــم واجبهــم تجــاه وطنهــم ودينهــم وكرامتهــم رغــم األىس
والجــراح والقصــف والدمــار» ..مؤكــدا أن حضورهــم اليــوم لتجديــد العهــد والــوالء
للــه والوطــن والقيــادة واســتعدادهم تقديــم التضحيــات يف متــى مــا يقتــي الواجــب
ذلك..فيمــا تحــدث منــدوب مــن كل مديريــة مــن مديريــات محافظــة صعــدة..
مشــيدين بــدور القيــادة السياســية وتقديرهــم لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى
لدعوتــه أبنــاء محافظــة صعــدة للقــاء بهــم وتلمــس همومهــم.
وأكــدوا اســتمرار صمودهــم وتوحيــد الجبهــات الداخليــة ملواجهــة قــوى االســتكبار
وأنهــم عــى العهــد حتــى آخــر قطــرة مــن دمائهــم ..متمنــن للقيــادة السياســية
بالتوفيــق يف كل املهــام واألعمــال.

الرئيس الصماد يلتقي حمافظ احملويت
[/30يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم محافــظ املحويت
فيصــل أحمــد حيدر..جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع بمحافظــة املحويــت
وإحتياجاتهــا مــن املشــاريع والخدمــات وكــذا تفعيــل خطــط وبرامــج الســلطة
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املحليــة والتنفيذيــة للعــام الجــاري لتحســن مســتوى الخدمــات املقدمــة للمواطنــن.
وتطــرق اللقــاء إىل جهــود الســلطة املحليــة واألجهــزة التنفيذيــة واألمنيــة يف تعزيــز
اإلســتقرار املجتمعــي وخاصــة يف ظــل األوضــاع الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد
جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار.
واســتعرض اللقــاء الصعوبــات التــي تواجــه قطاعــات الصحــة والتعليــم وامليــاه
والبيئــة جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار والســبل الكفيلــة بالتغلــب عليهــا
بتضافــر جهــود الجميــع.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد خــال اللقــاء بمواقــف أبنــاء ومشــائخ ووجهــاء محافظــة
املحويــت يف مختلــف املنعطفــات التــي مــر بهــا الوطــن.
وأكــد أهميــة تضافــر جهــود الجميــع للتغلــب عــى التحديــات التــي فرضهــا العــدوان
والحصــار ،والعمــل عــى تعزيــز دور الســلطة املحليــة يف توفــر متطلبــات التنميــة
املحليــة واإلداريــة والخدمــات العامــة.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى أهميــة إضطــاع الجميــع بدورهــم
بمــا يســهم يف تعزيــز الصمــود يف مواجهــة العــدوان ورفــد جبهــات العــزة والــرف
بالرجــال والعتــاد وتســيري قوافــل الدعــم ألبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية
املرابطــن يف الجبهــات.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس اجلهاز املركزي للرقابة
واحملاسبة
[/30يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى خــال لقائــه اليــوم
رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة عــي العمــاد ،ســر العمــل يف الجهــاز
وخططــه للعــام الجــاري.
وتطــرق اللقــاء إىل ســر العمــل الرقابــي والــدور املنــاط بالجهــاز خاصــة خــال هذه
املرحلــة التــي يمــر بهــا الوطــن يف ظــل اســتمرار العــدوان والحصــار ،باإلضافــة إىل
تقييــم مســتوى األداء للفــرة املاضيــة وســبل تجــاوز نواحــي القصــور.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد دعــم املجلــس الســيايس األعــى ،للجهــاز املركــزي
للرقابــة بمــا يمكنــه مــن القيــام بــدوره يف مكافحــة الفســاد ،يف ظــل األوضــاع
الراهنــة جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار االقتصــادي.
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وشــدد عــى أهميــة تضافــر جهــود كافــة القطاعــات القانونيــة والقضائيــة
واالقتصاديــة ملكافحــة الفســاد وبمــا يســهم يف تنميــة اإليــرادات ورصف الحــد األدنــى
مــن مرتبــات املوظفــن.
فيمــا قــدم رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة خطــة اســتثنائية ملئــة يــوم
تضمنــت املعالجــات الداخليــة للجهــاز ممثلــة باحتياجــات الــكادر وتنميــة القــدرات
البرشيــة.
ولفــت إىل ســعي الجهــاز لتفعيــل األداء الرقابــي عــى مســتوى املؤسســات اإليراديــة
باإلضافــة إىل تحريــك بعــض امللفــات املحالــة إىل األجهــزة القضائيــة.
وأكــد العمــاد اســتعداد الجهــاز املركــزي تســخري كل طاقاتــه لالســتمرار يف العمــل
وتحســن األداء الرقابــي ..مثمنــا دعــم القيــادة السياســية للجهــاز وتمكينــه مــن أداء
مهامــه بشــفافية بمــا يضمــن وجــود تقاريــر تســتفيد منهــا الســلطات العليــا يف
محاربــة الفســاد.

الرئيس الصماد يلتقي وزير اخلارجية
[/30يناير ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم ،وزيــر الخارجيــة
املهنــدس هشــام رشف عبدالله.
ناقــش اللقــاء رســالة االتحــاد األوروبــي إىل رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مؤخــرا
والبــوادر اإليجابيــة للرســالة يف تعزيــز عالقــات التعــاون وتجــاوز التحديــات الراهنــة
التــي فرضهــا العــدوان والحصــار.
واســتعرض اللقــاء خطــط وزارة الخارجيــة للعــام الجــاري والســبل الكفيلة بتحســن
مســتوى األداء اإلداري والدبلومــايس يف ظــل املتغــرات عــى املســتوى اإلقليمــي والدويل.
وتطــرق اللقــاء إىل تداعيــات العــدوان ومــا يفرضــه مــن حصــار ســيايس ودبلومــايس
واقتصــادي منــذ مــا يقــارب ثــاث ســنوات ،والجوانــب املتعلقــة بتعزيــز األداء
الدبلومــايس للخارجيــة اليمنيــة بمــا يســهم يف إيصــال مظلوميــة الشــعب اليمنــي إىل
العالــم.
وأكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة دور وزارة الخارجيــة يف كــر الحصــار الســيايس
والدبلومــايس الــذي يفرضــه تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية عــى اليمــن.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل مسئويل برنامج الغذاء
واليونيسيف والصحة العاملية
[/04فرباير ]2018/صنعاء -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم يف صنعــاء
القائــم بأعمــال املنســق األنســاني واملديــر القطــري لربنامــج الغــذاء العاملــي لــدى
اليمــن ســتيفن اندرســون وممثلــة منظمــة اليونيســيف مريتشــيل ريالنيــو وممثــل
منظمــة الصحــة العامليــة نيفيــو ومديــر األوتشــا جــورج خــوري.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة املواضيــع املتصلــة باالحتياجــات اإلنســانية للشــعب
اليمنــي جــراء تفاقــم األوضــاع اإلنســانية جــراء العــدوان والحصــار ومــا يتطلــب
ذلــك مــن دور اســتثنائي وجهــود مــن قبــل املنظمــات الدوليــة العاملــة يف اليمــن
لتخفيــف معانــاة املواطنــن.
واســتعرض اللقــاء حجــم التحديــات اإلنســانية التــي تواجــه اليمــن جــراء العــدوان
ومــا يفرضــه مــن حصــار بــري وجــوي وبحــري ،وتداعياتــه الســلبية التي انعكســت
عــى حيــاة املواطنــن يف أمانــة العاصمــة واملحافظــات ويف املقدمــة األوضــاع املعيشــية
والصحيــة الصعبــة نتيجــة الحصــار وانقطــاع مرتبــات املوظفــن.
ويف اللقــاء ثمــن الرئيــس الصمــاد عاليــا مواقــف املنظمــات األمميــة والدوليــة العاملــة
يف املجــال اإلنســاني يف اليمــن وبقاءهــا إىل جانــب الشــعب اليمنــي يف محنتــه الراهنــة
لتخفيــف املعانــاة التــي فرضهــا العــدوان الســعودي األمريكــي.
وشــدد عــى رضورة التعــاون والتنســيق بــن الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة
واملنظمــات الدوليــة لتســهيل مهامهــا اإلنســانية وبمــا يمكنهــا مــن أداء أعمالهــا
وفــق معطيــات املرحلــة الراهنــة ..مشــرا إىل أن تدخــات املنظمــات األمميــة والدوليــة
ومســاعداتها كان لهــا األثــر البالــغ يف نفــوس أبنــاء الشــعب اليمنــي.
كمــا أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى الحــرص عــى تقديــم كافــة التســهيالت
الالزمــة للمنظمــات اإلنســانية بمــا يعــزز مــن أداء دورهــا يف تخفيــف معاناة الشــعب
اليمنــي يف ظــل اســتمرار العــدوان الــذي يرتكــب أبشــع الجرائــم بحــق الشــعب
اليمنــي منــذ مــا يقــارب ثــاث ســنوات.
ولفــت الرئيــس الصمــاد إىل مــا يرتكبــه العــدوان مــن مجــازر يوميــة يف صعــدة
وحجــة وعمــران والعاصمــة صنعــاء وتعــز وغريهــا مــن املحافظــات واســتهدافه
للبنيــة التحتيــة للشــعب اليمنــي ،وتداعيــات ذلــك عــى معيشــة املواطنــن وأوضاعهم
النفســية والصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة.
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فيمــا أشــار ممثلــو برنامــج الغــذاء العاملــي واليونيســيف والصحــة العامليــة إىل
املشــاريع التــي تنفذهــا املنظمــات والتــي تســتهدف تقديــم املســاعدات لليمنيــن
املترضريــن جــراء الحــرب والحصــار واألوضــاع الراهنــة.
وأكــدوا أهميــة تعزيــز جوانــب التنســيق وتقديــم التســهيالت للمنظمــات الدوليــة
العاملــة يف اليمــن بمــا يمكنهــا مــن أداء دورهــا وتقديــم املســاعدات اإلنســانية
واإلغاثيــة للشــعب اليمنــي ..معربــن عــن أملهــم يف أن يعــم الســام اليمــن وأن
تتوصــل األطــراف املختلفــة إىل حلــول ســلمية مرضيــة تكفــل الخــروج مــن األزمــة
الراهنة..حــر اللقــاء رئيســا دائرتــي الســلطة املحليــة بمكتــب رئاســة الجمهوريــة
قاســم الحوثــي والسياســية ســقاف الســقاف.

الرئيس الصماد يلتقي وزيري النقل والسياحة
[/05فرباير ]2018/صنعاء-سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــرا النقــل
زكريــا الشــامي والســياحة نــارص باقزقــوز.
جــرى خــال اللقــاء مصفوفة األنشــطة والربامــج الخاصــة بوزارتــي النقل والســياحة
وخطــة العمــل للعــام الجــاري واملعالجــات املمكنــة للصعوبــات التــي تواجــه قطاعي
النقــل والســياحة جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار.
واســتعرض اللقــاء تصعيــد تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية واإلمــارات
وإســتهدافه للمرافــق الســياحية واملناطــق األثريــة يف اليمــن ،ومــا يفرضــه مــن
حصــار بــري وبحــري وجــوي ،أثــر ســلبا عــى قطاعــي النقــل والســياحة وحــرم
خزينــة الدولــة مليــارات الــدوالرات.
وتطــرق اللقــاء إىل الجهــود التــي تبذلهــا وزارتــي النقــل والســياحة يف جوانــب
تحصيــل اإليــرادات مــن رشكــة الطــران والفنــادق واملطاعــم وبقيــة املنشــآت
الســياحية وبمــا يســهم يف تعزيــز التنميــة الســياحية.
وأكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة دور وزارتــي النقــل والســياحة يف التواصــل مــع
املنظمــات الدوليــة ذات العالقــة وحشــد الجهــود باتجــاه إيجــاد موقــف دويل مناهض
الســتهداف العــدوان للــراث اإلنســاني والثقــايف وتدمــر املرافق واملنشــآت الســياحية.
وأشــاد بصمــود العاملــن بوزارتــي النقــل والســياحة وحرصهمــا عــى أداء مهامهــم
بمســئولية رغــم اســتمرار العــدوان والحصــار.
وشــدد عــى رضورة إيجــاد البدائــل الكفيلــة بتفعيــل األداء بقطاعــي النقل والســياحة
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وتحصيــل اإليــرادات ..مؤكــدا دعــم املجلــس الســيايس األعــى ملصفوفــة األنشــطة
والربامــج التطويريــة لوزارتــي النقــل والســياحة خــال الفــرة املقبلــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يناقش مع وزير التعليم العايل خطة
الوزارة للعام اجلاري
[/05فرباير ]2018/صنعاء-سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليوم مــع وزيــر التعليم
العــايل والبحــث العلمــي حســن حــازب ،خطــة الــوزارة واملؤسســات التعليميــة وكــذا
أنشــطة الجامعــات الحكوميــة والخاصــة خــال العــام الجاري.
وتطــرق اللقــاء إىل الــدور املعــول عــى وزارة التعليــم العــايل يف تطويــر القــدرات
وتنميــة املهــارات للكــوادر البرشيــة يف مختلــف التخصصــات.
كمــا تطــرق إىل جهــود وزارة التعليــم العــايل يف الرتتيــب النعقــاد اللقــاءات عــى
مســتوى الجامعــات بهــدف الخــروج برؤيــة تكفــل تطويــر التعليــم العــايل وتســهم
يف تذليــل الصعوبــات التــي تواجــه إســتمرار التعليــم األكاديمــي يف مختلــف الكليــات
والجامعــات ومعالجــة املعوقــات وســب تجاوزهــا.
ويف اللقــاء شــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة اإلهتمــام بمتطلبــات
التعليــم األكاديمــي وتقديــم الدعــم الــازم الســتمرار تطويــره كونــه يعــد ركيــزة
أساســية للتنميــة البرشيــة واالقتصاديــة.
وأشــاد بالجهــود التــي تبذلهــا قيــادة وزارة التعليــم العايل والبحــث العلمــي وكوادرها
ودورهــم يف تجــاوز التحديــات الراهنــة ..مؤكــدا أهميــة مضاعفة تلــك الجهــود لتعزيز
مســتوى األداء وخاصــة يف ظــل إســتمرار العــدوان والحصــار وإســتهدافه للمنشــآت
التعليميــة ومؤسســات التعليــم العــايل.

الرئيس الصماد يلتقي حمافظ صنعاء
[/05فرباير ]2018/صنعاء-سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم محافظــة صنعــاء
حنــن محمــد قطينة.
ناقــش اللقــاء ،خطــط وبرامج الســلطة املحليــة والتنفيذيــة باملحافظــة للعــام الجاري
وســبل تعزيــز الجهــود لتحســن مســتوى األداء وخدمــة املجتمــع املحــي وخاصــة يف
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ظــل األوضــاع الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار.
واســتعرض اللقــاء األوضــاع يف املحافظــة وإحتياجاتهــا مــن الخدمــات العامــة وكــذا
تفعيــل خطــط تعزيــز اإليــرادات يف املحافظــة واملديريــات فضــا عــن تفعيــل الرقابــة
واإلرشاف عــى مهــام املكاتــب واألجهــزة الحكوميــة.
كمــا اســتعرض اللقــاء أوضــاع الســلطة املحليــة يف املحافظــة والصعوبــات التــي
تواجــه ســر العمــل وخاصــة يف الجوانــب الصحيــة وخدمــات امليــاه والــرف
الصحــي والطــرق وغريهــا مــن املشــاريع الخدميــة.
ويف اللقــاء أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة تضافــر الجهــود وتعزيــز
أداء الســلطة املحليــة والتنفيذيــة بمــا يخــدم املصلحــة العامــة وتقديــم الخدمــات
للمواطنــن.
وأشــار إىل أن اليمــن يمــر بمرحلــة حساســة ودقيقــة ،مــا يتطلــب تكامــل الجهــود
للتغلــب عــى التحديــات الراهنــة التــي فرضهــا العــدوان والحصــار منــذ مــا يقــارب
ثــاث ســنوات.
وأشــاد الرئيــس الصمــاد باملواقــف الوطنيــة ألبنــاء ومشــائخ وأعيــان ووجهــاء
محافظــة صنعــاء وأدوارهــم الفاعلــة يف مختلــف الظــروف واملراحــل ووقوفهــم إىل
جانــب الوطــن يف مواجهــة العــدوان وإفشــال مخططاتــه.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير الداخلية واملفتش العام
[/19فرباير ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر الداخليــة
اللــواء الركــن عبدالحكيــم املــاوري واملفتــش العــام بالــوزارة اللــواء إبراهيــم املؤيــد.
ناقــش اللقــاء مســتجدات األوضــاع األمنيــة يف أمانــة العاصمــة ومختلــف املحافظــات
وســبل تعزيــز جهــود األجهــزة األمنيــة يف الحفــاظ عــى األمــن واإلســتقرار وتعزيــز
الســكينة العامــة.
وتطــرق اللقــاء إىل مهــام الوحــدات األمنيــة عــى ضــوء خطــة وزارة الداخليــة للعــام
الجــاري واإلجــراءات الكفيلــة بتجــاوز الصعوبــات التــي تواجــه العمــل األمنــي
وخاصــة يف ظــل الظــروف الصعبــة واالســتثنائية التــي يمــر بهــا الوطــن جــراء
إســتمرار العــدوان والحصــار.
واســتعرض اللقــاء خطــط وبرامــج وزارة الداخليــة ووحداتهــا األمنيــة والنجاحــات
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التــي تحققهــا وحققتهــا خــال الفــرة املاضيــة يف ضبــط الجريمــة والحفــاظ عــى
األمــن العــام.
كمــا إســتعرض اللقــاء متطلبــات املؤسســة األمنيــة واحتياجــات منتســبيها وخاصــة
يف جوانــب التأهيــل والتدريــب وتطويــر القــدرات وتحســن أوضاعهــم بمــا يعــزز
مــن مســتوى األداء األمنــي ومواجهــة التحديــات التــي فرضهــا العــدوان.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد رضورة اضطــاع األجهــزة األمنيــة بدورهــا الوطنــي
واملســئول خــال هــذه املرحلــة الراهنــة يف الحفــاظ عــى األمــن واإلســتقرار وضبــط
الجريمــة ومحاســبة مرتكبيهــا.
وحــث عــى رسعــة اســتكمال عمليــة الدمــج ووضــع خطــة لعمــل الــوزارة خــال
األشــهر القادمــة بمــا يكفــل التغلــب عــى التحديــات األمنيــة.
وشــدد عــى رضورة التنســيق بــن الوحــدات األمنيــة لضبــط كل مــن تســول لــه
نفســه العبــث باألمــن واالســتقرار وإقــاق الســكينة العامــة للمجتمــع ..الفتــا إىل
رضورة تطويــر مســتوى األداء األمنــي وتعزيــز اليقظــة األمنيــة بمــا يتواكــب وحجــم
التحديــات الراهنــة.
وقــال «إن األوضــاع األمنيــة يف أمانــة العاصمــة ومختلــف املحافظــات تشــهد حالــة
أمنيــة مســتقرة بفضــل جهــود األجهــزة األمنيــة واللجــان الشــعبية وتعــاون املواطنني
بعكــس املحافظــات الواقعــة تحــت ســيطرة االحتــال التــي تشــهد حالــة أمنيــة غــر
مســتقرة».
كمــا أكــد أهميــة الــدور الــذي يقــع عــى عاتــق األجهــزة األمنيــة يف ظــل تصعيــد
العــدوان ومحاوالتــه شــق الصــف الوطنــي والجبهــة الداخليــة خدمــة لألجنــدة التــي
يســعى لهــا تحالــف العــدوان ومؤامرتــه القــذرة التــي تســتهدف النيــل مــن الوطــن
وأمنــه واســتقراره.

الرئيس الصماد يلتقي حمافظ إب
[/19فرباير ]2018/صنعاء  -سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم مــع محافــظ
إب عبــد الواحــد صــاح ،األوضــاع يف املحافظــة وإحتياجاتهــا مــن الخدمــات العامــة.
وتطــرق اللقــاء إىل املواضيــع املتصلــة بجوانــب التنميــة يف املحافظــة واملديريــات وكــذا
الصعوبــات التــي تواجــه العمــل املحــي والتنفيــذي وســبل التغلــب عليهــا بتضافــر
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جهــود الجميــع وخاصــة يف ظــل األوضــاع الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء
إســتمرار العــدوان.
ويف اللقــاء أشــاد الرئيــس الصمــاد بــدور قيــادة محافظــة إب يف تطبيــع األوضــاع
األمنيــة وتحقيــق االســتقرار والتكامــل يف األداء والحفــاظ عــى الســلم واألمــن
االجتماعيــن رغــم إســتهداف تحالــف العــدوان ملحافظــة إب ومحاوالتــه تمزيــق
النســيج االجتماعــي.
وأكــد الحــرص عــى تعميــق روح اإلخــاء بــن أبنــاء الوطــن الواحــد وأبنــاء إب
بصــورة خاصــة بمــا يســهم يف صــد محــاوالت العــدوان وأدواتــه الهادفــة النيــل مــن
الوطــن وأمنــه وإســتقراره.
فيمــا اســتعرض محافــظ إب األوضــاع يف املحافظــة وإحتياجاتهــا واإلجــراءات الكفيلــة
بتعزيــز األداء وتحســن الخدمــات ..الفتــا إىل الجهــود التــي تبذلهــا قيــادة املحافظــة
يف حــل الخالفــات بــن أبنــاء املجتمــع.
وأشــار إىل التحديــات التــي تواجــه املحافظــة جــراء اســتمرار النــزوح إليهــا ومــا
يشــكل ذلــك مــن ضغــط عــى الخدمــات العامــة يف املحافظــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة
الرئيسية للتعبئة العامة بوزارة الدفاع
[/19فرباير ]2018/صنعاء -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات
املســلحة اليــوم رئيــس وأعضــاء اللجنــة الرئيســية للتعبئــة العامــة بــوزارة الدفــاع
ورئاســة هيئــة األركان العامــة.
جــرى يف اللقــاء الــذي حــره وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي
ونائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء عــي املوشــكي ،مناقشــة مهــام اللجنــة
ومــا حققتــه مــن نجاحــات بشــأن فتــح بــاب القبــول للتجنيــد الطوعــي يف صفــوف
القــوات املســلحة للعــام 2018م.
واســتعرض اللقــاء الــروط التــي حددتهــا وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان
العامــة بخصــوص اإللتحــاق ونيــل رشف االنتســاب للقــوات املســلحة للدفــاع عــن
الوطــن ومواجهــة العــدوان.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة إضطــاع وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة
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األركان العامــة بالــدور املنــاط يف تســهيل إجــراءات انخــراط الشــباب يف صفــوف
القــوات املســلحة لرفــد جبهــات الــرف والبطولــة بالرجــال من املنتســبني للمؤسســة
العســكرية للدفــاع عــن الوطــن والتصــدي ملخططــات العــدوان.
وأشــار إىل الــدور املعــول عــى اللجنــة يف تبســيط إجــراءات القبــول للراغبــن
االنتســاب للجيــش وفقــا للــروط املحــددة بمــا يعــزز مــن الصمــود والثبــات يف
مواجهــة العــدوان.
وأشــاد بحالــة االنســجام والتفاهــم الكبــر يف وزارة الدفــاع ..وقــال « إن هذا االنســجام
كان لــه بالــغ األثــر يف األداء املتميــز للــوزارة واملؤسســات التابعــة لهــا وكذا يف سلســلة
العمــل وقــد انعكــس ذلــك التعــاون والتكاتــف علی امليــدان».
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة التنســيق بــن مختلــف
الوحــدات العســكرية لرفــع القــدرات القتاليــة للقــوات املســلحة ورفدهــا بمقومــات
البنــاء والتحديــث بمــا يمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا وتنفيــذ مهامهــا املناطــه بهــا
يف الســلم والحــرب.
ووجــه قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة بالعمــل عــى توفــر
اإلحتياجــات الرضوريــة للوحــدات العســكرية مــن املســتلزمات القتاليــة والفنيــة
واإلداريــة.
كمــا أكــد الرئيــس الصمــاد أن املرحلــة اليــوم تتطلــب مــن الجميــع حشــد الطاقــات
والحــرص علــی إعــادة تجميــع كافــة الوحــدات العســكرية واإلرتقــاء بأدائهــا وتفعيل
دورهــا بزخــم أكــر خصوصــا مــع تركيــز العــدو علــی اســتهداف هــذه املؤسســة
الشــامخة والرائــدة ليمهــد بذلــك الحتــال اليمــن وتفتيتــه.
وأضــاف « نحــن بحاجــة أيضــا إلــی حشــد طاقــات املجتمــع وتأهيــل وتدريــب أكــر
قــدر ممكــن مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي لرفــد الجيــش واللجــان الشــعبية ،فالشــعوب
دائمــا هــي مــن أهــم الركائــز األساســية يف مواجهــة وردع املحتلــن ولدينــا يف التاريخ
الحديــث والقديــم دروس كثــرة يف هــذا الجانــب».
وتابــع « نحــن نعمــل اليــوم علــی عــدد مــن اإلصالحــات االقتصاديــة التــي نأمــل
أنهــا ســتمكننا يف األشــهر القادمــة مــن دفــع املرتبــات أو جــزء منهــا بشــكل مســتمر
وتلبيــة بعــض املتطلبــات يف الحــدود املمكنــة».
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن املعركــة اليــوم مــع األعــداء تشــبه
معركــة األحــزاب يف تكالــب الطامعــن عــى اليمــن ،وقــال « لكــن النــر ســيأتي
بــإذن اللــه مــن حيــث ال يحتســبوا ومــا علينــا إال العمــل باألســباب».
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وأضــاف « ال نســتطيع تحديــد ســاعة النــر فذلــك بيــد اللــه وحــده والتحكــم
والســيطرة علــی جغرافيــا معينــة ال تحســم املعركــة وال يعــد مقياســا والنــر
مقــرون باملســؤولية والقيــام بهــا والتقصــر والتفريــط هــو الــذي يؤثــر وعلينــا بــذل
الجهــود والطاقــات التــي تؤهلنــا للنــر ومــا النــر إال صــر ســاعة».
وزيــر الدفــاع شــكر مــن جانبــه جهــود الرئيــس الصمــاد ودعمــه للمؤسســة
العســكرية ومواكبتــه املســتمرة ملــا يقــوم بــه الجيــش واللجــان الشــعبية يف الجبهــات
وتذليــل الصعــاب التــي يواجهونهــا وتوفــر إحتياجاتهــم يف معركتهــم املرشفــة يف
مقارعــة املحتلــن ومرتزقتهــم.
ونــوه بجهــود القيــادة السياســية والعســكرية عىل جهودهــا يف إعــادة اللحمــة وتعزيز
الوحــدة ولــم الصــف الوطنــي بــن رشائــح ومكونــات املجتمــع والــذي القــى نجاحــا
اســتثنائيا لــم يكــن أحــد يتوقعــه.

الرئيس الصماد يلتقي عدد من علماء الصوفية من خمتلف
احملافظات
[/25فرباير ]2018/صنعاء-سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم عــدد مــن علمــاء
الصوفيــة مــن مختلــف محافظــات الجمهوريــة.
جــرى خــال اللقــاء الــذي حرضه عضــو املجلــس الســيايس األعىل ســلطان الســامعي؛
مناقشــة األوضــاع عــى الســاحة الوطنيــة ومــا يتعــرض لــه اليمــن مــن عدوان غاشــم
وحصــار جائــر مــن قبــل تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية واإلمــارات بدعــم
أمريكــي بريطانــي.
وتطــرق اللقــاء إىل جهــود العلمــاء ودورهــم يف توضيــح حقيقــة مــا يتعــرض لــه
الشــعب اليمنــي مــن جرائــم ومجــازر ينــدى لهــا الجبــن منــذ مــا يقــارب ثــاث
ســنوات اســتهدف الحجــر والشــجر وأهلــك الحــرث والنســل وفاقــم مــن معانــاة
اليمنيــن وضاعــف مأســاتهم اإلنســانية.
ويف اللقــاء رحــب الرئيــس الصمــاد بهــذه الهامــات العلميــة الشــامخة يف هــذا اللقــاء
يف ظــل ظــروف صعبــة ..وقــال « مــا ســمعناه مــن كلمــات للعلمــاء األجــاء تشــد
العزائــم نحــو الهــدف الســامي الــذي نســعى مــن أجلــه وهــو إعــاء كلمــة اللــه
تعــاىل ونــرة الشــعب املســتضعف «.
وأضــاف « هــذه الكلمــات التــي ســمعناها تمثــل النمــوذج القرآنــي للــدور الــذي
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ينبغــي أن يكــون عليــه العالــم ،أي أن يف رســالة اإلبــاغ مــا يثــر اآلخريــن ضــد
العالــم فينبغــي أن يكــون مــن يحمــل العلــم وهــذه القيــم مــن النوعيــة التــي ال
تخــى أحــد إال اللــه «.
وتابــع «ســواء عــى مســتوى أداءه العلمــي أو عــى مســتوى املســجد أو عــى مســتوى
اإلرشــاد يف الصــاة ،أي أن الصــاة والصيــام والحــج والــزكاة إذا لــم يقــرن معهــا
الخشــية مــن اللــه وعــدم الخــوف مــن غــره جــل وعــا ســتضيع ،بــل قــد تســلط
هــذه يف ســبيل خدمــة أعــداء الديــن».
ولفــت إىل أهميــة رســالة املســجد وهــذا مــا ســمعناه مــن العلمــاء مــن كلمــات
أثلجــت الصــدور ..الفتــا إىل أن القــرآن الكريــم فيــه كل يشء نبــأ مــا قبلكــم وخــر
مــا بعدكــم.
وأكــد رضورة أن يكــون املنــر الدينــي محرابــا لقهــر أعــداء اللــه ..وقــال « عندمــا
يتقــدم اإلمــام ووراءه صــف كالبنيــان املرصــوص معنــاه إمــام يف محــراب ،أمــا
محــراب هــو األول مشــتق مــن كلمــة حــرب ،وهنــاك الكثــر ممــن حولــوا هــذه
املحاريــب إىل مكاســب تنــر الذعــر والخــوف والهلــع والرضــا باالستســام ألمــر
الواقــع بينمــا مــا ســمعناه مــن كلمــات ومــا نســمعه يف عمــوم املســاجد إال توحيــد
اللــه ،لذلــك هــذه خطــوة عظيمــة أن نــرى الجميــع كلهــم يتوحــدون عــى كلمــة
ســواء وهــو كالم اللــه ســبحانه وتعــاىل ومواجهــة أعــداءه».
وأشــار الرئيــس الصمــاد إىل رضورة تحــرك العلمــاء واملرشــدين كل مــن مكانــه
ويف منطقتــه خــال هــذه املرحلــة التــي نحتــاج إىل تنــوع الخطــاب وفــق التوجــه
القرآنــي ..وقــال « ال بــد أن نراعــي النقلــة يف املجتمعــات مــن خــال الخطــاب الدينــي
الــذي ينقــل اإلنســان إىل أن يصــل إىل املرحلــة التــي ينبغــي أن يصــل إليهــا «.
وأَضــاف « أنتــم أهــل اإلرشــاد ونحــن نخجــل يف أن نتحــدث يف هــذا الجانــب وأنتــم
أكثــر درايــة ومعرفــة ،لذلــك توحيــد الصفــوف والحفــاظ عــى الســلم االجتماعــي
مهــم جــدا ً يف هــذه املعركــة «.
وأكــد عــى خطــورة املرحلــة وحساســيتها ..وتابــع « نحــن يف مرحلــة خطــرة
وحساســة يجــب أن يتحمــل هــذا املجتمــع والشــعب وأن يكــون العلمــاء يف املقدمــة
لحمــل أرقــى درجــات الوعــي «.
ومــى قائــا « أنتــم أمــة تدعــون إىل الخــر وتنهــون عــن املنكــر ،ومــن أكــر
املنكــرات يف هــذا العــر أمريــكا والنظــام الســعودي هــم أم املنكــرات والفواحــش
فلنكــن أمــة تدعــوا إىل الخــر وتأمــر باملعــروف وتنهــى عــن املنكــر ال نســقط يف
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منكراتهــم وفضائحهــم «.
وأردف « إذا توحدنــا وأمرنــا باملعــروف ونهينــا عــن املنكــر وكنــا أمــة واحــدة فهنــا
ســتكون مواقفنــا يف الدنيــا تبيــض الوجــه وترفــع الــرأس ،وإذا تفرقنــا واختلفنــا
وتمزقنــا فســتكون مواقفنــا يف الدنيــا تســود الوجــه وتكــر الظهــر ،وهــذا يمثــل
ـن تَ َف َّر ُقــوا و ْ
قولــه تعــاىل» و ََل تَ ُكونُــوا َكا َّلذِيـ َ
َاختَ َل ُفــوا ِمــن بَعْ ـ ِد مَ ــا جَ اء َُه ـ ُم ا ْلبَيِّنَـ ُ
ـات
َ
َ
وَأُو َٰل ِئـ َك َلهُ ـ ْم عَ ـذَابٌ عَ ِظيـ ٌم يَـ ْو َم تَبْيَـ ُّ
ـض وُجُ ــو ٌه َوتَ ْسـ َو ُّد وُجُ ــو ٌه فأمَّ ــا ا َّلذِيـ َ
اسـ َود ْ
ـن ْ
َّت
وههُ ـ ْم أ َ َك َف ْرتُــم بَعْ ـ َد إِيمَ ا ِن ُك ـ ْم َفذُ ُ
وقــوا ا ْلعَ ـذَابَ ِبمَ ــا ُكنتُ ـ ْم تَ ْك ُف ـ ُر َ
وُجُ ُ
ون».
وأشــار إىل أن مــن يســروا عــى كتــاب اللــه ويعتصمــوا بــه ويأمــروا باملعــروف
وينهــوا عــن املنكــر ال يتفرقــوا وال يختلفــوا وتكــون مواقفهــم يف الدنيــا ترفــع الرأس..
واســتطرد « ومــن لــم يعتصــم بحبــل اللــه ســتكون مواقفهــم يف الدنيــا غــر مرشفــة
وســيحرشون يــوم القيامــة ووجوههــم ســوداء».
ولفــت إىل أن هــذا الصمــود والشــموخ واالنتصــارات والعــزة التــي ترفــع الــرأس هــي
نتيجــة توحــد اليمنيــن والــروح التــي يحملهــا أبنــاء الشــعب اليمنــي ويف مقدمتهــم
اآلبــاء والعلمــاء األجــاء مــن مختلــف املذاهــب.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن العالــم مذهــول مــن صمــود الشــعب
اليمنــي ..وقــال « العالــم مذهــول أمــام هــذا الصمــود الــذي قــل نظــره وال تســتطيع
ال أفضــل أكاديميــة عســكرية وال أرقــى وســائل اإلعــام وال وســائل التوجيــه املعنــوي
يف أي بلــد أن تعــزز هــذا الصمــود الــذي يحملــه أبنائنــا وأخوتنــا مــن القــوات
املســلحة واألمــن واللجــان الشــعبية والســبب هــو أننــا نســر يف الطريــق الصحيــح
« ..مشــرا إىل أن ذلــك يــدل عــى عظمــة النهــج الــذي انتهجــه الجميــع والعلمــاء
واملثقفــن كان لهــم الــدور األبــرز يف ترســيخه بــن أوســاط املجتمــع.
ولفــت إىل مــا تشــهده عــدن مــن فــوىض وجرائــم قتــل واغتيــاالت ولــم يســلم منهــا
أحــد ..وقــال « ليــس لديهــم مــروع وال توجــه حتى مــن أولئــك الذين هم محســوبني
عليهــم مــن الســنة مــن الصوفيــة هــم ال يرتكــون أحــد عــى حالــه يقتلــون الخطبــاء
وغريهــم ألنهــم ال يمتلكــون مــروع ،هــم جــاؤوا لينــروا الفــوىض ويقضــوا عــى
أبنــاء الشــعب اليمنــي».
ومــى بالقــول» عــاد األمريــكان يرفعــوا شــعارات زائفــة وكاذبــة أنهــم جــاؤوا
ليحــرروا النــاس والديمقراطيــة وبعديــن يقــول بــوش يف األخــر العــراق نمــوذج يف
الديمقراطيــة بعــد مليــون وثــاث مائــة ألــف قتيــل ،وهــذه الســعودية واإلمــارات هــم
أدوات أمريــكا ال يمثلــون يشء ،هــم أجبــن مــن أن يرتكبــوا مثــل هــذه الجرائــم أو أن
يتجــرؤوا ،فالدعــم والقــرار األمريكــي وغريهــم يقولــوا أنهــم يريــدوا تحريــر اليمــن
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هــا هــي عــدن نمــوذج للوضــع الــذي يريدونــه يف القتــل والتفجــر واالســتباحة
ويريــدون تعميــم ذلــك عــى بقيــة محافظــات الجمهوريــة».
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بجهــود رجــال األمــن يف فضــح مخططاتهم..
الفتــا إىل أن القيــم والوعــي الــذي يحملــه الشــعب اليمنــي لــن يســقط أمــام مؤامرتهم
وأن هــذا الوعــي والثقافــة التــي يحملهــا العلمــاء مــن مختلــف الطوائــف كفيلــة
بتحقيــق النــر.
وقــال « يف هــذه املرحلــة يجــب أن يكــون هنــاك توجــه كبــر لنــر الثقافــة وتعزيــز
الوعــي املجتمعــي بأهميــة وحــدة الصــف كــون العــدوان يحــاول نــر ثقافــة
البغــض والكراهيــة بــن أوســاط املجتمــع «.
وأكــد الحــرص عــى اللقــاء بكوكبــة مــن علمــاء الصوفيــة للتعبــر عــن االحــرام
والتقديــر واإلجــال لهــم ومواقفهــم والتعبــر عــن قربنــا منهــم ورضورة قربهــم منــا
يف مختلــف املراحــل واملنعطفــات.
وأضــاف « حتــى وإن كان اهتمــام النــاس بالجانــب األمنــي والعســكري كأولويــة
يف هــذه املرحلــة لكــن العلمــاء هــم قدوتنــا ويجــب أن يدلــوا برأيهــم ومشــورتهم
نســتأنس فيمــا يخــص توجهنــا يف املرحلــة ،وأي التزامــات لكــم نحــن مســتعدين
توجيــه الجهــات املعنيــة ســواء االعتنــاء بالجامعــة أو مــا يتعلــق باملســاجد أو غريهــا
«.
وتابــع « لدينــا مــن اإلمكانيــات املتاحــة التــي تمكننــا مــن العمــل باملمكــن وال نعدكــم
باملســتحيل لكــن أي يشء ممكــن أن يعــزز ،فهنــاك بعــض األمــور يمكــن أن يســهم
بهــا الجانــب الرســمي مــن أجــل دعــم هــذا التوجــه وهــذا الفكــر وهــذه الثقافــة «.
وشــدد عــى رضورة التحــرك يف هــذه املرحلــة ملواجهــة تصعيــد العــدوان وخاصــة
املرشــدين والعلمــاء وبمــا يعــزز مــن الصمــود والتحــدي يف مواجهــة العــدوان.
مــن جانبــه أشــار عضــو املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي إىل أن فعاليــات
الصوفيــن كانــت تقــام علنيــة وقــد حــرت الكثــر منهــا ..وقــال « لكــن عندمــا
جــاء التيــار الوهابــي منــذ الثمانينــات وحتــى اليــوم تــم إقصــاء الجميــع وعلــی
رأســهم الصوفيــة».
وأضــاف « يجــب أن نوحــد خطابنــا وخطبنــا لتجنيــب اليمــن الخالفــات والفتــن
وينبغــي أن تتجــه دعوتنــا لتعزيــز الجبهــات ولننطلــق جميعــا يف تحريــر مناطقنــا
املحتلــة مــن قبــل الســعودية واإلمــارات واألمريــكان».
فيمــا عــر علمــاء الصوفيــة عــن الشــكر والتقديــر لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى
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عــى دعوتــه لهــم والــذي يؤكــد الحــرص واإلهتمــام بالعلمــاء ودورهــم يف هــذه
املرحلــة الحساســة والدقيقــة «.
وأشــاروا إىل أنــه كان للصوفيــة ومشــائخها دور كبــر يف مواجهة الطغاة واملســتعمرين
علــی طــول تاريــخ اليمــن ،حيــث وقفــوا ضــد االحتــال اإلنجليــزي والعثمانــي
ووقفــوا ضــد الفكــر الوهابــي وكــذا ضــد العــدوان واإلحتــال عــى اليمــن وكان لهــم
دائمــا تحــرك ونشــاط يف توعيــة املجتمــع وتحصينــه مــن األفــكار املتطرفــة.
بــدوره قــال مفتــي محافظــة تعــز العالمــة ســهل بــن عقيــل» نحــن اليــوم كيمنيــن
نكتــب التاريــخ ويجــب علينــا كعلمــاء أن ننظــر للواقــع الــذي هــو خطــر وحســاس،
فالعالــم االســتعماري ينظــر إلينــا كمطمــع كبــر ويجــب أن نتحــرك مــن هــذا
املنطلــق يف مواجهــة املؤامــرات التــي تســتهدف اليمــن أرضــا وإنســانا «.
وأضــاف « يجــب أن نكــون صادقــن مــع اللــه ومــع النــاس وأن نتحــرر مــن
العبوديــة والخــوف مــن الظاملــن واملعتديــن « ..الفتــا إىل أن لــدى اليمــن الكثــر مــن
الثــروات والخــرات ولذلــك هــم يســتهدفوا الشــعب اليمنــي مــن أجــل ذلــك.
وأكــد العالمــة ســهل بــن عقيــل رضورة التحــرك والتحشــيد مــن أجــل الكرامــة
والعــزة ملواجهــة العــدوان الكونــي عــى الشــعباليمني ..معتــرا العلمــاء هــم لــب
املجتمــع ويجــب أن يعــروا عــن آالم وآمــال املجتمــع.
مــن جهتــه أشــار أحــد علمــاء الصوفيــة إىل أن الصوفيــة واجهــت حــرب اســتئصالية
مــن قبــل الفكــر الوهابــي الــذي كان يحكــم ..وقــال « إن الوهابيــة اســتولت علــی
املراكــز واملســاجد وحاربــت الصوفيــة حتــی يف مكاتــب األوقــاف التــي كانــت تتبــع
حــزب معــن ومنعــوا مــن إحيــاء فعالياتهــم وتأديــة شــعائرهم ودمــرت مزاراتهــم
وقبــور األوليــاء منهــم».
يف حــن أكــد أحــد العلمــاء رضورة استشــعار الجميــع للمســؤولية يف هــذه الظــروف
تجــاه األمــة والشــعب والوطــن ..وقــال « نحــن مســؤولون عــن الدفــاع عــن مصالــح
وقضايــا شــعبنا ومــن تخلــف عــن مســؤوليته فقــد خــان أمانتــه وبلــده ومــن لــم
يدافــع عــن دينــه وأهلــه وبلــده فلــن ينــال حريتــه وعزتــه وكرامتــه وســيذبح كمــا
تذبــح النعــاج».
وأضــاف «يجــب أن نقــوم بواجبنــا يف الحشــد نحــو الجبهــات فالخــوف مــن مواجهــة
األعــداء لــن يطيــل مــن أعمارنــا والفتنــة مــن مصائــب الديــن وليــس يف فقــد املــال
أو الرجــال بــل هــي يف ظهــور املنكــر والظلــم والعــدوان واإلحتــال مــن أعظــم
املنكــرات».
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وأشــار إىل أن مــن يظهــرون بلحــی طويلــة إنمــا هــي مخضبــة بدمــاء األطفــال
والنســاء واألبريــاء ومــن يقــل أن العــدوان جــاء بأمــر اللــه هــم الفتنــة واملنكــر بذاتــه
ومــن يقــل أن املعتديــن ومــا يقومــون بهــم مــن جرائــم وتدمــر بحــق الشــعب
اليمنــي وقتلهــم األطفــال والنســاء واألهــل وأن تحالــف العــدوان جــاء مــن أجــل
مصالــح اليمنيــن ،ليســوا بيمنيــن وال انتماءهــم لليمــن.
وقــال « لســنا بحاجــة ألن يأتــي البعــض ليجــدد إســامنا فنحــن ال نعبــد األصنــام وال
النــار وال غريهــا بــل هــم مــن يعبــدون الريــال والــدوالر والدرهــم».

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عدد من مشائخ بني احلارث
بأمانة العاصمة
[/03مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم عــدد من مشــائخ
بنــي الحــارث بأمانــة العاصمــة مــن مختلــف التكوينات السياســية.
ناقــش اللقــاء دور مشــائخ بنــي الحــارث والشــخصيات االجتماعيــة يف التعاطــي
مــع مجمــل التغــرات التــي يشــهدها اليمــن بصــورة عــام وأمانــة العاصمــة بشــكل
خــاص ال ســميا يف ظــل اســتمرار العــدوان والحصــار ومــا خلفــه ويخلفــه مــن
تداعيــات كارثيــة أثــرت بشــكل مبــارش عــى مســتوى حيــاة املواطــن اليوميــة.
ويف اللقــاء عــر الرئيــس الصمــاد عــن ســعادته بهــذا اللقــاء ..مشــيدا بــدور مشــائخ
وأبنــاء بنــي الحــارث ووقوفهــم إىل جانــب الوطــن يف مختلــف املراحــل وخاصــة هــذه
املرحلــة التــي يواجــه فيهــا الوطــن لعــدوان ســافر منــذ مــا يقــارب ثــاث ســنوات.
وقــال « نحــن حريصــون عــى إصــاح ذات البــن وتعزيــز تماســك الجبهــة الداخليــة
وخاصــة يف هــذه املرحلــة ،حتــى ال نــرك ألعــداء اليمــن ثغــرة أو مطمــع ،يتمكنــوا
مــن خاللهــا إعاقــة إنتصارنــا وتحقيــق مرامينــا يف الوصــول إىل يمــن آمــن ومســتقر
ومســتقل».
وأضــاف « نريــد أن نطــوي هــذه الصفحــة ومرحلــة الفتنــة ومــا نتــج عنهــا لنتفــرغ
بالكامــل ألهــم أولوياتنــا وهــي مواجهــة العــدوان وأنتــم تعرفــون أن هــذه مرحلــة
إســتثنائية وتحتــاج إىل رجــال ومواقــف إســتثنائية «.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة فتــح صفحــة جديــدة بعيــدا عــن
األحقــاد الشــخصية تجــاه بعضنــا البعــض وتجــاوز األخطــاء للوصــول إىل النــر
املــؤزر عــى الغــزاة واملعتديــن.
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وحــث الجميــع عــى تعزيــز التالحــم واإلصطفــاف ،بحيــث يكــون الجميــع كالبنيــان
املرصــوص يشــد بعضــه بعضــا باعتبــار ذلــك هــو الســاح األقــوى يف مواجهــة
العــدوان وتجــاوز كل التحديــات التــي يمــر بهــا الوطــن جــراء مــا تعــرض لــه
مــن عــدوان غاشــم عــى مــدى ثالثــة أعــوام بالتزامــن مــع حصــار شــامل طــال كل
املنافــذ الربيــة والبحريــة والجويــة.
فيمــا أشــار أمــن العاصمــة حمــود عبــاد إىل أن مشــائخ بنــي الحــارث لهــم أدوار
مرشفــة يف الوقــوف إىل جانــب الدولــة وســعيها لتجــاوز العــدوان وتداعياتــه الكارثيــة
مــن خــال التضحيــات التــي قدمهــا أبنــاء بنــي الحــارث يف مواجهــة العــدوان.
وقــال «ســنعمل كل مــا نســتطيع لتقديــم الخدمــات ملديريــة بنــي الحــارث مــن خالل
البــدء يف تشــغيل محطــة معالجــة ميــاه الــرف الصحــي عــى مــدار الســاعة ،كمــا
أنجزنــا إعــادة اإلنــارة يف بعــض الشــوارع ونطمــح يف اســتكمال إنــارة بقية الشــوارع
«.
وأكــد عبــاد أهميــة تضافــر الجهــود يف ســبيل الدفــاع عــن الوطــن ورفــد جبهــات
الــرف والبطولــة باملــال والرجــال والعتــاد لتعزيــز الصمــود يف مواجهــة العــدوان
وإفشــال مخططاتــه.
بدورهــم أكــد مشــائخ بنــي الحــارث وقوفهــم إىل جانــب الدولــة يف مختلــف الظــروف
وخاصــة يف هــذه املرحلــة الحاســمة التــي يتعــرض لهــا اليمــن لحــرب شــاملة طالــت
الحرث والنســل.
وأشــاروا إىل أن أبنــاء بنــي الحــارث ســيكونون يف مقدمــة الصفــوف تلبيــة لتوجيهــات
القيــادة السياســية ..مباركــن قــرار العفــو وإعــان التصالــح والتســامح بــن أبنــاء
اليمــن والــذي ســيكون لــه األثــر الكبــر يف االنتصــار عــى قــوى العــدوان وتحالفاتــه
ا ملشبوهه .
إىل ذلــك التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــدد مــن
مشــائخ بنــي الحــارث ومشــائخ صنعــاء بحضــور أمــن العاصمــة حمــود عبــاد.
اســتعرض اللقــاء األوضــاع التــي تمــر بهــا البــاد ومــا تتعــرض لــه مــن تدمــر
شــامل وحصــار خانــق طــال كل مقومــات الحيــاة منــذ مــا يقــارب ثــاث ســنوات
مــن قبــل تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية واإلمــارات ،وجهــود الدولــة يف التعاون
مــع أبنــاء اليمــن لتجــاوز هــذه املنحــة التــي أوصلــت البلــد إىل أكــر كارثــة إنســانية
عرفتهــا البرشيــة يف التاريــخ املعــارص.
ويف اللقــاء أعــرب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــن تقديــره ملشــائخ بنــي
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الحــارث ومشــائخ صنعــاء يف الوقــوف يف وجــه العــدوان منــذ الوهلــة األوىل لشــنه
عــدوان غــادر يف  26مــن مــارس 2015م والتــي ســتكمل الســنة الثالثــة خــال أيــام
قليلــة.
وأشــار إىل أن هــذا اللقــاءات مــع مختلــف املكونــات واملشــائخ والشــخصيات
االجتماعيــة تهــدف يف املقــام األوىل إىل بلــورة رؤى عمليــة قابلــة للتنفيــذ عــى الواقــع
يف إطــار املصالحــة الوطنيــة الشــاملة والتــي ال تســتثن أحــد مهمــا كانــت انتماءاتــه
السياســية والثقافيــة والفكريــة ،بمــا يســهم يف تعزيــز اإلخــاء والتســامي عــن
تداعيــات أحــداث ديســمرب.
وأكــد الرئيــس الصمــاد الحــرص عــى إصــاح ذات البــن وتعزيــز تماســك الجبهــة
الداخليــة ..وقــال « إن النــر ســيكون يف مصلحــة الجميــع كمــا أن الهزيمــة ال ســمح
اللــه ســتكون وبــال عــى كل أبنــاء اليمــن شــماله ورشقــه وجنوبــه وغربــه «.
وأضــاف « نريــد أن نطــوي أيــام الفتنــة وتداعياتهــا وااللتفــات إىل املســتقبل باعتباره
األهــم وهــو مــا يجــب أن نعمــل جميعــا مــن أجلــه ملــا فيــه مصلحــة أبناؤنــا «.
حــر اللقاءيــن خالــد املدانــي وعضــوا اللجنــة العامــة للمؤتمــر الشــعبي العــام
خالــد الرشيــف وناجــي جمعــان.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ عمران
[/03مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم محافــظ عمــران
الدكتــور فيصــل جعمــان.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع يف املحافظــة وســر العمــل اإلداري والتنفيــذي
ومســتوى االنضبــاط الوظيفــي يف مؤسســات الدولــة وكــذا خطــة الســلطة املحليــة
ومكاتبهــا باملحافظــة للعــام الجــاري ومــا تضمنتــه مــن برامــج تعــزز مــن الصمــود
يف مواجهــة العــدوان وإفشــال مخططاتــه.
واســتعرض اللقــاء برنامــج العمــل الــذي تنفــذه قيــادة املحافظــة والســلطة املحليــة
لتطويــر األداء وتفعيــل األنشــطة وتكامــل األدوار بــن املؤسســات الرســمية والســلطة
املحليــة والشــخصيات االجتماعيــة ملواجهــة التحديــات الراهنــة التــي فرضهــا العدوان
والحصار.
وتطــرق اللقــاء إىل الصعوبــات التــي تواجــه ســر العمــل يف ظــل اســتمرار العــدوان
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والحصــار املفــروض منــذ مــا يقــارب ثــاث ســنوات ،وكــذا جهــود الســلطة املحليــة
واملكاتــب ذات العالقــة يف التغلــب عــى تلــك الصعوبــات.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد رضورة تضافــر جهــود الجميــع خــال املرحلــة
الراهنــة مــن أجــل تجــاوز التحديــات الراهنــة والعمــل عــى تعزيــز األداء وبرامــج
التطويــر الفعــال لتحقيــق التنميــة املســتدامة يف مختلــف مناحــي الحيــاة باملحافظــة.
ونــوه بتضحيــات أبنــاء عمــران ومــا تقدمــه املحافظــة مــن أمثلــة حيــة يف مواجهــة
الغــزو واالحتــال والتصــدي للعــدوان يف مختلــف جبهــات الــرف والبطولة ..مشــيدا ً
بــدور أبنــاء املحافظــة وقبائلهــا يف رفــد الجبهــات وتقديــم الدعــم باملــال والرجــال
والعتــاد.
فيمــا اســتعرض محافــظ عمــران جهــود قيــادة املحافظــة والســلطة املحليــة واملكاتب
التنفيذيــة يف تجــاوز التحديــات جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار واســتهدافه
للمدنيــن وتدمــر املنشــآت العامــة وكــذا الطــرق والجســور بصــورة مســتمرة.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس هيئة األراضي واملساحة والتخطيط
العمراني
[/04مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم رئيــس الهيئــة
العامــة لــأرايض واملســاحة والتخطيــط العمرانــي القــايض أحمــد عبــد اللــه العزاني.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة ســر العمــل بالهيئــة ومســتوى األداء يف مختلــف
قطاعاتهــا وتفعيــل دور فــروع الهيئــة يف إعــداد املخططــات التفصيليــة للمــدن
الرئيســية.
واســتعرض اللقــاء خطــط وبرامــج الهيئــة خــال العــام الجــاري وتوجهاتهــا يف
إعــداد املخططــات العامــة وتحديثهــا للمــدن الرئيســية فضــاً عــن مشــاريعها يف
تســمية وترقيــم الشــوارع باملــدن الرئيســية.
وتطــرق اللقــاء إىل املواضيــع املتصلــة بتفعيــل الرقابــة عــى تنفيــذ املخططــات
بحســب قانــون إنشــاء الهيئــة وكــذا الصعوبــات التــي تواجــه عمــل الهيئــة
وقطاعاتهــا املختلفــة.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة تحســن مســتوى األداء يف الهيئــة والتغلــب
عــى الصعوبــات الراهنــة وتســهيل إجــراءات معامــات املواطنــن.
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وشــدد عــى أهميــة ايــاء املعامــات و شــكاوي املواطنــن أولويــة خاصــة والبــت يف
قضاياهــم وعــدم تأخريهــا ..مؤكــدا ً رضورة بــذل املزيــد مــن الجهــود لتطويــر عمــل
الهيئــة وتعزيــز مهامهــا يف إعــداد املخططــات ومواكبــة التطــورات يف هــذا الجانــب
بمــا يخــدم املصلحــة العامــة.
وحــث الرئيــس الصمــاد قيــادة الهيئــة والعاملــن فيهــا عــى العمــل بــروح الفريــق
الواحــد بمــا يمكــن الهيئــة مــن تعزيــز دورهــا يف الحفــاظ عــى أرايض وعقــارات
الدولــة و تنميــة اإليــرادات.
وأشــاد بصمــود العاملــن يف هيئــة األرايض ودورهــم يف تنفيــذ املهــام املوكلــة إليهــم
وخاصــة يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء اســتمرار العــدوان.
ودعــا رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل تعزيــز جوانــب التنســيق والتكامــل بــن
الهيئــة والجهــات ذات العالقــة لتنميــة اإليــرادات والحفــاظ عــى املــال العــام وأمــاك
وأرايض الدولــة.
حــر اللقــاء مستشــار رئيــس الهيئــة عبداإللــه أحمــد الكــراز ومديــر العالقــات
العامــة بالهيئــة خالــد املطــري.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي مشائخ بني احلارث بأمانة
العاصمة
[/07مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم عــدد من مشــائخ
ووجهــاء مديريــة بنــي الحــارث بحضــور أمــن العاصمــة حمــود عبــاد وذلــك يف
إطــار جهــود املصالحــة التــي تســعى القيــادة السياســية إىل تطبيقهــا عــى الواقــع.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد الحــرص عــى تطبيــع األوضــاع يف مناطــق مديريــة
بنــي الحــارث بالتعــاون مــع املشــائخ والوجهــاء الحريصــون عــى الوطــن وأهميــة
إغــاق كافــة املواضيــع وفتــح صفحــة جديــدة والعمــل معــا ملواجهــة العــدوان.
وأشــار إىل أهميــة هــذا اللقــاء ..وقــال « نرحــب بكــم جميعــا وفرصــة أن نلتقــي اليوم
مجــددا لتتويــج اللقــاءات الســابقة باعتبــاره خطــوة مهمــة نحــو املســتقبل الــذي
يتطلــع لــه كافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي العظيــم ،الــذي يواصــل تقديــم التضحيــات
والتصــدي للعــدوان وإفشــال مخططاتــه «.
وأضــاف « صحيــح أن األحــداث تركــت جــراح عميقــة لكننــا أمــام وضــع صعــب
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جــدا واســتثنائي ،يجــب تجــاوزه جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار الــذي طــال كل
مقومــات الحيــاة ولــم يســتثن مــن اإلبــادة والتدمــر منطقــة وال مواطــن ،فضــا عــن
أن فضيلــة التصالــح والتســامح ســمة إســامية جليلــة حــث عليهــا ديننــا اإلســامي
الحنيــف ديــن اإلخــاء واملحبــة الــذي آخــاء بــن املهاجريــن واألنصــار «.
وتابــع « كان لليمــن ريــادة يف هــذا املجــال ويف جوانــب أخــرى ومنهــا نــر اإلســام
يف أصقــاع املعمــورة وخاصــة رشق آســيا ،معتمديــن ليــس عــى القــوة والعنــف وال
الغطرســة ،بــل عــى القيــم التــي اســتلهموها مــن كتــاب اللــه عــز وجــل ومارســوها
بوعــي إنســاني وهــو مــا مكنهــم مــن إقنــاع اآلخريــن بفضيلــة اإلســام ،ألنــه مــن
غــر الطبيعــي أن ندعــو اآلخريــن إىل أن يتمثلــوا قيــم اإلســام ونحــن لــم نجســدها
عــى واقعنــا مــن خــال حــل مشــاكلنا وقضايــا املختلفــة «.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن هــذا اللقــاء يجــب أن ننطلــق منــه
نحــو املســتقبل ..داعيــا مــن يقفــون يف صــف العــدوان العــودة إىل الصــف الوطنــي
لتوحيــد الكلمــة والتصالــح بــن أبنــاء البلــد الواحــد.
ومــى قائــا « لكــن بقــاء الوضــع بهــذا الشــكل مهمــا كان حجــم الجــراح ال
نســتطيع التحــرك لدعــوة اآلخريــن لــرك العــدوان ،ألنهــم ســيقولون تصالحــوا أوال
وكمــا اتفقتــم ســنأتي «.
وخاطــب الحارضيــن « أنتــم مشــائخ وآبــاء الشــهداء مــن كل األطــراف تقدمــون
رســالة عظيمــة بهــذا العمــل وهــذا يعجــل بســاعة الفــرج والحســم « ..معتــرا هــذا
اللقــاء قاعــدة لإلنطــاق يف بقيــة املديريــات واملحافظــات التــي حصــل فيهــا بعــض
التباينــات بســبب األحــداث األخــرة لتجاوزهــا وطــي صفحتهــا إىل األبــد والتحــرك
ملواجهــة العــدوان بــكل شــموخ وعــزة وإبــاء.
واســتطرد « لــن نقــول أكثــر ممــا قلنــاه يف اللقاءيــن الســابقني لكــن هــذا اللقــاء
يأتــي مواصلــة لجهــود جمــع الكلمــة ولــم الصفــوف وتضميــد الجــراح بشــكل
نهائــي وســتكونون نمــوذج راقــي لبقيــة القبائــل واملحافظــات واملناطــق يف نــر
وتثبيــت الســلم اإلجتماعــي «.
ووجــه الرئيــس الصمــاد أمــن العاصمــة بمتابعــة الوضــع عــن كثــب وإعــداد برامــج
للجميــع ســواء مــا يتعلــق بمواجهــة العــدوان أو مــا يتعلــق بالتنميــة يف مديريــة
بنــي الحــارث وبســط األمــن واإلســتقرار بمســاهمة الجميــع وبمــا يخــدم املصلحــة
العامــة.
وقــال « قيــادة أمانــة العاصمــة معنيــة بمتابعــة األجهــزة القضائيــة والنيابــة يف مــا
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يتعلــق بالقضايــا الجنائيــة ،بحيــث ال نفتــح ثغــرة ألي كان ليأخــذ حقــه بيــده بعيــدا
عــن القضــاء أو نفتــح ثغــرة للعــدو ليســتغل بعــض القضايــا «.
وأضــاف « مــن لديــه مطلــب علــی صاحبــه حتــى لــو كان بيننــا مــا بيننــا فليذهــب
ليطلبــه مــن القضــاء أو مــن النيابــة حتــى ال يحــس أحــد أنهــا مقاضــاة أغــراض أو
تصفيــة حســابات مــن املــايض أو تأتــي بعــض القضايــا بأثــر رجعــي مــن املــايض،
يجــب أن نمثــل الدولــة والوطــن بشــكل يليــق ونبقــی جميعــا أخــوة ،بحيــث نكــون
أكــر مــن كل الجــراح».
وأشــاد بالــدور الــذي بذلتــه بعــض الشــخصيات حتــى مــن خــارج قبيلــة بنــي
الحــارث يف تقريــب وجهــات النظــر ومللمــة الجــراح.
واختتــم الرئيــس الصمــاد كلمتــه بالقــول «الحمدللــه انتهــت املشــاكل والتباينــات
وســنعود للبنــاء ومواجهــة العــدوان وتثبيــت حالــة األمــن واالســتقرار التــي ينعــم
بهــا الشــعب اليمنــي».
مــن جانبــه نــوه أمــن العاصمــة بحــرص رئيــس املجلــس الســيايس األعــى علــی
تعزيــز مبــدأ اإلخــاء وخلــق حالــة مــن التالحــم الوطنــي مــن أجــل تفويــت الفرصــة
أمــام األعــداء الذيــن يعملــون علــی إثــارة الخالفــات ويســعون إلــی شــق الصــف
الوطنــي والجبهــة الداخليــة.
وثمــن عاليــا دور القيــادة السياســية يف لــم شــمل القبيلــة واألرسة واملجتمــع ليتجــه
الجميــع ويتفــرغ نحــو مواجهــة العــدوان.
فيمــا تقــدم مشــائخ بنــي الحــارث بالشــكر للســيد عبــد امللــك الحوثــي واألخ رئيــس
املجلــس الســيايس األعــى وأمــن العاصمــة علــی جهودهــم الكبــرة يف هــذا الجانــب.
وعــروا عــن األســف ملــا حــدث خــال الفــرة املاضيــة ..الفتــن إىل أن الجميــع
أبنــاء بلــد واحــد وأهــل وأخــوة يف مواجهــة العــدوان الــذي يســتهدف اليمــن أرضــا
وإنســانا.
واعتربوا هذا اللقاء يمثل صفعة للعدو ومؤامراته.
بــدوره أكــد أحــد مشــائخ بنــي الحــارث أن الجميــع أخــوة ومــا حصــل حصــل والبــد
مــن فتــح صفحــة جديــدة والتوجه نحــو العــدوان.
وقــال «هــذا وطننــا جميعــا ويجــب أن نتعــاون للدفــاع عنــه وحمايتــه وعــى املشــائخ
قبــل الجميــع دعــم الجبهــات بــكل مــا نســتطيع مــن املــال والرجــال والعتــاد «.
وأشــار إىل أن الجيــش واللجــان الشــعبية يتقدمــون جبهــات الــرف والبطولــة ومــا
علينــا إال تعزيــز جهودهــم ورفــد الجبهــات بمــا تحتاجــه.
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حــر اللقــاء عضــو اللجنــة العامــة للمؤتمــر الشــعبي العــام الشــيخ خالــد الرشيــف
وقائــد املنطقــة العســكرية السادســة محمــد الحــاوري وكيــل أمانــة العاصمة الشــيخ
يحيــى جميــل ووكيــل محافظــة صنعــاء الشــيخ يحيــى جمعــان وعــدد مــن املشــائخ
والوجهاء.

الرئيس الصماد يلتقي عدد من القيادات النسوية
[/17مارس ]2018/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم عــدد مــن
القيــادات النســوية بحضــور وزيــرة الدولــة رئيســة اللجنــة الوطنيــة للمــرأة رضيــة
راوح وعضــو املجلــس الســيايس ألنصــار اللــه حليمــة جحــاف.
وخالل اللقاء ألقى الرئيس الصماد كلمة فيما ييل نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد للــه رب العاملــن ،وصــى اللــه وســلم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه الطاهرين،
نرحــب بكــن جميعـا ً وأهال وســهال
وهــذا اللقــاء أعتــره مهــم جــدا ً يف ضــل هــذه الظــروف االســتثنائية والحساســة
التــي ربّمــا رصفــت أغلــب أولوياتنــا يف اتجــاه تعزيــز الصمــود يف الجبهــات ،ولكــن
ّ
الحساســة والخطــرة واملســؤولية عــى الجميــع.
ال زال الوقــت أداء يف هــذه املرحلــة
املــرأة اليمنيــة ربمــا يف العــدوان أثبتــت أنهــا النمــوذج األرقــى واألنصــع عىل مســتوى
تاريــخ البرشيــة ،يف ثباتهــا ،يف صمودهــا ،يف عزتهــا ،يف إبائهــا ،ال ينكــر هــذا الــدور
إال جاحد..ونحــن رغــم ظــروف العــدوان لــم نغفــل هــذا الجانــب حتــى وإن كان
هنــاك الكثــر مــن املالحظــات إال ّ أن املــرأة اليمينــة شــاركت وبقــوة يف هــذه الجوانــب
الرســمية ،يف الحــوارات ويف غريهــا.
وكان لهــا –أيضــاً -دور يف تشــكيل الحكومــة ،ونحــن نعــرف أن املســؤولية ملقــاة
عــى الجميــع يف هــذه املرحلــة ،وقــد تختلــف األدوار حتــى داخــل فئــة الرجــال ،أو
داخــل فئــة النســاء نفســها.
فقــط هنــاك اختــاف يف األدوار -إن صــح التعبــر -ليــس معنــى ذلــك :أن هــذا
الطــرف يقــوم بالــدور األســايس ،إنمــا ربمــا هنــا يكــون الــدور أكثــر مــن هنــاك،
وإال فاملســؤولية ملقــاة عــى عواتــق الجميــع ،خاصــة وأن الجميــع مســتهدفون يف
إطــار االســتهداف املمنهــج لإلمــة.
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فاملــراءة تعرضــت للكثــر مــن املجــازر عــى وجــه الخصــوص ،ومــا عــرس «ســنبان»
و «أرحــب» وغريهــا مــن املجــازر التــي اســتهدفت املــرأة بشــكل أســايس ،واســتهداف
ممنهــج حتــى يــدرك الجميــع أنهــم ال يفرقــون بــن الرجــل واملــرأة ،وال الطفــل وال
الشــاب وال الكهــل.
الجميــع مســتهدفون يف هــذا العــدوان الســتئصال هــذا الشــعب الــذي يحمــل
الكثــر مــن القيــم التــي لــو بــرزت كنمــوذج يف املنطقــة سـتُحرجُ األنظمــة املتخلفــة
والرجعيــة يف الخليــج العربــي.
هــذا هــو الســبب عندمــا بــرزت الديمقراطيــة وعندمــا بــرز دور املــرأة يف اليمــن كان
يشء مزعــج لهــم جــداً ،لــو بــرز هــذا النمــوذج يف املنطقــة لــكان مزعــج ومحــرج
ألنظمــة الخليــج التــي تمنــع عــى مســتوى قيــادة الســيارة وهــم اآلن يتباهــون ألنهــم
دخلــوا يف هــذا املــروع.
نحــن فينــا الوزيــرة ،فينــا مــن تقــود الســيارة ،فينــا مــن تقــود األمــة ،فينــا مَ ـ ْ
ـن
قــادة الرجــا َل يف مرحلــة مــن املراحــل يف تاريــخ اليمــن كـــ «بلقيــس» أيضـا ً «الدولــة
الصليحيــة» ويف غريهــا.
بينمــا دول الخليــج يتباهــون أنهــم ســمحوا بــأن تقــود املــرأة الســيارة وهــم األنظمــة
املتخلفــة التــي تســتهدف هــذه الحضــارة وهــذه القيم.
املــرأة ربمــا اســتهدفت عــى املســتوى العاملــي واإلقليمــي واملحــي ،فاالســتعمار ودول
االســتكبار كلهــم رشكاء يف االســتهداف املمنهــج للمــرأة ولدورهــا.
األنظمــة املتخلفــة كانــت –أيضــاً -مســاهمة يف مظلوميــة املــرأة ،والتهميــش مــن
دورهــا ،والتقليــل مــن دورهــا األســايس ،وكذلــك بعــض «فقهــاء الديــن» -أيض ـاً-
والتحريــف املمنهــج لكثــر مــن املفاهيــم القرآنيــة أســهمت بشــكل أســايس ،وكذلــك
ثقافــة الجهــل والتخلــف يف كثــر مــن املجتمعــات؛ لذلــك مــا يفعلــه الغربيــون هــو
ألنهــم يعرفــون أهميــة دور املــرأة أكثــر منّــا ،دور املــرأة يف بنــاء املجتمعــات ويف
مواجهــة الطغيــان.
لذلــك اســتهدفوها اســتهدافا ً ممنهج ـا ً مــن خــال :انحــال القيــم واألخــاق التــي
عملــوا عــى اســتهداف كرامــة املــرأة وتكريمهــا.
ويف القــران الكريــم الكثــر مــن األمثلــة التــي تثبــت أن املــرأة كان دورهــا أســايس
أكثــر مــن الرجــل يف تقويــض الطغيــان ،وتقويــض االســتكبار كمــا تحــدث اللــه
ســبحانه وتعــاىل يف ســورة القصــص عندمــا قــال :إ ِ َّن فِ ْرعَ ـو َْن عَ ـ َ
ـا ِف ْال َ ْر ِض وَجَ عَ ـ َل
طائ َِفـ ً
أ َ ْه َلهَ ــا ِشـيَعً ا ي َْسـتَ ْضعِ ُ
ف َ
ـة مِّ نْهُ ـ ْم يُذَبِّــحُ أَبْنَاء َُهـ ْم َوي َْسـتَحْ ِيي ن َِســاء َُه ْم ۚ إِن َّـ ُه َك َ
ان
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ـن ا ْلم ُْف ِس ـد َ
ِمـ َ
ِين.
يعنــي :وصــل إىل قمــة الطغيــان مثــل مــا وصلــت أمريــكا اآلن ،علــت يف األرض ،جعلت
أهلهــا شــيعً ا وطوائــف ودول ،وذبحــت أبنــاء األمــة وانتهكــت الرجــال والنســاء ،زادت
عــى فرعون.
َ
َ
اســتُ ْضعِ ُفوا ِف ْال َ ْر ِض َونَجْ عَ َلهُ ــ ْم أئِمَّ ً
ُــن عَ َ
قــال اللــهَ :ون ُ ِريــ ُد أن نَّم َّ
ــى ا َّلذ َ
ِيــن ْ
ــة
َونَجْ عَ َلهُ ــ ُم ا ْلو َِارثِــ َ
ن.
نفــس القضيــة :مــن هــو أول مــن اشــتغل ضــد فرعــون؟ امــرأة ،قــال اللــه) :
ـه َفأ َ ْلقِ يـ ِ
ـت عَ َليْـ ِ
ـوس أ َ ْن أ َ ْر ِضعِ يـ ِ
ـه ۖ َف ـ ِإذَا خِ ْفـ ِ
ـاف و ََل
ـه ِف ا ْليَ ـ ِّم و ََل تَ َخـ ِ
وَأَوْحَ يْنَــا إ ِ َل ٰ أ ُ ِّم ُمـ َ ٰ
ـن ا ْل ُم ْر َس ـ ِل َ
تَحْ َز ِنــي ۖ إِنَّــا َرادُّو ُه إ ِ َليْــكِ وَجَ اعِ لُــو ُه ِمـ َ
ني(( ) مــن هــو ثانــي مــن اشــتغل
ضــد فرعــون؟ امــرأة ) ،و ََقا َلـ ِ
ـى
ـن ِّل َو َلـ َك ۖ َل تَ ْقتُلُــو ُه عَ ـ َ ٰ
ـت امْ ـ َرأ َ ُت فِ ْرعَ ـو َْن ُقـ َّر ُت عَ ـ ْ ٍ
أَن ي َ
َنفعَ نَــا أ َ ْو نَتَّخِ ـذَ ُه َو َل ـدًا و َُه ـ ْم َل ي َْشــعُ ُر َ
ون(( ).
مــن ثالــث مــن أشــتغل ضــد فرعــون؟ امــرأة ،وال قــد بــه وال رجّ ــال بيشــتغل وهــن
بــدأن مــن نقطــة الصفــر لتقويــض هــذا الطغيــان الكبــر الــذي حــل يف ذلــك
العــر ،وهــو الطغيــان فرعــون ،مــن هــو الرابــع الــذي اشــتغل؟ امــرأة ،قــال
تعــاىلَ :
ـي عَ ـ َ
)فجَ ا َءتْــ ُه إِحْ د ُ
اســتِحْ يَا ٍء َقا َلـ ْ
َاهمَ ــا تَمْ ـ ِ
ـى ْ
ـت إ ِ َّن أ َ ِبــي يَدْعُ ــو َك ِليَجْ ِزيَــ َك
أَجْ ـ َر مَ ــا َسـ َ
ـقي َْت َلنَــا ۚ(( ) مــن خامــس مــن اشــتغل؟ امــرأة ،يقــول اللــه تعــاىل) :
ـويُّ ْال َ ِمــ ُ
ـت إِحْ د ُ
َقا َلـ ْ
َاهمَ ــا يَــا أَبَـ ِ
ـت ْ
ـن ْ
ن( ( ).
اســتَأ ْ ِج ْر ُه ۖ إ ِ َّن َخـ ْ َ
اســتَأْجَ ْر َت ا ْل َقـ ِ
ـر مَ ـ ِ
لذلــك هــم يســتفيدون مــن التاريــخ يف اســتهداف املــرأة ،اســتهداف ممنهــج يف هــذه
املرحلــة؛ ألنهــم يعرفــون أنهــم قــد وصلــوا إىل مرحلــة مــن الطغيــان واالســتكبار ،أذن
اللــه أن يــزول طغيانهــم وســيكون دور كبــر للمــرأة املســلمة إلزالــة هــذا الطغيــان
ً
ـتهدافا ممنهجً ــا ممتـدًا مــن هنــاك إىل هنــا.
عــن كاهــل األمــة ،فهــم يســتهدفونها اسـ
كذلــك األنظمــة مثــل مــا تحدثــت األخــت الوزيــرة ،األنظمــة العربيــة املتخلفــة كان
لهــا دور أســايس لجعــل املــرأة للمزايــدة يف املحطــات االنتخابيــة ،وكثــر مــن الفقهــاء
أيضـاً -كان لهــم دور كبــر يف التقليــل مــن هــذا الــدور وهــذا الشــأن عندمــا ح ّرفــوابعــض املفاهيــم القرآنيــة ،وأعطــوا للعــدوان وللغــرب وللخــارج ولالســتعمار مــادة
إعالميــة يســتطيعون مــن خاللهــا أن ينفــذوا إىل أهــم رشيحــة يف املجتمــع تمثــل
نصــف املجتمــع وتحتــك بجميــع الرشائــح مــن األوالد يف املدرســة ويف كل مــكان،
واســتطاعوا أن ينفــذوا منهــا ليعقــدوا نصــف املجتمــع عــى النصــف اآلخــر.
بســبب ثقافــة كانــت :التخلــف ،والجهــل الــذي عــم يف املجتمعــات ،الجاهليــة ،فجــاء
ليكــرم املــرأة وينقلهــا إىل مســتوى عظيــم جــداً ،بــل حتــى مــن يتحــدث عــن أن مالها
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إال نصــف رجــل ،هــذا تحريــف ملفاهيــم القــرآن والقــرآن يقــول ) :ي ِ
ُوصي ُكـ ُم ال َّلـ ُه ِف
ـر ِمث ْـ ُل حَ ـ ِّ
ـن (.
ظ ْالُنثَيَـ ْ ِ
أَو َْلدِ ُكـ ْم ۖ لِلذَّ َكـ ِ
لــم يتحــدث باللفظــة التــي تحــدث بهــا الفقهــاء نصــف رجــال قــال :حــظ االنثيــن،
فقــط مســؤولية؛ ألن مســؤولية الرجــل تتطلــب إنفــاق أكثــر مــن مســؤولية املــرأة.
جــاء املســلمون ليغفلــوا هــذه الجوانــب؛ ليعطــوا للغــرب مــادة إعالميــة يســتطيعون
مــن خاللهــا أن ينفــذوا ليعقــدوا املــرأة عــى الرجــل.
نحــن أمــة واحــدة ،أمــة القــران ،أمــة محمــد صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم،
نحمــل مــن الثقافــة والقيــم مــا يجعلنــا خــر أمــة أخرجــت للنــاس ،أمــة متماســكة،
كل واحــد يعمــل فيهــا بالــدور الــذي أراده اللــه ســبحانه وتعــاىل.
لذلــك لــو نقــارن بــن التكريــم الــذي منحــه اللــه ومنحــه «القــران الكريــم» للمــرأة
وبــن مــا يحــاول الغــرب أن يبثــه لينفــذوا إىل هــذه الفئــة الهامــة والرشيحــة املهمــة
جــداً ،لوجدنــا حجــم االمتهــان الــذي يمتهنــون املــرأة ،حتــى أنهــم يســلبونها اســمها
عندمــا تنتقــل إىل أرسة الــزوج.
يف مريــم ،يف امــرة فرعــون ،يف كثــر مــن النمــاذج يف القــران الكريــم ،ويف حــال
ســقطت املــرأة يف وحــل الرذيلــة ويف وحــل االنحــال هــي خطــرة جــداً ،وســتكون
خطورتهــا أيض ـا ً أشــد مــن الرجــال؛ لذلــك هــم يعرفــون هــذا الــيء ،يف مرحلــة
فرعــون هـ ّ
ـن مــن قوضــن ملــك فرعــون ،وملــك هــذا الطاغيــة ،ويف عــر يوســف
هـ ّ
ـن مــن أوصلــن يوســف إىل غياهــب الســجن.
لذلــك الغــرب يشــتغلوا شــغل كبــر عــى هــذه الفئــة ،ويجــب أن نكــون بمســتوى
املســؤولية وبمســتوى التحــدي.
كيــف نعمــل؟ نعمــل عــى تالحــم الشــعب ،وعــى أن يفهــم الجميــع أننــا جميعــا ً
مســؤولون وقــد تختلــف أدوارنــا فقــط ،وإال فالجميــع يف إطــار املســؤولية يتحمــل
املســؤولية أمــام اللــه ســبحانه وتعــاىل ،وعــى ضــوء املســؤولية هنــاك الحقــوق
والواجبــات التــي ينبغــي أن نتحــدث فيهــا.
نحــن عــى مســتوى املراحــل نؤكــد أننــا ال نُغفِ ــل هــذا الجانــب ،بــل هــو دور أســايس
عندنــا ،برغــم ظــروف العــدوان وصعوبتهــا ،إال أن املــرأة كانــت حــارضة وبقــوة جــدا ً
يف هــذه املرحلــة.
هــم يجعلــون تلــك مــادة إعالميــة لينفــذوا مــن خاللهــا إىل املجتمعــات ،وبهــذا نؤكــد،
أن مــا قامــت بــه املــرآة اليمنيــة هــو دور أســايس ومثــايل ونمــوذج يحتــذى بــه عــى
مســتوى العالــم بشــكل عــام.
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هنــاك الكثــر مــن مصــادر الدخــل ،وهنــاك الكثــر ممــن يعولــون الكثــر مــن األرس
فقــدوا خــال هــذا العــدوان فتحملــت املــرأة العــبء األكــر يف مواجهــة الظــروف
الصعبــة يف ظــل هــذا العــدوان الغاشــم.
كذلــك التعليــم ومــا حصــل مــن تــردي لكثــر مــن املؤسســات التعليميــة بســبب
غيــاب الدعــم وغيــاب الرواتــب والــذي نتألــم ونشــعر بذلــك ،ونعمــل كل مــا بوســعنا
مــن أجــل أن نوفــر الحــد األدنــى ،وأيضـا ً مــن أجــل عىس ولعــل الوصــول إىل الســام
لكــن ال ســبيل.
انظــروا إىل وضــع املــرأة يف مناطــق ســيطرة االحتــال ،هــل معنى ذلــك أنهــم أعطوها
رغــد العيــش ،وأنهــم وصلــوا إىل نمــوذج يتباهــا بــه مــن هــذا النمــوذج ،لكــي يطبــق
عندنــا يف صنعــاء؟..ال ..داعــش تقتلهــم يف الســيارات الرجــل مــع زوجتــه ،انتهــاك
الكرامــات وخــوف ،وبإمــكان األخــوات أن يتواصلــن بمــن يعرفــن هنــاك لتعرفــن مــا
يحصــل هنــاك.
مــن أتــى بهــذا املــروع هــي األنظمــة الرجعيــة واملتخلفــة يف «الخليــج العربــي»
التــي الزالــت فقــط تخــدم أجنــدة الخــارج وأجنــدة الغــرب.
لذلــك ال تُقيِّمــوا أداءنــا أو وضعنــا أو نظرتنــا لهــذا املوضــوع خــال العــدوان ،ربمــا
أولويــة العــدوان رصفــت جـ ّل االهتمــام للمواجهــة والســام ،ومــا تحدثــت بــه بعــض
األخــوات لســنا غافلــن ،نحــن نرســل الوفــود بعــد الوفــود عــى ولعــل.
ولكــن عدونــا متخلــف ورجعــي ،نحــن قدّمنــا الكثــر مــن املبــادرات ،وال زلنــا نقــدم،
لكــن متــى مــا وجدنــا النيــة لديهــم؛ ألن القــرار ليــس بأيديهــم؛ ألن قرارهــم بأيــدي
األمريــكان وبأيــدي الغربيــن ،فقــط هــم ينفــذون أجنــدة ،وكذلــك املرتزقــة عندنــا.
بالنســبة لــأرسى :تعرفــون أننــا قــد ش ـ ّكلنا هيئــة لــأرسى لخصوصيــة املوضــوع
وأهميتــه وإنســانيته ،ونتألــم عــى الكثــر ،ونشــكر الــدور الــذي تقــوم بــه األخــوات
يف هــذا املجــال ،ومســتعدون لدعمهــن إن شــاء اللــه.
لكــن تعرفــوا أن بعــض األرسى باعوهــم مــن الســعودية واإلمــارات ،يعنــي :عندمــا
يكــون معــك عــدو بــا قيــم وبــا قــرار فأنــت مضطــر للحــرص.
ّ
ّ
جهودهــن ،ومســتعدون لتقديــم كامــل
أيديهــن باالســتمرار يف
لذلــك نشــد عــى
الدعــم ،وأيضــا ً حــث األخــوة يف لجنــة وهيئــة األرسى ،بالرغــم بيشــرطوا علينــا
نخــرج بعــض املجرمــن ممــن عليهــم قضايــا جنائيــة منظــورة للعدالــة.
ألن بعــض مجرميهــم يف الســجون عندنــا ،ويضغطــوا علينــا لنخرجهــم ،وهــم ليســوا
أرسى يف الحــرب ،ويجــي يمســك لــك واحــد كان مســافر عــى قاطــرة ،أو كان مســافر
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يتعالــج ،ومــا رضيــو يخرجــوه إال مقابــل إطــاق مجرمــن قــد أجرمــوا ،وبعضهــم
مالحــق دوليـاً.
أبذلــن جهدكـ ّ
ـن مــا كان متاحـا ً وممكنـاً ،فنحــن ســنقدم كامــل التســهيالت ،ومنتهــى
التنــازالت يف املوضــوع.
ّ
نعدكــن أنهــا ستســتمر اللقــاءات وأن دور املــرأة ســيكون حــارضً ا وبــار ًزا يف كل
املحطــات ،ســواء يف املفاوضــات أو يف أي تشــكيل ألي حكومــة قادمــة يف حــال وصلــت
األمــور إىل طريــق مســدود يف االصالحــات أو غريهــا.
لــن نغفــل هــذا الجانــب إطالقــاً ،وســنكون نحــن راعــن لهــذا الحقــوق ،وأيضــا ً
عليكــن التزامــات يف العمــل جنبـا ً إىل جنــب يف مواجهــة هــذا التصعيــد واالســتمرار يف
تعزيــز الصمــود حتــى الخــروج إىل بــر األمــان.
ليتســنى لنــا محاســبة بعضنــا ،مــن هــو الــذي قــر ،ومــن هــو الــذي فــرط؟ لكــن
اآلن أولويــة مواجهــة العــدوان تفــرض عــى النــاس جميعـاً.
قــد جمعــوا لنــا شــذاذ االفــاق مــن أســوأ خلــق اللــه ،يريــدون أن يدخلــوا لينتهكــوا
كرامــة النــاس ،ليفعلــوا الجرائــم واالنتهــاك لألعــراض وللكرامــة مــا لــم يكــن عــى
بــال ولــم يخطــر يف الحســبان إطالق ـاً.
نحــن ســنفاوض ونطــرق األبــواب ولــن نــرك بابًــا إال ونطرقــه مــن أجــل الســام،
ومــن أجــل رفــع املعانــاة عــن شــعبنا لعــل وعــى أن يكــون هنــاك نافــذة للســام إن
وجــدت ،مــا لــم فالجميــع مســؤولون أمــام اللــه ،وأمــام هــذا الشــعب وأمــام أجيالنــا
القادمــة ،وأن نحافــظ عــى كرامــة واســتقالل هــذا الشــعب حتــى يــأذن اللــه.
وأقــول لكـ ّ
ـن أن الفــرج بــإذن اللــه تعــاىل قريــب ،فهــم قــد وصلــوا إىل مرحلــة كبــرة
من الحــرج األخالقــي واإلنســاني.
نحــن لدينــا اآلن الكثــر مــن التواصــات ،وهنــاك أيضـا ً كــر للعزلــة الدوليــة التــي
يحــاول اآلن الكثــر مــن الــدول إرســال مبعوثــن ومندوبــن وســفراء لالطــاع عــى
جرائــم العــدوان ،وهــذه تعتــر خطــوة متقدمــة يف ســبيل صحــوة الضمــر العاملــي
لالطــاع عــى جرائــم العــدوان عــن كثــب ،وعمّ ــا يعانيــه هــذا الشــعب مــن حصــار
وعــدوان.
نعدكــن أن املــرأة ســتكون حــارضة يف كل املحطــات وأننــا ســنكون راعــن بمســتوى
املســؤولية إن شــاء اللــه لــكل الحقــوق وااللتزامــات التــي ينبغــي ،وأيض ـا ً مطلــوب
ّ
منكــن أن تكونــن خــر ســفراء لنــا يف هــذا املجتمــع لبــث األمــن والطمأنينــة
والســكينة العامــة.
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واالبتعــاد عــن تلــك النغمــات الطائفيــة واملناطقيــة املقيتــة التــي ســمعناها يف اآلونــة
األخــرة عندمــا فــرض بعــض األحــداث ،فســمعنا تلــك النغمــة التــي كنــا نســمعها
مــن دول العــدوان (الروافــض ،املجوس..،إلــخ).
يجــب أن تبقــى املــرأة حاضنــة للجميــع أمً ــا لــكل اليمنيــن ،هــي األم ،هــي املربيــة،
هــي األســتاذة ،هــي الصحفيــة ،هــي اإلعالميــة ،يف كل مجــال بحيــث تبقــى ضامــن
لهــذا املجتمــع وضامــن لتماســكه واســتقراره وتماســك النســيج االجتماعــي.
نؤكــد لكـ ّ
ـن مــا أكدتــه ســابقا ً عــى أن الــدور هــذا ســيكون حــارضً ا يف كل املحطــات
وأننــا ســنعمل مــا بوســعنا لرعايــة هــذه الحقــوق وإن شــاء اللــه تتكــرر اللقــاءات
وحتــى عــى مســتوى األخــوات الالتــي معهــن بعــض األعمــال يف مــا يتعلــق بــاألرسى
وغريهــم إن شــاء اللــه ينســقن مــع األخــوات يف املكتــب ،وإن شــاء اللــه أننــا نرتــب
املوضــوع مــع الجهــات ،وينبغــي أن يتعاونــوا معهــم يف ســبيل إنجــاح بعــض
األعمــال ،يف ســبيل األرسى وغريهــا.
وأيضــا ً يف نــر الوعــي والثقافــة بــن املجتمــع ،مهــم جــدا ً يف مختلــف املجــاالت،
نعــرف أن العــدو مســتهدف للمجتمــع ســواء للمــرأة أو للرجــال ،أو لألطفــال
ولألجيــال.
وكذلــك حتــى الكثــر مــن األشــياء التــي تــر املجتمــع ســواء يف بعــض الســموم أو
بعــض الثقافــات الخاطئــة واالســتبيانات التــي يعملوهــا ملعرفــة كل أرسة وتفاصيلهــا
ومعتقداتهــا وانتماءاتهــا وتوليهــا ،وكــذا ألجــل أنهــم يبنــوا حربهــم الناعمــة القادمــة
التــي ســتكون حــرب كبــرة جــدا ً عــى مجتمعنــا؛ ألنهــم واجهــوا صمــودًا قــل نظــره
يف هــذا العالــم ،فيجــب أننــا نســتعد لهــذه املواجهــة بالوعــي والبصــرة واالتحــاد
وتكامــل األدوار بــن جميــع فئــات املجتمــع.
ولكن مني كل الشكر والسالم عليكن ورحمة الله وبركاته،،،
مــن جانبهــا عــرت وزيــرة الدولــة رئيســة اللجنــة الوطنيــة للمــرأة رضيــة عبداللــه
عــن ســعادتها لهــذا اللقــاء الــذي يضــم كوكبــة مــن النســاء القياديــات والالتــي
لهــن مشــاركات مجتمعيــة يف مختلــف املجــاالت.
وقالــت « نحــن ســعداء للقــاء بالقيــادة السياســية بمــا يعــزز مــن دور املــرأة ومــا
تشــكله مــن أهميــة يف أوســاط املجتمــع والجبهــة الداخليــة املواجهــة لتحالــف
العــدوان».
وأَضافــت «كان للمــرأة نصيــب كبــر يف تجــاوز الصعــاب التــي خلفهــا العــدوان
وتداعياتــه « ..مؤكــدة أن تبنــي القيــادة السياســية لقضايــا املــرأة يســهم يف تخفيــف
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معانــاة املــرأة ويف تنامــي دورهــا اإليجابــي وصمودهــا يف مواجهــة التحديــات.
وأعربــت الوزيــرة رضيــة عــن تفاؤلهــا بــدور املــرأة املســتقبيل والفاعــل لتجــاوز
الصعوبــات واملشــاكل جــراء اســتمرار العــدوان ومــا بعــد العــدوان ،حيــث أن املــرأة
تجــاوزت خــال العــدوان امتحانــا صعبــا ونجحــت وكان لهــا إســهاما كبــرا يف
تعزيــز الجبهــات ملواجهــة العــدوان.
وقالــت « يجــب أن ال تســتغل املــرأة مــن قبــل بعــض الجهــات فتلــك الجهــات تقصف
وأولئــك يتفرجــون ،فنحــن مــع أخوتنــا الرجــال يف جبهــات الكفــاح ضــد العــدوان،
ونحــن أيضــا ندعــم جهــود الســام بعيــدا عــن الشــعارات الرباقــة واملخادعــة «.
فيمــا عــرت رئيســة إتحــاد نســاء اليمــن فتحيــة محمــد عبداللــه عــن الشــكر لرئيس
املجلــس الســيايس األعــى لدعوتــه للقيــادات الســنوية..وقالت « نحــن يف االتحــاد
نعمــل علــی أن ال تُظلــم املــرأة اليمنيــة وندافــع عــن حقوقهــا عــر كل مكاتبنــا يف
املحافظــات وهــي  23مكتــب «.
وأشــارت إىل أن املــرأة اليمنيــة حققــت عــدد مــن املكاســب ونتمنــى أن يســتمر
حصولهــا علــی حقوقهــا وأن يؤخــذ يف اإلعتبــار دورهــا يف املفاوضــات القادمــة.
وأضافــت « نحــن متواجــدون يف مياديــن الصمــود علــی امتــداد الوطــن « ..داعيــة إىل
رفــع الحصــار باعتبــار أن الجميــع متــرر مــن الحصــار وخاصــة النســاء.
بدورهــا أشــارت انطــاق املتــوكل إىل أن مشــاركة املــرأة يف الحيــاة العامــة مهمــة
جــدا كــون دورهــا يمثــل إضافــة متميــزة خصوصــا وأن الديــن والثقافــة اإلســامية
عــززت مــن مشــاركة املــرأة يف الحيــاة العامــة ويف صنــع القــرار.
وطالبــت املجتمــع الــدويل بالضغــط علــی قــوی العــدوان لتحييــد التعليــم والصحــة
والخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة عــن االســتهداف ..مؤكــدا أن أي مفاوضــات
سياســية قادمــة يجــب أن للمــرأة دور فيهــا.
يف حــن تطرقــت حســيبة شــنيف مــن حــزب العدالــة والبنــاء إىل معانــاة النســاء
جــراء تــردي الوضــع االقتصــادي بســبب العــدوان والحصــار وانقطــاع املرتبــات
وأزمــات الغــاز واملشــتقات النفطية..وطالبــت باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــد كل
املســتغلني والذيــن ال يبالــون بمعانــاة املواطــن اليمنــي مــن التجــار وغريهــم ..داعيــة
إلــی فتــح املطــارات واملوانــئ للحــد مــن معانــاة اإلنســان اليمنــي وخاصــة املــرىض.
مــن جهتهــا دعــت الدكتــورة هــدى العمــاد إىل العمــل علــی تحقيــق االكتفــاء الذاتــي
ملواجهــة الحصــار االقتصــادي وذلــك مــن خــال منــع اســترياد الســلع املتواجــدة يف
اليمــن.
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عضــو املجلــس الســيايس ألنصــار اللــه حليمــة جحــاف أشــارت إىل أهميــة الــدور
املحــوري للمــرأة يف مواجهــة العــدوان يف كل االتجاهــات مــن خــال تضحياتهــا
العظيمــة يف هــذا الجانــب رغــم التحديــات ومــا مثلــه الحصــار االقتصــادي مــن
أعبــاء كبــرة ال تقــل حــدة عــن املجــازر التــي ارتكبــت بحــق املــرأة خــال الثــاث
األعــوام املنرصمــة.
وقالت « إن املرأة اليمنية أثبتت صمودا وشموخا ال نظري له «.
مــن جانبهــا دعــت ليــى الثــور مــن حــزب الربيــع العربــي إىل تشــكيل لجنــة
اقتصاديــة تطلــق برامــج اقتصاديــة حقيقيــة ملواجهــة التحديــات والنهــوض بالجانب
االقتصــادي.
وأوضحــت أن املــرأة اليمنيــة كان لهــا دور فاعــل يف الســعي لصناعــة الســام وإطــاق
الحــوار بــن األطــراف اليمنيــة ..وقالــت « عملنــا يف الفــرة الســابقة علــی التوصــل
مــع الجهــات لتبــادل األرسی واملعتقلــن ،فاملــرأة قــادرة علــی أن تصبــح وســيطا
يذلــل العقبــات للوصــول إلــی حــوارات جــادة وهادفــة لكنهــا تحتــاج إلــی دعــم
ومســاندة مــن القيــادة السياســية».
ابتســام املحطــوري مــن الهيئــة النســائية بأمانــة العاصمــة ..أشــارت إىل إســهامات
الهيئــة النســائية بكلمــا تســتطيع يف تعزيــز الجبهــات ويف مواجهــة العــدوان بــكل
أشــكاله مــن خــال مــا قدمتــه مــن دعــم باملــال وتشــجيع الشــباب والرجــال عــى
االلتحــاق بالجبهــات والحفــاظ علــی وحــدة وتالحــم املجتمــع وثباتــه وصمــوده يف
مواجهــة العــدوان.
وقالــت « عملــت الهيئــة النســائية علــی وضــع إســراتيجية تنفــذ علــی أرض
الواقــع وقــد بــدأت منــذ عامــن مــن خــال األنشــطة الثقافيــة مهمتهــا األساســية
توعيــة املجتمــع واملــرأة اليمنيــة وتعزيــز ارتباطهــا بقيمهــا والحفــاظ علــی تماســك
مجتمعهــا وتعزيــز عوامــل القــوة مــن خــال الثقافــة القرآنيــة وتبنــي مــروع
إيجــاد أرسة متماســكة ومنتجــة وواعيــة قــادرة علــی تمثيــل نفســها والتعبــر عــن
رأيهــا.
ودعــت املحطــوري املؤسســات العاملــة بإســم املــرأة واملواجهــة للعــدوان إلــی تضافر
الجهــود يف كافــة األعمــال التــي تخــدم الوطــن ومواجهــة الحــرب ضــد املجتمــع مــن
قبــل العــدوان ومنهــا الحــرب الناعمــة التــي تهــدف إلــی خلخلــة املجتمــع وإفقــاده
الثقــة بنفســه وفصلــه عــن قضايــاه وعــن أخالقــه وقيمــه وهويتــه وأصالتــه.
فيمــا دعــت اإلعالميــة أحــام عبــد الــكايف حكومــة اإلنقــاذ إلــی الخــروج إلــی النــاس
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للتوضيــح لهــم ورشح أســباب بعــض املشــاكل االقتصاديــة والســعرية التــي تحصــل
بــن فــرة وأخــرى وتعزيــز دور اإلعــام وإطــاق منصــات إعالميــة تهتــم بهــذا
الجانــب.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير التخطيط والتعاون
الدويل
[/17مارس ]2018/صنعاء – سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم مــع وزيــر
التخطيــط والتعــاون الــدويل عبدالعزيــز الكميــم ،خطــط الــوزارة وبرامجهــا التنمويــة
خــال العــام الجــاري ومتطلبــات تعزيــز األداء وتطويــر العمــل يف ظــل الظــروف
الراهنــة.
وتطــرق اللقــاء إىل مهــام الــوزارة وخصوصيــة وظيفتهــا تجــاه العمليــة التنمويــة
واالقتصاديــة والتخطيــط للمشــاريع اإلنمائيــة واالســراتيجية وكــذا دورهــا يف تعزيــز
اإلجــراءات وتفعيــل الخطــط والربامــج الكفيلــة بالتعاطــي مــع املتغــرات التــي
تشــهدها الســاحة الوطنية..واســتعرض اللقــاء جهــود الــوزارة وطبيعــة عملهــا
خــال املرحلــة الراهنــة يف تعزيــز جوانــب التنســيق مــع املنظمــات الدولية بمــا يخدم
العمليــة التنمويــة وســبل التغلــب عــى التحديــات التــي تواجــه االقتصــاد الوطنــي
جــراء اســتمرار العــدوان ومــا يفرضــه مــن حصــار بــري وبحــري وجــوي انعكــس
بصــورة ســلبية عــى الجوانــب اإلنســانية للمواطنــن.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة دور وزارة التخطيــط يف هــذه املرحلــة
الحساســة التــي يمــر بهــا الوطــن يف تعزيــز جوانــب التنســيق مــع املنظمــات
الدوليــة العاملــة يف اليمــن وتوجيــه جهودهــا اإلنســانية واإلغاثيــة لتخفيــف حــدة
األزمــة اإلنســانية التــي ســببها العــدوان وحصــاره االقتصــادي.
وشــدد عــى رضورة الرتكيــز عــى الخطــط والربامــج التنمويــة بالتنســيق مــع
الجهــات ذات العالقــة واملنظمــات الدوليــة بمــا يكفــل تجــاوز التحديــات االقتصاديــة
الراهنــة وخاصــة يف املجــاالت الصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة وكافــة مجــاالت
الخدمــة العامــة.
ونــوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بجهــود قيــادة وكــوادر وزارة التخطيــط،
وصمودهــم إىل جانــب مؤسســات الدولــة يف مواجهــة التحديــات التــي فرضهــا
العــدوان والحصــار ..مؤكــدا ً رضورة تبنــي الــوزارة لــرؤى ومشــاريع إنســانية
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تســتهدف تحســن األوضــاع املعيشــية للمواطنــن بالتنســيق مــع املنظمــات الدوليــة.
كمــا أكــد دعــم املجلــس الســيايس األعــى ألنشــطة وبرامــج الــوزارة واملنظمــات
الدوليــة و تســهيل عملهــا لخدمــة املواطــن والتخفيــف مــن معاناتــه.

الرئيس الصماد يلتقي حمافظ احلديدة
[/17مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم محافــظ الحديــدة
حســن أحمــد الهيج.
ناقــش اللقــاء األوضــاع باملحافظــة يف ظــل تصعيــد العــدوان واســتهدافه املســتمر
للمحافظــة ومديريــات الســاحل الغربــي ومــا خلفــه ويخلفــه مــن آثــار كارثيــة عــى
املواطنــن بالنــزوح وتفاقــم الظــروف املعيشــية.
وتطــرق اللقــاء إىل خطــط وبرامــج الســلطة املحليــة ومتطلبــات التنميــة املحليــة
واالحتياجــات اإلنســانية يف الجوانــب الصحيــة والتعليميــة والخدمــات العامــة.
واســتعرض اللقــاء الوضــع اإلنســاني يف املحافظــة يف ظــل االســتهداف املكثــف لطريان
العــدوان األمريكــي الســعودي الــذي طــال مصــادر العمــل والــرزق األساســية ألكــر
رشيحــة مــن أبنــاء املحافظــة.
وأكــد الرئيــس الصمــاد خــال اللقــاء أهميــة تضافــر الجهــود بــن الســلطة املحليــة
واملجتمــع ملواجهــة التحديــات الراهنــة والعمــل عــى توفــر اإلحتياجــات اإلنســانية
امللحــة ملديريــات املحافظــة.
وثمــن جهــود قيــادة الســلطة املحليــة واملكاتــب التنفيذيــة باملحافظــة يف اســتمرار
تقديــم الخدمــات العامــة والحفــاظ عــى التماســك املجتمعــي ومعالجــة الصعوبــات
التــي تواجــه العمــل يف مختلــف الجوانــب.
وحــث رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى اســتمرار الصمــود يف مواجهــة العــدوان
ورفــد الجبهــات بالرجــال والعتــاد وقوافــل الدعــم للمرابطــن.
وجــدد التأكيــد عــى أن أولويــة عمــل املجلــس املحــي باملحافظــة تخفيــف معانــاة
املواطنــن ومعالجــة الصعوبــات التــي فرضهــا العــدوان والحصــار.
حــر اللقــاء مديــر صنــدوق النظافــة والتحســن محمــد عبدالرحمــن رشف الديــن
ومديــر فــرع الهيئــة الوطنيــة للتنســيق والشــؤون اإلنســانية ومواجهــة الكــوارث
جابــر حســن جابــر.
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الرئيس الصماد يلتقي املدير اإلقليمي ملنظمة اليونيسيف ملنطقة
الشرق األوسط ومشال إفريقيا
[/20مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم املديــر اإلقليمــي
ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة «يونيســيف « ملنطقــة الــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا خــرت كابــاالري والوفــد املرافــق لــه.
ناقــش اللقــاء الــذي حــره املمثــل املقيــم لليونيســيف يف اليمــن مريتشــل ريالنيــو،
األوضــاع اإلنســانية يف اليمــن يف ظــل اســتمرار العــدوان ومــا يفرضــه مــن حصــار
بــري وبحــري وجــوي منــذ ثــاث ســنوات ،فاقــم معانــاة املواطنــن وتســبب يف
انتشــار األمــراض واألوبئــة.
وتطــرق اللقــاء إىل دور منظمــة اليونيســيف و جهودهــا يف ســبيل التخفيــف مــن آثــار
الكارثــة اإلنســانية التــي خلفهــا ومــا يــزال تحالــف العــدوان عــى الشــعب اليمنــي
وخاصــة األطفــال والنســاء الفئــة األكثــر تــرراً.
ويف اللقــاء ثمــن الرئيــس الصمــاد جهــود منظمــة اليونيســيف ومــا تقــوم بــه مــن
دور إنســاني لتخفيــف معانــاة اليمنيــن .الفت ـا ً إىل أهميــة دور املنظمــات اإلنســانية
خــال املرحلــة الراهنــة يف تقديــم املســاعدات اإلنســانية للشــعب اليمنــي.
وقــال « ال نريــد أن يبقــى دور املنظمــات شــكليا ً لتطييــب خواطــر الــركاء املنفذيــن،
لكــن نريــد أن يكــون دورهــا فاعــل يف امليــدان تســتفيد منهــا مختلــف رشائــح
املجتمــع « ..مشــرا ً إىل أهميــة ترشــيد النفقــات التشــغيلية يف هــذا الجانــب للحصــول
عــى الغايــات املنشــودة بأقــل التكاليــف.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى االســتعداد لتقديــم كافــة التســهيالت ملنظمــة
اليونيســيف وكوادرهــا ..موجهــا ً الجهــات ذات العالقــة بتذليــل الصعوبــات التــي
تواجــه عمــل املنظمــة.
وأضــاف « نريــد أن يكــون هنــاك خطــة تتعلــق بمكافحــة األوبئــة واألمــراض ،وال
نريــد أن يكــون اليمــن حق ـاً للتجــارب».
مــن جانبــه أكــد خــرت كابــاالري اهتمــام املنظمــة والتزامهــا بســد االحتياجــات
املتعلقــة بالطفولــة والصحــة واملياه..وقــال «نحــن نعمــل مــع وزارات الرتبيــة
والصحــة وامليــاه والشــؤون االجتماعيــة والعمــل يف هــذا الجانــب وبمــا يســهم يف
تخفيــف معانــاة اليمنيــن جــراء األوضــاع الراهنــة».
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وعــر املديــر اإلقليمــي ملنظمــة اليونيســيف ملنطقــة الــرق األوســط وشــمال إفريقيا،
عــن الشــكر لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى إتاحتــه الفرصــة لهــذا اللقــاء
وطــرح العديــد مــن املواضيــع املتصلــة باألوضــاع اإلنســانية ويف مقدمتهــا الحــواالت
النقديــة وكــذا موضــوع حمايــة األطفــال والنســاء وانتشــار األوبئــة واألمــراض
وســبل احتوائهــا.
حــر اللقــاء رئيســا دائرتــي الســلطة املحليــة بمكتــب رئاســة الجمهوريــة قاســم
الحوثــي والسياســية ســقاف الســقاف.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي املمثل املقيم لألمم املتحدة
منسقة الشئون اإلنسانية
[/20مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم املمثــل املقيــم
لألمــم املتحــدة منســقة الشــئون اإلنســانية يف اليمــن ليــزا جرانــد.
ناقــش اللقــاء تطــورات األوضــاع اإلنســانية يف اليمــن يف ظــل تصعيــد دول العــدوان
واســتهدافها املســتمر للمدنيــن وتدمــر املوانــئ والطــرق والجســور وإعاقــة دخــول
املســاعدات اإلنســانية واالحتياجــات األساســية وشــحنات الغــذاء والــدواء وانعكاســات
ذلــك عــى الجانــب اإلنســاني للمواطنــن وتفاقــم معاناتهــم.
ويف اللقــاء رحــب الرئيــس الصمــاد باملمثــل املقيــم لألمــم املتحــدة الجديــد يف اليمــن
مبــاركا ً لهــا الثقــة بتــويل هــذه املهمــة يف ظــل األوضــاع الصعبــة التــي يمــر بهــا
اليمــن ..منوه ـا ً بجهــود ممثــل األمــم املتحــدة الســابق جيمــي ماكغولدريــك ودوره
اإليجابــي يف برامــج األمــم املتحــدة التــي نقلــت مظلوميــة الشــعب اليمنــي ومعاناتــه
إىل العالــم.
وقــال « نرحــب بكــم ونشــكركم عــى تفاعلكــم يف تنفيــذ املهــام الكبــرة التــي
تقــوم بهــا األمــم املتحــدة وممثليهــا يف الجانــب اإلنســاني يف ظــل األوضــاع الصعبــة
واالســتثنائية التــي تمــر بهــا البــاد «.
واســتعرض الرئيــس الصمــاد الصعوبــات التــي تواجــه الشــعب اليمنــي جــراء
اســتمرار العــدوان والحصــار ،والــذي أدى إىل تدهــور الوضــع االنســاني وارتفــاع
األســعار وانقطــاع الرواتــب وســيطرة قــوات التحالــف عــى منابــع النفــط واملطــارات
واملوانــئ واملنافــذ الحيويــة إىل جانــب إغــاق مينــاء الحديــدة ومطــار صنعــاء الــدويل.
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وعــر عــن أملــه يف اســتمرار العمــل وفــق آليــة منظمــة تســهم يف وصــول املســاعدات
اإلنســانية إىل كافــة املناطــق وخاصــة التــي يتمركــز فيهــا مرتزقــة العــدوان ..مؤكــدا ً
االســتعداد لتقديــم كافــة التســهيالت للمنظمــات الدوليــة العاملــة يف اليمــن ومنهــا
منظمــة األمــم املتحــدة والعاملــن فيهــا.
وأضــاف رئيــس املجلــس الســيايس األعــى « تعرفــون االســتقرار األمنــي يف املناطــق
التــي يتواجــد فيهــا الجيــش واللجــان الشــعبية ،ومــا تعيشــه املحافظــات مــن أمــن،
وعليكــم التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة لتعزيــز تحركاتكــم وتنفيــذ مهامكــم
املختلفــة «.
وأكــد عــى رضورة الرتكيــز عــى األولويــات يف الجانــب االنســاني ..وقــال « نريــد أن
يكــون الرتكيــز عــى امليــدان واملناطــق التــي يســيطر عليهــا التحالــف ومرتزقتــه
والتــي تعيــش أوضاع ـا ً صعبــة وبحاجــة لدعمكــم يف هــذا الجانــب».
فيمــا عــرت املمثــل املقيــم لألمــم املتحــدة منســقة الشــئون اإلنســانية باليمــن عــن
ســعادتها بلقــاء رئيــس املجلــس الســيايس األعــى.
وقالــت « أعــرف معانــاة الشــعب اليمنــي وهــي كبــرة جــدا ً وســنقوم بأقــى مــا
نســتطيع ونعلــم أن الوضــع صعــب يف اليمــن «.
وأشــارت إىل رضورة تعزيــز جوانــب التنســيق بــن الجهــات الرســمية واملنظمــات
اإلنســانية بمــا يمكنهــا مــن توســيع نطــاق املســاعدات اإلنســانية واإلغاثيــة.
حــر اللقــاء رئيســا دائرتــي الســلطة املحليــة بمكتــب رئاســة الجمهوريــة قاســم
الحوثــي والسياســية ســقاف الســقاف ومديــر مكتــب املمثــل املقيــم ماثيــو ليســي.

الرئيس الصماد يلتقي رئيسة بعثة االحتاد األوروبي لدى اليمن
[/21مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم رئيســة بعثــة
االتحــاد األوروبــي لــدى اليمــن انطونيــا كالفوبويرتــا.
ناقــش اللقــاء ،األوضــاع عــى الســاحة اليمنيــة يف ظــل إســتمرار العــدوان ومــا
يفرضــه مــن حصــار منــذ ثــاث ســنوات ،فاقــم مــن معانــاة الشــعب اليمنــي.
وقــد رحــب الرئيــس الصمــاد بوفــد االتحــاد األوروبــي برئاســة رئيــس البعثــة
وســفريي فرنســا وهولنــدا لــدى اليمــن كرســتيان تيســتوت ويرمــا ماريــا جــوس
فــان ديــو ورئيــس القســم الســيايس يف بعثــة اإلتحــاد األوربــي ريــكاردو فيــا،
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بزيارتهــم إىل العاصمــة صنعــاء بالتزامــن مــع الذكــرى الثالثــة للصمــود يف وجــه
العــدوان.
وقــال « زيارتكــم تكتســب أهميــة كبــرة لتشــاهدوا بــأم أعينكــم املعانــاة التــي
يكابدهــا الشــعب اليمنــي جــراء العــدوان الــذي شــنته الســعودية والــدول املتحالفــة
معهــا وحجــم الدمــار والقتــل الــذي طــال اليمنيــن مــن األطفــال والنســاء والشــيوخ
واألرضار الناجمــة عــن العــدوان وتداعياتــه عــى املجتمــع كإغــاق املطــارات واملوانــئ
واملنافــذ ونقــل البنــك املركــزي ومــا ترتــب عليــه مــن انقطــاع لرواتــب موظفــي
الدولــة «.
وأضــاف «إن دور املنظمــات الدوليــة والعمــل اإلغاثــي جيــد لكــن مهمــا كان حجمه إال
أنــه ال يكفــي لتلبيــة االحتيــاج مقارنــة بحجــم الكارثــة اإلنســانية التــي تســبب بهــا
العــدوان وأدواتــه ومــن األفضــل الســماح للقطــاع التجــاري باالســترياد يف مختلــف
الجوانــب «.
وتابــع « إن ســيطرة قــوى العــدوان عــى منابــع النفــط الــذي يعتــر ســيادي وعــى
املجتمــع الــدويل إيقــاف إهــدار أمــوال اليمــن مــن قبــل دولــة اإلمــارات وقــوى
العــدوان «.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن نقــل الصفــر الــدويل والكابــل إىل
عــدن مــن قبــل اإلمــارات مــؤرشا خطــرا عــى إنتهــاك الســيادة اليمنيــة ..الفتــات
إىل أن تحالــف العــدوان يســتفيد مــن التعتيــم جــراء منــع الصحفيــن األجانــب مــن
الدخــول إىل اليمــن وتغطيــة مــا يجــري.
ومــى قائــا « حريصــون عــى تقديــم كافــة التســهيالت للمنظمــات الدوليــة يف
الجانــب اإلنســاني ونحــن نقطــع خطــوات متقدمــة يف هــذا الجانــب ،والبــد مــن
اإلشــارة إىل الصعوبــات التــي تضعهــا قــوات تحالــف العــدوان وعمالئهــا واســتهدافها
للمســاعدات اإلنســانية ،حيــث تــم قصــف ملــا يقــارب مــن  30مــرة لقوافــل تضــم
املســاعدات اإلنســانية ،كمــا أن هنــاك صعوبــة يف حركــة املســاعدات اإلنســانية
بمناطــق ســيطرة قــوات االحتــال».
ووجــه الرئيــس الصمــاد حكومــة اإلنقــاذ بتقديــم كافــة التســهيالت للمنظمــات
الدوليــة بمــا يمكنهــا مــن القيــام بدورهــا اإلنســاني.
وفيمــا يتعلــق باملوقــف الســيايس ..قــال الرئيــس الصمــاد « إن موقفنــا واضــح
ونحــن مــع الســام ونمــد أيدينــا للســام املــرف والبــد مــن تبديــد املخــاوف مــن
كل األطــراف وأخــذ الضمانــات الالزمــة لــزرع الثقــة «.
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وثمــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى املواقــف اإليجابيــة واإلنســانية لبعــض الــدول
األوروبيــة وعــى رأســها موقــف هولنــدا يف مجلــس حقــوق اإلنســان وتقديــر الشــعب
اليمنــي لهــذا املوقــف.
فيمــا عــرت رئيســة بعثــة االتحــاد األوروبــي والوفــد املرافــق لهــا عــن الشــكر
والتقديــر لرئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى إتاحــة فرصــة لقــاءه بالبعثــة.
وأشــارت والوفــد املرافــق لهــا إىل أن الغــرض مــن زيــارة صنعــاء إجــراء اللقــاءات
مــع املعنيــن ملناقشــة الوضــع اإلنســاني يف اليمــن واإلطــاع عــن قــرب عــى مجريــات
األمــور وكــذا التطــرق إىل عمليــة الســام وعــودة االســتقرار للشــعب اليمنــي.
وأكــدوا أن الــراع القائــم يف اليمــن ال يخــدم الشــعب اليمنــي وإنمــا ســاهم يف تقويــة
القــوى املتطرفــة يف جنــوب اليمــن وهــذا ســيؤدي إىل إقــاق الوضــع بصــورة عامــة
عــى املجتمــع الــدويل وكــذا املنطقــة العربيــة وموانــئ البحــر األحمــر.
كمــا أكــدت رئيســة بعثــة االتحــاد األوروبــي والوفــد املرافــق لهــا أن الحــل لــن يكون
إال سياســيا وبطريقــة ســلمية بعيــدا عــن العنف.
وحثــوا عــى التعــاون مــع املبعــوث األممــي الجديــد للقيــام بمهمتــه يف إحالل الســام
يف اليمــن ..مؤكديــن أنهــم ســيعودون إىل صنعــاء وســيزورونها مــرات كثرية.
حــر اللقــاء رئيــس الهيئــة الوطنيــة إلدارة وتنســيق الشــئون اإلنســانية الدكتــور
القاســم عبــاس ورئيســا الدائــرة السياســية ودائــرة الســلطة املحليــة بمكتب الرئاســة
ســقاف الســقاف وقاســم الحوثــي ورئيــس دائــرة أوربــا يف وزارة الخارجيــة فيصــل
أبــوراس والســفري عبداإللــه حجــر.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي املبعوث اخلاص لوزير خارجية
مملكة السويد
[/21مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم املبعــوث الخــاص
لوزيــر خارجيــة مملكــة الســويد هانــس بيــر ســبمتاباي الــذي يــزور اليمــن حاليــا.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة تطــورات األوضــاع عــى الســاحة اليمنيــة يف ظــل
تصعيــد دول العــدوان واســتمرار اســتهداف املدنيــن وتدمــر املوانــئ والطــرق
والجســور وإعاقــة دخــول املســاعدات اإلنســانية واالحتياجــات األساســية وانعكاســات
ذلــك عــى الجانــب اإلنســاني وتفاقــم معانــاة اليمنيــن.
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حيــث أكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أن مملكــة دولــة الســويد مســاملة ولهــا
مواقــف إيجابيــة يف الوقــوف إىل جوانــب الــدول املســتضعفة ،بالرغــم مــن أن هنــاك
دول كــرى أغمضــت عيناهــا عمــا يجــري للشــعب اليمنــي مــن جرائــم ومجــازر
ينــدى لهــا الجبــن.
وقــال « إن املــال الســعودي اشــرى مواقــف كثــر مــن الــدول ،لــم تحــرك ســاكنا،
بــل ظلــت هــذه الــدول صامتــه إزاء مــا يتعــرض لــه اليمــن مــن عــدوان وحصــار
بحــق ماليــن اليمنيــن باإلضافــة إىل الجرائــم التــي طالــت األطفــال والنســاء،
والتدمــر املمنهــج للبنيــة التحتيــة ومقــدرات البــاد «.
وأضــاف « وبشــأن التفاهمــات قدمنــا منتهــى التنــازالت مــن خــال محطــات
املفاوضــات وكانــت دول العــدوان ترفــض كل ذلــك وموقفنــا مــع الســام وال نــزال
نمــد أيدينــا إىل الســام املــرف «.
وأشــار الرئيــس الصمــاد إىل نجــاح املبعــوث األممــي الجديــد مرهــون بحياديتــه بــن
كافــة األطــراف وأن يكــون هنــاك اطــار يتــم التفــاوض عليــه.
فيمــا عــر املبعــوث الخــاص لوزيــر الخارجيــة الســويدي عــن تطلعــه يف أن يــرى
اليمــن وقــد تحقــق لــه الســام وعــودة األمــن واالســتقرار يف ظــل يمــن موحــد قــادر
عــى تجــاوز كل الصعوبــات.
وأشــار إىل مــا يتمتــع بــه اليمانيــن مــن عــزة يف النفــس رغــم اآلالم التــي أصابتــه
جــراء الحــرب واألوضــاع املرتديــة منــذ ثــاث ســنوات ..الفتــا إىل أهميــة التعاطــي
االيجابــي مــع املبعــوث األممــي الجديــد بمــا يمكنــه مــن االضطــاع بهمتــه املناطــة
بــه يف الوصــول إىل تســوية تعــزز مــن وحــدة اليمــن وأمنــه واســتقراره.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس جملس القضاء والنائب العام
[/22مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم رئيــس مجلــس
القضــاء األعــى القــايض أحمــد املتــوكل والنائــب العــام القــايض ماجــد الدربابــي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة الجوانــب املتصلــة بتفعيــل نشــاط األجهــزة القضائيــة
والنيابيــة خــال املرحلــة الراهنــة وتعزيــز دورهــا يف تنفيــذ األولويــات ذات الصلــة
برصــد الجرائــم التــي يرتكبهــا العــدوان عــى الشــعب اليمنــي.
واســتعرض اللقــاء آليــات الرصــد للجرائــم التــي يرتكبهــا العــدوان الســعودي
األمريكــي بحــق اليمنيــن منــذ ثالثــة أعــوام ودور النيابــة العامــة يف توثيقها ليتســنى
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رفــع دعــاوى قضائيــة بحــق القتلــة مــن دول التحالــف الســعودي ومالحقتهــم يف
املحاكــم الدولية.وتطــرق اللقــاء إىل الســبل الكفيلــة بتعزيــز جوانــب التنســيق بــن
املؤسســة القضائيــة والنيابــة العامــة ملعالجــة الصعوبــات التــي تواجــه ســر األداء
وخاصــة يف املحاكــم والنيابــات.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة إضطــاع الســلطة القضائيــة بدورهــا
الفاعــل يف تحقيــق العدالــة وإنصــاف املظلومــن وانجــاز القضايــا املرتاكمــة يف
املحاكــم والنيابــات والفصــل فيهــا طبقــا للقانــون.
وشــدد عــى رضورة التنســيق بــن املؤسســة القضائيــة والنيابــة العامــة ملعالجــة
قضايــا املواطنــن والبــت فيهــا وبمــا يعــزز مــن ثقــة املجتمــع باألجهــزة القضائيــة
والنيابيــة ويضمــن ترســيخ العدالــة وإحقــاق الحقــوق.
وأبــدى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى االســتعداد لتقديــم الدعــم للمؤسســة
القضائيــة لتمكينهــا مــن أداء مهامهــا وبمــا يعــزز اســتقالل القضــاء.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عدد من مشائخ بني ضبيان
[/24مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم عــدد من مشــائخ
بنــي ضبيــان بمحافظــة صنعاء.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة التطــورات عــى الســاحة الوطنيــة بصــورة عامــة ودور
مشــائخ ووجهــاء محافظــة صنعــاء ومنهــم مشــائخ بنــي ضبيــان يف التعاطي مــع هذه
املتغــرات وبمــا يعــزز مــن وحــدة الجبهــة الداخليــة والصمــود يف مواجهــة العــدوان.
ويف اللقــاء أعــرب الرئيــس الصمــاد عــن ســعادته بلقــاء مشــائخ ووجهــاء بنــي
ضبيــان يف إطــار اللقــاءات التــي يجريهــا مــع املشــائخ والوجهــاء مــن مختلــف
املحافظــات.
وقــال « كنــا قــد التقينــا مــع عــدد مــن مشــائخ بنــي ضبيــان إال أننــا حريصــون
عــى اســتمرار التواصــل معكــم لتلمــس الهمــوم واملشــاكل للوقــوف معــا ملعالجتهــا
وتقديــم مــا يمكــن للدولــة مــن تقديمــه مــن خدمــات وتلبيــة احتياجــات مناطقكــم
وفــق املتــاح «.
وأشــار إىل أن اليمــن يمــر بظــروف صعبــة واســتثنائية ،يتطلــب مــن الجميــع اليقظة
باعتبــار ذلــك مســؤولية جماعيــة ال تقتــر عــى الدولــة أو حــزب معــن أو مكــون
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أو قبيلــة بذاتهــا ،لكــن األمــر يتطلــب مــن الجميــع استشــعار املســؤولية كل مــن
موقعه..وأضــاف «الحفــاظ علــی البلــد وتالحــم الجبهــة الداخليــة وتماســكها واجبنــا
جميعــا ،خصوصــا وأن العــدوان وأدواتــه يف وضــع صعــب هــذه األيــام وصفوفهــم
بــدأت باإلنهيــار والجيــش واللجــان الشــعبية يحققــون االنتصــار تلــو االنتصــار
ووحــدة صفنــا تعــزز يومــا بعــد آخــر «.
فيمــا اعتــر عــدد مــن الحارضيــن مــن مشــائخ بنــي ضبيــان هــذا اللقــاء فرصــة
إليصــال همــوم أبنــاء املديريــة للقيــادة السياســية ..مثمنــن الجهــود التــي تبذلهــا
القيــادة السياســية يف تطبيــع األوضــاع بمــا يشــد أزر أبطــال الجيــش واللجــان
الشــعبية يف جبهــات الــرف والبطولــة.
وأكــدوا أن قبائــل بنــي ضبيــان وخــوالن عامــة ال يمكــن أن تكــون إال يف صــف
الوطــن ويف خطــوط الدفــاع عنــه ضــد الغــزاة والطامعــن ومرتزقتهــم ،مهمــا كانــت
التبعــات ..مشــرين إىل مــا قدمتــه قبائــل بنــي ضبيــان وخــوالن مــن قوافــل الشــهداء
والجرحــى وال يــزال املــدد مســتمر حتــى تحقيــق النــر للشــعب اليمنــي.
كمــا أكــدوا الحــرص عــى رفــد جهــود الدولــة وأبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية
بــكل مــا يمتلكونــه مــن عــدة وعتــاد تضــاف إىل عــدة الدولــة وعتادهــا يف املعركــة
مــع العــدوان.
وأشــار املتحدثــون إىل أن املواطــن اليمنــي بشــكل عــام يعــي ويــدرك مــن هــم أعدائه
ومــن يعملــون علــی اســتهداف وتخريــب مصالحــه وتدمــر بلده.
وقالــوا « ال يرشفنــا وال يــرف أي يمنــي إال أن يكــون يف موقــف الحــق وخنــدق
الدفــاع عــن الوطــن بعيــدا عــن ااإلغــراءات مهمــا كانــت وقــد عرضــت علينــا الكثــر
منهــا لكننــا ال يمكــن أن نتزحــزح عــن موقفنــا إلــی جانــب بلدنــا وشــعبنا ولــن
نفــرط يف ذرة مــن ترابنــا وهــذا واجبنــا».
وخــال اللقــاء ألقــى الشــاعر حســن بــن حســن ســعيد شــدليق قصيــدة شــعرية،
عــرت عــن أهميــة تماســك الجبهــة الداخليــة وحــرص قبائــل بنــي ضبيــان وخــوالن
عــى أن يكونــوا يف مقدمــة الصفــوف للدفــاع عــن الوطــن يف مواجهــة العــدوان.

الرئيس الصماد يناقش مع وزير اإلدارة احمللية أداء السلطات احمللية
[/28مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر اإلدارة
املحليــة عــي بــن عــي القيــي ،ســر العمــل يف الــوزارة وقطاعاتهــا املختلفــة ،وخطط
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وبرامــج الســلطات املحليــات بأمانــة العاصمــة ومختلــف املحافظــات.
وتطــرق اللقــاء إىل أداء الســلطات املحليــة يف املحافظــات واملديريــات والجهــود
املبذولــة لتمكينهــا مــن تنفيــذ الخطــط والربامــج التنمويــة وتوفــر الخدمــات العامــة
للمواطنــن.
واســتعرض اللقــاء تقريــري املــوارد العامــة واملشــركة واملــوارد الزكويــة والســبل
الكفيلــة بتفعيــل قانــون الــزكاة ،باإلضافــة إىل املديونيــة لــدى الجهــات ،وتكليــف
لجنــة للمتابعــة يف هــذا الجانــب.
كمــا تطــرق اللقــاء إىل الصعوبــات التــي تواجــه الســلطات املحليــة يف ظــل الظــروف
الراهنــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار ،والــدور املنــاط
بهــا يف تنميــة اإليــرادات والتخفيــف مــن تداعيــات العــدوان والحصــار.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة تعزيــز أداء الســلطات املحليــة عــى مســتوى
أمانــة العاصمــة واملحافظــات واملديريــات وتفعيــل األداء الخدمــي واإليــرادي وبمــا
يســهم يف تحســن مســتوى الخدمــات املقدمــة للمواطنــن وخاصــة يف ظــل ظــروف
العــدوان والحصــار.
ونــوه بجهــود الســلطة املحليــة خــال الفــرة املاضيــة وحرصهــا عــى التغلــب
عــى الصعوبــات القائمــة ..مشــددا عــى أهميــة وضــع الخطــط والربامــج الكفيلــة
بتحســن مســتوى األداء خــال الفــرة القادمــة وبمــا يعــزز مــن الصمــود املجتمعــي
يف مواجهــة العــدوان.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية
للصليب األمحر
[/28مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم رئيــس بعثــة
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الجديــد يف اليمــن فرانســو مورايــون.
جــرى خــال اللقــاء الــذي حــره رئيــس البعثــة الســابق الكســندر فيــت الــذي
انتهــت فــرة عملــه لــدى اليمــن ،مناقشــة مهــام اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
يف اليمــن وجهودهــا يف تخفيــف املعانــاة اإلنســانية التــي يكابدهــا الشــعب اليمنــي
جــراء إســتمرار العــدوان والحصــار منــذ ثــاث ســنوات.
ويف اللقــاء أعــرب الرئيــس الصمــاد عــن تقديــره لجهــود اللجنــة الدوليــة للصليــب
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األحمــر خــال الفــرة املاضيــة ودعمهــا للقطــاع الصحــي بشــكل خــاص والتخفيــف
مــن حــدة األوضــاع اإلنســانية بصــورة عامــة والتــي تســبب بهــا تحالــف العــدوان
بقيــادة الســعودية واإلمــارات.
وأكــد أن جهــود رئيــس البعثــة الســابق الكســندر فيــت ســتظل محــل تقديــر
القيــادة السياســية والشــعب اليمنــي ..الفتــا إىل أن بعثــة الصليــب األحمــر وغريهــا
مــن البعثــات وممثلــو املنظمــات الدوليــة واإلنســانية يحظــون باهتمــام الدولــة
والحكومــة.
وأكــد اإلســتعداد تقديــم كافــة التســهيالت لبعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
بمــا يمكنهــا مــن القيــام بواجبهــا اإلنســاني وتوســيع نشــاطها وبرامجهــا املختلفــة.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة تعزيــز جوانــب التنســيق
بــن الجهــات املعنيــة وبعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بمــا يعــزز مــن أداء
مهامهــا اإلنســانية وتخفيــف معانــاة الشــعب اليمنــي.
فيمــا اســتعرض رئيــس بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف اليمــن فرانســو
مورايــون ،طبيعــة عمــل البعثــة ومهامهــا اإلنســانية يف ظــل األوضــاع الصعبــة التــي
يمــر بهــا اليمــن جــراء إســتمرار الحــرب.
وأكــد الحــرص عــى تعزيــز التعــاون مــع األجهــزة املعنيــة لتعزيــز العمــل اإلنســاني
وخاصــة يف ظــل تدهــور األوضــاع اإلنســانية يف مختلــف القطاعــات بمــا يف ذلــك
القطــاع الصحــي.
مــن جانبــه عــر الكســندر فيــت عــن تقديــره للتعــاون االيجابــي مــن قبــل الحكومــة
والجهــات املعنيــة والتســهيالت التــي قدمــت لــه خــال فــرة عملــه يف اليمــن ..متمنيا
للشــعب اليمنــي تجــاوز األزمــة الراهنة..حــر اللقــاء منســق الحركــة يف بعثــة
الصليــب األحمــر بصنعــاء عامــر ملحــم ومســاعد رئيــس البعثــة هــال ســلطان.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس وأعضاء برملان األطفال
[/28مارس ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم رئيــس وأعضــاء
برملــان األطفــال يف اليمــن.
ناقــش اللقــاء الجوانــب املتصلــة بأوضــاع الطفولــة ومــا يتعــرض لــه األطفــال يف
اليمــن مــن إنتهــاكات مــن قبــل تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية منــذ  26مــارس
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2015م ،ضمــن عدوانهــا الهمجــي عــى الشــعب اليمنــي الــذي تســبب يف أكــر كارثــة
إنســانية عــى مســتوى العالــم.
وتطــرق اللقــاء إىل دور برملــان األطفــال كتجربــة ديمقراطيــة حديثــة وإيصــال
مظلوميــة الشــعب اليمنــي إىل املجتمــع الــدويل والعالــم إىل جانــب مــا يتعــرض لــه
أطفــال اليمــن مــن جرائــم ينــدى لهــا جبــن اإلنســانية.
واســتعرض اللقــاء خطــط وبرامــج برملــان األطفــال ومهامــه يف متابعــة قضايــا
الطفولــة وأوضاعهــم وخاصــة التواصــل مــع املنظمــات الدوليــة إليجــاد املشــاريع
الكفيلــة بحمايــة أطفــال اليمــن مــن االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا مــن قبــل
العــدوان الــذي فاقــم مــن معاناتهــم وتســبب يف تفــي أمــراض ســوء التغذيــة يف
أوســاطهم.
ويف نــوه الرئيــس الصمــاد بــدور رئيــس وأعضــاء برملــان األطفــال ..وقــال « إن اليمن
غنــي برجالــه وأبنائــه القادريــن عــى تجــاوز املنحــة التــي يمــرون بهــا وســيكونون
أفضــل بتكاتــف الجهــود للعبــور بالوطــن إىل آفــاق الســام واالســتقرار «.
وأضــاف « اليمــن اختــار النهــج الشــوروي الديمقراطــي يف وقــت مبكــر وســتواصل
هــذا النهــج ولــن تحيــد عنــه « ..الفتــا إىل مــا يرتكبــه العــدوان بحــق أطفــال اليمــن
مــن مجــازر وانتهــاكات تتنــاىف مــع األعــراف واملواثيــق والقوانــن الدولية واإلنســانية.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أن أطفــال اليمــن حرمــوا مــن الحقــوق
املكفولــة لهــم ..مبينــا أن تحالــف العــدوان تســبب يف مقتــل آالف األطفــال وفــرض
حصــار بــري وبحــري وجــوي ومنــع دخــول الــدواء والغــذاء وفــرص الحيــاة
الكريمــة لهــم ،وهــو مــا يكشــف حقيقــة العــدوان ومخططاتــه التــي تســتهدف
اليمــن أرضــا وإنســانا.
وتابــع « اليمــن اليــوم ينهــض بشــبابه املدافــع عــن أرضــه وكرمتــه وكــذا أبنائــه
املبدعــن الذيــن تجــاوزوا املســتحيالت وأفشــلوا مؤامــرة العــدوان ومــا يســعى إليــه
مــن فــرض للهيمنــة والوصايــة «.
وأكــد الرئيــس الصمــاد الحاجــة لتفعيــل نشــاط مؤسســات املجتمــع املدنــي ويف
مقدمتهــا برملــان األطفــال مــن أجــل فــرض واقــع ومســتقبل جديــد يف إطــار تحقيــق
نهضــة اليمــن.
وخاطــب رئيــس وأعضــاء برملــان األطفــال «جهودكــم يف املــايض كانــت ملموســة
وســتكون يف املســتقبل مؤثــرة وفاعلــة « ..معــرا عــن أملــه يف تفعيــل برملــان األطفــال
لخططــه وبرامجــه التــي تعــزز مــن صمــود أطفــال اليمــن.
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وأردف قائــا « األطفــال والشــباب يف اليمــن هــم الثــروة الحقيقيــة التــي ســنعرب
مــن خاللهــا إىل املســتقبل ألنهــم الفئــة األكثــر عــددا يف الســكان « ..موجهــا الجهــات
املعنيــة بالتعــاون مــع برملــان األطفــال وتســهيل مهامــه بمــا يمكنــه مــن القيــام
بــدوره الفاعــل خــال الفــرة القادمــة يف خدمــة األطفــال والدفــاع عــن حقوقهــم.
فيمــا تطــرق رئيــس وأعضــاء برملــان األطفــال إىل األنشــطة واملهــام التــي قــام بهــا
خــال الفــرة املاضيــة يف الدفــاع عــن الطفولــة ومــا يتعــرض لــه أطفــال اليمــن مــن
انتهــاكات مــن قبــل تحالــف العــدوان عــى مــدى ثــاث ســنوات.
وأشــاروا إىل الصعوبــات التــي تواجــه برملــان األطفــال واحتياجاتــه خــال الفــرة
الراهنــة للقيــام بمهامــه وأنشــطته التــي تخــدم الطفولــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يستقبل املبعوث األممي إىل اليمن
[/29مارس ]2018/صنعاء-سبأ:
اســتقبل األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم بصنعــاء
املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن مارتــن غريفيــث والوفــد
املرافــق لــه.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع اإلنســانية يف اليمــن ومــا خلفــه العــدوان
والحصــار مــن مأســاة إنســانية هــي األكــر عــى مســتوى العالــم.
وتطــرق اللقــاء إىل اآلثــار الكارثيــة جــراء إغــاق مطــار صنعــاء الــدويل الــذي يمثــل
الرشيــان الرئيــي والبوابــة األوىل للجمهوريــة اليمنيــة وكــذا املوانــئ ومنــع دخــول
احتياجــات الشــعب اليمنــي يف انتهــاك لــكل األعــراف واملواثيــق الدوليــة واإلنســانية.
ويف اللقــاء رحــب الرئيــس الصمــاد باملبعــوث األممــي الجديــد إىل اليمــن ..معــرا عــن
أملــه يف أن يكــون هنــاك نقلــة سياســية بوجــود املبعــوث األممــي تســهم يف حلحلــة
األوضــاع نحــو إيقــاف العــدوان ورفــع الحصــار وتحقيــق الســام العــادل والشــامل
يف اليمــن.
وقــال « نحــن مــع الســام العــادل واملــرف ألننــا نشــعر بمعانــاة الشــعب اليمنــي
ألننــا يف أوســاطه ولســنا يف فنــادق الريــاض».
وتطــرق الرئيــس الصمــاد إىل األوضــاع اإلنســانية الصعبــة يف اليمــن جــراء العــدوان
والحصــار الــذي دخــل عامــه الرابــع ،وكــذا معانــاة الجرحــى جــراء عــدم تمكنهــم
مــن الســفر للخــارج للعــاج باإلضافــة إىل معانــاة العالقــن الذيــن يمــرون بأوضــاع
صعبــة بعــد أن تقطعــت بهــم الســبل جــراء عــدم تمكنهــم مــن العــودة إىل الوطــن.
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وأضــاف « العــدوان متجــه لتصعيــد كبــر يف كل الجبهــات وعــى كل املســارات ومــن
خــال تعاملنــا مــع األمــم املتحــدة ســابقا نتوقــع خــال الفــرة القادمــة تصعيــد
كبــر وقــد بــدأت مالمحــة خــال الســاعات املاضيــة».
وشــدد عــى أهميــة فتــح مطــار صنعــاء الــدويل للرحــات اإلنســانية واملدنيــة وكــذا
فتــح املوانــئ لدخــول متطلبــات الشــعب اليمنــي مــن املــواد اإلغاثيــة واإلنســانية
واملشــتقات النفطيــة والغــذاء والــدواء.
وأشــار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل أهميــة أن يكــون هنــاك خطــوات لتعزيــز
الثقــة ومنهــا فتــح مطــار صنعــاء واملوانــئ كخطــوات عمليــة إيجابيــة يلمســها
الشــعب اليمنــي وتســهم يف تســهيل مهــام املبعــوث األممــي.
وأكــد أن الشــعب اليمنــي يمتلــك خياراتــه الواضحــة واملرشوعــة يف مواجهــة العــدوان
الــذي يتعــرض لــه والتصــدي للمؤامــرات التــي تســتهدف ســلمه وأمنــه واســتقراره
ووحــدة أراضيــه.
وعــر الرئيــس الصمــاد عــن تمنياتــه للمبعــوث األممــي النجــاح يف مهامــه ..مؤكــدا
أن العمــل مــع املبعــوث الجديــد ســيكون صفحــة جديــدة لــن يعكرهــا يشء طاملــا
والســام العــادل واالســتقرار الشــامل هــو غايتــه مــع حياديــة العمــل مــع كل
األطــراف وعــدم االستســام ألي ضغــوط أو ابتــزاز خارجــي.
مــن جانبــه عــر املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن عــن
الشــكر للرئيــس الصمــاد عــى حســن االســتقبال وكــرم الضيافــة وتقديــم كافــة
التســهيالت إلنجــاح مهامــه منــذ وصولــه صنعــاء.
حــر اللقــاء نائــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن معــن
رشيــم ورئيــس الدائــرة السياســية بمكتــب رئاســة الجمهوريــة ســقاف الســقاف
ورئيــس الدائــرة اإلعالميــة محمــد الوريــث ورئيــس دائــرة الســلطة املحليــة باملكتــب
قاســم الحوثــي.

الرئيس الصماد يلتقي وزير التعليم العايل والبحث العلمي
[/02أبريل ]2018/صنعاء  -سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم مــع وزيــر
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي حســن حــازب ،مهــام وخطط الــوزارة ومؤسســاتها
التعليميــة.
واســتعرض اللقــاء جهــود وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف التغلــب عــى
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الصعوبــات التــي تعــرض العمليــة التعليميــة األكاديميــة بالجامعــات اليمنيــة وبمــا
يعــزز مــن صمــود الجبهــة الرتبويــة والتعليميــة وإفشــال محــاوالت العــدوان التــي
تســتهدف تعطيلهــا.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة إضطــاع وزارة التعليــم العــايل ومؤسســاتها
البحثيــة وقطاعاتهــا العلميــة يف تنفيــذ املهــام الكفيلــة بتعزيــز األداء وتطويــر العملية
التعليميــة األكاديمية.
ولفــت إىل رضورة اإلهتمــام بمتطلبــات التعليــم األكاديمــي وتقديــم الدعــم الــازم
الســتمرار تطويــره باعتبــاره ركيــزة أساســية لبنــاء التنميــة البرشيــة واالقتصاديــة
والعلميــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزيرة حقوق اإلنسان
[/02أبريل ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــرة حقــوق
اإلنســان عليــاء فيصــل عبداللطيــف.
ناقــش اللقــاء ســر العمــل يف الــوزارة واإلجــراءات املتخــذة لتفعيــل الخطــط والربامج
الكفيلــة بالتعاطــي مــع املتغــرات التــي يشــهدها اليمــن وســبل تعزيــز الجهــود
لتحســن مســتوى األداء بمــا يتواكــب وحجــم التحديــات الراهنــة.
وتطــرق اللقــاء إىل خطــة الــوزارة وقطاعاتهــا املختلفــة خــال العــام الجــاري
والســبل الكفيلــة بالتغلــب عــى الصعوبــات الراهنــة ويف املقدمــة مــا يتعلــق بحقــوق
اإلنســان جــراء إســتمرار العــدوان ومــا يرتكبــه مــن جرائــم عــاوة عــى الحصــار
الــذي خلــف أثــار كارثيــة عــى أوضــاع معيشــة املواطنــن.
واســتعرض اللقــاء اإلنتهــاكات الخطــرة لحقــوق اإلنســان التــي يرتكبهــا تحالــف
العــدوان ومرتزقتــه وآخرهــا اغتصــاب امــرأة يف الخوخــة يف انتهــاك ســافر لألعــراف
واملواثيــق والقانــون اإلنســاني الــدويل وكل القيــم واملبــادئ اإلنســانية.
وأكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة دور وزارة حقــوق اإلنســان يف توثيــق جرائــم العــدوان
وانتهاكاتــه وخاصــة املحافظــات التــي تخضــع لســيطرة االحتــال الســعودي
اإلماراتــي واالنتهــاكات اليوميــة بحــق أبنــاء الوطــن يف املحافظــات الجنوبيــة.
وشــدد عــى رضورة التنســيق والتكامــل بــن مختلــف الجهــات واملنظمــات الحقوقيــة
املحليــة والدوليــة وعمــل تشــبيك ومنــارصة إقليميــة ودوليــة إلظهــار مظلوميــة
الشــعب اليمنــي ورصــد وتوثيــق جرائــم القتــل وحــرب اإلبــادة الجماعيــة واالنتهاكات
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التــي يرتكبهــا تحالــف العــدوان ومرتزقتــه.

الرئيس الصماد يناقش مع وزير الكهرباء أوضاع وزارة ومؤسسة
الكهرباء
[/02أبريل ]2018/صنعاء  -سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى ،اليــوم ،مــع وزيــر
الكهربــاء والطاقــة املهنــدس لطــف الجرمــوزي ،أوضــاع وزارة ومؤسســة الكهربــاء
خــال املرحلــة الراهنــة يف ظــل إســتمرار العــدوان والحصــار.
وتطــرق اللقــاء إىل خطــط وبرامــج الــوزارة واملؤسســات التابعــة لهــا خــال العــام
الجــاري وســبل تعزيــز الجهــود للتغلــب عــى الصعوبــات التــي تواجــه قطــاع
الكهربــاء جــراء اســتهدافه مــن قبــل العــدوان منــذ بدايتــه يف مــارس 2015م
باإلضافــة إىل األرضار التــي لحقــت بهــذا القطــاع الحيــوي والخســائر الناجمــة عنــه.
وأطلــع وزيــر الكهربــاء والطاقــة ،الرئيــس الصمــاد عــى جهــود قيــادة الــوزارة
ومؤسســة الكهربــاء يف وضــع الدرســات والخطــط والربامــج الراميــة للنهــوض
بقطــاع الكهربــاء بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص.
وأشــار إىل الصعوبــات املؤثــرة عــى مســار العمــل يف قطــاع الكهربــاء نتيجــة شــحة
اإلمكانيــات وانقطــاع رواتــب املوظفــن والعاملــن يف هــذا القطــاع فضــا عــن انعدام
مــادة املــازوت والديــزل الــذي يغــذي محطــات التوليــد يف أمانــة العاصمــة ومختلــف
املحافظــات.
واســتعرض اللقــاء مشــاريع الكهربــاء قيــد التنفيــذ واملتعثــرة وســبل وضــع الحلــول
واملعالجــات الالزمــة لهــا وفــق اإلمكانيــات املتاحــة إىل جانــب القضايــا املرفوعــة لــدى
املحاكــم الدوليــة عــى وزارة ومؤسســة الكهربــاء مــن قبــل الــركات األجنبيــة.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة تضافــر الجهــود للنهــوض بقطــاع الكهربــاء
الــذي تــم اســتهدافه منــذ اللحظــات األوىل لشــن العــدوان عــى اليمــن ،يف محاولــة من
دول تحالــف العــدوان لزيــادة معانــاة الشــعب اليمنــي وإربــاك حياتهم املعيشــية.
وقــال « إن الكهربــاء تعتــر رشيــان الحيــاة للمجتمــع وإنعــاش الحركــة االقتصاديــة
والتطــور العلمــي والتقنــي والتكنولوجــي « ..مشــدد عــى رضورة اضطــاع القطــاع
الخــاص بــدوره بالتنســيق مــع وزارة ومؤسســة الكهربــاء لتفعيــل خدمــة التيــار
الكهربائــي مــع مراعــاة ظــروف املواطنــن وأوضاعهــم الراهنــة.
ولفــت رئيــس املجلــس الســيايس األعــى إىل رضورة تنظيــم عمــل مــاك املولــدات
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الكهربائيــة الخاصــة بصــورة مؤقتــة وفــق ضوابــط ومعايــر وإرشاف وزارة
ومؤسســة الكهربــاء.
وأضــاف « البــد مــن التحــرك الجــاد مــن قبــل قيــادة وزارة الكهربــاء يف التواصــل
مــع الــركاء يف املنظمــات الدوليــة العاملــة يف اليمــن إليجــاد آليــة عمــل تســهم
يف توفــر الطاقــة الكهربائيــة للمواطنــن مــن خــال محطــات التوليــد مــأرب أو
محطــات التوليــد األخــرى».

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي عددا من مشائخ قبيلة وائلة
بصعدة
[/02أبريل ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم عــدد من مشــائخ
قبيلــة وائلــة بمديريــة كتــاف محافظــة صعدة.
ناقــش اللقــاء الجوانــب املتعلقــة بأوضــاع محافظــة صعــدة بصــورة عامــة وقبيلــة
وائلــة بشــكل خــاص يف ظــل إســتمرار العــدوان وكــذا إســتهدافه املمنهــج ملقومــات
الحيــاة ومــزارع املواطنــن بمختلــف أنــواع األســلحة بمــا فيهــا العنقوديــة
واإلنشــطارية املحرمــة دوليــاً.
ويف اللقــاء رحــب رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالحارضيــن مــن مشــائخ قبيلــة
وائلــة ..وقــال « ان قبيلــة وائلــة ســتظل إحــدى قبائــل محافظــة صعــدة التــي
يرفــض أبنائهــا مــا يتعــرض لــه الوطــن مــن عــدوان غاشــم وحصــار جائــر طــال
كافــة مقــدرات ومقومــات الحيــاة يف اليمــن منــذ ثــاث ســنوات «.
واســتعرض مــا تتعــرض لــه محافظــة صعــدة مــن مؤامــرة منــذ بدايــة العــدوان
الــذي جعــل منهــا مرسحــا الرتــكاب أبشــع الجرائــم بحــق أطفــال ونســاء املحافظــة
بصــورة يوميــة وفضــا عــن التضحيــات التــي يقدمهــا أبنــاء صعــدة يف مواجهــة
العــدوان والدفــاع عــن الوطــن.
وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بــدور أبنــاء صعــدة وقبائــل وائلــة بصــورة
خاصــة وصمودهــم وثباتهــم وتضحياتهــم ..وأضــاف « مواقــف قبيلــة وائلــة مرشفــة
يف مختلــف الظــروف واملراحــل ودعــم جبهــات الــرف والبطولــة ورفدهــا بالرجــال
والعتــاد وتســيري قوافــل املــدد والعطــاء للمرابطــن «.
وشــدد عــى رضورة تعزيــز الوعــي املجتمعــي بمخاطــر العــدوان وأهدافــه التدمرييــة
والتالحــم واإلصطفــاف يف مواجهــة العــدوان واســتمرار رفــد جبهــات الــرف
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والبطولــة بالرجــال واملــال والســاح.
فيمــا أكــد عــدد مــن مشــائخ قبيلــة وائلــة إســتمرار الصمــود والثبــات يف مواجهــة
العــدوان والدفــاع عــن الوطــن وكرامــة أبنائــه ورفــد الجبهــات بالرجــال والعتــاد.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس جملس القضاء األعلى ووزير العدل
[/03أبريل ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم رئيــس مجلــس
القضــاء األعــى القــايض أحمــد املتــوكل ووزيــر العــدل القــايض أحمــد عقبــات.
ناقــش اللقــاء الــذي حــره والنائــب العام القــايض ماجــد الدربابــي وعضــوا مجلس
القضــاء األعــى القــايض عبداللــه عجــاج ومحمــد مرغــم ،ورئيــس هيئــة التفتيــش
القضائــي القــايض يحيــى العنــي ،وأمــن عــام مجلــس القضــاء األعــى القــايض
محمــد الرشعــي ،أوضــاع الســلطة القضائيــة والعدليــة يف أمانــة العاصمــة ومختلــف
املحافظــات وســبل تعزيــز جهودهــا يف تحســن األداء يف املحاكــم والنيابــات.
وتطــرق اللقــاء إىل آليــة التنســيق بــن األجهــزة القضائيــة والعدليــة والنيابــة العامــة
ملعالجــة القضايــا بمــا يف ذلــك رسعــة البــت يف قضايــا املوقوفــن عــى ذمــة قضايــا
جنائيــة وإصــدار األحــكام العادلــة بحقهــم وحــل اإلشــكاليات التــي تواجــه مؤسســة
القضــاء وخاصــة يف ظــل الظــروف الراهنــة التــي تمــر بهــا البــاد.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد أهميــة معالجــة قضايــا املواطنــن وعــدم التأخــر
أو التباطــؤ يف تنفيــذ األحــكام الصــادرة.
ولفــت إىل أن القضــاء والعــدل مــن الركائــز األساســية لســيادة النظــام والقانــون
وتعزيــز اإلســتقرار املجتمعــي ..مجــددا التأكيــد عــى رضورة إنضبــاط العمــل يف
املحاكــم والنيابــات وإنجــاز القضايــا املتأخــرة واملرتاكمــة والفصــل فيهــا دون تأخري.
وأبــدى رئيــس املجلــس الســيايس األعــى دعــم القيــادة السياســية ملؤسســات القضــاء
والعــدل والنيابــات بمــا يمكنهــا مــن القيــام بدورهــا يف تحقيــق العدالــة وإنصــاف
املظلومــن ..موجهــا بإصــاح الترشيعــات القضائيــة واســتكمال ملفــات املســاجني
املعرسيــن ليتــم اإلفــراج عنهــم.
فيمــا اســتعرض رئيــس مجلــس القضــاء األعــى ســر العمــل القضائــي والصعوبــات
التــي تواجــه تنفيــذ مهــام املؤسســة القضائيــة والنيابــات العامــة واملحاكــم.
مــن جانبــه أشــار وزيــر العــدل إىل الجهــود التــي تبذلهــا الــوزارة والعاملــن فيهــا
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لتنفيــذ املهــام وإنجــاز األعمــال وفــق األولويــات ..الفتــا إىل إحتياجــات املؤسســة
العدليــة ملواجهــة التحديــات الراهنــة يف ظــل إســتمرار العــدوان والحصــار.

الرئيس الصماد يناقش مع وزير النفط سبل توفري املشتقات
النفطية والغاز املنزيل
[/03أبريل ]2018/صنعاء  -سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم مــع وزيــر النفط
واملعــادن أحمــد عبداللــه دارس ،الجوانــب املتصلــة بتوفــر احتياجــات املواطنــن مــن
املشــتقات النفطيــة والغــاز املنزيل.
وتطــرق اللقــاء إىل االختناقــات الراهنــة يف الســوق املحــي ملــادة الغــاز املنــزيل جــراء
االســتهداف الــذي تتعــرض لــه رشكــة الغــاز مــن قبــل العــدوان ومرتزقتــه الــذي
أدى إىل تفاقــم معانــاة املواطنــن خــال الفــرة املاضيــة.
واســتعرض اللقــاء الســبل الكفيلــة بتغطيــة احتياجــات الســوق مــن هــذه املــادة
املرتبطــة بمعيشــة املواطنــن اليوميــة وكــذا اإلجــراءات الخاصــة بتعزيــز الرقابــة
عــى محطــات الغــاز ومنــع التالعــب بأســعار هــذه املــادة أو احتكارهــا.
وشــدد الرئيــس الصمــاد خــال اللقــاء عــى رضورة اتخــاذ اإلجــراءات الحازمــة
ملنــع كل مــن يحــاول التالعــب أو احتــكار هــذه املــادة وخاصــة يف ظــل الظــروف
االقتصاديــة واملعيشــية الصعبــة التــي يمــر بهــا الشــعب اليمنــي جــراء اســتمرار
العــدوان والحصــار.
وأشــار إىل رضورة وضــع الخطــط واإلجــراءات العمليــة الكفيلــة بتوفــر مــادة الغــاز
املنــزيل للمواطنــن وبمــا يمكنهــم مــن الحصــول عليهــا بــكل ســهولة لتخفيــف
معاناتهــم.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة
بمــا يكفــل توفــر هــذه املــادة وضبــط األســعار والتصــدي لــكل مــن يحــاول
احتكارهــا.
فيمــا اســتعرض وزيــر النفــط واملعــادن الصعوبــات التــي تواجــه الــوزارة ورشكــة
الغــاز جــراء األوضــاع الراهنــة واالســتهداف املمنهــج للــوزارة واملؤسســات التابعــة
لهــا لزيــادة معانــاة املواطنــن.
وتطــرق إىل الجهــود التــي تبذلهــا الــوزارة واملؤسســات التابعــة لهــا لتوفــر
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املشــتقات النفطيــة والغــاز املنــزيل والرقابــة عــى عمليــة التوزيــع والبيــع بالتعــاون
مــع الجهــات املعنيــة.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي حمافظ صنعاء
[/03أبريل ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم محافظــة صنعــاء
حنــن قطينــة ومديــر أمــن املحافظــة العميــد مجاهــد الطــري ومســئول املكتــب
التنفيــذي ألنصــار اللــه بمحافظــة صنعــاء عبدالباســط الهــادي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة أوضــاع محافظــة صنعــاء واحتياجاتهــا مــن الخدمــات
وتفعيــل خطــط وبرامــج الســلطة املحليــة والتنفيذيــة للعــام الجــاري.
واســتعرض اللقــاء جهــود الســلطة املحليــة واألجهــزة الحكوميــة يف تعزيــز عوامــل
الصمــود والثبــات املجتمعــي باملناطــق واملديريــات وســبل وضــع الحلــول واملعالجات
الكفيلــة بتجــاوز التحديــات التــي فرضهــا العــدوان والحصــار.
واســتعرض اللقــاء الصعوبــات التــي تواجــه القطاعــات الخدميــة باملحافظــة
ومديرياتهــا وخاصــة يف مجــاالت الصحــة والتعليــم وامليــاه والطــرق جــراء إســتمرار
العــدوان والحصــار ،وســبل التغلــب عليهــا بتكاتــف الجميــع ويف املقدمــة املشــائخ
والوجهــاء والشــخصيات االجتماعيــة.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة تضافــر الجهــود وتعزيــز أداء الســلطة
املحليــة والتنفيذيــة بمــا يخــدم املصلحــة العامــة وتقديــم الخدمــات للمواطنــن.
ونــوه بمواقــف أبنــاء ومشــائخ وأعيــان ووجهــاء محافظــة صنعــاء وأدوارهــم
اإليجابيــة والفاعلــة يف مختلــف املراحــل والظــروف التــي تمــر بهــا البــاد ..الفتــا إىل
خطــورة املرحلــة الراهنــة وحساســيتها جــراء إســتمرار تصعيــد العــدوان وإســتهدافه
املمنهــج لوحــدة وتماســك الجبهــة الداخليــة.
وشــدد الرئيــس الصمــاد عــى أهميــة إضطــاع الجميــع بدورهــم يف إســتمرار الصمود
ملواجهــة العــدوان ورفــد جبهــات العــزة والــرف بالرجــال والعتــاد وتســيري قوافــل
الدعــم للمرابطني.
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الرئيس الصماد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير املالية
[/04أبريل ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم نائــب رئيــس
الــوزراء وزيــر املاليــة الدكتــور حســن مقبــويل.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة مــروع حــر وتقييــم حجــم األوعيــة االيراديــة يف
أمانــة العاصمــة ومحافظــة صنعــاء ،وكذلــك مــروع الريــال اإلليكرتونــي ،والجوانب
املتعلقــة بالتنســيق لنقــل شــحنات غــاز بحريــة.
ووجــه الرئيــس الصمــاد وزيــر املاليــة بالعمــل الجــاد عــى توفــر مرتــب ملوظفــي
الدولــة خــال شــهر رمضــان املبــارك لتخفيــف معانــاة املوظفــن يف ظــل انقطــاع
املرتبــات والعــدوان والحصــار وارتفــاع األســعار.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير الدفاع
[/04أبريل ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر الدفــاع
اللــواء الركــن محمــد نــارص العاطفــي.
كــرس اللقــاء ملناقشــة وضــع جبهــات القتــال وجاهزيــة الجيــش واللجــان الشــعبية
للتصــدي للتصعيــد األخــر مــن قــوى العــدوان.
وأطلــع وزيــر الدفــاع الرئيــس الصمــاد عــى نتائــج الزيــارات امليدانيــة التــي تقــوم
بهــا قيــادة وزارة الدفــاع إىل املناطــق العســكرية وخصوصــا ً الزيــارة األخــرة إىل
جبهــة الســاحل باملنطقــة العســكرية الخامســة واللقــاءات بأغلــب القطاعــات الجويــة
والبحريــة والدفــاع الســاحيل.
وتطــرق وزيــر الدفــاع إىل االســتعدادات والجاهزيــة للمقاتلــن والتــي ســيفاجئون بها
العــدو وســتكون رادعــة وســتغري معادلــة واســراتيجية املعركــة وكــذا العمــل عــى
تجهيــز مــروع مدينــة طبيــة عســكرية متكاملــة.
ويف اللقــاء أشــار الرئيــس الصمــاد إىل أهميــة االســتعداد وتضافــر الجهــود لرفــد
الجبهــات وأن أولويــة املرحلــة االهتمــام بالجبهــات لصــد تصعيــد العــدوان.
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الرئيس الصماد يلتقي وزير األشغال وحمافظ ذمار
[/04أبريل ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر األشــغال
العامــة والطــرق غالــب مطلــق ومحافــظ ذمــار محمــد حســن املقــديش.
ويف اللقــاء اســتعرض وزيــر األشــغال ومحافــظ ذمــار تقريــر حــول نتائــج زيــارة
وزيــر األشــغال ورئيــس مجلــس إدارة صنــدوق صيانــة الطــرق املهنــدس أنيــس
الســماوي ووكيــل وزارة األشــغال لقطــاع الطــرق املهنــدس عبــد الوهــاب الحاكــم،
ملحافظــة ذمــار واالطــاع عــى احتياجاتهــا مــن املشــاريع يف مجــال صيانــة الطــرق
خاصــة مــع قــدوم موســم األمطــار.
وتطرقــا إىل األرضار الناجمــة عــن ســيول األمطــار يف عاصمــة محافظــة ذمــار وبعض
املديريــات مؤخــرا ،والتــي أثــرت عــى معظــم الطــرق الرئيســية والعامــة والفرعيــة
ومــا ســببته مــن انســداد يف عبــارات امليــاه ،ومــا قامــت بــه وزارة األشــغال مــن
دور لتــايف األرضار والعمــل عــى إعــادة تأهيــل العبــارات ووضــع خطــة الســتكمال
الخطــوط بــن محافظــة ذمــار وبعــض املحافظــات املجــاورة.
وأكــد وزيــر األشــغال العامــة أن الــوزارة تقــوم بدورهــا وواجبتهــا بمهنيــة كاملــة يف
عمــوم املحافظــات ألن مــروع الــوزارة وطنــي.
فيمــا تطــرق محافــظ ذمــار إىل الــدور الــذي تقــوم بــه الســلطة املحليــة باملحافظــة
وكــذا الجوانــب املتعلقــة بالحشــد والتعبئــة لرفــد الجبهــات بالرجــال والعتــاد
وقوافــل الدعــم.
وعــر املحافــظ املقــديش عــن الشــكر للرئيــس الصمــاد باســم أبنــاء املحافظــة عــى
اهتمامــه وتجاوبــه لحــل مشــاكلهم وتلمــس احتياجاتهــم.
وأكــد الرئيــس الصمــاد الحــرص عــى توفــر الخدمــات وتذليــل الصعوبــات
التــي تواجــه ســر العمــل وتوجيــه الجهــات املعنيــة بتقديــم الخدمــات يف حــدود
اإلمكانيــات املتاحة..وأشــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بالجهــود التــي تبذلهــا
وزارة األشــغال وقيــادة محافظــة ذمــار لتخفيــف معانــاة املواطنــن يف ظــل اســتمرار
العــدوان الســعودي األمريكــي عــى اليمــن.
حــر اللقــاء رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق صيانــة الطــرق املهنــدس أنيــس
الســماوي ورئيــس وحــدة الطــوارئ كبــر املهندســن بالصنــدوق املهنــدس نبيــل
املؤيــد.
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رئيس اجمللس السياسي األعلى يناقش مع حمافظ احلديدة األوضاع
باحملافظة
[/04أبريل ]2018/صنعاء  -سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم مــع محافــظ
الحديــدة حســن أحمــد الهيــج ،األوضــاع يف املحافظــة يف ظــل إســتمرار تصعيــد
العــدوان.
وتطــرق اللقــاء إىل تداعيــات الوضــع اإلنســاني الكارثــي الــذي تشــهده املحافظــة
ومديرياتهــا وتفاقــم الظــروف املعيشــية للمواطنــن جــراء اإلســتهداف املمنهــج
للمدنيــن ومخيمــات اإليــواء باإلضافــة إىل إســتهداف مصــادر معيشــتهم مــن قبــل
تحالــف العــدوان؛ مــا أدى إىل تفاقــم أوضاعهــم اإلنســانية عــاوة عــى نــزوح آالف
املواطنــن مــن مناطقهــم.
واســتعرض اللقــاء املعالجــات التــي اتخذتهــا الســلطة املحليــة للحــد مــن تدهــور
الوضــع اإلنســاني وســبل توســيع نشــاط ودور املنظمــات الدوليــة العاملــة يف هــذا
الجانــب باملحافظــة لتخفيــف معانــاة املواطنــن.
ويف اللقــاء أشــار الرئيــس الصمــاد إىل رضورة بــذل املزيــد مــن الجهــود لتقديــم
الخدمــات العامــة للمواطنــن ومعالجــة أوضــاع النازحــن وتوفــر إحتياجاتهــم
اإلنســانية امللحــة بالتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة.
وأكــد أن محافظــة الحديــدة ومديرياتهــا تتعــرض ملؤامرة تســتهدف أبنائهــا ومصادر
أرزاقهــم ورضب النســيج اإلجتماعــي ،مــا يتطلــب تضافــر الجهــود لرفــد جبهــات
الســاحل الغربــي بالرجــال والعتــاد دفاعــا عــن الوطــن وكرامــة أبنائــه.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى أن أولويــة عمــل الســلطة املحليــة
واألجهــزة التنفيذيــة باملحافظــة معالجــة الصعوبــات التــي فرضهــا العــدوان
والحصــار ويف املقدمــة تفقــد أحــوال النازحــن وكــذا املترضريــن وتوفــر الخدمــات
العامــة لهــم.

الرئيس الصماد يلتقي قيادة مكون احلراك اجلنوبي
[/04أبريل ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم قيــادة مكــون
الحــراك الجنوبــي املشــارك يف مؤتمــر الحــوار.
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جــرى خــال اللقــاء الــذي ضــم رئيــس مكــون الحــراك مستشــار الرئاســة اللــواء
خالــد بــاراس ،ونائــب رئيــس املكــون وزيــر األشــغال العامــة والطــرق غالــب
مطلــق ،مناقشــة املســتجدات يف الســاحة اليمنيــة والســاحة الجنوبيــة بشــكل خــاص.
وتطــرق اللقــاء إىل التحــوالت السياســية القادمــة والتنســيق املشــرك مــع كافــة
األطيــاف السياســية املناهضــة للعــدوان.
كمــا تطــرق اللقــاء إىل معانــاة املواطنــن مــن قــوى االحتــال اإلماراتــي الســعودي
وكــذا القاعــدة وداعــش املمولــة واملدعومــة مــن قــوى العــدوان.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي رئيس النقابة العامة للكهرباء
والطاقة
[/04أبريل ]2018/صنعاء  -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم رئيــس النقابــة
العامــة للكهربــاء والطاقــة املهنــدس بســام محمــد الصلــوي.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة دور االتحــاد العــام للنقابــات وأهميــة دعمــه لتعزيــز
حضــوره يف املحافــل العربيــة والدوليــة ليتمكــن مــن إيصــال معانــاة العمــال
واملوظفــن التــي يعيشــونها بســبب انقطــاع املرتبــات منــذ مــا يقــارب عــام ونصــف
واألرضار التــي نجمــت عــن نقــل البنــك املركــزي إىل عــدن.
كمــا تطــرق اللقــاء إىل الجوانــب املتعقلــة بتعزيــز دور االتحاد ،وكــذا معانــاة املوظفني
يف قطــاع الكهربــاء والطاقــة والحلــول املمكنة لتوفــر مرتباتهم واســتمرارها.
وثمــن الرئيــس الصمــاد الــدور الوطنــي الــذي قامــت بــه قيــادة النقابــة العامــة
للكهربــاء يف ظــل اســتمرار العــدوان والحصــار عــى اليمــن.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة دعــم جهــود قيــادة النقابــة
العامــة للقيــام بمهامهــا ،موجهــا الجهــات املعنيــة بالتعــاون مــع النقابــة ملــا فيــه
مصلحــة العمــل والعمــال.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يلتقي وزير النقل
[/07أبريل ]2018/صنعاء -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر النقــل
زكريــا الشــامي.
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جــرى خــال اللقــاء مناقشــة تقريــر اإلنجــاز للــوزارة والهيئــات واملؤسســات التابعــة
لهــا وخططهــا لتحســن مســتوى األداء وتنميــة اإليــرادات وترشــيد النفقــات.
وتطــرق اللقــاء إىل مــروع الجــرف القــاري وأهميتــه كمــروع ســيادي لليمــن يف
تحديــد حــدود جرفــه القــاري جنــوب وجنــوب غــرب جزيــرة ســقطرى ،و إثبــات
أحقيــة بالدنــا يف تحديــد جرفهــا القــاري ملــا لذلــك مــن أهميــة اقتصاديــة وسياســية.
واســتعرض وزيــر النقــل نتائــج لقائــه مــع املبعــوث األممــي فيمــا يخــص فتــح
مطــار صنعــاء الــدويل والتــي تبــدأ بقيــام منظمــة االيــكاو بالتأكــد مــن إجــراءات
األمــن و الســامة مــع التأكيــد عــى الســيادة اليمنيــة والخطــوات التــي ســتقوم بهــا
األمــم املتحــدة بخصــوص إعــادة فتــح املطــار.
ويف اللقــاء ثمّ ــن الرئيــس الصمــاد الجهــود التــي تبذلهــا وزارة النقــل لتحســن
مســتوى األداء والخدمــات التــي تقدمهــا و كافــة الهيئــات واملؤسســات التابعــة لهــا.
وأشــار إىل أهميــة بــذل املزيــد مــن الجهــود خــال املرحلــة الراهنــة التــي يمــر بهــا
الوطــن جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى تقديــم كافــة التســهيالت لالرتقــاء بالعمــل
وفــق الخطــط املقدمــة مــن الــوزارة.

الرئيس الصماد يناقش مع وزير الصحة سري أداء القطاع الصحي
وصعوباته
[/07أبريل ]2018/صنعاء -سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم وزيــر الصحــة
العامــة والســكان الدكتــور محمــد ســالم بــن حفيــظ.
ناقــش اللقــاء ســر األداء يف القطــاع الصحــي والصعوبــات التــي يواجههــا جــراء
العــدوان والحصــار ومــا خلفــه مــن آثــار كارثيــة عــى هــذا القطــاع.
ويف اللقــاء أكــد الرئيــس الصمــاد عــى أهميــة تضافــر الجهــود لتحســن مســتوى
الخدمــات الطبيــة والعالجيــة يف ظــل الظــروف الراهنــة التــي يمــر بهــا الوطــن
جــراء العــدوان والحصــار.
وأشــار إىل أهميــة الجبهــة الصحيــة كونهــا مســاندة للجبهــة العســكرية ،والبــد مــن
املواكبــة ملواجهــة العــدوان ومواجهــة األوبئــة املنتــرة.
وشــدد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى عــى رضورة توفــر االحتياجــات مــن األدوية
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وتجهيــز املستشــفيات واملراكــز الصحيــة باملعــدات وإيصــال الخدمــات الصحيــة إىل
كافــة املحافظــات شــماال ً وجنوبـا ً بــدون اســتثناء.
وقــدم وزيــر الصحــة تقريــرا ً حــول مــا تــم إنجــازه مــن الخطــة الطارئــة وأولويــات
القطــاع الصحــي التــي ن ُ ِّفــذت خــال العــام املــايض والتــي أســهمت يف إيقــاف
انهيــار املنظومــة الصحيــة وتعزيــز قدرتهــا عــى االســتمرارية واالســتجابة للطــوارئ
وضمــان الحياديــة وعدالــة التوزيــع للخدمــات الصحيــة.
وتطــرق الدكتــور بــن حفيــظ إىل اإلجــراءات التــي اتخذتهــا وزارة الصحــة ملعالجــة
وتجــاوز املشــاكل والتحديــات التــي فرضهــا العــدوان والحصــار.
حــر اللقــاء مديــر عــام مركــز اإلعــام والتثقيــف الصحــي عبدالســام ســام ونائب
مديــر عــام صحــة األرسة بــوزارة الصحــة حســن الرشيــف ومديــر مكتــب وزيــر
الصحــة عبــد النــارص النمــر.

رئيس اجمللس السياسي األعلى يناقش مع أمني العاصمة سري األداء
اخلدمي والتنموي باألمانة
[/07أبريل ]2018/صنعاء  -سبأ:
ناقــش األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم مــع أمــن
العاصمــة حمــود عبــاد ،ســر األداء الخدمــي والتنمــوي بأمانــة العاصمــة.
وتطــرق اللقــاء إىل الصعوبــات التــي تواجــه ســر العمــل باألمانــة والجهــود املبذولــة
مــن قيــادة أمانــة العاصمــة والســلطة املحليــة واملكاتــب التنفيذيــة للتغلــب عــى
الصعوبــات الراهنــة جــراء اســتمرار العــدوان والحصــار ومــا خلفــه مــن آثــار عــى
مختلــف القطاعــات الخدميــة.
كمــا تطــرق اللقــاء إىل ســر العمــل الجــاري يف عــدد مــن املشــاريع بأمانــة العاصمــة
وأعمــال صيانــة الطرق والتحســن.
واســتعرض اللقــاء الجوانــب املتعلقــة بتحســن مســتوى الخدمــات وتنميــة اإليــرادات
بمــا يمكــن األمانــة مــن االســتمرار يف تقديــم خدماتهــا خاصــة يف ظــل األوضــاع
الراهنــة ومــا شــهدته العاصمــة مــن نــزوح مــن مختلــف املحافظــات.
وأكــد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى أهميــة تضافــر الجهــود لتحســن مســتوى
الخدمــات بالعاصمــة يف ظــل األوضــاع الراهنــة التــي تتطلــب بــذل املزيــد مــن
الجهــود.
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وأشــاد بالجهــود املبذولــة مــن قبــل قيــادة أمانــة العاصمــة للتغلــب عــى التحديــات
الراهنــة التــي فرضهــا العــدوان والحصــار واســتهداف البنيــة التحتيــة عــى مــدى
أكثــر مــن ثــاث ســنوات.
وشــدد الرئيــس الصمــاد عــى أهميــة تكامــل األدوار بــن مختلــف الجهــات للتخفيــف
مــن معانــاة املواطنــن يف حــدود اإلمكانــات املتاحــة.
فيمــا أشــار أمــن العاصمــة إىل الجهــود املبذولــة الســتمرار تقديــم الخدمــات
للمواطنــن والصعوبــات التــي تواجــه ســر العمــل والســبل الكفيلــة بتجاوزهــا
خاصــة يف ظــل األوضــاع الراهنــة.
وأكــد الحــرص عــى ضمــان اســتمرار تقديــم الخدمــات بالرغــم مــن شــحة املــوارد
واإلمكانيــات والتدمــر املمنهــج الــذي تعرضــت لــه املؤسســات الخدميــة يف األمانــة
مــن قبــل تحالــف العــدوان.
ولفــت عبــاد إىل خطــط وبرامــج وأولويــات أمانــة العاصمــة للفــرة القادمــة لتحســن
مســتوى األداء الخدمــي وتنمية اإليــرادات.

الرئيس الصماد يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة العليا لالنتخابات
[/11أبريل ]2018/صنعاء – سبأ:
التقــى األخ صالــح الصمــاد رئيــس املجلــس الســيايس األعــى اليــوم رئيــس اللجنــة
العليــا لالنتخابــات واالســتفتاء القــايض محمــد الحكيمــي وأعضــاء اللجنــة.
جــرى خــال اللقــاء الــذي حــره رئيــس مجلــس النــواب يحيــى عــي الراعــي،
مناقشــة ســر العمــل باللجنــة وخططهــا وبرامجهــا والصعوبــات التــي تواجههــا.
وأشــار الرئيــس الصمــاد إىل أهميــة دور اللجنــة العليــا لالنتخابــات ..وقــال» ال أحــد
يشــك يف نزاهــة ووطنيــة وحياديــة أعضائهــا وكوادرهــا».
ونــوه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى بصمــود وجهــود اللجنــة والتــي تحظــى
باحــرام الجميــع.
وقــال» نحــن مســتعدون لتذليــل الصعوبــات والعوائــق التــي تقــف حائــا دون قيــام
اللجنــة العليــا لالنتخابــات بمهامهــا واســتمرارها يف عملهــا رغــم الظــروف التــي يمر
بهــا الوطــن جــراء اســتمرار العــدوان والحصار».
فيمــا أشــار رئيــس مجلــس النــواب إىل أهميــة مراعــاة الظــروف التــي يمــر بهــا
الوطــن وتضافــر الجهــود للحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن مكتســبات الوطــن وتعزيــز
768

الرئيس الشهيد صاحل الصماد

مثال العطاء ومنوذج التضحية

جوانــب القــوة يف الجبهــة الداخليــة يف مواجهــة االســتهداف الكبــر واملمنهــج للشــعب
اليمنــي والوطن..وأكــد الراعــي اســتعداد مجلــس النــواب مناقشــة وضــع اللجنــة
العليــا لالنتخابــات ومــا ينبغــي أن تقــوم بــه والدســتور يحكــم الجميــع.
وقــد أشــاد رئيــس اللجنــة العليــا لالنتخابــات باهتمــام الرئيــس الصمــاد باســتمرار
دور ومهــام اللجنــة.
فيمــا أشــار رئيــس قطــاع الشــؤون القانونيــة القــايض محمــد أحمــد القــايض إىل
إعــداد رؤيــة بالجلــوس مــع الجهــات ذات العالقــة لالرتقــاء بعمــل اللجنــة وتفعيلهــا.
بــدوره أشــار رئيــس قطــاع اإلعــام القــايض عبــد املنعــم اإلريانــي إىل الصعوبــات
التــي تواجــه اللجنــة نتيجــة اتخاذهــا مبــدأ الحيــاد وتقــف عــى مســافة واحــدة مــن
الجميــع.
حــر اللقــاء أمــن عــام اللجنــة العليــا لالنتخابــات الهــام محمــد عبــد الوهــاب
ومديــر مكتــب رئيــس اللجنــة فهــد مغلــس.
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