
> بدايًة يق��ول الل��واء المناضل حمود 
بيدر- أمين عام منظم��ة مناضلي الثورة 
اليمنية: لقد خسرت اليمن برحيل القاضي 
عبدالس��ام صبرة واحدًا م��ن المناضلين 
األوائ��ل الذي��ن بذل��وا الكثير في س��بيل 
الوطن وحريت��ه من االس��تعمار واإلمامة 
البغيض��ة.. وأض��اف: لق��د كان المناضل 
الراحل عبدالسام صبرة من الرعيل األول 
للثورة منذ أربعينيات القرن الماضي، حيث 
سجن أكثر من سبع سنوات في حجة فلم 
يزده ذلك اال إصرارًا على الخاص من ذلك 
الحكم المتس��لط .. الفتًا إلى أنه ال يمكن 
حصر مواقفه النضالية ألنه كان مرجعية 
تاريخية ووطنية وكان له عاقة كبيرة مع 
كل ش��رائح الوطن ومع القبائل والضباط 

والمثقفين.
وع��ن دوره ف��ي العملي��ات القتالي��ة 
ق��ال المناض��ل بي��در: لق��د كان القاضي 
عبدالس��ام يخرج معن��ا ف��ي الكثير من 
المواق��ع القتالية وكان يخ��رج مع العمري 
والس��ال ولم يكن يومًا يبحث عن جاه أو 
س��لطة بل كان مناضًا وطنيًا غيورًا على 
الوطن وعلى الدماء التي تس��فك من أجل 
التحرر، وأكد أمين ع��ام منظمة مناضلي 
الثورة اليمني��ة أن القاضي صبرة كان من 
أوائل الثوار مع الزبي��ري والنعمان وغيره 
ممن تص��دوا للطغيان وظ��ل كذلك حتى 

توفاه اهلل وفيًا للوطن وقضاياه.
> من جانب��ه يقول المناض��ل الدكتور 
قاس��م س��ام- عض��و مجلس الش��ورى: 
القاض��ي عبدالس��ام صبرة م��ن األحرار 
األوائل الذين رسموا خط الثورة والتحول 
من النظام الملكي الى النظام الجمهوري 
القائم على العدل والمساواة .. مشيرًا الى 

أن القاضي صب��رة كان همزة الوصل بين 
المناضلين األحرار المدنيين والعسكريين 
وكان مرجعية متوازنة عاقلة مؤمنة باهلل 
وبالوطن وثورت��ه من أج��ل االنعتاق من 

الظل��م والطغيان اإلمامي 
ومن دعاة الوحدة الوطنية 
وكان مرجعًا مهمًا للشباب 
المتعطش للعطاء.. وأضاف 
أن القاض��ي عبدالس��ام 
صبرة كان له دور معروف 
في مجلة أو ما كان يعرف 
ببريد الثورة مع المناضل 
ن��ي  ا لحضر ا هي��م  برا ا
وغيره، فأسهم الجميع في 
نشر الوعي ورسم مامح 
الث��ورة عن طريق نش��ر 
تل��ك االفكار ف��ي المدن 

واالرياف على حدٍ سواء.
 وقال الدكتور قاس��م 
ض��ي  لقا ا ن  إ : م س��ا
ة  صب��ر م  لس��ا ا عبد

مرجعي��ة وطني��ة للجميع 
وقطب م��ن أقط��اب الث��ورة والجمهورية 
والوح��دة الت��ي عم��ل الكثير في س��بيل 
تحقيقه��ا وظ��ل محافظ��ًا عل��ى منهج��ه 
الوطني الواضح حتى انتقل الى جوار ربه 

رحمة اهلل عليه.
قامة وطنية

> إلى ذلك يقول المناضل اللواء محمد 
الخاوي- عضو مجلس الش��ورى: لقد كان 
القاضي عبدالسام صبرة رمزًا من رموز 

الوطن من��ذ الثاثيني��ات، وهو م��ا جعله 
يتعرض للس��جن أكثر من مرة منها سبع 
سنوات في سجن حجة.. موضحًا أن القاضي 
صبرة كان ودودًا ورعًا يتمتع بأخاق وطنية 

عالية وكان مرجعًا مهمًا 
للضب��اط االح��رار وكان 
عل��ى إط��اع بالتنظيم 
ورجال��ه واح��دًا واح��دًا 
ومطلعًا على كل أسراره 
التي ل��م تك��ن محجوبة 
ل  لس��ا ا ع��ن  و عن��ه 
والجائفي.. وأشار الخاوي 
الى أن القاضي عبدالسام 
صبرة كان همزة الوصل 
بين الث��وار الذي��ن كانوا 
يلج��أون اليه م��ع الفريق 
ضع��ًا  ا متو و  ، ي لعم��ر ا
معطاًء خلوقًا هادئًا.. ومن 
المناص��ب الت��ي كان ق��د 
شغلها القاضي صبرة قال 
الخاوي: لم يك��ن القاضي 
صب��رة يهت��م بالمناصب 
ومع ذلك كان وزيرًا لألوقاف ثم المواصات 
لمرتين ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء لثمان 
حكومات متعاقبة، وه��ذا يدل على قبول 
الث��وار به كمرجعي��ة وطني��ة وتاريخية ال 
يمكن تجاهله، ولذا فقد كان رحيله خسارة 

كبيرة للوطن والشعب.
مدرسة الشرفاء

> م��ن جهت��ه يق��ول الل��واء المناضل 
عبداهلل أبو غانم: 

خس��رنا برحي��ل المناض��ل الكبي��ر 
عبدالس��ام صبرة مناضًا وأخًا ومرجعية 
تاريخية ال يمكن تعويضها.. واضاف: لقد 

كان القاضي صبرة مدرس��ة لكل الشرفاء 
والمناضلين فهو متش��بع بالروح الوطنية 
منذ نعومة أظافره، ولذلك تعرض للسجن 
في حجة 7 س��نوات جعلته ي��زداد إصرارًا 
على مقاومة اإلمامة منذ الثاثينيات وحتى 
48 و 55م وثورة 26سبتمبر المجيدة التي 
ش��ارك فيها منذ الوهلة االولى الندالعها 
عندما ذه��ب الى الزعيم الس��ال وطلب 
منه قي��ادة الث��ورة وفتح مخازن الس��اح 
في الكلي��ة الحربي��ة في العرض��ي، وهو 
االمر الذي س��هل في نجاح الثورة واندحار 
اإلمامة الى االب��د، ولفت الل��واء أبو غانم 
ال��ى أن القاضي صب��رة كان متواضعًا وال 
يحب الظهور وكان يهتم بأسر المناضلين 
والش��هداء.. وأكد أبو غانم أن عبدالسام 
صبرة كان بصحة جيدة وذهن صافٍ رغم 
أنه تجاوز ال�100 عام م��ن العمر، مرجحًا 
أسباب وفاته الى قيام وزارة اإلعام بإزاحة 
وشطب أهداف الثورة اليمنية من الصفحة 
األولى لصحيفة »الثورة« من قبل أناس ال 
يعرفون أهمية أهداف الثورة التي استشهد 
من أج��ل نجاحها مئ��ات اآلالف م��ن أبناء 

الشعب اليمني.

األب الروحي
وختامًا : يقول المناض��ل احمد هادي ابو 

الفتوح »العولقي«:
 لقد كان المناضل عبدالسام صبرة واحدًا 
من دعاة اعادة تحقيق الوحدة الوطنية وكان 
يرى ان الوحدة لن تتحقق إال بنيل الش��عب 
اليمني الحرية من الحكم اإلمامي البغيض 
واالس��تعماري الغاش��م وكان يحثن��ا على 
مواصلة النضال والتضحية في سبيل ذلك.

واضاف ابو الفتوح:
 لقد كان الكثي��ر من المناضلي��ن الذين 
يطلع��ون م��ن ع��دن وش��بوة وغيرها من 
المحافظ��ات الجنوبية والش��رقية يلتقون 
بالمناضل صبره للت��زود بالنصائح القيمة 
حيث كان همزة الوصل بين المناضلين في 

كل المحافظات
 ولذا هن��اك م��ن يعتبر القاض��ي صبرة 
األب الروحي للمناضلين الش��باب والموجه 
والمعلم المتمرس الذي استفاد منه الكثير 
من الث��وار والمناضلين من أجل اس��تعادة 

القرار السيادي.
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محمد الخاوي:  كان همزة الوص��ل بين فصائل العمل الوطني
اب��و الفت��وح: ح��رص عل��ى اس��تقاللية الق��رار السياس��ي
ريخي��ة وتا لي��ة  نضا مرجعي��ة  كان   : بي��در حم��ود 

قاسم س��الم: من األحرار األوائل الذين رس��موا خط الثورة 

املناضل عبدالسالم صربه سيظل خالدًا يف وجدان الشعب اليمني
>شهدت أمانة العاصمة السبت حفل تأبين فقيد الوطن الكبير المناضل عبد السالم  صبره.. والفقيد أحد  األوائل 
المشاركين في سفر الثورة اليمنية »سبتمبر واكتوبر« وما سبقها من حركات تحررية من الظلم والجبروت اإلمامي 
واالستعماري منذ ثالثينيات القرن الماضي.. صحيفة »الميثاق« استطلعت آراء عدد من المناضلين الذين كان 
لهم أدوار كبيرة في النضال والكفاح الوطني جنبًا الى جنب مع الراحل عبدالسالم صبرة وسألناهم عن مآثره، فكانت 

الحصيلة  التالية:
استطالع: عارف الشرجبي

اهاًل مهند
نشارك الزميل

 يحيى علي نوري
افراحه بمناسبة ارتزاقه  حفيدًا أسماه

»مهند«
جعله اهلل قرة عين لوالديه وأنبته نباتًا حسنًا..

فألف ألف مبروك
المهنئون:

أسرة تحرير »الميثاق
 المؤتمرنت- المركز اإلعامي«

من أعماق قلوبنا نهنئ المهندس/
سام حمود شريان

بمناسبة الزفاف ودخوله القفص الذهبيألف مبروك

المهنئون: محروز الجبوبي -احمد الدروبي - فيصل 
عساج وجميع أفراد  أسرة الجبوبي

تعازينا آل ثامر
نشاطر االخوين 

فيصل محمد ناصر ثامر ومحمد محمد ناصر ثامر
 وكافة آل ثامر

 أحزانهم بوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى
 »اخوهم« توفيق

سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ّأهله وذويه 

الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون..

االسيفون :
منتسبو الدائرة التنظيمية بالمؤتمر

عنهم/ احمد محمد الزهيري
عضو اللجنة العامة - رئيس الدائرة

في حفل تأبين باربعينيته


