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,مـــــــثـــــــلـــــــمـــــــا تــــــــعــــــــرضــــــــت ثــــــــــــــــــورة 21 ســــبــــتــــمــــرب 
لــــلــــعــــدوان الـــــرببـــــري والــــتــــدخــــل الـــســـعـــودي 
األمــــريــــي الـــربيـــطـــاين اإلســــرائــــيــــي اإلمـــــــارايت 
الهادف إلجهاضها ودفن مشروعها الكبري 
, كــان النظام السعودي ومــن خلفه ذات 
القوى االستعمارية قد تدخلت   إلجهاض 
ثـــــورة 26 ســبــتــمــرب عــــام 1692م , ولــــم يكن 
الــــــهــــــدف مــــــن الـــــتـــــدخـــــل الــــــســــــعــــــودي آنــــــــذاك 
مـــنـــاصـــرة الـــحـــكـــم املـــلـــي كـــمـــا قـــيـــل , بــــل هــو 
الخوف من مشروع ثــورة 26 سبتمرب وما 
حـــمـــلـــتـــه مــــــن أهــــــــــــداف , الـــــتـــــحـــــرر وتــــأســــيــــس 
دولــــــــة قــــويــــة قــــائــــمــــة عـــــى الـــــعـــــدالـــــة , وبناء 
جيش وطني قوي ورفع مستوى الشعب 
وقافياً  وسياسياً  وإجتماعيا  إقتصايا 
والعمل عــى تحقيق الــوحــدة الوطنية يف 

نطاق الوحدة العربية الشاملة ..

تفاصيل  ص 07

خالل زيارته للمرابطني في مأرب واجلوف
مسؤول العالقات الدولية في حزب الله

وزير الدفاع : األيام  القادمة ستكون صعبة على املعتدين
مثلت زيارة وزير الدفاع اللواء الركن 
محمد ناصر العاطفي األخرية لجبهتي 
رسالة  والجوف  بمارب  والعلم  رغوان 
هامة لتحالف العدوان مفادها أن قادم 
االيام سيكون اكرث خطرا ورعبا للمعتدين 
إن هم لم يوقفوا عدوانهم الغاشم عى 
أبناء شعبنا .. ويرى مراقبون بأن ظهور 
الخطوط  عى  من  العاطفي  اللواء 
األمامية وهو يتفقد املرابطني يف مارب 
والجوف أن هذه الزيارة لها دالالت هامة 
ومنها ان القوات املسلحة اليمنية بعد 
يف جبهات  األخرية  االنتصارات  تحقيق 
تدشني  عى  قادمة  ومارب  البيضاء 
الدفاع  معركة  من  جديدة  مرحلة 
مع  بالتزامن  وذلك  الوطني  والتحرر 
االحتفال بالذكرى السابعة لثورة الـ 21 
سبتمرب .. وخالل تلك الزيارات الهامة 
هامة  رسائل  العاطفي  اللواء  وجه 

للمعتدين وأدواتهم..
# تفاصيل ص3

الدولية  العالقات  مسؤول  أكد 
يف حزب الله عمار موسوي أن ثورة 
سماحة  بقيادة  شكلت  سبتمرب   21
السيد عبد امللك الحويث وبتأييد ودعم 
واسعني من قبل املكونات الشعبية 
يف كافة أرجاء اليمن صفعة مدوية 
إنتاج  وإعادة  التدجني  ملحاوالت 
تحت  وذلك  الخارجية  الوصاية 
عناوين كاذبة ومخادعة مثل دعم 
عنها،  والدفاع  الشرعية  السلطة 

العنوان  الشعار  هذا  شكل  حيث 
األبرز للمرحلة التالية عرب شّن الحرب 
وبأدوات  أمرييك  بقرار  الغاشمة 
سعودية وإماراتية يف استباحة غري 
 .. الحجر  والشجر  للبشر  مسبوقة 
جاء ذلك يف كلمة له بمناسبة الذكرى 
السابعة لثورة الـ 21 سبتمرب وبمناسبة 
حفل توقيع كتاب )21 سبتمرب .. ثورة 

أسقطت وصاية(..
# تفاصيل ص6

أكد عضو السيايس األعى محمد 
عي الحويث أن تشكيك غوترييش يف 
اغتيال  يف  املتورطني  من  القصاص 
من  بطلب  جاء  الصماد  الشهيد 
الوثيق  الرتباطهم  العدوان  دول 

بالجريمة.
وأوضح محمد الحويث يف تغريدة 
دول  أن  أمس  بتويرت  عى حسابه 
لجريمة  مولت وخططت  العدوان 
بذلك  واعرتفت  الصماد  قتل 
تحديد  يف  اعتمدت  أنها  وصرحت 

الهدف عى عناصرها عى األرض.

الجمهورية  قضاء  أن  إىل  ولفت 
مرجعية  من خالل  يحكم  اليمنية 
مشريا  منشورة،  قانونية  شرعية 
مسيس  غوترييش  تشكيك  أن  إىل 
أدلة  أي  إىل  يستند  وال  ومرفوض 

ووقائع.
املجلس  عضو  تصريحات  تأيت 
عى  ردا  الحويث  األعى  السيايس 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  بيان 
الذي شكك يف نزاهة القضاء والحكم 
الصادر بإعدام املتورطني يف اغتيال 

الشهيد الرئيس صالح الصماد.

ثورة 21 سبتمبر  اسقطت كل خطط 
ومشاريع فرض الوصاية على اليمن

احلوثي: تشكيك غوتيريش مسيس 
ومرفوض وجاء بطلب من دول العدوان

السامعي : ثورة 21 سبتمبر جاءت 
لتصحح مسارات الثورات السابقة

الرئيس املشاط في حوار لقناة "املسيرة" الفضائية:

ك������ل ش����ب����ر م���ح���ت���ل م������ن ب����ل����دن����ا س���ن���ح���رره
ع��م��ل��ي��ة ال��������ردع ه����ي ف����ي س��ي��اق 

عملية الوجع الكبير
 س��ت��ن��ت��ص��ر اجل��ب��ه��ة االق��ت��ص��ادي��ة كما 

انتصرت اجلبهة العسكرية
يحز في نفوسنا ونتألم حلال املواطن 

في احملافظات اجلنوبية احملتلة
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تصدر عدد خاص يوم غٍد الثالثاء 
مبناسبة العيد ال�7 لثورة 21 سبتمبر

محافظ تعز في حوار 
مع 

 ثورة 21 سبتمبر 
أعادت للشعب اعتباره 

وللوطن مكانته

باب العفو العام لن يبقى مفتوحا إلى ما ال نهاية

أبلغتنا أربع دول بأنها جاهزة للتعامل معنا
مساء  الفضائية،  "املسرية"  قناُة  أجرت 
مهدي  الرئيس  مع  ضافياً  حواراً  أمس، 
األعى-  السيايس  املجلس  رئيس  املشاط- 
بصنعاء تطرق إىل أبرز القضايا واملستجدات 
الصعيد واملحي واإلقليمي والدويل..  عى 
وألهمّية الحوار تعيد صحيفُة "26سبتمرب" 

نشَره:
أمريي  بالدنا  عى  العدوان  أن  وقال 
بالدرجةو األوىل وأن السعودية واالمارات 
فرق  وال  األمريكية  لألجندة  تنفيذ  أداة 

بينهما..
منوهاً أن بريطانيا وأمريكا لصوص ينهبون 
ثروات الشعب موضحاً  أن ٪80 من ثروة 

اليمن تنهبها دول العدوان..
وقال يف سياق الحوار ألبناء مارب: الخري 
لنا جميعاً يف مبادرة السيد القائد املنصفة.. 
مشرياً إىل أن موقع اليمن يتجه إىل األعى 

ولن نقبل بغري ذلك..
# تفاصيل ص2



 أجرت قناُة »املسرية« الفضائية، مساء أمس، حواراً 
ضافياً مع الرئيس مهدي املشاط- رئيس املجلس السيايس 

األعىل- بصنعاء تطرق إىل أبرز القضايا واملستجدات عىل 
الصعيد واملحيل واإلقليمي والدويل.. وألهمّية الحوار تعيد 

صحيفُة »62سبتمرب« نشَره:
إىل نص الحوار:

  
< فخامة الرئيس.. واليمن دولًة وشعباً يحتفي بالعيد السابع لثورة الـ12 من 

سبتمرب املجيدة.. ما الذي يمكننا أن نقول إن الثورة أنجزته؟
<< اللهم صِلّ عىل سيدنا محمد وعىل آله الطيبني الطاهرين. 

شكراً جزياًل لقناة »املسرية« ولكل كادرها وشكراً جزياًل أَيْضاً لكل القنوات املواِجهة للعدوان 
منذ ال��ش��رارة األوىل التي تقّدم الحقيقَة الناصعَة عن مظلومية ه��ذا الشعب، وتقدم أَْيضاً 

اإلنجازات النوعية والتضحيات الكبرية الجسيمة التي تقدم يف مواجهة هذا العدوان. 
ا بمناسبة هذه الثورة املباركة الذكرى السابعة أََنا  بخصوص اإلن��ج��ازات الثورية عظيمة ِج��ًدّ
أعتقد أن الصمود األُسطوري ِلَحِدّ اآلن يعترب أكرب إنجاز من إنجازات ثورة 12سبتمرب، تماسك 
مؤّسسات الدولة، الوضع الذي بدأ يتحول تصاعدياً إىل األعىل عىل مستوى الجبهات عىل 
مستوى االقتصاد، أعتقد أن هذا أكرُب مكسب من مكاسب الثورة اليمنية.. اليمنية األصيلة 

12سبتمرب. 
 

< داللُة تكرار اليمنية- اليمنية فخامة الرئيس؟
<< إنها يمنية بامتَياز ال وصايَة عليها.. مستقلة. 

 
< فيما يتعلق بالعدوان فخامة الرئيس شن بعد ستة أشهر من هذه الثورة؟ 

فهل نستطيع القول إجمااًل بأن العدوان أجهض ما كانت تصبو إليه؟
<< بالعكس، قد تكون لديه إراَدة أن يجَد ما تصبو إليه، لكن أََنا اعتقُد أنه بالعكس، حاول 
ه��ذا ال��ع��دوان أن ُيضِعَف ويكسر ه��ذه ال��ث��ورة، لكنه من َحيُث ال يشعر ق��ّوى عمادها، وهي 

اليوم تقف وقوفاً صلباً غرَي قابل لالنحناء وال لالنكسار وهو يعرف هذا. 
 من جبال مران

< يف مسار التساؤل بالعدوان وحقائقه ومصريه وأبعاده، هل هذا العدوان 
؟ جاء كأمر طارئ، الستهداف الثورة فقط ولولها مَلَا ُشَنّ

َز له منذ أن بدأ السيد حسني بدرالدين الحويث- رضوان الله  << ال، بالعكس العدوان هذا ُجِهّ
عليه.. العدوان هذا يراد لكل طالئع حرة ولكل قوى حرة يف هذه املنطقة ويف العالم العربي 
واإلسالمي، هذا التفكري بدأ منذ أن بدأ السيد حسني- رضوان الله عليه- بالصرخة األوىل من 
جبال مَرّاَن، ونحن ال نزال نؤّكد عىل اإلخوة يف وسائل اإلعالم الذين يقدمون مظلوميَة هذا 
الشعب أن ال ينسوا إلحاق ُك��ّل الجرائم بأمريكا، فهي من تقف وراء ه��ذا ال��ع��دوان، وبقيُة 

الدوِل ليست إال أَدواٍت للتنفيذ. 

< قــنــاعــة راســـخـــة لــديــكــم بـــأن أمــريــكــا هـــي مـــن تــقــف وراء اإلجـــــرام بــحــق شعبنا 
اليمني؟

�ٌد وملموٌس، ولدينا معطيات ليس تحلياًل.  << هذا يشء مؤَكّ
 

< هـــــذه الـــــثـــــورة ومـــســـرياتـــهـــا املـــلـــيـــونـــيـــة، فــلــســطــن كــــانــــت حــــاضــــرة بـــعـــَلـــمـــهـــا، بــل 
وبمضامن ُكـّل قضيتها، فما العالقُة التي يمكن تبييُنها بن هذه الثورة وبن 

فلسطن كشعب كقضية؟
<< أص��اًل ال��ث��ورة ه��ي م��ن رح��م االستضعاف، وه��ي ث��ورة ُك�����ّل املستضعفني يف العالم العربي 
واإلس���الم���ي، ب��م��ا ف��ي��ه ع��ىل رأس ه���ذا االس��ت��ض��ع��اف ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية وم���ا ي��م��ر ب��ه إخ��وان��ن��ا 
الفلسطينيون، أك��ي��ٌد أن ال��وض��َع الفلسطيني ع��ىل رأس قائمة أول��وي��ات ه��ذه ال��ث��ورة اليمنية 

املباركة. 
 

< لم تتأثر هذه األمور وهذه املعطيات وهذه القائمة يف الرتاتبية يف األولويات 
جراء العدوان؟

<< ال.. 
< فلسطن ما زالت بنفس املوقع واألولوية لديكم؟

<< ب��ل كلما اش��ت��د ال��ض��غ��ُط علينا ازددن����ا حنيناً وش��وق��اً وإص�����راراً إىل إخ��وت��ن��ا يف فلسطني وإىل 
القضية الفلسطينية؛ ألََنّ��ن��ا نعرُف أننا ندفع ثمن موقفنا من القضية الفلسطينية، ُك��ّل ما 
يجري علينا هو ثمن موقفنا التحّرري، موقفنا الواضح والصريح من القضية الفلسطينية. 

 ثقافة الثورة
< الثورة اليمنية الحديُث عنها أنها انتشلت اليمن من مستنقع التطبيع مع 
العدّو، بل وجعلته رقماً صعباً مع معادلة املواجهة مع هذا العدّو يف املنطقة، 

فإىل أي مدى نستطيع تبين هذا الواقع الذي به حدث هذا االنتشال؟
<< ال���ث���ورُة ل��ي��س��ت ش���ع���اراً، ال���ث���ورة يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اِفّ ه���ي م���م���ارس���اٌت م��س��ل��ك��ي��ٌة ت��س��ت��ط��ي��ُع ق��ي��ادُة 
فون بالثقافة التي أرادت��ه��ا ه��ذه ال��ث��ورة، هذا  ال��ث��ورة أن تجعَل جميَع أب��ن��اء ه��ذا الشعب يتثَقّ
ال���ح���دث ال تستطيع أن ت��ق��ي��س��ه ب��ش��ع��ارات م��ع��ي��ن��ة ب��ق��در م���ا ه���و م��م��ارس��ات ل��ذل��ك ت��ل��ح��ظ، من 
خالل ممارسات أبناء الشعب وتطلعهم التحّرري واشتياقهم إىل القضايا الكبرية بما فيها 
القضية الفلسطينية، هذا يشء بارز ال يحتاُج إىل نقاش، وهو من نتائج هذه الثورة املباركة. 

 عدوان أمرييك بامتياز

< ويف مسار العدوان كنتم فخامَة الرئيس ضمن الشخصيات التي وّقعت عىل 
اّتفاق السلم والشراكة الذي حظي بمباركة عربية دولية وشهدتم تفاصيل 
الــحــوار الــذي تبع توقيَع اّتــفــاق السلم والــشــراكــة يف موفمبيك بــوجــود جمال 
و أول خرب عن هذا 

َ
بن عمر آنــذاك.. هل شّكل لكم أمــراً مفاجئاً، مع أول نبأ أ

العدوان؟
<< منذ أن أط��ل��ق السيد الشهيد ال��ق��ائ��د السيد ح��س��ني- رض���وان ال��ل��ه عليه- ال��ش��ع��ار ل��م يكن 
مفاجئاً ُك�ُلّ ما حدث وكل ما سيحدث، أََنا قلت لك يف البداية: إن العدوان أمرييك بامتَياز 
وإن لدينا معطيات وليس تحلياًل، بمعنى أن املعطيات التي كانت لدينا قد يكون األمر مفاجئاً 
من َحيُث التوقيت صحيح، مثلما قال قائد الثورة يف خطابه األول إنه كنا نائمني يف بيوتنا، 
بمعنى أنه ما كان لدينا استعدادات نفسية، وهذا ما يثبت العدائية املفرطة التي كان يتحىل 
بها هذا العدّو أنها بالشكل الخفي الذي لم نكن نتصوره، لكن أنها مفاجئة كمبدأ، ال ليست 

مفاجئًة كمبدأ، هي مفاجئة كتوقيت. 
 

< كنتم متوِقّعن حتى وضعية هذه األجنحة من املرتزِقة التي اندفعت وانجَرّت 
ورَمت نفَسها بن أقدام املعتدي؟

<< مل��ا ت���أيت ل��ت��ط��ّه��ر ه���ذا ال��ش��ع��ب م��ن ال��وص��اي��ة، م��ن ال��خ��ض��وع م��ن ال��ع��م��ال��ة أك��ي��د أن���ه ج����راء أي 
تنظيف يكون هناك يف نهاية املطاف، مجموعة قاذورات، َوكان شيئاً متوقعاً أن يكوَن بعد 

التطهري مجموعٌة من القاذورات، وهذا الذي حصل. 
 ارتقاء اليمن

< بــعــد ُكــــّل هـــذه الــســنــوات يف ظــل املــواجــهــة املـُـســتــمــّرة واملــتــعــاظــمــة لــلــعــدوان، 
أين بات موقع اليمن بوجهة نظركم القيادية والسياسية واملنطلقة من واقع 

معاش فخامة الرئيس؟
<< أنا اعتقُد أنه ِلَحِدّ اآلن ارتقى اليمن إىل َمَصاٍفّ لم نكن نتوقعها ِلَحِدّ اآلن بما أن املخاض 
ال زال ُمستمًرّا ولم نصل إىل مستوى معني لم نصل إىل نتيجة معينة ِلحِدّ اآلن ال أستطيع 
أن أحّدد إىل أين وصل اليمن، ستكشف األّيام القادمة إْن َشاَء اللُه املستوى الطبيعي الذي 

وصل إليه اليمن. 
 

< نــســتــطــيــع الـــــقـــــول: إن هــــنــــاك احــــتــــمــــااًل يف ظـــــــروف مـــعـــاشـــة كــــهــــذا الـــــحـــــال لــم 
و قــد ربــمــا تــدهــوراً ال سمح 

َ
تستطيعوا كــطــرح احــتــمــايل عــن أن هــنــاك تــطــوراً أ

الله، أم إن األمور كلها متجهة باّتجاه موقع اليمن إىل األعىل؟
<< إىل األعىل، ولن نقبَل غري األعىل بإْذِن الله. 

 رجال اثبتوا جدارتهم
< فخامة الرئيس هناك اضطراب واسع بفشل الخيار العسكري يف مواجهة 
الــــيــــمــــن، لـــكـــن شـــبـــح الـــــحـــــرب االقــــتــــصــــاديــــة ال يـــــــزال هـــــو املـــهـــيـــمـــَن عـــــىل املـــشـــهـــد، 
وبموجب املعطيات والشواهد وأنــا أتحدث معكم وأعــي تماَم الوعي بأنكم 
ــا  رجــــُل اقــتــصــاد بــامــتــَيــاز، هــل ســيــحــّقــق الـــعـــدّو بــالــحــصــار مــا عــجــز عــنــه عــســكــرًيّ

ولو نسبيًا؟
<< املعركة أََنا أرى املعركَة واحدًة، للمعركة العسكرية رجاُلها وبفضل الله أثبتوا جدارتهم 
والعالم يشهد بهذا، املعركة االقتصادية بإْذِن الله لها رجاُلها، وستكون النتيجة كما كانت 
النتيجة العسكرية، واألّيام ستثبت هذا، ُكُلّ ذلك بفضل الله ُسْبَحاَن�ُه َوَتَعاىَل؛ ولذلك ال قلق 
لكل جبهة رجالها، وستنتصر الجبهة االقتصادية كما انتصرت الجبهة العسكرية بإْذِن الله. 

 
< فإذا ما انتقلنا إىل ما يتعلق بالتفاوض بهذه اآللية التي ينتظر من خاللها 
أنــهــا تــشــكــل بــوابــة أمـــل لــلــعــبــور نــحــو الـــســـالم.. هــل يــعــد تــعــيــن رابــــع املبعوثن 

و جزء من مشهد أطاله أمد الحرب؟
َ
مؤشراً عىل ُقرب تسوية أ

<< أنا اعتقد أن اختياَر مبعوث أَو تغيري مبعوث ال ُيعد مؤشراً، نحن من قبل تغيري املبعوث 
السابق اتخذنا قراراَ بعدم التعامل مع هذه املتغريات، األمم املتحدة هي األمُم املتحدة بغض 
ْن هو مبعوثها، األمم املتحدة لألسف الشديد لَحِدّ اآلن نحن نعترب أن لديها دورا  النظر عَمّ
م��ح��ّددا م��رس��وم��ا م��ن ق���وى االس��ت��ع��م��ار ال��ت��ي أّس��س��ت ه���ذه الجمعية، ب��م��ا فيها التغطية عىل 
ا، ل��ذل��ك عند ال��ق��رار األخ���ري للمبعوث  م��واص��ل��ة واس��ت��م��رار ال���ع���دوان، وه���ذا يشء م��ؤس��ف ِج�������ًدّ
ال��ج��دي��د، ن��ح��ن أب��ل��غ��ن��اه ب��أن��ن��ا سنتعامل م��ع��ه م��ن َح��ي��ُث ف��ش��ل امل��ب��ع��وث ال��س��اب��ق، بمعنى أن��ه 
لن نسمَح باستخدام املبعوثني لتجديد الورقة بعد إتالفها، ولن نسمح لقوى العدوان بأن 
تستخدم ورقة املبعوثني لالنتكاسة والبدء من جديد، لذلك نحن نقول للمبعوث الجديد: 
َحيُث فشل املبعوث السابق، ابَْدأْ من َحيُث فشل، فشل يف قضية مهمة أعلن موقَفه منها 
يف اإلح��اط��ة األخ����رية يف مجلس األم����ن، وه���ي م��وض��وع ض����رورة دخ���ول ال��س��ف��ن ورف���ع الحصار 
الربي والجوي، وهذا طرحه املبعوُث، وكان يطرُحها بقوة عىل دول العدوان وهي سبب يف 
إفشاله وقوى العدوان عدم استجابتها له يف هذه املطالب التي يرى أنها محقة، بالتايل هذا 
املبعوث أبلغناه بهذا بأنه ي��واص��ل م��ن َح��ي��ُث انتهاء دور املبعوث السابق؛ ألََنّ��ن��ا نتعامل مع 
األمم املتحدة كأمم متحدة ال نتعامل مع أشخاص، ال يوجد لدينا يشء من هانس وال مارتن 

وال أي مبعوث آخر كشخص، نحن نتعامل مع جمعية األمم املتحدة، 
 

< عىل مستوى أية مفاوضات، مــبــادرات، من أي اّتجاه من أي مسار من أية 
دولـــــــة، تـــحـــِمـــُل يف طــيــاتــهــا ومــضــامــيــنــهــا إصـــــــــراراً عــــىل مــقــايــضــة املـــلـــف اإلنـــســـاين 

بالسيايس والعسكري؟
<< مرفوض.!! 

 
< بشكل مطلق؟ 

<< نعم.. 
ألََنّ��ن��ا من َحيُث املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا تأبى لنا كرامتنا ويأبى لنا ديننا أن ُنخِضَع لقمة 
العيش واملواطن ورقبة املواطن البتزاز العدّو السيايس والعسكري، هذا يشء تأباه لنا ُكُلّ 

القيم واألعراف. 
 ال رافضون

< َوإَذا أصــرت حتى الجهاُت الدولية التي تّدعي أنها راعية لحقوق اإلنسان 
وراعية للسلم واألمن العاملين والدولين؟. 

<< هي ُمِصَرٌّة اآلن ونحن رافضون. 
 

< هي ُمِصَرٌّة عىل بعض وضعية بمسار املقايضة؟
<< نعم ُمِصَرٌّة اآلن لو اقتنعت لدخلنا يف عملية السالم. 

 
ون إىل اآلن واإلحاطة كذلك فيها وضعية من اإلصرار؟ < يعني أنهم ُمِصُرّ

<< هناك فارٌق بني ما يقال يف اإلعالم وبني الذي ُيقال يف الكواليس. 
 

< ما الذي يقال يف الكواليس؟
<< الذي يقال يف الكواليس أنهم ال يجدون أَيّ منطق للطرح الذي نطرُحه، فصل املوضوع 

اإلنساين عىل الجانب العسكري وهذا مقتِنٌع به حتى األمريكيون أنفسهم. 
 

< ال يجدون أي مرّبر للرفض؟
<< ال يوجُد أي مرّبر وال منطق وال ُحّج�ة، بل يقولون: نحن نتفهم هذا الكالم، لكن تعرف 

كالم لإلعالم يشء ثاٍن. 
 

< املـــبـــعـــوثـــان األمــــمــــي واألمــــــريــــــي؟ مــــا آخـــــر مــــا حـــمـــاله إلـــيـــكـــم بـــشـــأن الـــحـــصـــار، 
ًة وقف إطالق النار؟ ُخُصوصًا فخامة الرئيس أنكم اشرتطتم عليهما  وَخاَصّ

بأن ذلك سيكون الشرط للدخول يف التفاوض؟
<< لم يصل إيَلّ كالهما حتى أقول إنهما حمال إيَلّ شيئاً. 

 
< حمال إليكم عىل مستوى التواصل وعىل مستوى الوفد الوطني؟

<< ال�����ذي ق���ل���ُت ل���ك س���اب���ًق���ا إن���ه���م م��ق��ت��ن��ع��ون ب����أن ك��الم��ن��ا م��ن��ط��ق��ي وأن ط��رح��ن��ا م��ن��ص��ف لكنهم 
سيحاولون. 

 نحو السالم
< فــخــامــة الــرئــيــس اســتــقــبــلــتــم يف صــنــعــاء الـــوفـــَد الـــُعـــمـــاين، وجــــرى بــعــيــًدا عن 

اإلعالم ما جرى، فما الذي ُحمل إليكم عن طريق هذا الوفد؟
<< الذي ُحمل إلينا عرب اإلخوة الُعمانيني آنذاك رغبٌة سعودّيٌة من مستوى أعىل للتوصل إىل 
ُ هذه الرغبة،  ، لكن لألسف الشديد وهذا يحدث يف عدة منعطفات، تتفاجأ أنه تتغرَيّ َح��ٍلّ
فالذي حصل هو تنسيٌق، يعني رغبة سعودّية لتدخل اإلخوة العمانيني، وهم مثلما تعرف 
موقفهم منذ انطالقة الشرارة األوىل للعدوان عىل بلدنا، يدفعون يف اّتجاه السالم، وبالتايل 
ح��رص��ه��م ال���ش���دي���د ع���ىل ع��م��ل��ي��ة ال���س���الم يف ال���ي���م���ن، ل���م ي���ت���وان���وا يف ت��ل��ب��ي��ة ه����ذا ال���ط���ل���ب، ال��رغ��ب��ة 
السعودّية بأن يكون لهم تدخل ودور، جاءوا عرضوا علينا الفكرة ونحن شرحنا لهم تفاصيل 
ُك�ّل ما قد جرى من البداية إىل اللحظة وأين نقاط اإلخفاق وأين نقاط النجاح، وما الطريقة 
األمثل واألنسب، بحكم معرفتنا وتجربتنا يف هذا امللف، وشرحنا لهم امللف كاماًل، وسّجلوا 
ُك����ّل ال��ن��ق��اط ال��ت��ي ط��رح��ن��اه��ا ل��ه��م ون��ق��ل��وه��ا ل��ل��س��ع��ودّي��ني، ال��ج��ه��ود الزال����ت ُم��س��ت��م��ّرة ِل���َح���ِدّ اآلن 
حتى، لكن مثلما قلت لك: الرغبة تتدحرج حسب املستجدات الدولية وحسب املعطيات، 

هذا عند طرف العدوان. 
 

< لكن حملها للرغبة للسعودّية كان مصحوبًا بشواهَد عىل هذه الرغبة؟
<< ال، كالم فارغ. 

حمل مع الرغبة السعودّية للوصول إىل السالم حديثاً عن ملفات أُخرى.

 معركة مارب
<  مثل مــاذا؟ ُخُصوصًا كانت الــزيــارة يف ظل تصعيد حاصل من قبل الطرف 

الوطني لتحرير مأرب؟. 
<< اعتقد أن املعركة يف مأرب هي معركة جزء مهم واسرتاتيجي وكبري من الرتاب الوطني، 
ربما أن املستجدات آنَذاك يف مأرب كان لها دوٌر؛ لذلك أنه من ضمن املخرجات ملا جاء اإلخوة 

العمانيون وزيارتهم إىل هنا، تقديم السيد القائد يحفظه الله املبادرَة التي أعلنها مؤّخراً. 
 

< ما الذي حمل منكم للوفد العماين؟
<< حّملناه املنطَق والعقالنيَة والطرَح املنِصَف، حّملناه بعَض النصائح لدول العدوان وعىل 
رأسها اململكة السعودّية، بُحكم التاريخ وبحكم التجربة مع الحلفاء الذين يقفون خلفهم 
وراء هذا العدوان؛ ألََنّهم أطراٌف ليست وفيًة وأنهم كلما دخلوا يف وحل العدوان عىل بلدنا 

ولغوا يف دماء أبناء شعبنا كلما كان الخروُج صعباً عليهم. 
 مبادرة السيد عبدامللك

< نعم.. كان هذا كله ما حّملتموه إىل الوفد الُعماين؟
<< حّملناهم أَْيضاً املبادرة التي أعلن عنها السيُد القائُد بخصوص مأرب. 

الخالصة أننا طرحناهم يف صورة ُكّل ما تستطيع قوله إننا من نريد السالم وإن اآلخر يرفع 
ه��ذا الشعار بينما ه��و ي��م��ارس العكس، ي��رف��ع ه��ذا الشعار ل��إلع��الم ول��ل��م��زاي��دة بينهما ه��و يف 
الواقع العميل ويف الكواليس الحقيقية يطلب العكس، عكس ما يقوله اإلعالم وما يقوله 

الرأي العام. 
 

< قناعة الوفد الُعماين عند املغادرة غري ما كانت عليه عند الوصول؟
<< أكيد بفارق ِمئة وثمانني درجة. 

 تشويش
< كانت لديهم نظرة بأنكم كطرف وطني رافض للسالم؟

���ًة بعد م��ا اعتقد أن��ك سمعت ب��امل��ب��ادرة  << ك��ان فيه ت��ش��وي��ٌش ك��ب��رٌي يف امل��رح��ل��ة األخ����رية، َخ���اَصّ
ال��س��ع��ودّي��ة ال��ت��ي أع��ل��ن��وه��ا، عملوا عليها ضجة وأن��ه��م م��ع ال��س��الم، ك��ان ق��د عملت قلياًل من 
تشويش، وحني كنا نرد عليها كلها بأنها حركات فارغة وال أََساس وال منطق لها ولن تؤدَي 

إىل سالم حقيقي، وهذا ما أثبته الواقع. 
ملا جاء اإلخ��وة الُعمانيون شرحنا لهم ُك��ّل هذا املعطيات، كانوا متأّكدين، لدينا ماض كبري 

وتاريخ كبري، تجربة كبرية، ملا نناقش األمور بمعطيات منطقية تتضح الصورة. 
 

< وكان هذا هو الحل كذلك يف لقائهم مع السيد القائد؟
<< نعم.. بل هو خالصُة ما تحدثت عنه سابًقا هو ما جرى بينه وبني السيد القائد بالدرجة 

األوىل. 
 

< فرتة زمنية ليست بالقليلة، بن مغادرة الوفد الُعماين لصنعاء، ووصولهم 
إىل الطرف اآلخر.. أليست كافيًة للوصول والحصول عىل رد من قبلهم عن 
و حــقــيــقــة تــعــامــلــه مـــع مـــا قــدمــتــم ومــــا حــمــلــتــم الــوفــد 

َ
الـــطـــرف اآلخـــــر وتــفــاعــلــه أ

العماين؟
<< لذلك أََنا قلت لك يف السابق إنها كانت رغبًة مؤقتًة، وبدأت تتغري األمور، حصل تَحّرك 
أعتقد مرتني إىل هناك قبل موسم الحج وك��ان هناك موعد ع��ىل أََس���اس أن تتواصل األم��ور 
ب��ع��د ع��ي��د األض��ح��ى امل���ب���ارك، ل��ك��ن يف ظ��ل ه���ذه ال��ف��رتة م��ن ذل���ك ال��وق��ت م��ن ب��ع��د ع��ي��د األض��ح��ى 
املبارك ربما حصلت متغرياٌت دولية جعلتهم يتوقفون شيئاً ما عن االندفاع يف هذا، حصلت 
أَْيضاً متغريات يف أفغانستان، كانت عذراً لالنشغال األمرييك، انشغل السعودّي، انشغل 

األمرييك والسعودّي، لهم واقع يف مجريات الواقع يف أفغانستان. 
 جهود ضئيلة

< عىل مستوى التفاؤل والحال التفاويض.. هناك حديث ويف آخر موقف له، 
َيّـام: إن السالم يف اليمن بات قاب قوسن 

َ
قال وزير الخارجية الُعماين، قبل أ

و أدىن؟
َ
أ

��الع��ي عىل األم��ور السياسية أنه ال يوجد غري ما تحدثت عن الجهود  << بحكم معرفتي واِطّ
الضئيلة امل��رتّددة بني السعودّية واإلخ��وة يف ُعمان، ال يوجد غري ذلك وال يوجد أفق، إال إَذا 
كان منطلُق هذا التصريح عىل قاعدة أن القوَة تصنُع السالم، بحكم املتغريات األخرية عىل 
الصعيد العسكري ستخضُع دوُل العدوان وتنصاع للسالم الحقيقي، فهذه قاعدة عاملية 

أن القوَة تصنُع السالم، ربما من هذه القاعدة. 
 دور بريطاين

< وبالحديث فخامة الرئيس عن القوة والسالم، ننتقل إىل الواقع يف الداخل 
بـــمـــا يـــتـــصـــل يف مـــــــــــأرب.. بــــــــرزت مــــــــأرب كــــأولــــويــــة لــــــدى أطـــــــــراف إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــيــــة 
مصحوبة بضجيج إعالمي وسيايس ودويل واسع، كيف تفّسر هذه األمور؟

<< إن أج��ن��دَة ال��ع��دّو األم��ري��يك وال��ربي��ط��اين- ال ننىس ال���دور ال��ربي��ط��اين ال��ق��ذر يف ال��ع��دوان عىل 
بلدنا- يقف وراءها استهداٌف للرثوات بالدرجة األوىل، حرية وكرامة وثروات املنطقة العربية 
واإلسالمية، بحكم أن املنطقة التي تتواجد فيها َحالًيّا يف مأرب قريبة من منطقة الرثوة، وهذا 
يشء أََسايس لدى اللصوص يف اإلدارتني األمريكية والربيطانية، وهم لصوص بمعنى الكلمة، 
هذا يثبت لصوصيَتهم وأن ُكّل ما يّدعوه هو استعمار، هو نهب لرثوات أبناء املنطقة، لذلك 
تلحظ أنه لو كان موقفهم من م��أرب إنسانياً، لم تحصل ضجة يف أية جبهة أُخ��رى مثل ما 
حصلت يف مأرب لكن ألََنّ مأرب فيها ثروة، فيها نفط، حصل ُكّل هذا الضجيج.. ال إنسانية 
فيه وكله كذب، ال توجد لديهم إنسانية وال يوجد لديهم حرص، هم مرتِزقة بمعنى الكلمة 
ينهبون خ���ريات أب��ن��اء ال��ش��ع��وب وم���ا ح��ص��ل م��ن الضجيج ل��ه��ذا ال���ذي ك���ان بشكل غ��ري متوقع 
يثبت هذا الكالم الذي نقوله، لذلك نحن معنيون بحماية ثروة بلدنا من هؤالء اللصوص، 

وُن والكرامُة إْن َشاَء اللُه.  وسنستمر يف حمايتها حتى يتحّقق لها الَصّ
 سنحرر كل شرب

< عــىل مــســتــوى الــطــرف الـــذي يعترب ويــعــد أداًة، طـــرف اإلخـــــوان، طـــرف حــزب 
اإلصالح؟ هذا الجناح الذي ارتمى يف حضن العدوان بل وحتى قوى العدوان 
ا بأنهم يعتربون مأرب غايًة يف األهمّية يعتربونها  كما أسلفتم أنتم شخصًيّ

مصريية؟
<< أُيّ جزٍء محتٍلّ من تراب الوطن تقُع عىل عاتقنا مسئوليُة تحريره، سواء يف مأرب أَو يف 
ُق من حيث األهمّية بني شرب هنا أَو شرب هناك، ُك��لّ شرب  أية منطقة تحت االحتالل، ال نفِرّ

تحت االحتالل يهمنا وسيتحّرر بإْذِن الله. 
 

< عىل مستوى مأرب َوتفاصيل الوضع الخاص والحاصل فيها.. مبادرة السيد 
القائد التي أسلفتم الحديث عنها فخامة الرئيس تلقفها الكثري بالرتحيب؛ 
كــونــهــا حملت ُكـــــّل مــعــاين اإلنـــصـــاف هــل يمكن الــقــول إنــهــا انــتــهــت أم مــا زالــت 

عىل الطاولة؟
<< بحكم معرفتنا لهذا ال��ع��دّو ال��غ��اش��م، األم���وُر تخضُع ملجرياتها امليدانية، ق��د تنتهي وقد 

تسري مفاعيلها إىل أبعد مما ذهبت إليه، وكل يشء وارد. 
 آخر خيار لنا

< أقصد هل ممكن أن تتعاطوا مع وضع مأرب عسكريًا؟
<< ال���خ���ي���ار ال���ع���س���ك���ري ه����و آخ������ُر خ���ي���ار ل���دي���ن���ا، ن���ح���ن ط���رح���ن���ا خ����ي����اَر ال����س����الم وه������ذا ال����ك����الم ق��ل��ن��اه 
ل��ل��س��ع��ودّي، ق��ل��ن��اه ل��ألم��م امل��ت��ح��دة، ح��ت��ى ب��غ��ري م��ب��اش��ر ل��ألم��ري��يك: إن ال��خ��ي��ار ال��ع��س��ك��ري لدينا 
يف م���أرب ه��و آخ��ر ال��خ��ي��ارات، لدينا ن��ق��اط منطقية وم��ن ل��دي��ه أي رد منطقي ت��ج��اه م��ا قدمناه 
يف ه���ذه امل���ب���ادرة، يتفضل ل��ل��ن��ق��اش، ل��ألس��ف ح��ت��ى ال��ن��ق��اش واألخ����ذ وال����رد يف ه���ذا امل��وض��وع لم 
ا لدى األمرييك والربيطاين، فيه درجات من األهمّية مثاًل مرتِزقة  يتم، املوضوع حساس ِج�ًدّ
حزب اإلصالح واملرتِزقة اليمنيون قد يكون لهم خانة معينة يف ِمَلّف ما، لكن يف ِمَلّف معني 
ال يعتربون أي رقم، قد يكون السعودّي واإلمارايت يف منزلتهم أمام هذا امللف، ِمَلّف مأرب 
بحكم أهميته بحكم ال���رثوة امل��ت��واج��دة يف م���أرب وي��رّك��ز األم��ري��يك وال��ربي��ط��اين يف ه��ذا امل��وض��وع 
أن يظل تحت سيطرة عمالئه، ربما أن��ه ال يكاد يكون للمرتِزقة اليمنيني دور يف ه��ذا امللف، 
لكن السعودّي نفسه واإلمارايت يف منزلة أدىن، بمعنى أنت الحظت أن األمرييك والربيطاين 
ظهر دوُرهم بشكل بارز يف الفرتة األخرية، حني وصلت األمور عند ملفات حساسة بما فيها 
ِم��َل��ّف م����أرب، ب��ال��ت��ايل كلما ب���رز ال����دور األم��ري��يك وال��ربي��ط��اين كلما ن��زل��ت درج���ة االرت�����زاق، يعني 
السعودّي واإلم���ارايت ينزلون بمستوى املرتِزقة اليمنيني، واملرتِزقة اليمنيون يختفون، وقد 

ال ُيذكرون يف مثل هذه امللفات. 
 منزلة املرتزقة

< ما يعرب عن الرغبة من قبل قــيــادات االرتـــزاق يف مــأرب املحسوبة عىل حزب 
اإلصالح املحسوبة عىل الشعب اليمني ككل ُخُصوصًا أن هناك ما يغريهم 

بأن يقودوا مأرب مع الطرف الوطني؟
<< لم يصل إلينا أي يشء، وهم يعرفون أنهم ليسوا معنيني، هم أدوات، املنزلة التي هم 

فيها يف ِمَلّف مأرب منزلة الحذاء من جسم اإلنسان، هم ليسوا إال أحذية يف هذا امللف. 
 

< ألبناء مأرب فخامة الرئيس ما الذي يمكن قوله وكذلك القاطنون فيها مع 
اقــرتاب أبطال الجيش واللجان الشعبّية كما صــّرح املتحدث باسم القوات 

املسلحة؟
<< إن الخرَي لنا جميعاً، نحن وهم يف املبادرة التي قدمها السيد القائد هي مبادرة منصفة 
ومنطقية، وال يوجد فيها يشء يدعوهم للنكوص، إال قضية واحدة أن القرار ليس بأيديهم، 
إَذا ك��ان ال��ق��رار ه��ذا ليس بأيديهم وه��م مستعدون أن يكونوا أج��ن��دًة وأح��ذي��ًة لتنفيذ أجندة 
الخارج، هذا يشء يخصهم، نحن ال زلنا ندعوهم إىل ما دعاهم إليه السيد القائد ولن نكون 
أرح��َم من رحمة هذ السيد يحفظه الله، هو دعاهم ملا فيه الخري لهم، ووض��ع النقاط عىل 
الحروف وكان منصفاً، لم تكن نقاطاً ظاملة أَو تعسفية، كانت منطقية، رغم أننا نقُف عىل 

أسوار مدينة مأرب، لكن ال زال الحق واملنطق هو املسيطَر عىل وضعنا وعىل قرارة أنفسنا. 
 

< فـــيـــمـــا مـــــســـــاُر الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري وبـــــاألخـــــص مـــنـــه يف الـــعـــمـــق الــــســــعــــودّي 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــات االســــرتاتــــيــــجــــيــــة األخـــــــــرية فـــخـــامـــة الــــرئــــيــــس، هـــــل نــســتــطــيــع الـــقـــول 
وبــتــعــبــريكــم أنـــت وبــطــرحــكــم أنــتــم وتــأكــيــدكــم أنــتــم: إنــنــا دخــلــنــا مــرحــلــة الــوجــع 

الكبري مجدداً؟
<< عملية الردع هي يف سياق عمليات الوجع الكبري، من العملية األوىل إىل ما ال نهاية. 

 سياسة النفس الطويل
ٌج مــــتــــعــــاظــــٌم أم ســــــيــــــاٌق وفــــــــق آلـــــيـــــة ُمـــــســـــتـــــمـــــّرة ومــــســــتــــقــــرة ال  < هــــــل هـــــنـــــاك تـــــــــــــــدُرّ

متعاظمة؟
<< متعاظمة وه���ذا م��ا ثبت م��ن ب��داي��ة ال���ع���دوان، سياسة النفس ال��ط��وي��ل، ال��واق��ع أث��ب��ت أن 
انتهاج سياسة النفس الطويل يأيت يف السياق التصاعدي، وستستمر يف السياق التصاعدي 

إْن َشاَء اللُه. 
 

< هذا املسار الهام وأنتم تجيدون عىل مستوى القيادة الثورية وأنتم كقيادة 
سياسية تجيدون االحتفاَظ بكثري من األوراق؟ فهل نستطيع القول إنه تبقى 

لديكم من هذه األوراق اليشء الجيد واملطمنئ؟ 
ي��ن فُك�ّل  << ح��ني أق���ول ل���ك: إن امل��س��ار ت��ص��اع��دي ف��أك��ي��د، م��ا دام ال���ع���دوان َوال��ح��ص��ار ُم��س��ت��م��َرّ

الخيارات مفتوحة وكل املفاجآت واردة.
 

< وما أبرزها؟. 
<< ال أتحدث عنها. 

 
< تــــحــــدثــــنــــا عــــــن الــــعــــمــــق الــــــســــــعــــــودّي وعــــــــن االحــــــتــــــفــــــاظ بــــــــــــــــــاألوراق، وأوراق قــد 

استخدمت، لكن يف مسار تفكك معسكر العدوان وبشكل 
واضح وجيل، من وجهة نظركم أنتم ويف تعاطيكم أنتم أين 
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   كل شبر محتل من بلدنا سنحرره

   السعودية واإلمارات أداة تنفيذ لألجندة األمريكية وال فرق بينهما

  سنتعامل مع املبعوث من حيث فشل سابقه
   مقايضة امللف اإلنساني بالعسكري والسياسي مرفوض

  بريطانيا وأمريكا لصوص ينهبون ثروات الشعب
   اخليار العسكري في مارب هو آخر خيار لنا



باتت اإلمارات العربية املتحدة يف مسار املواجهة؟
<< ال�����س�����ع�����ودّي واإلم���������������ارايت ال ي����وج����د ف�����رٌق 

ب��ن دور أٍيّ منهما ع��ى اآلخ���ر، ه��م أَداُة 
تنفيذ لألجندة األمريكية والربيطانية يف 
املنطقة، سواء يف امللف اليمني أَو غريه، وهم يف مستًوى 

واحٍد من الدور الذي أُِريَد لهم من ناحية التنفيذ. 
 

< لكن البعض يسأل: مل��اذا باتت اإلم��ارات 
ى عن صواريخكم املجَنّحة وطائراتكم 

ً
بمنأ

ة؟ املسَيّ
ُم يف سري املعارك، ممكن أن يعرب  << الرأي العام ال يتحَكّ
يف أش�����ي�����اء ت���ح���ت���م���ل ال���ف���ض���ف���ض���ة وت���ح���ت���م���ل ال����ح����دي����ث ع���ن���ه���ا، 
لكن امل��س��ار العسكري ال يخضع مل���زاج ال���رأي ال��ع��ام، القائد 

العسكري ه��و ال���ذي ي��ح��ّدُد متى ي��ض��رب وأي���ن ي��ض��رب وكيف 
يضرب وكم يضرب. 

 نتألم مما جرى يف الجنوب
< وم���ا امل���ح���ّددات ال��ت��ي ب��ن��اًء عليها ت��ض��رب��ون اإلم�����ارات العربية 

املتحدة؟
<< ي���ع���رف���ه���ا ال���ع���س���ك���ري���ون ه����م م����ن ي����ح����ّددون 

ذلك. 
 يف جهاد العدوان

يف  ال������������������������������������وض������������������������������������ع  يف   >
امل������ح������اف������ظ������ات ال����ج����ن����وب����ي����ة 
املحتّلة إَذا ما عدنا عىل 
ال�����واق�����ع ال�����داخ�����ي ع��ط��ف��ًا 
ع�����ىل ال�����وض�����ع يف م������أرب، 
ل������������وح������������ظ ص������������������������راع داخ��������������ل 
معسكرات العدوان من 
إىل األدوات  ال��������������رؤوس 
وامل���واط���ن أص��ب��ح ضحية 
يف ظ������ل ت������ده������ور ال����وض����ع 
امل����ع����ي����ي ب������ص������ورة م���ؤمل���ة 
ا، أن����������ت����������م ك�������ق�������ي�������ادة  ِج�����������������������������������ًدّ
وطنية يعنيكم املواطن 
يف ال�����ش�����م�����ال وال����ج����ن����وب 
وال������������ش������������رق وال������������غ������������رب م����ا 
وج���ه���ة ن��ظ��رك��م ت���ج���اه ما 

يجري؟
<< ال�����������������يُء ال���������������ذي ي������ح������ُزّ 
يف ال��������ن��������ف��������س وك���������م���������ا ال��������ل��������ُه 
ال��ع��اِل��ُم ع��ن��دم��ا ن���رى حالة 
امل���واط���ن يف ت��ل��ك امل��ن��اط��ق، 
وه�������������ذا ه��������و ال�������������يء ال��������ذي 
ك�������ن�������ا ن�������ق�������ول�������ه م�������ن�������ذ ال�������ي�������وم 
األول م���ن ال����ع����دوان، أن��ه 
ال ي���ري���د ال���خ���ري ألب���ن���اء ه��ذا 
ال����������ش����������ع����������ب، وال������ح������ق������ي������ق������ة 
أن ال�������واق�������ع أث�����ب�����ت م������ا ك��ن��ا 
نطرحه، لذلك من َحيُث 

األلم نحن نتألم، من َحيُث املوقف أََنا أعتقد أن موقفنا يف مناهضة ويف مواجهة ويف جهاد 
هذا العدوان وه��ذا االحتالل أنه يأيت يف سياق تحرير عباِد الله؛ ألََنّ الوضعية التي هم 
فيها بما فيها املناطق تحت سيطرتهم، لذلك لو تلحظ التَحّركات التي حصلت يف عدن 
يف الفرتة األخرية ويف مناطق كثرية من مناطق االحتالل، كان الطابع لها أكرث من كونها 
ثورة مطلبية خدمية، ثورة رفض لالحتالل، بمعنى أن املواطن بدأ يفهم وبدأ يستوعب 
ما كنا نطرحه من اليوم األول، أن ما دام هناك احتالل فهناك كثري من التفاصيل التي 
ستحصل بما فيها الجوع بما فيها الحالة املزرية بما فيها الخدمات، وكل ما نستطيع 
أن نطلق عليه أنه سوء، ممكن أن يكون يف ظل وجود احتالل ال يأبه ألي مواطن وال يرى 
وال يقّدر وال يريد الخري ألي مواطن يمني ال يف الشمال وال يف الجنوب، ولديه سياسة 
هيمنة، لديه إراَدة هيمنة، لديه إراَدة متكربة متغطرسة، ال يحمل يف طياتها أي خري 

ألبناء بلدنا، وهذا ما ستثبته األّيام أكرَث وأكرث. 
 

< ويف ظل هذا يف ظل تنامي الوعي لدى املواطن يف املناطق املحتّلة وبداية 
ال����ب����وادر يف ال���ت���َح���رّك ال��ش��ع��ب��ي ال���س���اخ���ط وال���ك���ب���ي، ه���ل م��م��ك��ن أن ن��ب��ن له 
ونضيف إىل وعيه بحجم الرثوات املنهوبة من ثروات بلدنا املناطق املحتّلة 

التي ينهبها املعتدي الغازي وكذلك العميل املرتِزق؟
<< ت��س��ت��ط��ي��ع أن ت���ق���ول: إن م���ن 57 % إىل 08 % م���ن ث����روة ه����ذا ال��ش��ع��ب ت��ذه��ب إىل دول 
العدوان، وإىل مجموعة من الكليبتوقراطيون، حكومة اللصوص، تذهب إىل جيوبهم 
يشرتون بها الفيالت والقصور واالعتمادات يف الخارج، أََنا كنت يف الفريق قبل ثورة ال�12 
من سبتمرب، ُشّكل فريق اقتصادي ليدرس موازنة اليمن، كان الرقم الذي نعيش فيه 
اآلن يف موازنتنا ال يساوي 7 % من اإلْمَكانات التي كانت تدرس آنذاك، بالتايل تستطيع أن 
تقول: 57 % من اإلْمَكانات هي النفط والغاز الذي يذهب إىل جيوب دول العدوان تنهبه 
وتسرقه بكل لصوصية وما تبقى من هذا الفتات يذهب إىل حكومة الكليبتوقراطيون، 

هؤالء اللصوص. 
 إجراءات صارمة

َق ِمَلَفّ االرتزاق، بقي لدينا فخامة الرئيس سؤال ما يتعلق  < وقبَل أن نغِلّ
بوضعية املرتِزقة ترأستم اجتماعًا ملحافظي املحافظات وق��ي��ادة األجهزة 
األم��ن��ي��ة ووّج���ه���ت���م ب��إع��ط��اء م��ه��ل��ة ش��ه��ري��ن ك��ف��رص��ة إلع�����ادة امل���غ���رر ب��ه��م إىل 

جادة الصواب.. بعد الشهرين من لم يتفاعل إىل أين؟
<< إىل إجراءات صارمة ستتخذ عى املستوى األسري وعى املستوى القَبيل تجاه ُك�ّل خائن 

وعميل، وهي من تقف وراء وتعزز هذا اإلجراء القبيل واألسري، وتحميه. 
 الباب سيغلق

< باب العفو العام مفتوح منذ سنوات عدة من قبل السيد القائد ومن 
ِقَبِلكم أنتم كقيادة سياسية للبلد؟ هل نستطيع أن نجزم قطعياً أنه بعد 

الشهرين سنغلق هذا الباب؟
<< احتماٌل وارٌد أن ُيغَلَق، واحتمال وارد بغض النظر عن هذه العملية التي قمنا بها، 

نحن طرحنا يف حديث سابق أنه لن يبقى مفتوحاً إىل ما ال نهاية وسُيغلق. 
 

< ب���االن���ت���ق���ال إىل م���ح���ط���ات اإلن����ج����از واإلخ�����ف�����اق وه�����ي م����وج����ودة وأن������ا أج����دك 
صريحاً فخامة األخ الرئيس، موجودة ألسباب متعددة منها العدوان 
وهو كذلك ما ستطرحونه بموجب وبحكم املامكم الكبي، فخامة الرئيس 
ق��ب��ل أن ن��خ��وض يف وض��ع��ي��ة ال���دول���ة ت��ف��اص��ي��ل األداء يف ب��ع��ض امل��ؤّس��س��ات 

جهاتها وزاراتها هيئاتها؟
<< بالحد األدىن من اإليرادات. 

 

< كيف تمّكنتم من إدارة الدولة، واستطعتم تثبيت مثل هكذا معادلة؟
<< عصبنا عى بطوننا وأوجدنا اإلراَدَة وحّددنا مصريَنا، وقطعنا بشكل 
خفي ُك�َلّ األيادي اللصوصية التي كانت تعمل عى أن ال يستقر هذا 

الوضع، ملا برتنا هذه األيادي استقر الوضع. 

 تفاصيل كثية
< ويف م���س���ار ب���ن���اء ال���دول���ة ه����ذا امل���ش���روع ال��ع��ظ��ي��م ال�����ذي أس��س 
مداميكه األوىل الشهيد الرئيس صالح عي الصماد رحمة 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه، ه����ذا امل���ش���روع ك���ان���ت أول���وي���ت���ه ك��م��ا ه���ي أول��وي��ت��ك��م 
يف ال��واق��ع امل��ع��اش الجانب العسكري، بناء ال��ق��درات؟ كيف 
اس���ت���ط���ع���ت���م ت�����ح�����وي�����َل وض����ع����ي����ة ال�����ج�����ان�����ب ال����ع����س����ك����ري ال����دف����اع����ي 
وال��ه��ج��وم��ي م��ن وض��ع��ي��ة ال نستطيع أن َن��ِص��َف��ه��ا إىل م��ا ه��و عليه 

اآلن الحال يف القدرات الهجومية والدفاعيات الحاصلة؟
<< كل ذلك الذي حصل عى املستوى العسكري وعى مستوى بناء الدولة، 
كلها كان نتيجَة ُجهٍد ُمْضٍن، ونحن قلنا يف خطابنا يف رئاسة ال��وزراء: إن 
ُك�ّل هذه الجهود وكل هذه التفاصيل سُتحَك يف يوم من األّيام، هناك 
تفاصيل كثرية ال يمكن أن أطرَقها يف مقابلة وال يف خطاب، 
وه��ي تفاصيل كثرية، أقصد أن األم��ور لم تتغرّي 

بعصا سحرية. 
 

< بماذا تغّيت؟
<< ت�����غ�����ريت ب����ج����ه����ود ُم����ض����ن����ي����ة، وت����غ����ريت 
ب��إرادات صلبة، وتغريت بتجاوز واجتياِز 
ا.  مشاكل وصعوبات ومطبات كبرية ِج�ًدّ

 مرحلة الهجوم
< ال���ب���ع���ض س���ي���ط���رح أن ه����ن����اك ج����ه����وداً 
كانت ُت��ب��َذُل حتى يف ظ��ل األنظمة التي 
ك����ان����ت يف س����ي����اق ال����ع����م����ال����ة، ب�������أن ه���ن���اك 
جهوداً كانت تبذل.. لكن ما هو الجديد 

يف األمر؟
<< النتيجة، مل��ا أق���ول ل��ك إن��ه تحولنا من 
م���رح���ل���ة ال����دف����اع ع����ى امل���س���ت���وى ال��ع��س��ك��ري 
إىل م��رح��ل��ة ال��ه��ج��وم، ه���ذا يشء ملموس 

ال يستطيع أحد أن ينكره. 
مل��ا أق��ول ل��ك إن��ه ع��ى املستوى االقتصادي 
كان العدّو السفري األمرييك بنفسه أبلغنا 
يف ال���ك���وي���ت أن�����ه يف ي�����وم ك�����ذا يف ش���ه���ر ك���ذا 

سيحصل انهيار. 
ملا أقول لك إننا اليوم بعد خمس سنوات 
م����ن ذل�����ك ال���ت���ه���دي���د يف م���س���ت���ًوى ت���ص���اع���دٍيّ 
ع������ى امل�����س�����ت�����وى االق�������ت�������ص�������ادي، ب���م���ع���ن���ى أََن��������ا 
أوق�����������ف�����������ُت ه������������ذا ال�������ت�������آم�������ر ال���������������ذي ه������������������ّددين ب���ه 
وع��م��ل��ت عمليَة اس��ت��ق��رار وب��ع��ده��ا دفعت 
ع���ج���ل���ة االق�����ت�����ص�����اد إىل األم������������ام، وارت����ف����ع����ت 
الوترية إىل تصاعد، اعتقد أن هذه نتيجة 
م��ل��م��وس��ة، ُك�������ّل ه����ذا ال ي��ح��ص��ل ب��ال��ت��م��ن��ي، 

يحصل بجهود وبأعمال جبارة ُتبذل. 
 

< وع���ط���ف���ًا ع����ىل م����وض����وع ال����ت����ف����اوض ح���ت���ى ال ن����ف����ّوت م����وض����وع����ًا ه�����ام�����ًا، وه���و 
السياسة الخارجية ويف هذا املحور قوى العدوان حرصت وما زالت تحرص 
ف���ق لكسر هذه 

ُ
ع��ىل جعلكم ك��دول��ة يف ع��زل��ة، فهل م��ن ب����وادَر ت��ل��وُح يف األ

العزلة املفروضة من قبل دول العدوان؟
<< لدينا برنامج يف هذا السياق، وأنا أقول لك باملناسبة يف هذه املقابلة: إن لدينا أكرَث 
من ث��الث أَو أرب��ع دول يف األسابيع األخ��رية أبلغتنا بأنها عى جاهزية للتعامل معنا، 
لذلك لدينا مسار وخطة وسياسات وأهداف يف هذا السياق نعمل عليها، إْن َشاَء اللُه 

ستكون النتيجة ملموسة. 
 معجزة

< هذه الدول ماذا أوصلها إىل قناعة من أمرها يف هذا؟
<< ملا تلحظ أن هناك دولًة، ملا تلحظ أن هناك قاعدًة جماهريية صلبة تحطمت عليها 
ُك�����ّل ترسانة أف��ض��ل تكنولوجيا ع��ى مستوى ال��ع��ال��م، أف��ض��ل خزينة م��ال ع��ى مستوى 
العالم، أفضل موارد بشرية عى مستوى العالم، الوضع الذي نحن فيه أصبح بفضل 
الله ُسْبَحاَن�ُه َوَتَعاىَل وبجهود الرجال أصبح معجزة بالشكل الذي ال يعترب مستغرباً 

دوُر أية جهة تلتفت أَو تسأل: ماذا يحدث يف اليمن. 
 

< وهذا أمر شّكل إغ��راًء لهذه الدول حتى تصَل إىل فتح قنوات تواصل 
معكم؟ 

<< نعم، العالم يعرف األقوى، يتعامل مع األقوى. 
 

< باالنتقال وقد تكون مرحلة الختام يف هذا الحوار، األداء يف مؤّسسات 
الدولة، حجم الحكومة، وما ُيطرح حول أهمّية اّتباع سياسة ترشيد 
و تحويل بعض 

َ
الجهاز الحكومي لتخفيف النفقات بدمج عدة وزارات، أ

الوزارات إىل مؤّسسات ومصالح وهيئات عامة حسب الوظيفة املطلوبة 
منها؟ هل من إْمَكانية فخامة الرئيس لتطبيق ذلك، 44وزيراً أال يعترب 

هذا ثقاًل وعبئًا؟
<< كثري م��ن التنظريات نحن نسمع لكثري مما ُي��ط��رح بكل رح��اب��ة ص��در، لكن نجعلها 
عى امليزان العميل، كثري من األفكار نشكر ُكلَّ من يقدم هذه األفكار، لكنها يف الحيز 
ا عى مستوى حتى  العميل غري عملية، مثاًل هذا املقرتح ُطرح ونوقش بشكل كبري ِجًدّ
امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ى، ل��ك��ن يف األخ���ري خ��رج��ن��ا بالنتيجة أن���ه ال ج��دوائ��ي��ة ُت��رت��ج��ى وال 
نتيجة ُتحّقق من هكذا إجراء، ملا أقول لك: ادمج وزارتن يف وزارة، يعني أََنا أقول لك 
أك��رب يشء مثقل لكاهل الدولة هو زخ��م يف الخدمة املدنية زخ��م املوظف، ملا أق��ول لك 

ادمجها، أنت دمجت اثنن موظفن يف واحد، ال. 
 تآمر عى راتب املوظف

< عىل مستوى موظفي الدولة فخامة الرئيس بإيجاز األفق يف ظل ندرة 
اإليرادات؟

<< عندما يتم الضغط إْن َش��اَء اللُه عى قوى العدوان لتوريد مبيعات النفط والغاز 
إىل حساب موحد، طبعاً حتى نلفت نظر الناس إىل أن الراتَب من هناك من عند نقل 
البنك املركزي عند نهب اإليرادات النفطية والغازية، عند اإلجراء األخري الذي هو إغالُق 
ميناء الحديدة، أُغلق ميناء الحديدة؛ ألََنّنا خصصنا إيرادات هذا امليناء لصالح الراتب، 
ال��خ��الُف الحقيقي غ��رُي م��ا ي��ق��ال، ال��خ��الف الحقيقي يف أن تفتَح ميناء الحديدة بشرط 
أن ت����وَرّد اإلي�����رادات إىل ح��س��اب ث��م ال ُت��ص��رف إال رات���ب، ه��ك��ذا ُي��ط��رح لنا حتى ع��رب األم��م 
املتحدة، بمعنى أن هناك تآمراً عى راتب املوظف من أمريكا رأساً وبريطانيا وهي من 
تمسك هذ املِلف، نحن سنعمل جاهدين إْن َش��اَء اللُه عى توفري أق��ى ما يمكن من 
اإليرادات املمكنة واملتاحة، لكن املسئولية هي عى هذه الجهات التي تحرم املواطن من 

خرياته التي لو ُوِرّدت لصرف الراتب بأقل جهد وبكل سهولة وبساطة. 

 مسؤولية كبية
< س�������ؤال أخ��������ي.. م����ه����دي امل����ش����اط ويف ل���ح���ظ���ة اس���ت���ش���ه���اد ال���رئ���ي���س ص��ال��ح 
و ما املشاعر التي 

َ
اد يف تلك اللحظة املحزنة والعصيبة كيف تقَبّل أ الصَمّ

َنِصُفها بأنه حمل عىل كاهله مسؤولية أن يقود الجمهورية اليمنية؟
<< لم أفّكر يف املسؤولية آن��ذاك؛ ألََنّ��ن��ي جلست لفرتة كثرية، أث��ُر الصدمة عى نفيس 
كاَن أكرب بكثري من تفكريي يف املسؤولية، أثُر الصدمة كان عى نفيس بشكل استهنت 
أماَمه باملسؤولية التي ألقيت عى عاتقي ولم أفكر بحجم وِكرَبِ هذه املسؤولية إال بعد 

أن أفرغت األحزان شيئاً فشيئاً. 
 

< وجدَتها كيف؟ 
<< م��س��ؤول��ي��ٌة ك���ب���ريٌة، ال��وض��ع اس��ت��ث��ن��ايئ، ع��ائ��ش��ون ب��ال��ُق��درة ب��ش��ك��ل م��ع��ج��زة، ب��ال��ت��ايل، 
الوضع خطري لكن فيه إراَدة صلبة إْن َشاَء اللُه َوإَذا ُوجدت إراَدة سنجتاُز ُكّل الصعوبات 

وال قلق. 
 

< الختام لفخامة الرئيس ليقول ما الذي يود أن يقوَله يف نهاية املطاف؟
<< رسالتي لكل أبناء الشعب اليمني، سواًء مسؤولن أو عسكرين أو أمنين أو مدنين 
أن نشحَذ ال��ِه��َم��َم، وأن نجعَل م��ن ه��ذه املناسبة امل��ب��ارك��ة ُف��رص��ًة إلع���ادة تقييم وضعنا 
وترتيب أوضاِعنا، ومواصلة الصمود ومماسكة الجبهة الداخلية، وتعزيز ُكّل عوامل 
الصمود، ُكٌلّ يف موقع مسؤوليته العسكري يف موقع العسكري، األمني يف األمني، 
ُكٌلّ مسؤوٌل يف موقع مسؤوليته، نحن معنيون بتعزيز عوامل الصمود، وسيأيت النصر 

لشعبنا الذي يطمح ويتوُق إليه بإْذِن الله ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل.

   موازنتنا ال تساوي 7% من املوارنة 
التي كانت قبل العدوان

  80% من ثروة اليمن تنهبها دول 
العدوان ومجموعة لصوص

   ال قلق.. ستنتصر اجلبهة االقتصادية 
كما انتصرت اجلبهة العسكرية

  سنظل ننتهج النفس 
الطويل في مواجهة العدوان

  عملية الردع هي في سياق 
عملية الوجع الكبير

  يحز في نفوسنا ونتألم 
حلال املواطن في احملافظات 

اجلنوبية احملتلة

1-التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار 
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري 
ع�ادل  وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني 

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصادي�ًا  الش�عب  مس�توى  رف�ع   -3

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
4- انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين 

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية 
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة 

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ 
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بني األمم. ية
من

 الي
رة

لثو
ف  ا

هدا
ا
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اسبوعية 
سياسية . عامة

 املُطِبّعون نسوا
 أَنّهم ُملزمون أخالقيًا 

ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا 
بأْن َيصطّفوا مع 

أهلنا يف فلسطني 
وقضيتهم العادلة.

خالل زيارته للمرابطني في مأرب واجلوف

وزير الدفاع : األيام  القادمة 
ستكون صعبة على املعتدين

من املسلمات التي اصبح العدو يؤمن بها أن أي ظهور 
ميدان����ي لوزير الدفاع يعقبه رس����ائل اكث����ر إيالما ووجعا 
وها هو اللواء العاطفي يذكر العدوان بعد ما يقارب سبع 
س����نوات أن كل مخططاته����م وأهدافهم قد فش����لت وهو ما 
يجعلهم في موق����ف اكثر صعوبة خاصة ف����ي ظل الهزائم 
املاحقة التي حلقت بهم خس����ائر كبيرة في العدة والعتاد 
.. فه����ل يعي حتالف الع����دوان أن موقفه قد اصبح ضعيفا 
كما وصفه بذلك اللواء العاطفي في حديثه للمرابطني في 
زيارته األخيرة أم أن الغرور والكبر سيظالن يسطران على 
قيادة انظمة العدوان حتى يقع في موقف ال يحسد عليه 

في جبهة رغوان 
أك���د وزير الدف���اع أن االنتصارات الت���ي حققها أبطال 
اجليش واللجان الشعبية على امتداد مسرح العمليات، 
وخصوصا في مأرب، جّسدت إرادة الشعب اليمني الذي 
قّدم وما يزال وس���يظل يقدم التضحيات حتى حترير كل 

مناطق اليمن من الغزاة املستعمرين.
ونقل وزير الدف���اع، خالل زيارت���ه التفقدية للمرابطني 
ف���ي جبهة رغ���وان مبحافظة م���أرب، ومعه قائ���د املنطقة 
العسكرية السادس���ة اللواء جميل زرعة، حتايا وتهاني 
القي���ادة الثورية واملجلس السياس���ي األعل���ى .. مباركًا 
للمرابط���ني انتصاراته���م العظيم���ة ض���د ق���وى العدوان 

ومرتزقته.
موقف ضعيف 

وقال الل���واء العاطفي : "من املس���تحيل على اليمنيني 
بتاريخه���م النضال���ي، واحلض���اري العري���ق، أن يقبلوا 
بالغ���زاة واحملتل���ني، مهم���ا امتل���ك احملتلون م���ن قدرات 
عس���كرية ومادية".. مؤكدا أن الغزاة في موقف ضعيف، 
وأصحاب احلق هم األقوياء على تراب وطنهم .. مشيرا  
إل���ى أن االنتصارات احملققة كانت ثمرة من ثمار اإلعداد 
الدقي���ق خالل مراحل التجهي���ز للمعركة الهجومية التي 

أصابت العدو بالذعر والهوان.
وأك���د أن هذه االنتصارات كس���رت ش���وكة العدو الذي 
أصبح يته���اوى ويعيش آخر مراحله.. مش���يدًا باملالحم 
البطولية التي يس���طرها اجليش واللجان الشعبية وما 
يقّدمونه من تضحيات جسيمة، وما يجسدونه من مواقف 

إنسانية جتاه اجلرحى واألسرى.
وقال وزير الدف���اع "ديننا اإلس���المي احلنيف، وقيمنا 
اإلنس���انية، وتوجيه���ات قيادتن���ا الثوري���ة واملجل���س 
السياسي األعلى، حتثنا على حسن املعاملة مع املصابني 

واألسرى".

فخورون مبواقفكم الشجاعة 
وخاطب وزير الدف���اع املقاتلني قائ���ال: "نحن فخورون 
مبواقفكم اإلنس���انية، وبش���جاعتكم ومهاراتكم القتالية 
العالية، رفعتم هامات ش���عبكم عاليًا، وس���يدّون التاريخ 
انتصاراتكم بأحرف من نور، ألنكم تقّدمون أرواحكم من 

أجل عزة وحرية واستقالل الشعب اليمني".
موضحا بأن دول حتالف العدوان وصلت إلى أوضاع 
س���ّيئة في مختلف اجلوانب، العس���كرية، واالقتصادية، 
والسياس���ية، واإلعالمي���ة، وتدف���ع اليوم أثمان���ًا باهظة 

نتيجة طغيانها، وعنجهيتها، وعدوانها على اليمن.
وأكد أنه لم ولن يبقى عل���ى األرض اليمنية أي غاز أو 
محتل، ومن س���ابع املستحيالت أن يقبل الشعب اليمني 
بالغزاة مهما تآمرت قوى الش���ر واالستكبار على شعب 

الصمود والتحّدي.
وأش���ار وزير الدفاع، في س���ياق كلمته أم���ام املرابطني 
في جبهة رغوان، إل���ى أن محافظة مأرب جزء من اليمن، 

وهناك مؤامرة عليها، وعلى أبنائها من قوى العدوان. 
أبناء مارب يصطفون مع الوطن 

وقال اللواء العاطفي : "نحن على يقني وثقة كبيرة بأن 
أبناء مأرب األحرار س���يواصلون االصطفاف مع الوطن 

والش���عب، ول���ن يقبل���وا بالغ���زاة واحملتل���ني، ألن مأرب 
مهد احلض���ارة، وأبناؤه���ا يدركون حج���م املؤامرة على 

محافظتهم ووطنهم".
مؤكدا بأن الشعب اليمني الصامد سينتصر حتمًا على 
املعتدين الطغاة.. وقال: "عش���تم أيه���ا األبطال امليامني، 
وعاش اليمن حرًا مستقاًل شامخًا بني األمم والشعوب".

مواصلة الصمود
ه���ذا وكانت كلم���ات القي���ادات العس���كرية امليدانية قد 
رّحبت بوزير الدفاع وقائد املنطقة العسكرية السادسة.. 
وعّبرت عن الش���كر للقي���ادة الثورية والعس���كرية العليا 
عل���ى اهتمامه���ا، ومتابعتها املس���تمرة ألوضاع اجليش 
واللج���ان الش���عبية.. وأش���ادت الكلم���ات بتواج���د وزير 
الدفاع والقيادات العسكرية في جبهات محافظة مأرب.. 
مش���يرة إلى املعنويات املرتفعة للمرابطني في س���احات 

وميادين املواجهة.
فيم���ا ج���دد املرابط���ون العه���د مبواصل���ة الصم���ود 
واالستبس���ال في مواجهة العدوان، وص���وال إلى النصر 

املؤزر
في جبهة العلم 

وكان وزي���ر الدفاع قد اطلع على اح���وال املرابطني من 
ابطال اجليش واللجان الشعبية في جبهة العلم مبحافظة 
اجلوف، يوم أمس األول واّطلع على سير تنفيذ العمليات 

القتالية.
وخالل الزيارة، ألقى وزير الدفاع كلمة أمام املرابطني، 
ناقال لهم -في مستهلها-حتيات وتبريكات قائد الثورة، 
السيد عبدامللك بدر الدين احلوثي، وتهاني رئيس املجلس 
السياسي األعلى القائد األعلى للقوات املسلحة، املشير 
الركن مهدي املشاط، باالنتصارات التي حتققت ضد قوى 
العدوان، بفضل الله وشجاعة وتضحيات أبطال اجليش 

واللجان الشعبية وأبناء القبائل األحرار.
سينصرنا الله 

وق���ال اللواء العاطفي: "إن احلرب على اليمن وش���عبه 
الصامد عدوان ظالم بكل املقاييس السياسية واألخالقية 
واإلنس���انية، وس���ينصرنا الل���ه بحج���م مظلوميتنا على 
دول حتالف العدوان، الت���ي كانت تراهن على أن حربهم 
س���تحقق أهدافها خالل أسابيع أو أشهر، لكنها توّرطت 
وه���ا هي في عامها الس���ابع حتص���د املزيد م���ن الهزائم 

واإلخفاقات املريرة".
سنمرغ انوفكم في التراب 

وأض���اف الل���واء العاطفي بالق���ول  "أوّجه م���ن مواقع 
األبطال املتقّدمة رس���الة للعدوان، وأقول لهم لقد كسرنا 
األنوف املتكبرة واملتغطرس���ة على الشعب اليمني، وإذا 
استمررمت في عدوانكم س���نمرغ أنوفكم في التراب أكثر 

من أي وقت مضى".
وأك���د املض���ي ف���ي تطوي���ر الصواري���خ الباليس���تية، 
والطي���ران املس���ّير، واملنظوم���ات البحري���ة الدفاعي���ة 

والهجومية.
هزائم ساحقة 

وقال وزير الدفاع "حتمًا ستحمل األيام املقبلة اخلزي 
والعار والهوان والهزائم الس���احقة للعدوان، ومن يدور 
في فلكه، ونعد شعبنا الصامد وعد الرجال الواثقني بالله 
-سبحانه وتعالى- أنه لن يبقى على أرض اليمن غاز أو 
محت���ل، وإذا بقت أية قدم للمحتل تدنس األرض اليمنية 

سنبترها".
وخاطب املقاتلني قائال: "فخورون مبواقفكم الشجاعة، 
أنت���م عز اليمن، وش���عبكم يفخ���ر بكم، وم���ا نحثكم عليه 
الي���وم، وأنت���م وكما اعتدن���ا منكم، هو جتس���يد املعاملة 
احلسنة لألسرى واجلرحى، وهذه امليزة اإلنسانية التي 
تتف���ردون بها ال تتوفر في أي جي���ش من جيوش العالم، 

وتعد واحدة من أسباب النصر".
وأش���ار إل���ى أن التعام���ل احلس���ن للجي���ش واللج���ان 
الش���عبية مع املغرر بهم واملخدوعني ينعكس إيجابًا في 
امليدان .. الفتا إلى أن العدوان عندما ش���ّن حربه الظاملة 
على الش���عب اليمني لم يقرأ تاري���خ اليمن أصل العرب، 
أحفاد س���بأ ومعني وحمير، وأنصار رسول الله - صلى 

الله عليه وعلى آله وسلم.
 وقال وزير الدفاع: "اليمنيون هم أحفاد القادة العظماء 
الفاحتني لدول املش���رق واملغرب، ونحن -إن ش���اء الله- 
منتصرون، ونشد على أيديكم، فكونوا كما عهدناكم دومًا 
في يقظة وجهوزية ومعنويات عالية، الس���تكمال معركة 

التحرر واالستقالل الشامل لليمن".
نشعر بالفخر واالعتزاز 

وكان قائد املنطقة العس���كرية السادس���ة، اللواء جميل 
زرعة، قد ألق���ى كلمة رّحب في مس���تهلها بوزير الّدفاع.. 
مش���يدًا باهتم���ام ورعاي���ة القي���ادة الثوري���ة، واملجل���س 
السياس���ي األعلى، وقيادة وزارة الدفاع، ورئاس���ة هيئة 
األركان العامة، بأوضاع أبطال اجليش واللجان الشعبية 
الذين يخوضون غمار معركة العزة والكرامة واالستقالل.

وقال "إننا اليوم نشعر بالفخر واالعتزاز بتواجد وزير 
الدفاع ف���ي مقّدمة الصفوف ملواجهة العدوان ومرتزقته، 
ال���ذي اعتدنا زيارات���ه املفاجئة في مختل���ف اجلبهات".. 
مؤك���دًا أن األبطال في جبهة العلم على أهبة االس���تعداد 
لتنفيذ املهام املسندة إليهم، والسير قدمًا صوب استكمال 

معركة التحرر الوطني الشامل.
وجدد اللواء زرعة العهد أنه لن يبقى أي محتل على أرض 
اليمن من ش���رقه إلى غربه، ومن ش���ماله إلى جنوبه، وبره 
وبحره وجوه.. الفتا إل���ى أن تاريخ اليمن مليء بالدروس 
والِعب���ر واملآثر اخلال���دة، التي تتجدد الي���وم لتضاف إلى 

صفحاته املشرقة هذه االنتصارات العظيمة.

 أب������ن������اء م���������أرب ي���ص���ط���ف���ون م��ع 
الوطن ولن يقبلوا بالغزاة 

ن��ع��د شعبنا ب��أن��ه ل��ن يبقى أي 
محتل في اليمن 

  االن��������ت��������ص��������ارات ف���ي 
إرادة  جت����س����د  م�����������ارب، 
الشعب اليمني الرافض 

للمحتل 
  االع�������داد ال���دق���ي���ق خ��الل 
التجهيز للمعركة الهجومية 

كانت ثمرته النصر

 س���ي���ن���ص���رن���ا ال�����ل�����ه ب��ح��ج��م 
حتالف  دول  ع��ل��ى  مظلوميتنا 

العدوان
ت����وّرط����ت  ال������ع������دوان   دول 
وه������ا ه����ي ف����ي ع���ام���ه���ا ال���س���اب���ع 
حت���ص���د امل����زي����د م����ن ال���ه���زائ���م 

واإلخفاقات املريرة
 ال��غ��زاة ف��ي م��وق��ف ضعيف، 
وأص���ح���اب احل���ق ه���م األق���وي���اء 

على تراب وطنهم
ال�������ع�������دوان  حت������ال������ف  دول   
وص��ل��ت إل���ى أوض����اع س��ّي��ئ��ة في 

مختلف اجلوانب

 مثلت زيارة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر 
العاطفي األخرية لجبهتي رغوان والعلم بمارب والجوف 

رسالة هامة لتحالف العدوان مفادها أن قادم االيام 
سيكون اكرث خطرا ورعبا للمعتدين إن هم لم يوقفوا 

عدوانهم الغاشم عى أبناء شعبنا .. ويرى مراقبون بأن 
ظهور اللواء العاطفي من عى الخطوط األمامية وهو 

يتفقد املرابطن يف مارب والجوف أن هذه الزيارة لها 
دالالت هامة ومنها ان القوات املسلحة اليمنية بعد 

تحقيق االنتصارات األخرية يف جبهات البيضاء ومارب 
قادمة عى تدشن مرحلة جديدة من معركة الدفاع 

والتحرر الوطني وذلك بالتزامن مع االحتفال بالذكرى 
السابعة لثورة ال� 12 سبتمرب .. وخالل تلك الزيارات 

الهامة وجه اللواء العاطفي رسائل هامة للمعتدين 
وأدواتهم ,تضمنها التقرير التايل إىل التفاصيل:

متابعة: نائب مدير التحرير
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:» محافظ تعز الشيخ صالح عبدالرحمن بجاش لـ»

ثورة الـ 21 من سبتمبر ثورة العزة والكرامة 
واحلرية واالستقالل والتنمية والبناء

أوضح محافظ تعز صالح عبدالرحمن بجاش أن مطامع أنظمة العدوان ومن يقف خلفها من قوى االستكبار العاملي يف السيطرة عىل باب املندب وميناء املخا والساحل الغربي 
وصواًل إىل الحديدة وفرض التحكم والهيمنة عىل الطريق البحري لحركة التجارة العاملية، من أبرز العوامل واألسباب التي جعلت من تعز األرض واإلنسان، تعز التاريخ والهوية 

والثقافة، تعز الكثافة السكانية والتعايش السلمي، تعز املوقع االسرتاتيجي، تتعرض لالستهداف املمنهج والشامل منذ بداية العدوان وحتى اليوم، مشرياً إىل ما تشهده 
مدينة تعز واملناطق التي يحتلها مرتزقة العدوان من فوىض عارمة وانفالت أمني وجرائم قتل وتشريد وسطو وسلب ونهب، وباملقابل ما تنعم به املناطق التي تديرها حكومة 

اإلنقاذ واملجلس السيايس األعىل من أمن واستقرار معييش واقتصادي وما تشهده من حراك تنموي وخدمي رغم الظروف الصعبة والتحديات الناجمة عن استمرار العدوان 
والحصار، وأكد املحافظ النشيط والطموح عزم السلطة املحلية عىل النهوض بواقع املحافظة وفق خطة تنموية ممنهجة ورؤية إدارية متميزة.. ويف سياق الحوار الذي أجرته 
معه الصحيفة تحدث املحافظ الشاب واملجاهد الشجاع عن العديد من القضايا الهامة املتعلقة بالحفاظ عىل وحدة وتماسك الجبهة الداخلية وتعزيز إرادة الصمود، داعياً 

كافة املخدوعني للعودة إىل طريق الرشد والصواب والوقوف صفاً واحداً يف وجه العدوان.. مؤكداً أن األحرار والشرفاء من أبناء محافظة تعز وكل املحافظات سيواصلون 
بعزيمة ال تلني تلقني املعتدين أقىس الدروس حتى تحقيق النصر الكامل وتحرير وتطهري كل شرب من أرض اليمن الطاهرة، التي كانت عىل مر التاريخ وال تزال وستظل أبد الدهر 

مقربة للغزاة، فإىل تفاصيل الحوار:

< ونحن نعيش أف���راح العيد وال��ذك��رى السابعة لثورة 
21 سبتمرب املباركة.. ماذا يحضركم من القول عن هذه 

الثورة وأهمية االحتفاء بها؟
<< يف البداية يسرنا بهذه املناسبة الوطنية العظيمة والغالية عىل 
قلوب أبناء اليمن األحرار أن نرفع باسم السلطة املحلية وكافة أبناء 
محافظة تعز الشرفاء، أسمى آيات التهاين والتربيكات لقائد الثورة 
امل��ب��ارك��ة امل��ج��اه��د ال��ع��ل��م ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث -يحفظه 
ال���ل���ه- ول��رئ��ي��س وأع���ض���اء امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ىل وح��ك��وم��ة اإلن��ق��اذ 
ال���وط���ن���ي ول���ح���م���اة ال����وط����ن ودرع��������ه ال���ح���ص���ني، ص����ن����اع امل����ج����د امل���ي���ام���ني، 
املجاهدين األبطال الشجعان، منتسبي الجيش واللجان الشعبية 
ولكل أبناء شعبنا األباة األحرار الصامدين يف وجه العدوان والحصار.
ث�������ورة ال������ 21 م����ن س��ب��ت��م��رب امل����ب����ارك����ة ه����ي ث�������ورة ال���ح���ري���ة واالس���ت���ق���الل 
وال�����س�����ي�����ادة، ث�������ورة ال����ع����زة وال�����ك�����رام�����ة، ث�������ورة ال����ش����م����وخ واإلب�����������اء، ث����ورة 
البذل والعطاء، ثورة التنمية والبناء، وبهذه الثورة املباركة استعاد 
وطننا وشعبنا اليمني العزيز، بل انتزع حقوقه املشروعة واملكفولة 
والطبيعية التي صودرت وسلبت منه لعقود طويلة، وأصبح اليوم 
بفضل ال��ل��ه، ث��م بفضل ث��ورت��ه امل��ب��ارك��ة وق��ي��ادت��ه��ا امللهمة والحكيمة 
يمتلك قراره ونال حريته وسيادته واستقالله، ولقد استطاعت هذه 
الثورة الوطنية القضاء عىل واقع وعهود التبعية والهيمنة والوصاية 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت م��ف��روض��ة ع��ىل ب��ل��دن��ا وط��ن��اً وش��ع��ب��اً.. ك��م��ا أنها 
جاءت لتعيد ثورة ال 26 من سبتمرب إىل مسارها الصحيح ولتعيد 
للشعب اعتباره وللوطن ألقه ومكانته املشرفة بني البلدان واألمم، 
ومضت وستظل تميض بقوة وعزيمة ال تلني بحكمة قائدها العظيم 
والتفاف الشعب حولها نحو تصحيح األوضاع وتجاوز الصعوبات 
والتغلب عىل التحديات وتلبية التطلعات وتحقيق الطموحات يف 
البناء والتطوير والنهوض الحضاري والتنمية الشاملة واملستدامة 

يف كافة املجاالت وصوال إىل املستقبل الواعد والغد املنشود.
وبالنسبة لالحتفاء بهذه املناسبة الوطنية، فإن له أهميته البالغة 
وقيمته العظيمة، ودالل��ت��ه التاريخية امل��ج��ي��دة، فهو احتفاء بعظمة 
املسار الوطني واملنجز الثوري التحرري لشعبنا اليمني وما حققته هذه 
ال��ث��ورة امل��ب��ارك��ة م��ن إن���ج���ازات ك��ث��رية وك��ب��رية وه��ام��ة، ت��ج��س��دت وتجلت 
مباشرة منذ لحظة انبالج فجر نورها الوضاء عزاً ومجداً وحريًة وكرامًة 
وإباء، وانقشاعاً وإزاحة لعهد الظالم الحالك الذي كان مخيماً عىل 
س��م��اء وأرج������اء ال���وط���ن ج����راء ال��ف��س��اد وال��ظ��ل��م واالس���ت���ب���داد واالس��ت��ئ��ث��ار 
بالرثوة وممارسة التهميش واإلقصاء.. ولذلك فقد ُحَق لنا أن نفتخر 
ونفاخر ونحيي ونحتفي ونعظم ونتباهى بهذه ال��ث��ورة املباركة، التي 
ش���ك���ل���ت م���ح���ط���ة ت����ح����ول م���ه���م���ة يف ت����اري����خ ال���ي���م���ن امل����ع����اص����ر، ط������وى ف��ي��ه��ا 
اليمنيون عقود وعهود الهيمنة والتبعية والوصاية الخارجية وستظل 
ه��ذه ال��ث��ورة امل��ب��ارك��ة محطة مضيئة ومشرقة يف ت��اري��خ شعبنا اليمني 
وستميض بصوابية رؤيتها وحكمة قيادتها وال��ت��ف��اف الشعب حولها 

نحو تحقيق كامل أهدافها العظيمة والسامية.
ولعل ما يميز هذه الثورة "ثورة ال� 21 من سبتمرب" هذا العام، أن 
أفراح احتفاء شعبنا اليمني العظيم بذكراها السابعة تأيت متزامنة، 
م���ع أف���راح���ه ب��االن��ت��ص��ارات ال��ح��اس��م��ة ال��ت��ي ت��ت��ح��ّق��ق ع���ىل أي����دي أب��ط��ال 
الجيش وال��ل��ج��ان الشعبّية يف العمق ال��س��ع��ودي وبعمليات ت��وازن 
الردع والتي كانت آخرها عملية توازن الردع السابعة، فهي ذكرى 
ث���وري���ة س��اب��ع��ة وع��م��ل��ي��ة ردع س��اب��ع��ة أي����ض����اً، إض���اف���ة إىل االن���ت���ص���ارات 
ال���ع���زي���زة وامل�������ؤزرة ال���ت���ي ي��س��ط��ره��ا امل���ج���اه���دون ال��ش��ج��ع��ان يف مختلف 
ج���ب���ه���ات ال���ق���ت���ال وم����ي����ادي����ن ال����ش����رف وال���ب���ط���ول���ة وال�����دف�����اع ع����ن ال���وط���ن 
والشعب، ومنها ما تحقق ويتحقق يف محافظتي البيضاء ومأرب 
التي ُسحقت وُتسحق فيها جموع شراذم االرتزاق واإلرهاب وبشكل 
م��ت��س��ارع ي��ت��م ف��ي��ه��ا ت��ح��ري��ر وت��ط��ه��ري امل���دي���ري���ات وامل��ن��اط��ق ال���واح���دة تلو 

األخرى من الغزاة املحتلني واملرتزقة اآلثمني.. 
ول��ن��ك��ن ع��ىل ي��ق��ني أن��ن��ا وط��ن��اً وش��ع��ب��اً، ب��ه��ذا امل��س��ار ال���ث���وري ويف ظل 
قيادتنا الثورية الشجاعة والحكيمة منتصرون ال محالة وسنطهر 
ونحرر كل ذرة رمل من تراب اليمن الطيب والطاهر، وأن مدة بقاء 
املحتل لن تطول، وسرعان ما سيندحر وي��زول، فاألحرار الشرفاء 
وامل��ج��اه��دون الشجعان األوف��ي��اء ال��ذي��ن يخوضون معركة التصدي 
للعدوان مستمرون يف السري بكل قوة وعنفوان عىل درب تحرير كل 
شرب محتل من أرضناً واالنتصار الكامل لليمن وشعبه من أقصاه 
إىل أق��ص��اه ش��م��ااًل وج��ن��وب��اً ش��رق��اً وغ���رب���اً، وع��م��ا ق��ري��ب س��رتف��رف راي��ة 
الحرية والعزة والكرامة خفاقة فوق كل الروابي والقمم عىل امتداد 
خارطة اليمن، لتعزف ألحان النصر املبني وترتل آيات املجد واإلباء 

والشموخ اليماين مدى األزمان والسنني.
< م�������اذا ع����ن ال���خ���ط���ط ال���ت���ن���م���وي���ة وال���خ���دم���ي���ة ال����ت����ي ق��م��ت��م 
بوضعها عقب توليكم قيادة السلطة باملحافظة وما هي 

أولوياتكم للنهوض باملحافظة وخدمة املواطنني؟ ؟
<< بالتأكيد لدينا خطة تنموية شاملة ومتكاملة للنهوض بواقع 
املحافظة يف ك��اف��ة امل��ج��االت.. فقد عملنا منذ أن ت��م تكليفي بقيادة 
امل����ح����اف����ظ����ة ك����ق����ائ����م ب�����األع�����م�����ال م�����ع امل���خ���ل���ص���ني وال�����ص�����ادق�����ني وال����ج����ن����ود 
امل���ج���ه���ول���ني يف امل���ح���اف���ظ���ة ع����ىل إع�������داد خ���ط���ة ت��ن��م��وي��ة ش���ام���ل���ة وب��ش��ك��ل 
ممنهج ومدروس وفقاً الحتياجات املحافظة من املشاريع الخدمية 
وال��ت��ن��م��وي��ة، ب���دًءا ب��امل��ش��اري��ع األس��اس��ي��ة وامل��ل��ح��ة وذات األول��وي��ة التي 
تالمس احتياجات أبنائها وتخفف من معاناتهم وتلبي تطلعاتهم.

محددات هذه الخطة التنموية تمثلت أواًل بإعادة تفعيل العمل 
يف م��ك��ات��ب ال��ع��م��وم وامل��ك��ات��ب التنفيذية ب��امل��ح��اف��ظ��ة، وال���ب���دء بإيجاد 
مقرات بديلة للمكاتب السابقة التي كانت داخل املدينة، ومن ثم 
ت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا ومتطلباتها ال���الزم���ة، م��ن أث���اث وغ���ريه وال��ح��رص 
املستمر عىل تطوير مستوى أداء هذه املكاتب وكذا أداء مؤسسات 
السلطة املحلية بشكل ع��ام، لتقوم جميعها بواجباتها عىل أكمل 
وج��ه وب��ال��دور املنشود منها يف خدمة املواطنني وتلبية احتياجاتهم 
والتخفيف م��ن م��ع��ان��ات��ه��م.. إض��اف��ة إىل م��ح��ددات وم��رت��ك��زات أخ��رى 
عديدة وهامة اشتملت عليها الخطة التنموية يف املحافظة، كتنفيذ 
املشاريع الخدمية والتنموية وذات األولوية، وهي مشاريع تشمل 
م��خ��ت��ل��ف امل�����ج�����االت، امل����ي����اه وال���ص���ح���ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال����ط����رق وال��ت��خ��ط��ي��ط 
العمراين وترسيخ األمن واالستقرار، الذي يعد الركيزة األساسية يف 
تهيئة األجواء املالئمة النتعاش النشاط التجاري واالقتصاد الوطني 
وذل����ك م���ن خ����الل ج����ذب رج����ال امل����ال واألع����م����ال م���ن امل��ن��اط��ق ال��واق��ع��ة 
تحت سيطرة وعبث عصابات املرتزقة، إىل املناطق واملدن التي تنعم 
ب���األم���ن واالس���ت���ق���رار يف ظ���ل إدارة ال��س��ل��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة وح��ك��وم��ة اإلن��ق��اذ 

واملجلس السيايس األعىل. 
وقد استطعنا بفضل الله سبحانه وتعاىل ثم بفضل الدعم الكامل 
وااله��ت��م��ام الكبري ال���ذي يوليه ق��ائ��د ال��ث��ورة امل��ب��ارك��ة وامل��س��رية القرآنية 
وال���ت���ن���م���وي���ة ال���ظ���اف���رة ال���س���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك ب�����در ال����دي����ن ال����ح����ويث -ي��ح��ف��ظ��ه 

الله- وكذا دعم القيادة السياسية العليا ممثلة باملجلس السيايس 
األعىل برئاسة فخامة الرئيس املشري الركن مهدي املشاط، أن نبدأ 
السري بخطوات ثابتة ومدروسة وفقاً للخطة املعدة، تمثلت هذه 
ال��خ��ط��وات بتطوير أداء السلطة املحلية وع��م��وم امل��ك��ات��ب التنفيذية 
ب���امل���ح���اف���ظ���ة وت���ن���ف���ي���ذ ال����ع����دي����د م�����ن امل����ش����اري����ع ال���خ���دم���ي���ة وال���ت���ن���م���وي���ة يف 
مختلف الجوانب واملجاالت، ونحن مستمرون يف امليض قدماً بجهود 
حثيثة ومتفانية ودؤوبة نحو تحقيق املزيد من اإلنجازات والنجاحات 
وبما من شأنه تلبية كافة التطلعات والطموحات املنشودة يف صنع 
الغد الواعد واملستقبل املشرق بالبناء والنهوض الحضاري والتنمية 

الشاملة واملستدامة.
< أث���ر ال���ع���دوان بشكل ع���ام ع��ى ك��اف��ة م��ن��اح��ي ال��ح��ي��اة .. 
م��اه��ي ال��خ��ط��وات ال��ت��ي ق��م��ت��م ب��ه��ا ل��ت��ج��اوز ت��ل��ك ال��ت��ح��دي��ات 

والصعوبات؟
<< هناك الكثري من الصعوبات والتحديات التي تعرتض طريق 
البناء والتنمية والسري نحو النهوض الحضاري الشامل باملحافظة 
وهي صعوبات وتحديات أغلبها -إن لم تكن جميعها- ناجمة عن 
استمرار العدوان والحصار، لكننا بعون الله وبدعم القيادة الثورية 
وال��س��ي��اس��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا س��ن��ت��ج��اوز ك��اف��ة ال��ص��ع��وب��ات ون��ت��غ��ل��ب ع��ىل كافة 
التحديات.. فها نحن بعد سبع سنني من العدوان الغاشم والحصار 
ال��خ��ان��ق ص���ام���دون وث���اب���ت���ون ث���ب���ات ال��ج��ب��ال ال������روايس ل���م ول����ن نخضع 
لهمجية وغطرسة املعتدي الجبان، بل انتصرنا عليه وكسرنا شوكته 
وألحقنا به وبجموع مرتزقته الذين حشدهم من كافة أصقاع األرض 
ال���ه���زائ���م ال���ن���ك���راء داخ����ل ال���وط���ن وف��ي��م��ا وراء ال����ح����دود، وك����ذا أفشلنا 
م���خ���ط���ط���ات���ه ال���ع���دائ���ي���ة ال����ح����اق����دة يف ك����ل امل���ح���اف���ظ���ات ال����ح����رة ال����ت����ي ل��م 
تقبل االرتهان للخارج ولم يفرط أبناؤها األحرار الشرفاء بكرامتهم 
وعزتهم وحريتهم، وسنواصل بعزيمة ال تلني تلقني املعتدين أقىس 
ال����دروس حتى تحقيق النصر ال��ك��ام��ل وت��ح��ري��ر وتطهري ك��ل ش��رب من 
أرض��ن��ا ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ط��اه��رة وال��ع��ص��ي��ة ع��ىل األع�����داء ال��ت��ي ك��ان��ت ع��ىل مر 

التاريخ وال تزال وستظل أبد الدهر مقربة للغزاة.
 ازدادت جرائم قتل وتشريد املواطنني األبرياء ونهب ممتلكاتهم 
يف املناطق التي يسيطر عليها مرتزقة العدوان .. هل هناك أطراف 
خ���ف���ي���ة دخ����ل����ت يف امل����ش����ه����د ال������دم������وي اىل ج����ان����ب ت����ح����ال����ف ال�����ع�����دوان 

السعودي واإلمارايت؟

ارتهان وتبعية من يحكم ويتحكم بواقع تلك املناطق من قيادات 
االرتزاق، ذات التوجهات السياسية املتعارضة تبعاً لتعارض توجهات 
ومشاريع األعداء الخارجيني، ويف مقدمتهم العدو اإلمارايت والعدو 
السعودي، وخضوع تلك القيادات ألوامر وإمالءات تلك األطراف 
والعمل عىل تنفيذها، من أجل الحصول عىل مال االرتزاق، إضافة 
إىل س��ع��ي ت��ل��ك ال��ق��ي��ادات امل��رت��زق��ة إىل تحقيق مصالحها الشخصية 
واألن��ان��ي��ة الضيقة.. كلها ع��وام��ل وأس��ب��اب طبيعية النتشار الفوىض 
العارمة ومنهجية العبث واالنفالت األمني السائد يف تلك املناطق 
وما نتج عن ذلك من جرائم اعتداء وتشريد للمئات وليس العشرات 
من األسر الربيئة يف املحافظة منذ بداية العدوان.. وأستطيع القول 
أن ما شهدته املناطق التي تحتلها تلك الفئات املرتزقة خالل اآلونة 
األخرية من جرائم قتل وتشريد وإبادة ألفراد أسر بكاملها كجريمة 
آل الحرق ليست سوى امتداد طبيعي ملا ارتكبته تلك العصابات من 
جرائم قتل واعتداء وتنكيل وتشريد باملواطنني من املدنيني األبرياء 
اآلم���ن���ني ك���أس���رة آل ال��رم��ي��م��ة وال��ج��ن��ي��د وال�����س�����روري يف ق����رى م��ش��رع��ة 

وحدنان والصراري.
وت��ج��در اإلش����ارة هنا إىل أن ال��ج��رائ��م ال��ت��ي ترتكبها تلك العصابات 
املرتزقة وامل��أج��ورة لم تقتصر عىل جرائم القتل والتشريد والتنكيل 
ب��أس��ر بعينها ب��ل ام��ت��دت لتشمل ج��رائ��م االع���ت���داء واالق��ت��ح��ام مل��ن��ازل 
األبرياء بصورة عشوائية وترويع أو قتل ساكنيها يف بعض األحيان 
لغرض النهب والسرقة والسطو عىل األم��وال واملمتلكات الخاصة 
وصواًل إىل حد االرتكاب لجرائم النهب والسطو عىل األرايض ونهب 
املوارد واملمتلكات العامة والتسابق عىل االستحواذ والسيطرة عىل 
املؤسسات الرسمية واالنفراد بنهب عائداتها املالية التي تعترب حقاً 
ألبناء املحافظة.. وغريها من الجرائم التي تمارسها مكونات االرتزاق 
والعمالة وعصاباتها املأجورة يف تلك املناطق والتي أصبحت اليوم 
تعيش واقع صراع وتناحر واقتتال دموي مستمر فيما بينها تديره 
وت��غ��ذي��ه وت����ذيك فتيله أن��ظ��م��ة ال���ع���دوان ب��ه��دف ت��وف��ري ال��ب��ي��ئ��ة امل��وات��ي��ة 
ل���ت���ح���ق���ي���ق أه�����داف�����ه�����ا وم����ط����ام����ع����ه����ا وت����ن����ف����ي����ذ م���خ���ط���ط���ات���ه���ا وم���ش���اري���ع���ه���ا 
وم��ؤام��رات��ه��ا وخ��دم��ة م��ش��اري��ع م��ن ي��ق��ف وراءه����ا م��ن ق���وى االستكبار 

األمرييك والصهيوين املرتبصة بمحافظة تعز أرضاً وإنساناً.

< أي������ن ع����ق����الء وم����ش����اي����خ وم���ث���ق���ف���ي وس���ي���اس���ي���ي ت���ع���ز م��م��ا 
يحدث يف تلك املناطق؟ وكيف تنظر إىل مستقبلها يف ظل 

استمرار العدوان وهكذا أوضاع أمنية وحياتية؟ 
<< عقالء ومشايخ ومثقفو وسياسيو تعز بشكل عام حاضرون 
ولهم مواقف مشرفة ورافضة ملا ترتكبه تلك العصابات من جرائم 
بحق األبرياء، ولعل ما شهدته أحياء املدينة التي يحتلها ويحكمها 
مرتزقة العدوان من خروج مستمر للمسريات واملظاهرات الرافضة 
وامل����ن����ددة ب��ال��ج��رائ��م ال���ت���ي ت��ش��ه��ده��ا ت��ل��ك األح����ي����اء، وال���ت���ي ك����ان آخ��ره��ا 
ج���ري���م���ة آل ال����ح����رق خ����ري دل���ي���ل ع����ىل وج������ود ق�����وى ش��ع��ب��ي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة 
وسياسية وثقافية حية ت��ق��اوم وت��رف��ض طغيان واستكبار ال��ع��دوان 
ومرتزقته رغم سياسة القمع الوحيش واالعتقال وجرائم االختطاف 
والتعذيب التي طالت الكثري من وجهاء وعقالء ونشطاء ومثقفي 
وس��ي��اس��ي��ي ال���ق���وى االج��ت��م��اع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ال��ح��ي��ة يف ت��ل��ك األح���ي���اء 
واملناطق التي يزداد واقع الحياة فيها سوءاً وتدهوراً وبروزاً لصنوف 
وأش�����ك�����ال م����ت����ع����ددة م����ن امل����ع����ان����اة ول������ن ي������رى م��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا ال����ن����ور يف ظ��ل 
استمرار العدوان واستمرار فوىض وعبث عصاباته بأمن واستقرار 
وح����ي����اة امل����واط����ن����ني م����ن ال����وج����ه����اء وال����ع����ق����الء وامل���ث���ق���ف���ني وال���س���ي���اس���ي���ني 
وال���ت���ج���ار وغ���ريه���م م���ن ع���ام���ة ال���ن���اس م���ا ل���م ت��ت��ح��ول م��ش��اع��ر وأف���ع���ال 
التعبري عن سخطهم واستنكارهم وتنديدهم بممارسات وسلوكيات 
تلك العصابات اإلجرامية إىل ثورة غضب وفعل ثوري يكسر حاجز 
الخوف من بطشها وسطوتها ويقتلعها من جذورها ويستعيد مناخ 

حياة العزة والكرامة واالستقرار األمني واملعييش يف تلك املناطق.
م��ن��ذ ال���ع���ام 2011م ت��ح��ول��ت م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز إىل نقطة 
تجمع وتقاطر لعناصر اإلره��اب وتشكلت فيها جماعات 

ذات مسميات متعددة من يقف خلف ذلك؟ وملاذا؟
<< م��ن يقف وراء ذل��ك دون ش��ك ه��ي أنظمة االستكبار العاملي، 
ويف مقدمتها األمرييك والصهيوين، ثم األنظمة العربية العميلة، 
ويف مقدمتها النظامان السعودي واإلم���ارايت، وقد أثبتت تطورات 
ال���وق���ائ���ع واألح���������داث، ال���ت���ي ش��ه��دت��ه��ا وال ت�����زال ت��ش��ه��ده��ا ال���ع���دي���د من 
األوطان العربية واألوطان اإلسالمية، أن تلك الجماعات اإلرهابية 
ال��ت��ك��ف��ريي��ة ال��داع��ش��ي��ة ص��ن��ي��ع��ة أم��ري��ك��ي��ة ص��ه��ي��ون��ي��ة س��ع��ودي��ة ب��ام��ت��ي��از 
وأداة ت��ح��رك��ه��ا وت��س��ت��خ��دم��ه��ا ت��ل��ك األن���ظ���م���ة م��ت��ى ت���ش���اء، وت���وف���ر لها 
ك��اف��ة ال��وس��ائ��ل واإلم���ك���ان���ات، وت��ؤم��ن ل��ه��ا ط���رق االن��ت��ق��ال إىل امل��ن��اط��ق 
التي تريدها، وتضع لها الخطط وترسم األهداف وتحدد املهام التي 
يجب عليها تنفيذها، ولعل ما شهدته محافظة البيضاء سابقاً وما 
شهدته مؤخراً من نشاطات وتحركات لتلك الجماعات خري دليل 
ع��ىل ذل��ك ونحمد ال��ل��ه ت��ع��اىل أن َم���ّن علينا ب��ق��ي��ادة حكيمة وملهمة 
وع������ىل وع������ي ك���ب���ري ب���امل���خ���ط���ط���ات وامل��������ؤام��������رات ال����ت����ي ي���ح���ي���ك���ه���ا األم����ري����يك 
والصهيوين ومن معهما من قوى العمالة والعدوان واالرتزاق رغم 

كرثة مناوراتهم السياسية وحربهم اإلعالمية التضليلية.
تلك املخططات واملؤامرات أصبحت قيادتنا العليا وأصبح شعبنا 
اليمني قادر عىل التصدي لها وإفشالها بفضل الله وبفضل سواعد 
ال���رج���ال األب���ط���ال م��ن أب��ن��اء ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ذي��ن ي��س��ط��رون أروع 
املالحم والبطوالت واالنتصارات املتوالية التي كان آخرها عىل سبيل 
املثال ملحمة التطهري ملحافظة البيضاء من شراذم اإلرهاب األمرييك 
السعودي الداعيش خالل عملية "النصر املبني".. بمرحلتيها األوىل 
والثانية والتي لن تكون األخ��رية بل ستستمر عمليات النصر املبني 
والتطهري لكافة محافظات الوطن بما فيها تعز من تلك الجماعات 

بمسمياتها املتعددة ويف القريب العاجل بإذن الله.  
< يف اآلون������ة األخ������رة ت���م ت������داول أخ���ب���ار ع���ن وج�����ود خ���رباء 
ع��س��ك��ري��ني اج����ان����ب يف ال���س���اح���ل ال���غ���رب���ي ب��ي��ن��ه��م م����ن ك��ي��ان 
العدو الصهيوين يقومون بتدريب مليشيات طارق عفاش 
وقياداتهم ,ما تعليقكم عى ذلك؟ وهل يعني ذلك وجود 
عالقة قديمة بني الطرفني تجسدت حالياً بشكل معلن 

عى أرض الواقع يف الساحل الغربي؟
<< يعلم الجميع أن ما يسمى بحراس الجمهورية صنيعة إماراتية 
عمل نظام آل نهيان عىل تأسيسها ودعمها مالياً ومادياً وعسكرياً 
وال���غ���رض م���ن ذل���ك ك��ل��ه اس��ت��خ��دام��ه��ا ك�����أداة ط��ي��ع��ة لتحقيق أه���داف 
نظام االحتالل اإلمارايت ومطامعه يف اليمن بشكل عام وبحار اليمن 
وسواحلها وموانئها وجزرها بشكل خاص.. ويعلم الجميع أيضاً أن 
نظام آل نهيان يف الوقت ذاته عبارة عن أداة طيعة وعميلة للكيان 
ال���ص���ه���ي���وين، وق����د ت��ج��ىل ذل����ك ب���وض���وح ت����ام ب��ع��د إع�����الن ذل����ك ال��ن��ظ��ام 

تطبيعه الكامل مع الكيان الصهيوين.
إض���اف���ة إىل أن ال���س���واح���ل وال���ج���زر ال��ي��م��ن��ي��ة ب��ش��ك��ل ع����ام وم��ح��اف��ظ��ة 
تعز وال سيما مديرياتها الغربية الساحلية كاملخا وذب����اب، بحكم 
إطاللتها عىل البحر األحمر وعىل مضيق باب املندب االسرتاتيجي، 
هي هدف من أهداف السياسات اإلسرائيلية والنشاطات والتحركات 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة م���ن���ذ ت���أس���ي���س ذل�����ك ال���ك���ي���ان ال���غ���اص���ب وامل���ح���ت���ل ل�����أرايض 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وال ت�������زال ح����اض����رة ال����ي����وم يف ال��ع��ق��ل��ي��ة االس���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال����ص����ه����ي����ون����ي����ة األم�����ري�����ك�����ي�����ة، وي����������أيت ال��������ع��������دوان وال������ح������ص������ار االق�����ت�����ص�����ادي 
"ال�����س�����ع�����ودي األم������ري������يك اإلم�������������ارايت ال����ص����ه����ي����وين" يف إط��������ار ال����س����ع����ي إىل 
ال��رتج��م��ة وال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ف��ع��ي ل��ت��ل��ك االس��رتات��ي��ج��ي��ة ع���ىل أرض ال���واق���ع، 
وبالتايل يأيت تواجد خرباء أمريكيني وإسرائيليني لتدريب ما يسمى 
بحراس الجمهورية أو قيادتها يف الساحل الغربي يف إطار السعي 
إىل تحقيق أهداف ومطامع تلك االسرتاتيجية الصهيونية األمريكية.
أم�����ا م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ش���ق ال����ث����اين م����ن ال����س����ؤال امل��ت��ع��ل��ق ب����وج����ود ع��الق��ة 
قديمة بني الطرفني فهذا أمر واض��ح، وقد تحدث عنه قائد الثورة 

السيد عبدامللك بدر الدين الحويث -حفظه الله- يف خطابه بمناسبة 
ال���ذك���رى ال��س��ادس��ة ل���ث���ورة ال���واح���د وال��ع��ش��ري��ن م���ن س��ب��ت��م��رب، وع��ق��ب 
خطاب السيد القائد تم كشف املعلومات والوثائق التي أكدت وجود 
ع���الق���ات ب���ني ال���ن���ظ���ام ال���س���اب���ق وال���ك���ي���ان ال���ص���ه���ي���وين، وع�����رض م��راح��ل 
تطورها وطبيعة أهدافها بشكل مفصل يف مؤتمر صحفي رسمي.. 
وال شك يف أن ما يشهده الساحل الغربي اليوم يأيت يف سياق العمل 
ع���ىل ت��ج��دي��د ت��ل��ك ال���ع���الق���ات واس��ت��ك��م��ال ت��ن��ف��ي��ذ االت���ف���اق���ات ال��س��اب��ق��ة 
ب���ني ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين وال���ن���ظ���ام ال��س��اب��ق ع���ىل ت��س��ل��ي��م ال��ي��م��ن ل��ل��ع��دو 
اإلسرائيي، وليس محافظة تعز أو املديريات الساحلية منها فقط.
< ي��س��ع��ى ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان إىل ت��ق��س��ي��م امل���ح���اف���ظ���ة إىل 
ك��ن��ت��ون��ات وم���رب���ع���ات ت��ت��ق��اس��م س��ل��ط��ة إدارت����ه����ا ال��ج��م��اع��ات 
وامليليشيات املتعددة وذات التوجهات والثقافات املتباينة 
واملتعارضة.. ما هي األهداف التي يسعى إىل تحقيقها من 
وراء ذلك؟ وملاذا برأيكم يقبل من يدعون النضال من أجل 
حرية وع��زة وكرامة تعز حياة االرت���زاق والعمالة للخارج 
وال���ت���ح���ول إىل أدوات ه����دم وت���دم���ر ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة وت��ق��س��ي��م 

وتمزيق لنسيجها االجتماعي؟ 
<< األهداف التي يسعى إىل تحقيقها العدوان من وراء التقسيم 
ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة واض�����ح�����ة وه������ي ت����وف����ري ال���ب���ي���ئ���ة امل����وات����ي����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق أه����داف����ه 
ومطامعه وتسهيل مهمة تنفيذ مخططاته ومؤامراته ومشاريعه 
التي سبق اإلش��ارة إليها يف معرض إجابتنا عىل األسئلة السابقة .. 
أم��ا أسباب قبول من يدعون النضال من أج��ل حرية وع��زة وكرامة 
تعز حياة االرتزاق والعمالة للخارج والتحول إىل أدوات هدم وتدمري 
للمحافظة ، ف��ت��أيت امل��ص��ال��ح الشخصية واألن��ان��ي��ة ال��ض��ي��ق��ة وال��ج��ري 
وراء املال السعودي واإلمارايت والرغبة يف تنمية األرصدة والرثوات 
يف م��ق��دم��ة ه����ذه األس����ب����اب، ث���م ت����أيت امل���ك���اي���دات وت��ص��ف��ي��ة ال��ح��س��اب��ات 
السياسية الحزبية، إضافة إىل التأثر بالحرب اإلعالمية التضليلية 

للعدوان التي تستهدف الهوية اإليمانية اليمانية السليمة.
< م������ا م��������دى ت�����أث�����ر ال����س����ي����اس����ة ال�����ت�����ي ي����م����ارس����ه����ا ال������ع������دوان 
ومليشياته إلدارة املناطق الواقعة تحت سيطرتهم عى 
وحدة وتماسك الجبهة الداخلية يف املناطق الواقعة تحت 
سلطة إدارتكم املحلية.. وهل لتلك السياسات انعكاسات 

عى األوضاع االجتماعية واألمنية واملعيشية فيها؟ 

<< الجبهة الداخلية يف املناطق الواقعة تحت سلطة إدارتنا املحلية 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ق���وي���ة وم��ت��م��اس��ك��ة وال خ����وف ع��ل��ي��ه��ا ب�����إذن ال���ل���ه، وه��ن��اك 
وع����ي ش��ع��ب��ي ووط���ن���ي م��ت��ن��اٍم ب���اس���ت���م���رار، وال ت���أث���ري م��ط��ل��ق��اً ل��ل��س��ي��اس��ة 
ال��ت��ي ي��م��ارس��ه��ا ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه يف إدارة امل��ن��اط��ق ال���واق���ع���ة تحت 
سيطرتهم أو انعكاسات سلبية لها عىل األوضاع االجتماعية واألمنية 
واملعيشية يف مناطق سيطرتنا.. وعىل العكس من ذلك تماماً هناك 
انعكاسات إيجابية، فما تشهده مناطق سيطرة الفئات املرتزقة من 
ج��رائ��م وان��ف��الت أم��ن��ي وت��ده��ور للوضع االق��ت��ص��ادي وان��ه��ي��ار مستمر 
للعملة، وباملقابل استقرار الوضع األمني واالقتصادي واملعييش إىل 
حد ما يف مناطق سيطرة حكومة اإلنقاذ الوطني.. كلها أمور كفيلة 
بتعزيز وحدة وتماسك الجبهة الداخلية واستمرار الصمود يف وجه 
العدوان ال سيما يف ظل استمرار انكشاف حقيقة أهداف العدوان 

وأهداف مرتزقته حتى لذوي الثقافة املحدودة من عامة الناس.
< كيف تفسرون انتعاش الحركة التجارية بشكل كبر 
يف منطقة الحوبان ومناطق املحافظة األخرى الواقعة يف 

نطاق سلطتكم املحلية؟ 
<< ان���ت���ع���اش ال���ح���رك���ة ال���ت���ج���اري���ة ب��ش��ك��ل ك��ب��ري يف م��ن��ط��ق��ة ال��ح��وب��ان 
وغ��ريه��ا م��ن م��ن��اط��ق امل��ح��اف��ظ��ة ال��ت��ي ت��دي��ره��ا ح��ك��وم��ة اإلن��ق��اذ الوطني 
سببه الرئيس استقرار ال��وض��ع األم��ن��ي يف ه��ذه املناطق، التي انتقل 
إل��ي��ه��ا ال��ك��ث��ري م���ن ال��ت��ج��ار م���ن امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ي��ح��ت��ل��ه��ا م��رت��زق��ة ال���ع���دوان 
داخ������ل امل���دي���ن���ة، ال س��ي��م��ا ب���ع���د أن ت���ح���ول���ت أح����ي����اء امل���دي���ن���ة ال���ت���ي ك���ان���وا 
يمارسون تجارتهم فيها إىل مناطق فوىض وانفالت أمني وبيئة سلب 
ونهب للممتلكات الخاصة وابتزاز وفرض لإلتاوات والجبايات غري 

القانونية من قبل العصابات املرتزقة. 
< فيما يتعلق بقرار العفو العام عن املخدوعني الراغبني 
يف ال�������ع�������ودة إىل ص������ف ال��������وط��������ن.. م������ا ه������ي اإلج�����������������راءات ال���ت���ي 
اتخذتموها يف سبيل العمل عى تحقيق أه��داف القرار.. 
وم����ا ال�����ذي ت��ح��ق��ق ب���ص���ورة ع��م��ل��ي��ة ع���ى أرض ال�����واق�����ع.. هل 

هناك عائدين من أبناء املحافظة.. وكم عددهم؟
<< أواًل ق���رار العفو ال��ع��ام ه��و ق���رار حكيم وص��ائ��ب يجسد حكمة 
وشجاعة وعظمة وسعة صدر قائد الثورة بالعفو عن املغرر بهم، 

الذين يريدون العودة إىل جادة الصواب وإىل صف الوطن، فالوطن 
يتسع لكل أبنائه.. أما اإلجراءات املتخذة بشأن من يريد العودة إىل 
ح��ض��ن وص���ف ال���وط���ن، ف��ق��د ح��ددت��ه��ا ال��ق��ي��ادة ال��ع��ل��ي��ا وأع��ل��ن��ت عنها 
مع إعالن القرار وهي االتصال عىل الرقم املجاين 167 وهناك أيضاً 
ترتيبات وإجراءات أخرى منها تكليف بعض الشخصيات االجتماعية 
يف املحافظة بالسعي إليجاد طرق تواصل مع املخدوعني وإقناعهم، 
وهناك الكثري منهم قد اتضحت لهم الرؤية الصحيحة اآلن ويريدون 
ال�����ع�����ودة إىل ال����ص����ف ال���وط���ن���ي ون����ح����ن ب�����دورن�����ا س���ن���ق���وم ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع 
الجهات األمنية والعسكرية واإلشراف واملتابعة املستمرة وتسهيل 
ع��م��ل��ي��ة ع���ودت���ه���م وم�����روره�����م م����ن ك����اف����ة امل���ن���اف���ذ وال����ن����ق����اط ال��ع��س��ك��ري��ة 
واألم��ن��ي��ة، وات���خ���اذ ك��اف��ة ال��رتت��ي��ب��ات ل��ض��م��ان وص��ول��ه��م إىل مناطقهم 
وقراهم وإىل أسرهم بسالمة وأمان، وفقاً لقرار العفو العام، وبما 
يحقق األهداف املنشودة منه وثماره اليانعة يف عودة الكثريين من 
املخدوعني، وبالنسبة للمحافظة فقد عاد الكثري من املخدوعني من 
أبنائها حتى اليوم وهم اآلن يعيشون بني أسرهم ويف مناطقهم بأمن 
وأم����ان وس����الم وط��م��أن��ي��ن��ة ت��ام��ة، ون��ق��ول لبقية امل��خ��دوع��ني م��ن أب��ن��اء 
املحافظة، سواء الذين يقاتلون مع العدوان وعصابات املرتزقة يف 
املحافظة أو يف غريها م��ن املحافظات وفيما وراء ال��ح��دود، أن ق��رار 
ال��ع��ف��و م��ا ي���زال س���اري امل��ف��ع��ول وال��ف��رص��ة م��وات��ي��ة وس��ان��ح��ة أم���ام كل 

من يريد العودة، وعليهم اغتنام هذه الفرصة قبل فوات األوان.
< يف اط��ار التصدي ملواجهة العدوان ومرتزقته ..م��ا هو 
ال���دور ال��ذي تقومون ب��ه يف ق��ي��ادة السلطة املحلية  لدعم 

واسناد املرابطني يف جبهات القتال ؟
<< ع����م����ل����ي����ة ال����ت����ع����ب����ئ����ة وال����ت����ح����ش����ي����د وال��������دع��������م واإلس���������ن���������اد ل���ل���ج���ب���ه���ات 
م����س����ت����م����رة، ون������ح������رص أي������ض������اً ع������ىل زي������������ارة ال����ج����ب����ه����ات ب����ش����ك����ل م��س��ت��م��ر 
وت���ف���ق���د أح���������وال امل����ج����اه����دي����ن األب�����ط�����ال امل����راب����ط����ني يف م�����واق�����ع وج���ب���ه���ات 
القتال وميادين ال��ش��رف والبطولة والتضحية وال��ف��داء، دف��اع��اً عن 
ال����وط����ن وال����ش����ع����ب.. وم�����ن خ�����الل ه�����ذه ال������زي������ارات امل���ي���دان���ي���ة ال��ت��ف��ق��دي��ة 
لأبطال امليامني الشجعان، الذين سطروا ويسطرون أروع املالحم 
البطولية يف الدفاع عن األرض والعرض والدين، نتلمس همومهم 
واحتياجاتهم، ونبذل كل ما بوسعنا لتلبيتها دون أي تأخري، فهم 
صناع النصر املؤزر الذي تحقق لنا ويتحقق يوماً بعد يوم، وسيكون 
ل��ه��م م��ّن��ا ك���ل ال��ت��ق��دي��ر واإلج������الل وال����وف����اء وال���ع���رف���ان، وس��ن��ك��ون عىل 
ال��دوام إىل جانبهم، سالحنا بأيدينا، ملبني لنداء الجهاد والوطن 

حتى يتحقق لنا النصر والتمكني والفتح املبني بإذن الله.
< تعرضت محافظة تعز وال تزال تتعرض لالستهداف 
امل����م����ن����ه����ج وال������ش������ام������ل مل����خ����ت����ل����ف ال������ج������وان������ب امل����ت����ع����ل����ق����ة ب���ح���ي���اة 
اإلنسان.. برأيكم ملاذا كل هذا االستهداف من قبل تحالف 

العدوان؟
<< أه���������داف ال���س���ي���ط���رة ع�����ىل ب������اب امل�����ن�����دب وم����ي����ن����اء امل����خ����ا وال���س���اح���ل 
الغربي وصواًل إىل الحديدة، وتنفيذ املشاريع التآمرية واملخططات 
االقتصادية والعسكرية، والتحكم والهيمنة عىل الطريق البحري 
لحركة التجارة العاملية من خالل بناء القواعد العسكرية يف الجزر 
اليمنية القريبة من باب املندب، وكذا تفتيت وتمزيق وحدة الكيان 
الجغرايف والنسيج االجتماعي الواحد ألبناء تعز، وتدمري مقومات 
وم��م��ك��ن��ات اس��ت��ق��راره��م األم���ن���ي واالق���ت���ص���ادي وامل��ع��ي��يش وغ���ريه���ا من 
أهداف ومطامع أنظمة ممالك وإم��ارات الخليج العميلة ومطامع 
وأهداف من يقف وراءها من قوى االستكبار األمرييك والصهيوين.. 
ك����ل����ه����ا ع������وام������ل وأس�������ب�������اب ج����ع����ل����ت م������ن ت����ع����ز األرض واإلن���������س���������ان، ت��ع��ز 
التاريخ والهوية والثقافة، تعز الوعي الوطني األصيل، تعز الخربة 
واملرجعية العلمية واالقتصادية والسياسية املسخرة لتنمية وبناء 
ال��ي��م��ن واإلن���س���ان ال��ي��م��ن��ي، ت��ع��ز ال��ك��ث��اف��ة ال��س��ك��ان��ي��ة ال��ك��ب��رية وال��ت��ع��دد 
والتعايش السلمي، تعز املوقع االسرتاتيجي، تعز الوصل والربط 
ب�����ني ش����م����ال ال�����وط�����ن وج����ن����وب����ه وش�����رق�����ه وغ������رب������ه.. ت���ت���ع���رض ل���ك���ل ذل���ك 
االس���ت���ه���داف امل��م��ن��ه��ج وال���ش���ام���ل م��ن��ذ ب���داي���ة ال����ع����دوان وح���ت���ى ال���ي���وم.. 
ذلك االستهداف الذي ال يزال مستمراً وسيظل مستمراً ما لم تعيد 
حساباتها وتعد إىل رشدها وتتخذ قرار انحيازها إىل صف الوطن تلك 
القيادات واملكونات السياسية التي تحمل أصل االنتماء الجغرايف 
ل��ت��ع��ز -ل����أس����ف ال����ش����دي����د- ول�����م ي���ع���د ل���ه���ا ال����ي����وم ك���ي���ان ان���ت���م���اء أو والء 
حقيقي لتعز، بل أصبح والؤها ألعداء تعز وأعداء الشعب والوطن 
ال��ي��م��ن��ي ب��ش��ك��ل ع����ام م���ن ق����وى وأن��ظ��م��ة ال����ع����دوان وال���غ���زو واالح���ت���الل 

السعودي األمرييك اإلمارايت الصهيوين.
ت���ل���ك ال����ق����ي����ادات ال���ف���ك���ري���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة وال���س���ي���اس���ي���ة ال���ت���ي ت��خ��ل��ت ع��ن 
ارت���ب���اط���ه���ا ب��ت��ع��ز وال���ي���م���ن، وارت���ب���ط���ت ب���ال���خ���ارج وأع�������داء ت��ع��ز وال��ي��م��ن، 
وانجرت وراء وعودهم الكاذبة وما نسجوه لها من أحالم زائفة.. وال 
شك يف أن حقيقة تلك الوعود واألحالم قد تكشفت لها بعد مرور 
ما يقارب السبعة أع��وام من ال��ع��دوان والحصار، وأصبحت تدرك 
وب���وض���وح ت���ام أن أن��ظ��م��ة ال���ع���دوان ل��م ت���رد ال��خ��ري ل��ه��ا ومل��ح��اف��ظ��ة تعز 
ولليمن يوما من األيام.. وإنما أرادت من خالل التغرير بها واستغالل 
ح��اج��ت��ه��ا وت��ق��دي��م ال��دع��م امل����ادي وال��ع��س��ك��ري ل��ه��ا، ت��ح��وي��ل��ه��ا إىل أداة 

تنفيذ ملطامعها وتأمني ملصالحها ومعول هدم وتدمري لوطنها.
< كلمة أخرة او رسالة تودون قولها؟

<< أجدها فرصة هنا لدعوة كل من لهم أصل انتماء جغرايف أو 
روحي أو فكري أو سيايس أو ثقايف إىل تعز، ونجحت قوى العدوان 
يف خ���داع���ه���م ويف أن ت����دس ل��ه��م ال���س���م يف ال���ع���س���ل، أن ي����ع����ودوا إىل 
وع���ي���ه���م وإىل ط����ري����ق ال����رش����د وال������ص������واب وأخ�������ذ ال���ع���ض���ة وال�����ع�����ربة م��ن 
تطورات أحداث ووقائع ما يقارب السبعة أعوام من التيه والضياع 
يف دروب االنسالخ عن هويتهم الوطنية، كانت كفيلة بأن تثبت لهم 
حقيقة أهداف ومطامع قوى وأنظمة العدوان، التي أعلنوا والءهم 
لها وانحيازهم إىل صفها ذات ي��وم.. أدع��وه��م جميعاً إىل االحتكام 
إىل ال����ع����ق����ل وال����ت����ف����ك����ري امل���ن���ط���ق���ي ب���م���ص���ل���ح���ت���ه���م ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة وم��ص��ل��ح��ة 
ت��ع��ز وم��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن ال��ي��م��ن��ي.. أدع���وه���م إىل ت���رك امل��ك��اب��رة وال��ت��خ��ي 
ع��ن ال��ع��ن��اد، أدع��وه��م إىل ن��ب��ذ ال��ف��رق��ة وال��ت��ع��ص��ب وال����والء واالرت��ه��ان 
للعدو الخارجي ال��ذي ال يريد وال يسعى س��وى إىل تحقيق أهدافه 
وم��ط��ام��ع��ه وم��ص��ال��ح��ه.. أدع���وه���م إىل ف��ت��ح ص��ف��ح��ة ج���دي���دة ع��ن��وان��ه��ا 
ال��ت��س��ام��ح وال��ت��ق��ارب وال��ت��وح��د ال��س��ي��ايس وال��دي��م��ق��راط��ي والعسكري 
واالق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي وال���وق���وف ص��ف��اً واح�����داً يف وج���ه ال��ع��دوان 
وال�����ع�����م�����ل ال������ج������اد وامل�������ش�������رتك م������ن أج��������ل اإلف�������ش�������ال ل����ك����اف����ة م���خ���ط���ط���ات���ه 
ومؤامراته املرتبصة بمحافظة تعز وبالوطن، أدعوهم إىل االنتظام يف 
مسار واحد هو مسار االستئصال لشأفة العدوان والغزو واالحتالل 
بشكله الجديد، حتى تحقيق النصر املبني والكامل ونيل االستقالل 
واس��ت��ع��ادة ال��س��ي��ادة الوطنية ع��ىل ك��ل ش��رب وك��ل ذرة رم��ل يف وطننا 

اليمني الحبيب.

 ثورة 21 سبتمبر أعادت للشعب اعتباره وللوطن مكانته املشرفة بني البلدان واألمم

ما يسمى حراس اجلمهورية صنيعة إماراتية لتحقيق األهداف واألطماع الصهيونية في البحار واملوانئ واجلزر اليمنية

الفوضى العارمة واالنفالت األمني في املناطق 
احمل���ت���ل���ة ن��ت��ي��ج��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة ل���س���ي���اس���ة ال����ع����دوان 

وارتهان وتبعية املرتزقة

 استمرار املظاهرات الرافضة واملنددة باجلرائم التي تشهدها 
املناطق احملتلة في مدينة تعز دليل على وج��ود قوى شعبية 

حية تقاوم طغيان العدوان ومرتزقته

 ن���دع���و ك���اف���ة امل���خ���دوع���ني ل��ل��ع��ودة 
وأخ����ذ ال��ع��ظ��ة وال��ع��ب��رة م���ن أح���داث 
ووق������ائ������ع س���ب���ع���ة أع���������وام م�����ن ال��ت��ي��ه 
وال���ض���ي���اع ف���ي دروب االن����س����الخ عن 

هويتهم الوطنية

ع����ل����ي����ن����ا ج����م����ي����ع����ًا أن من���ض���ي 
ف����ي م���س���ار واح������د ه����و م��س��ار 
االستئصال لشأفة العدوان 
واالح����ت����الل وحت��ق��ي��ق ال��ن��ص��ر 

ونيل االستقالل



  أكد مسؤول العالقات الدولية في 
حزب الله عمار موسوي أن ثورة 21 سبتمبر 
شكلت بقيادة سماحة السيد عبد الملك 
من  واسعين  ودعم  وبتأييد  الحوثي 
قبل المكونات الشعبية في كافة أرجاء 
اليمن صفعة مدوية لمحاوالت التدجين 
وذلك  الخارجية  الوصاية  إنتاج  وإعادة 
تحت عناوين كاذبة ومخادعة مثل دعم 
حيث  عنها،  والدفاع  الشرعية  السلطة 
شكل هذا الشعار العنوان األبرز للمرحلة 
بقرار  الغاشمة  الحرب  شّن  عبر  التالية 
أميركي وبأدوات سعودية وإماراتية في 
استباحة غير مسبوقة للبشر والشجر الحجر 
.. جاء ذلك في كلمة له بمناسبة الذكرى 
وبمناسبة  سبتمبر   21 الـ  لثورة  السابعة 
ثورة   .. سبتمبر   21( كتاب  توقيع  حفل 
الصحيفة  تلقت  وقد  وصاية(  أسقطت 
نسخة من تلك الكلمة الهامة فيما يلي 

نصها : 

يقول الله عّز وجّل: "ونريد أن نمّن عىل الذين استضعفوا يف األرض 
ونجعلم أئمة ونجعلهم الوارثني ونمكن لهم يف األرض ونري فرعون 

وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون "
يف هذه املناسبة العظيمة الذكرى السابعة لثورة 21 سبتمرب أيلول 
اليمنية امل��ب��ارك��ة ويف مناسبة ح��ف��ل ت��وق��ي��ع ك��ت��اب )21 سبتمرب .. ث��ورة 
أسقطت وصاية( لألخ الكبري والعزيز الكاتب عيل شرف زيد املحطوري، 
أت��وّج��ه إىل الشعب اليمني العظيم وإىل قيادته املجاهدة والشجاعة 
بشخص األخ القائد السيد عبد امللك الحويث بأطيب التربيكات بهذه 
املناسبة ونسأل الله أن يمّن عليهم بالنصر املؤزر والساطع وأن يخذل 

أهل النفاق والبغي ممن تآمروا عىل اليمن وشعبه وثرواته ودوره.
ل��ق��د ج�����اءت ث�����ورة ال���واح���د وال��ع��ش��ري��ن م���ن س��ب��ت��م��رب 2014 لتسقط 
كل خطط ومشاريع فرض الوصاية عىل اليمن تحت عناوين اإلصالح 
وال���ت���غ���ي���ري، ح��ي��ث ك���ان���ت امل����ح����اوالت واض���ح���ة الس���ت���ب���دال ب��ع��ض ال��ب��ي��ادق 
ال����داخ����ل����ي����ة ب�����أخ�����رى م�����ن ن����ف����س ال������ط������راز وال����ط����ي����ن����ة م�����ع إس�����ت�����م�����رار ال��ت��ب��ع��ي��ة 

واالرتباط بقوى الهيمنة الخارجية سواء اإلقليمية منها أو الدولية.
ل��ق��د شكلت ه���ذه ال��ث��ورة امل��ب��ارك��ة وب��ق��ي��ادة س��م��اح��ة ال��س��ي��د ع��ب��د امللك 
ال���ح���ويث وب��ت��أي��ي��د ودع����م واس���ع���ني م���ن ق��ب��ل امل��ك��ون��ات ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ك��اف��ة 
أرج��اء اليمن صفعة مدوية ملحاوالت التدجني وإع��ادة إنتاج الوصاية 
ال��خ��ارج��ي��ة وذل����ك ت��ح��ت ع��ن��اوي��ن ك���اذب���ة وم��خ��ادع��ة م��ث��ل دع���م السلطة 
ال���ش���رع���ي���ة وال������دف������اع ع���ن���ه���ا، ح���ي���ث ش���ك���ل ه������ذا ال����ش����ع����ار ال����ع����ن����وان األب������رز 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال���ت���ال���ي���ة ع����رب ش�����ّن ال����ح����رب ال���غ���اش���م���ة ب����ق����رار أم������رييك وب�������أدوات 

سعودية وإماراتية يف استباحة غري مسبوقة للبشر والشجر الحجر.
إن صمود الشعب اليمني العزيز طوال هذه السنوات القاسية يمثل 
أك��رب انتصار إلرادة اإلن��س��ان اليمني ب��ل إلرادة اإلن��س��ان ال��ع��رب��ي، حيث 
تحول هذا الصمود إىل نموذج ُيقّدم لكل املكافحني من أجل التحرر 

والتحرير.
ول��ق��د ج���اءت ال��ح��رب األم��ريك��ي��ة �������� السعودية ع��ىل اليمن لتمثل قمة 
الصلف واالستهتار بحقوق ال��ب��ل��دان وال��ش��ع��وب يف صناعة استقاللها 
الوطني ومثلت محاولة سافرة لفرض الهيمنة عىل هذا البلد العريق 

وعىل مقدراته وثرواته وموقعه اإلسرتاتيجي.
إنها حرب اإلرهاب واإلجرام بكل ما للكلمة من معنى فأعمال القتل 
والتدمري والتجويع والحصار أحالت غالبية سكان اليمن إىل مشردين 
وج���وع���ى وم�����رىض، ول��ك��ن��ه��ا ل���م ت��س��ت��ط��ع ك��س��ر إرادة امل���ق���اوم ال��ي��م��ن��ي وال 
ه��زي��م��ة روح���ه امل��ع��ن��وي��ة م��ع أن ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان األم����رييك �������� ال��س��ع��ودي 
خاض حربه الهمجية تحت غطاء من تحالف دويل مثل ستاراً لحرب 

مستمرة لحوايل سبع سنوات حتى اآلن.
ويف الوقت الذي حاول تحالف العدوان أن يعطي لحربه مربر حماية 
الشرعية وجدنا كيف أن املناطق التي سيطر عليها ه��ؤالء تحولت إىل 
ساحات فوىض واحرتاب واقتتال بني أدوات الفريق نفسه، كما وجدنا 
األدوات التكفريية تتحرك كجزء من املعادلة التي يستند إليها تحالف 
العدوان نفسه، ولم يطل األمر حتى بدأت تتكشف وبوضوح األهداف 
واألطماع العدوانية والتوسعية للقوى املشاركة يف العدوان يف وضع 
اليد والسيطرة عىل املناطق ذات األهمية االسرتاتيجية أو التي تتمتع 
ب��روات كبرية كانت ويجب أن تبقى من حقوق الشعب اليمني دون 

سواه.
إن ال�����ج�����رائ�����م امل����ت����م����ادي����ة ال�����ت�����ي ارت����ك����ب����ه����ا ت����ح����ال����ف ال�������ع�������دوان األم����������رييك ���������������� 
السعودي شكلت وتشكل انتهاكاً سافراً لحقوق اإلنسان األمر الذي 
أسفر عن إستشهاد عشرات اآلالف من املدنيني من النساء واألطفال 
والشيوخ، ووضع املاليني أمام حالة الجوع واملرض التي تهدد حياتهم 

ومصريهم.

ك���م���ا أن ال���ص���م���ت ال���������دويل ال��������ذي راف��������ق ارت������ك������اب ه������ذه ال����ج����رائ����م ش��ك��ل 
التغطية الخبيثة لتلك الفظائع بما يف ذلك إستمرار إقفال كافة املعابر 
الجوّية والبحرية والربّية األساسية يف نقل امل��واد والسلع والحاجات 

الضرورية الستمرار الحياة اليومية لغالبية الشعب اليمني.
وع���ىل م���دى ك��ل ه���ذه ال��س��ن��وات ال��ق��اس��ي��ة م��ن ال���ع���دوان امل��ت��واص��ل لم 
تستطع األدوات ال��ت��ي اس��ت��ن��د إل��ي��ه��ا ال��ت��ح��ال��ف يف ت��ربي��ر وت��س��وي��ق حربه 
أن تقدم ولو ورقة توت يابسة تخفي عورة املعتدين، وكانت املواجهة 
تنتقل خ��الل ه��ذه امل��راح��ل م��ن تقدم إىل آخ��ر وم��ن صمود إىل انتصار، 
حتى ب��ات تحالف ال��ع��دوان ي��درك تماماً أن��ه إنما يواصل خ��وض حرب 
عبثية كّلفته أثماناً وخسائر فادحة ووضعته يف مأزق سيايس وعسكري 
واسرتاتيجي فضاًل عن األك��الف واألع��ب��اء امل��ادي��ة الهائلة، وأصبح هذا 
ال���ت���ح���ال���ف ي�������درك أن������ه ي����رتن����ح ب�����ني خ����ي����اري����ن أح����اله����م����ا م�������ّر، وه����م����ا اإلق�������رار 

بالهزيمة وتقّبل نتائجها أو مواصلة الغرق يف هذا املستنقع الكاريث.
ل��ق��د ت��ح��ول��ت أرض ال��ي��م��ن وه��ض��اب��ه��ا وج��ب��ال��ه��ا م����رة أخ�����رى إىل م��ق��ربة 

ل�����ل�����غ�����زاة وامل�����ع�����ت�����دي�����ن يف اس�����ت�����ع�����ادة ألح��������داث 
ت���اري���خ���ي���ة م���ش���اب���ه���ة، ح���ي���ث ي���س���ط���ر ال��ي��م��ن 

ال�����������������ي�����������������وم ب������������ق������������ي������������ادت������������ه ال���������ش���������ج���������اع���������ة 
وال�����������ح�����������ك�����������ي�����������م�����������ة وش������������ع������������ب������������ه األب������������������ي 

ال�������ص�������اب�������ر م�����ل�����ح�����م�����ة أخ���������رى 
م�������������ن م�����������الح�����������م ال��������ص��������م��������ود 

وال���ك���رام���ة وص��ن��اع��ة 
االن��ت��ص��ارات وليس 

آخ��ره��ا م��ا تحقق 
وي���������ت���������ح���������ق���������ق يف 
ميدان املعركة 

ع��������ىل أب�����������واب 
م��������������������دي��������������������ن��������������������ة 
م��������������������������������������������������أرب، 
ه�������������������������������������������������������������������������ذه 
امل���������ع���������رك���������ة 
التي من 
ش����������أن����������ه����������ا 

أن ترسم اتجاهات حاسمة لنتائج الحرب.
وفيما كانت ترتسم الخطط واملشاريع من أجل أن تمثل نتائج 
الحرب عىل اليمن دعماً وتتويجاً ملسار مشروع التطبيع مع العدو 
الصهيوين وتحويل الخليج بالكامل إىل مساحة تعاون وتحالف 
وت��ن��س��ي��ق ب��ني دول���ه وب���ني ك��ي��ان ال��ع��دو ج���اءت ب��ش��ائ��ر أرض الجهاد 
اليمنية تصدح وبكل عنفوان وإباء وبرغم كل الجراح واآلالم نحن 

مع فلسطني ومع القدس ومع األقىص.
ولقد جاءت هتافات الشعب اليمني املظلوم أعىل وأقوى من أي 
هتافات أو أص���وات صدحت يف أي بلد عربي أو مسلم وق��وف��اً إىل 
جانب فلسطني وشعبها ومقاومتها، وهذا إن عرّب عن يشء فإنما 
يعرّب عن األصالة اليمنية وعن البصرية وااللتزام تجاه مقدسات 
األمة وقضاياها، هذا يف وقت لم تسمع فيه أي أصوات حقيقية 
مؤثرة تجاه معاناة وآالم الشعب اليمني طوال السنوات املاضية 

من الحرب املفروضة.
ليس ه��ذا وحسب ب��ل إن اليمن العزيز وال���ذي ك��ان يخطط من 
ق��ب��ل ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ل��ي��ك��ون م��رت��ع��اً ل��ق��واع��د ال��ن��ف��وذ وال��ت��ج��س��س 
وال���ت���آم���ر امل���ع���ادي ت���ح���ّول وي���ت���ح���ّول إىل واح������دة م���ن ج��ب��ه��ات ال��ح��رب 
وامل���واج���ه���ة م���ع ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين وواح������دة م���ن دول ال���ط���وق وم��ن 

دول محور املقاومة التي باتت تزّنر الكيان الصهيوين.
ويف ال����خ����ت����ام وب���م���ن���اس���ب���ة ال�����ذك�����رى ال���س���اب���ع���ة ل����ث����ورة 21 س��ب��ت��م��رب 
اليمنية الرائدة أتوجه بإسم قيادة حزب الله وبإسمي الشخيص بأسمى 
آيات املباركة لسماحة القائد السيد عبد امللك الحويث ولألخوة يف قيادة 
حركة أنصار الله وللشعب اليمني املقدام واملضّحي مرددين عىل الدوام 
ب���ورك���ت أي���ادي���ك���م وس���واع���دك���م امل���ق���اوم���ة وامل���ج���اه���دة وال���ت���ي إن ش����اء ال��ل��ه 

ستصنع فجر االنتصار وستعيد بناء اليمن العزيز بكرامة واقتدار.
وأت��وّج��ه إىل أخ��ي الحبيب وال��ص��دي��ق ال��ع��زي��ز األس��ت��اذ ع��يل ش��رف زيد 
امل��ح��ط��وري باملباركة ع��ىل ه��ذه املساهمة ال��ث��وري��ة والفكرية يف التأصيل 
لخطوات الثورة ومواكبة الحدث اليمني من لحظة النهوض إىل لحظة 
االنتصار، وأسأل الله أن يحفظه ويحفظ كل أبناء هذا 
ال���خ���ّط ال���ث���وري األص���ي���ل ت��ح��ت ق���ي���ادة األخ ال��ق��ائ��د السيد 

عبد امللك الحويث.

# مسؤول العالقات الدولية يف حزب الله  

شهدت اليمن خالل الخمسة العقود 
ما  منها  ثورات  تاريخها،  من  الماضية 
غير نظام الحكم مثل ثورة الـ ٢٦سبتمبر 
ومنها  اليمن،  شمال  ١٩٦٢م-في 
والمحتل  المستعمر  ضد  قامت  ما 
االجنبي مثل ثورة ١٤اكتوبر١٩٦٣م-في 
البريطاني  االحتالل  ضد  اليمن  جنوب 
في  جندي  اخر  بطرد  توجت  والتي 

ثورة٣٠نوفمبر١٩٦٧م. 

ول�����ك�����ن ه��������ذه ال��������ث��������ورات ل������م ت��������ؤت ث�����م�����اره�����ا ول��������م ي����ن����ل ال���ش���ع���ب 
خ�������ريات�������ه�������ا؛ رغ����������م اه�������داف�������ه�������ا ال����ن����ب����ي����ل����ة ، وال������س������ب������ب ال�����ت�����دخ�����الت 
الخارجية التي غريت مساراتها وانحرفت بوصلتها من التحرر 
واالستقالل والسيادة والنهضة والبناء والتقدم والرقي،  إىل 

م��س��ارات يف ظاهرها حرية واس��ت��ق��الل  وس��ي��ادة،  ويف باطنها 
تنفيذ اهداف ومخططات استعمار وارتهان من نوع آخر. 

وط���ي���ل���ة ال����ع����ق����ود ال���خ���م���س���ة ش����ه����دت ال���ي���م���ن ش����م����اال وج���ن���وب���ا 

ح��������������روب أه������ل������ي������ة وان�������ق�������الب�������ات 
واغتياالت وكلها بتخطيط 

ودع�������������م خ���������ارج���������ي، ام��������ري��������ي ب������ري������ط������اين ، 
س������ع������ودي،  ف���ل���م ت���س���ت���ق���ر ال���ي���م���ن ول������م ي���رت���اح 
املواطن اليمني، ولم ينعم بخريات الوطن، 
ح���ت���ى اص���ب���ح ال����ق����رار ال���س���ي���ايس ب���ال���ك���ام���ل ب��ي��د 

ام�������ري�������ك�������ا و ال�������س�������ع�������ودي�������ة، واص�������ب�������ح�������ت ال����ي����م����ن 
ت����������دار م������ن داخ����������ل ال������س������ف������ارات ول�����ي�����س م������ن داخ������ل 

القصر ال��ج��م��ه��وري، وازدادت االوض����اع س���وءا ، ف��ج��أت ث��ورة 
21س��ب��ت��م��رب 2014م- ك���ض���رورة ح��ت��م��ي��ة إلن���ق���اذ ال���ب���الد، من 
ج���رائ���م االره��������اب،  وت��ح��ك��م ال��س��ف��ري االم���ري���ي وال���س���ع���ودي يف 
القرار السيايس،  والتعيد للمواطن اليمني عزته وكرامته، 
وي��ص��ب��ح ال���ق���رار ال��س��ي��ايس يمني ب���دون ت��دخ��ل خ���ارج���ي، وه��ذا 
يعني اعادة  الثورات اليمنية إىل مسارها الصحيح، وتحقيق 
اه����������داف ث��������ورة 2٦س����ب����ت����م����رب و14 اك����ت����وب����ر و٣0م����������ن ن���وف���م���رب، 

وتصحيح مسار  الوحدة اليمنية 22مايو. 
ف���م���ا ي���م���ي���ز ث�������ورة 21س���ب���ت���م���رب أن����ه����ا ث�������ورة ش���ع���ب ل���ه���ا ق����ي����ادة،  
وأه��������داف وم���ن���ه���ج، ل����م ت���ت���دخ���ل ال����س����ف����ارات يف م���س���اره���ا، ول���م 
تخطط لها االستخبارات االمريكية والربيطانية والصهيونية، 

ولم تتلق 
دع�������م خ�����ارج�����ي س�����واء 
ب��������امل��������ال او االع����������الم 
او ال����س����ي����اس����ة م��ن 
خ���������������������������الل دع���������م���������ه���������ا 
دوليا واالعرتاف بها كثورة، ولكنها واجهت معارضه ورفض 
واستنكار عاملي، وليس ه��ذا وحسب بل إن ثورة21سبتمرب 
شّن عليها حرب كونية عاملية، بهدف اجهاضها، ووأدها وهي 
يف مهدها، ألنها ثورة حقيقية ثورة الشعب اليمني من اقصاه 
إىل اقصاه، ثورة لم تقص أحد، ولم تلغ دستور، أو اتفاقيات 
دولية، ولم تعلن حالة الطوارئ، لم تعتقل املعارضني، ولم 
ت��ح��ّل األح����زاب ال��س��ي��اس��ي��ة، ب��ل ك��ان��ت ث���ورة تصحيحيه، ث��ورة 
ح���ري���ة وع�������زة،  وك����رام����ه، ل��ي��س ال���ه���دف م��ن��ه��ا ك����ريس ال��ح��ك��م، 
واالن��ف��راد بالسلطة، ه��ذه هي ث��ورة 21سبتمرب التي نحتفل 
بذكراها السابعة، ج��اءت التصحيح مسار ال��ث��ورات اليمنية 

لتعيدها اىل طريقها، وتحقق اهدافها.

عن مفهوم الثورة 
ومفهوم التحول التاريخي 
حديثنا عن الثورة كحالة تبدل وتحديث ال    
يعني االنتقاص من قيمة المراحل وهو فهم دأبنا 
عليه ولكنه يفترض أن ينزاح الى حركة التجديد 
والجمود  مستمر  تطور  في  فالحياة  والتحديث 
هالك وتحلل وتأسن وهو حالة غير الئقة بالتمدن 
المقابل  وفي  التاريخ   مراحل  كل  في  البشري 
لوقوف عند نقاط مضيئة في الماضي ال يعني 
والهزيمة  االستسالم  يعني  بل  وثورة  تطورا 
للحدث  قاصرا  فهما  وايضا  الواقع  لشروط 
وتموجاته وارهاصاته ,فقدرة أي حدث تقاس من 
خالل االثر الذي تركه في البناءات وليس من خالل  

الموقف الوجداني واالنفعالي منه .
كل حركة ثورية حقيقية تطمح اىل تحول تاريخي عميق يجعل منها مركزا 
مهما يف ح��رك��ة ال��ت��اري��خ ويمكنها م��ع غ��ريه��ا م��ن صنع ال��ق��رار وامل���ب���ادرة واإلس��ه��ام 
يف ال��ح��ض��ارة الكونية كند ول��ي��س كتابع وه���ذا م��ا ك��ان��ت عليه ح��رك��ات ال��ت��ح��رر يف 
ال���ق���رن امل�����ايض ق��ب��ل أن ت��ص��اب ب��ال��ث��ب��ات وال���ج���م���ود وق��ب��ل أن ت��ت��ع��رض ل��ل��م��ؤام��رات 
واالس���ت���ه���داف ك��ال��ن��اص��ري��ة م��ث��ال وه����ي ت��ج��رب��ة ي��م��ك��ن االس���ت���ف���ادة م���ن ت��ف��اع��ل��ه��ا مع 
ح��رك��ة ال��ت��اري��خ يف زم��ن��ه��ا وم��ث��ل ذل���ك م���ن ت��م��ام ال��ح��ك��م��ة وال��ع��ق��ل إذ ل��ك��ل تجربة 
م��راك��ز ق��وة وم��راك��ز ضعف وق����راءة ال��ت��ج��ارب تجعلنا أك��ر تمكنا م��ن التحكم يف 

مقاليد الثورة واملستقبل. 
ح��م��ل��ت ح����رك����ات ال���ت���ح���رر يف ال����ق����رن امل�������ايض ال���ك���ث���ري م����ن االج������اب������ات ع����ن ال���س���ؤال 
الحضاري وقطعت شوطا - قد يكون صائبا أو خاطئا لكن له حظ وأجر املجتهد 
- يف ال��ت��ف��اع��ل م���ع ال��س��ائ��د ووض���ع���ت ش���روط���ا ج���دي���دة يف ع��الق��ة االن���س���ان ب��ال��دي��ن 
,وب���ال���ع���ل���م ,وب����ال����ك����ون ,وب����ال����ح����ض����ارة ,وامل���ج���ت���م���ع ,واالق����ت����ص����اد ,وال���ت���ق���ن���ي���ة ,وال���ف���ن 
,والسياسة , وإن شاب ذلك البطء يف حركة التطور , والعنف يف أحيان كثرية 
كصفة الزم��ة للحركات الثورية يف ذلك الزمن إال أنها حاولت أن تحدث قدرا 

من التحديث يف سبيل النهضة.
كان العرب يف القرن العشرين صورة مماثلة للمايض الذي جثم عىل صدورهم 
منذ القرن السادس عشر امليالدي يعيشون واقعا مريرا ومآيس كثرية وأوضاعا 
معقدة سواء يف الجانب املادي اليومي او الرمزي الحيايت ووصل الركود والجمود 
املقدس وال��وج��دان واللغة والتقنية أي أن الواقع كان يتسم  أو يمتاز أنه واقع 
م����أزوم ت��اري��خ��ه معطل وغ���ري مكتمل منذ س��ق��وط ب��غ��داد يف ال��ق��رن ال��ث��ال��ث عشر 
امليالدي اىل القرن العشرين وهو تاريخ يمتد لقرون لم يعرف العرب فيه طعم 
االستقالل الحقيقي وال معنى الحرية الكاملة ولم يصلوا اىل زمنهم التحرري 
الذي اتسم به النصف االول من القرن العشرين إال بعد حروب وازمات ونضاالت 
وت���ض���ح���ي���ات وب����ع����د ه������در ك���ب���ري ل���ل���ط���اق���ات امل�����ادي�����ة وال���ب���ش���ري���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة وال���رم���زي���ة 
والنفسية وبالرغم من كل ذلك إال أن العرب لم يصلوا اىل مبتغاهم يف التصالح 
مع التاريخ الذي يحقق لهم القدر الكايف من التوازن يف العالقات مع اآلخر أو يف 
فك االشكاليات بني قضايا شائكة مثل االصالة واملعاصرة والرتاث والتاريخ ولذلك 
ل��م تكتمل نهضتهم بفعل ع��وام��ل املستعمر وتداخله يف صناعة واقعهم فقد 
رحل املستعمر عن الديار العربية شكال وظل يتحكم باملصري العربي وبمصادر 
الطاقة ضمنا ولذلك نقول أن التاريخ قد مكر بالعرب ولم يتحقق لهم االستقالل.

التاريخ العربي يختلف عن غريه ألنه يخضع ملنطق مختلف ومتغاير عما سواه 
ولذلك نقول باستحالة نقل التجارب الغربية أو غريها فالتاريخ ال يستورد كما 
نستورد السلع , والوعي بضرورة االص��الح ال يعني بالضرورة الرجوع اىل صدر 
االسالم كما تذهب بعض الفرق فذلك مستحيل ويف املقابل ال يعني نقل تجارب 
الغرب املتحضر فذلك مستحيل أيضا باعتبار الحداثة ليست تحديثا ولكنها نسق 
فكري ثقايف حضاري تقدمي تقدم عليه أمة أو جماعة إلنجازه بخطاب وتقنيات 
ومعطيات قادرة عىل التفاعل وفرض طابعها الخاص التي تتسم به املرحلة أو 
يتسم املستوى الحضاري الحديث .. فالثورة الحقيقية هي التي تحمل مشروع 
دولة ومشروع مجتمع وتكون عىل قدر من التحرر من الغرب ومن املايض لتبدع 
وتبتكر واقعا جديدا يمتاز باالستقالل واملعرفة والخصوصية التي تكون تعبريا 
عن العرب واملسلمني وعن هويتهم الثقافية والحضارية ذات رؤية يف البناء الذي 
يقيض عىل الشتات السيايس ويحاول انجاز القوة االقتصادية والديمغرافية يف 
عالم أصبح ينمو بسرعة الربق يف اتجاه التكتالت السياسية واالسرتاتيجية الكبرية 
والفاعلة يف القرارات االنسانية الكربى من حروب وسياسات وثقافات وغريها من 
األدوات القادرة عىل االقصاء واالضعاف .. مشكلتنا يف مجتمعاتنا العربية أننا 
نرى الوصول اىل السلطة هو الغاية وحني نصل اىل السلطة ال نفكر يف مشروع 
بناء الدولة لذلك وقعنا يف عمق االزمات املعقدة ولم نستطع حل قضايا حقيقية 
ومعقدة ومتكاملة ومرتبطة ببعضها مثل فكرة االستقالل وفكرة تطوير املجتمع 

وتحديث قانون حركة التغيري يف الطبيعة واملجتمع 
فال يمكن اختزال حركة الثقافة واملجتمعات إىل “نمطية مماثلة” كونها ليست 
ج��ام��دة أو ميكانيكية، وب��ال��ت��ايل فالتيار ال��ن��ظ��ري واملنهجي ال���ذي يعتمد مقاربة 
ثقافية دينامية، ينظر إىل ال��ف��رد بوصفه ف��اع��اًل اجتماعًيا، ي��ؤث��ر ويتأثر ويفعل 
ويتفاعل، يف بيئة اجتماعية وثقافية محددة، لتصبح التشكيالت االجتماعية، 
كخيارات ال��والء واالنتماء، معًطى يشارك األف��راد يف تكوينه. ومع هذا التصور 
الدينامي للثقايف، ت��درك الهوية بحد ذاتها كجدل إنساين واجتماعي، وتكون 
الهوية يف ضوء هذه املقاربة صريورًة تكّون نسًقا ذا معنى عند الفرد الذي يتفاعل 
مع آخرين، بالوقت نفسه الذي يتفاعل فيه مع النسق الرمزي بشقيه املوروث 
والسائد، حيث يتطورون مًعا. . ووفق تحقق الهوية كصريورة جدلية، باملعنى 
التكاميل لألضداد، فهي تجيز بذلك بروز الفروق الفردية، ومطابقة الفرد مع 
الجماعة التي ينتمي إليها، ويف ضوء هذه املقاربة فقط، يمكن فهم: كيف يصبح 
الفرد عاماًل يف بناء ثقافته ويف بناء هويته الذاتية، وكيف يكّون ه��ؤالء األف��راد 
أنظمة ثقافية جماعية تتخطاهم كأفراد.. ولذلك نقول أنه ال يجوز تحليل الوعي 
املجتمعي، من خالل مواقع طبقية أو إيديولوجية واحدة، ألنه سيكّون قراءة 
منحازة، فنحن نخطئ إذا استنتجنا أن األفكار التي تحرك الفرد موجودة يف الفرد 
وحده، فالتفكري يقوم به الناس يف جماعات معينة، وضمن سياقات كانت قد 
طورتها لنفسها كأسلوب خاص يف التفكري، وهو ما يمكن اعتباره تشكاًل ل� “هوية 
ثقافية”. وبعض املفكرين ي��رى أن الناس يعيشون يف جماعات ال يبيتون فيها 
كأفراد منفصلني، بل يتصرفون مع أو ضد بعضهم، ضمن جماعات متنوعة 
التنظيم.. ونحن يف اليمن يف متواليات احتفالية برموز ثوريني من آل البيت , بدأنا 
بثورة االمام الحسني , واليوم نحتفي بثورة االمام زيد , وها نحن نحتفي بثورة 
21سبتمربيف تواشج مستمر وفاعل , وهي محطات نأمل أن تصنع يف ارادتنا 
طاقات تطمح اىل تحول تاريخي عميق يجعل من اليمن مركزا مهما يف حركة 
التاريخ , فالثورة حركة ديناميكية ومتجددة ثقافيا واجتماعيا وليس نمطية ثابتة 
ولذلك فالتجدد سمة ثورية , وصناعة حقيقية لواقع يتسم بالثورية ويتجدد 
ويحاول أن يفض اشكاالت قضايا املجتمع املعقدة .. ولعل الواقع الثقايف اليمني 
اليوم أضحى متعرا بسبب االضطرابات، فاملصطلح الثقايف واالدبي فقد طاقته 
الداللية اليوم , وهناك شعور طاغ لدى الكثري - وأنا واحد منهم - أن اللغة فقدت 
طاقتها وقد أخفقت اللغة يف استيعاب التطورات التي تحدث قدرا من االنفعال 
والحركة يف الواقع.. فاليوم - كأي زمن مشابه له من حيث عدم االستقرار- يقوم 
االدب الشعبي بالرتويج ملعجم لغوي بديل , هو يف حقيقته يقتصر عىل التعبري 

عن آراء بسيطة وشائعة ومتداولة بني الناس .
ف��االض��ط��راب ال��ع��ام وع����دم اس��ت��ق��رار ال��ح��ي��اة أف��ق��د ال��ل��غ��ة م��ص��ادره��ا يف التعبري 
فأضحت عاجزة عن فهم طبيعة الحقيقة الخارجية فاألديب ينظر اىل ما وراء 
ال��ط��ب��ي��ع��ة إلي���ج���اد م��ن��اب��ع ل��الس��ت��ق��رار واالي����م����ان ول���ذل���ك أرى ان ال��ل��غ��ة أخ��ف��ق��ت يف 
استيعاب التطورات املتحققة يف حقول املعرفة فكل الذي يحدث اليوم طحالب 
ول��ن��ا أن ن��ط��وف يف شبكة ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي لنكتشف م��ش��اه��ريه��م ون��ن��ظ��ر يف 
امل��ح��ت��وى ال���ذي ي��ق��دم.. فاللغة ت��واج��ه خ��ط��را محدقا وك��ذل��ك املجتمع , وأن���ا أرى 
أننا لن نصل اىل االستقرار وال اىل النظام وال اىل الثبات إذا فشل الفنان واألديب   
من التجرد من محاكاة االشياء الحية غري املستقرة , والفشل وارد طاملا واالديب  
يتعرض لتهديد الفاقة والجوع – االمن من الجوع ,واالم��ن من الخوف – وهي 

حالة يعيشها الفنانون واالدباء بعد أن طرأت الكثري من الظواهر يف حياتنا .
فاللغة - كما ي��ذه��ب اىل ذل���ك الكثري م��ن املفكرين - ال ت��ج��رد م��ن معانيها يف 
ال��غ��ال��ب لكنها ت��ن��دم��ج يف ع���الق���ات ت��ح��دده��ا ث��ي��م��ات ال��ع��م��ل وب��ن��ي��ت��ه وب��م��ث��ل ذل��ك 
التفاعل تصوغ شيئا جديدا قد يكون محسوسا ولكنه بالضرورة غري مألوف , وقد 
يقود ذلك املجتمع اىل منابع الخري والعدل واالستقرار ولو لم نشعر حسيا بذلك 
, فالفن يكثف التجارب ويهذب الطبيعة البشرية حتى تتجرد من قيم التوحش  .

و معالجة الواقع الجديد - بالنقًد والتفكيًك – عىل ضوء أبرز األدبيات العلمية 
والفكرية واألكاديمية  املعاصرة أصبح ضرورة ثورية  يف سبيل توظيف ذلك اإلنتاج 
الضخم ومفاتيحه النظرية لتحليل إشكالية مفهوم الثورة والهوية وتداخلهما 
مع  ما تطرحه الرؤى الثورية التي تجتاح مجتمعاتنا العربية عىل وجه العموم 
واليمني عىل وج��ه الخصوص يف ظل مناخ ما يسمى الربيع العربي وتداعياته 
امل���ؤث���رة والعميقة , ف��ال��ث��ورة وال��ه��وي��ة ت��رك��ا يف واق��ع��ن��ا مصفوفة م��ن ال��ت��ح��دي��ات، 
نشهد آثارها حولنا، تشظًيا وتفكًكا للمشرتكات الجامعة، وتضخًما غري مسبوق 

لالنتماءات والوالءات الطائفية واملذهبية واالثنية .

محمد صالح حاتم
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ثورة 21 سبتمبر  اسقطت كل خطط ومشاريع فرض الوصاية على اليمن

ثورة ٢١سبتمبر..
لتصحيح مسار الثورات اليمنية

عمارموسوي #

شكلت ثورة 21 سبتمبر صفعة 
م������دوي������ة حمل�����������اوالت ال���ت���دج���ن 
وإع���������������������ادة إن���������ت���������اج ال������وص������اي������ة 

اخلارجية 
ج�������������اءت احل�������������رب األم�����ي�����رك�����ي�����ة 
ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ال��ي��م��ن لتمثل 
ق�����م�����ة ال�����ص�����ل�����ف واالس�����ت�����ه�����ت�����ار 
بحقوق ال��ب��ل��دان وال��ش��ع��وب في 

صناعة استقاللها الوطني

ثورة 21 سبتمبر..  تنتصر إلرادة الشعب
تزداد ثورة الـ 21 سبتمبر القا وشموخا 
السابعة  شمعتها  تشعل  وهي 
باآلمال  المفعم  الفتي  عمرها  من 
الشعب  ألبناء  الكبيرة  والطموحات 
اليمني الذين يرون فيها البوابة التي 
سيطل منها اليمن قريبا على العالم 
بعيدا عن  والحرية واالستقالل  بالنصر 
كافة اشكال الوصاية والتبعية لألنظمة 

الرجعية المتسلطة في نجد والحجاز.

عقب قيام ثورة 21 سبتمرب يف العام 2014م بدأ أعداء 
اليمن يف التفكري يف كيفية اخماد هذه الثورة الفتية والقضاء 
عليها حتى ال يخرج اليمنيون من عباءة الوصاية والهيمنة 
عىل القرار الوطني ال��ذي ظل اس��ريا لنظام آل سعود ألكر 

من نصف قرن  
وم��������ا ك��������ان م������ن ن�����ظ�����ام آل س�����ع�����ود وب�����ع�����د اش�����ه�����ر ق���ل���ي���ل���ة م��ن 
ق������ي������ام ال��������ث��������ورة اال ان ح�����ش�����د اق�����������وى ت�����ح�����ال�����ف دويل ل���ل���ق���ض���اء 
عليها واخ��ض��اع ابناء الشعب الثائرين واملتطلعني للحرية 

واالس����ت����ق����الل وال����ب����ن����اء .. يف ال���������2٦ م����ن م�������������ارس2015م ب���دأ 
ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ب��ق��ي��ادة ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي يف ش��ن غ��ارات��ه 
وضرباته العنيفة للشعب اليمني وتدمري مقدراته التنموية 

واالقتصادية يف شتى املجاالت 

امام هذا العدوان الرببري الغاشم صمد ثوار 21سبتمرب 
يف م���واج���ه���ة ه����ي االك������رب م����ن ن���وع���ه���ا يف ت����اري����خ ال����ح����روب ب��ع��د 
الحربني العامليتني واالوىل والثانية ليثبتوا للعالم اجمع ان 
ارادة الشعوب ال تقهر وان الدماء تهون يف سبيل تحقيق 

محمد عيل الذيفاينالحرية والتقدم والبناء.



العميد احمد محمد املاوري  

ب��ع��د ق��ي��ام ث����ورة 26 سبتمرب س����ارع ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي إلج��ه��اض 
ذلك املشروع  وعمل بكل الوسائل واإلمكانيات للقضاء عىل الثورة  
سبتمرب والتنكيل بالثوار وإقامة مراكز نفوذ قبلية ودينية وهابية 
وع���س���ك���ري���ة م���وال���ي���ة ل����ه وظ�����ل ي���دي���ر م����ن خ�����ال ت���ل���ك امل����راك����ز س��ي��اس��ة 
محاربة النهوض والتطور والتقدم اليمني وإبقاء اليمن يف خانة 
ث���ال���وث ال��ت��خ��ل��ف وال��ت��ب��ع��ي��ة وال���ف���س���اد ووص����ل ن��ظ��ام آل س��ع��ود من 
خ��ال ذل��ك ال��ث��ال��وث إىل ك��اف��ة مفاصل وم��راف��ق ال��دول��ة حتى بات 
ه��و م��ن يتحكم ب��ال��ق��رارات م��ن أع��ىل سلطة يف ال��رئ��اس��ة إىل أصغر 
إدارة يف أي مرفق حكومة , حيث كانت مهمة ه��ذا الثالوث منع 
أي مشروع نهضوي للوطن , ومحاربة وتصفية كل القوى التي 
تحاول التغيري وإعادة الروح ملشروع النضال الوطني و النهوض 
والتحرر من الوصاية االستعمارية و الرجعية السعودية , حتى 
جاءت ثورة 21 سبتمرب عام 2014م لتعيد االعتبار ملشروع النضال 
الوطني , وكل املناضلني والشهداء الذين ضحوا من أجل تحقيق 
حلم بناء ال��دول��ة اليمنية القوية التي ينعم فيها امل��واط��ن باألمن 

والعدالة واملساواة والنهوض اإلقتصادي.

مشروع وطني نهضوي
ح���م���ل���ت ث�������ورة ال������� 21 م�����ن س���ب���ت���م���رب ع������ام 2014م م����ش����روع����ا وط��ن��ي��ا 
نهضويا لتحرير الشعب اليمني من الوصاية و التبعية والهيمنة 
االس���ت���ع���م���اري���ة , ووض�����ع م���دام���ي���ك ق���وي���ة ل��ب��ن��اء ال��ي��م��ن امل���وح���د ال��ح��ر 
وال����ق����وي , وإع��������ادة االع���ت���ب���ار ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ب���م���ا ي��م��ل��ك��ه م����ن إرث 
ت���اري���خ���ي وإس����ام����ي وح����ض����اري ك��م��ا م��ث��ل��ت ه����ذه ال����ث����ورة امل���ع���ربة عن 
تطلعات الشعب اليمني ثورة تصحيح ملسار ثوريت 26 سبتمرب و 
14 أكتوبر التي عملت قوى الرجعية واالستعمار عىل إفراغها من 
أهدافها الوطنية ومن مضامينها الحقيقية , وتحويلها إىل مجرد 
ش��ع��ارات مستهلكة يف وسائل اإلع��ام واملناسبات دون أي توجه 

حقيقي لتطبيق أهداف الثورتني عىل أرض الواقع .

امتدادا ملشروع النضال الوطني 
ج����اءت ث����ورة 21 س��ب��ت��م��رب 2014م ك��ن��ت��اج ط��ب��ي��ع��ي مل���ا وص��ل��ت إل��ي��ه 
األوضاع من ترد نتيجة سياسة اإلفقار للشعب وإفساد املجتمع 
أخ���اق���ي���ا وس���ي���اس���ي���ا واج���ت���م���اع���ي���ا واق����ت����ص����ادي����ا , ح���ي���ث ك����ان����ت ال���ق���وى 
االستعمارية املتوغلة ل��دى صانع ال��ق��رار يف النظام السابق تقوم 
بإجهاض أي مشروع للنهوض االقتصادي يف الباد ولهذا مثلت 
ث����ورة 21 س��ب��ت��م��رب ام����ت����دادا مل���ش���روع ال��ن��ض��ال ال��وط��ن��ي ال����ذي ق����دم يف 
سبيله الشعب األرواح والدماء رخيصة يف سبيل بناء اليمن املوحد 
والقوي القائم عىل أسس العدالة واملساوة , وإعادة االعتبار لليمن 

األرض واإلنسان والتاريخ والهوية والثقافة واإليمان .

ترجمة لألهداف العظيمة
لقد أنصفت ثورة 21 سبتمرب كل الشهداء واملناضلني يف املشروع 
النضايل التحرري منذ بدايات الحركات الوطنية ومراحلها التي 
س��ب��ق��ت وت���ل���ت ث�����وريت 26 س��ب��ت��م��رب و14 أك��ت��وب��ر , ال���ذي���ن ض���ح���وا من 
أج��ل ع��زة ورفعة اليمن وبناء دولتها املستقلة والقوية , ل��ذا فإن 
ه��ذه ال��ث��ورة املباركة هي إم��ت��داد للثورات اليمنية سبتمرب وأكتوبر 
ون��وف��م��رب , ج���اءت ل��ت��رج��م األه����داف العظيمة لتلك ال���ث���ورات عىل 

أرض الواقع .

افشال املؤامرات
ك��ان��ت األن��ظ��م��ة وال��ق��وى االس��ت��ع��م��اري��ة ال��ت��ي اع��ت��ادت ال��ت��دخ��ل يف 
الشأن اليمني ويف مقدمتها أمريكا والنظام السعودي قد تدخلت 
للسيطرة ع��ىل االح��ت��ج��اج��ات الشعبية ال��ت��ي تفجرت يف 11 فرباير 
2011 , وسخرت كافة إمكاناتها لتحقيق هدف تدوير السلطة بني 
عمائها املحليني عرب ما يسمى املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ث����م ت��ح��ق��ي��ق ه������دف ت���م���ري���ر امل�����ش�����روع األم�����ري�����ي ال����س����ع����ودي ل��ت��ف��ت��ي��ت 
وت���م���زي���ق وح������دة ال���ك���ي���ان ال����ج����غ����رايف واالج���ت���م���اع���ي ل���وط���ن���ن���ا وش��ع��ب��ن��ا 
اليمني عرب مؤامرة التقسيم للوطن  إىل ستة أقاليم وفق أسس 
طائفية ومذهبية وبشكل غري شرعي إضافة إىل مؤامرة التدمري 
للجيش اليمني ع��رب م��ا س��م��ي ب��م��ش��روع إع����ادة الهيكلة ال��ق��ائ��م يف 
أساسه عىل استبعاد كل العناصر الوطنية واستبدالها بعناصر 
ط��ائ��ف��ي��ة وع��ن��ص��ري��ة أو ق��ري��ب��ة م���ن س����ف����ارات ت��ل��ك ال���ق���وى واألن��ظ��م��ة 
االستعمارية وتكليفها بتنفيذ م��ه��ام اإلب��ق��اء لليمن ذات الكثافة 
السكانية يف دائرة الفقر والصراع , وتحويل هذه الطاقات البشرية 
إىل وق�����ود ل��ل��ت��ط��رف واإلره��������اب .. غ���ري أن ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ق���د أدرك 

ح��ق��ي��ق��ة ت��ل��ك امل�����ؤام�����رات ورف�����ض ح����رف م���س���ار ان��ت��ف��اض��ت��ه ال��ش��ع��ب��ي��ة 
وظل يقاوم تلك املشاريع واملخططات واملؤامرات التي كانت تنسج 
خيوطها يف السفارات السعودية واألمريكية واإلماراتية وواصل 
م��س��رية كفاحه وت��ص��دي��ه ورف��ض��ه لتلك امل���ؤام���رات حتى تمكن من 

تتويج مسرية كفاحه بثورة 21 سبتمرب 2014م الخالدة.

الوعي الشعبي
وج��دت تلك األنظمة التي ظلت تفرض وصايتها وهيمنتا عىل 
الشعب اليمني وترسم وتحدد سياسات إجباره عىل عدم تجاوز 
الخطوط املرسومة له طيلة عقود من الزمن وج��دت يف مشروع 
ث�����ورة 21 س��ب��ت��م��رب خ���ط���را ك���ب���ريا ي���ه���دد م��ص��ال��ح��ه��ا ورأت يف ن��ج��اح��ه��ا 
إفشاال لكافة مخططاتها ومشاريعها التآمرية وظلت تلك األنظمة 
ع����اج����زة ع����ن اس���ت���ي���ع���اب ح��ق��ي��ق��ة أن ث������ورة 21 س��ب��ت��م��رب ق����د أخ���رج���ت 
الشعب اليمني وإىل غري رجعة من قمقم الوصاية والتبعية لها 
ولذلك فقد سارعت تلك األنظمة إىل شن الهجوم العدواين عىل 
الشعب اليمني , يف محاولة إلف��ش��ال ث��ورة 21 سبتمرب وإجهاض 
مشروعها القائم عىل التحرر من الوصاية والتعبية وتحرير القرار 
اليمني غ��ري أن ال��وع��ي الشعبي الكبري واإلرادة اليمنية املتسلحة 
باإليمان والثقة بالله تصدت بكل شجاعة وبسالة ورباطة جأش 
لعدوان قوى االستكبار واالستعمار وترسانتها العسكرية املتطورة 
التي أمطرت اليمن بحمم نريانها مرتكبة مئات املجازر الوحشية 
بحق األب��ري��اء من أبناء الشعب وظلت عاجزة عن إخضاعه , بل 
زادت��ه قوة وإص��رارا عىل الصمود و االنتقام والثأر لدماء األطفال 
والنساء واألبرياء واالنتصار لهم وملظلوميتهم وقضيتهم العادلة 
ومشروعهم الوطني وحقهم يف امتاك القوة والقرار والنهوض 

والتطور.

ثورة تحرر وبناء 
ال���ي���وم ت��ح��ل ع��ل��ي��ن��ا ال���ذك���رى ال��س��اب��ع��ة ل���ث���ورة 21 س��ب��ت��م��رب وأب��ط��ال 
ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ي��ح��ق��ق��ون االن����ت����ص����ارات ال���ك���ب���رية ,وق���د 
اس��ت��ط��اع��ت ق��وات��ن��ا امل��س��ل��ح��ة ت��غ��ي��ري امل��ع��ادل��ة واالن���ت���ق���ال م���ن مرحلة 
ال��ص��م��ود إىل م��رح��ل��ة ال�����ردع وإح������راز االن���ت���ص���ارات امل��ت��ت��ال��ي��ة وت��وج��ي��ه 
الضربات املوجعة وامل��ؤمل��ة للعدو حتى باتت دول ال��ع��دوان ترفع 
ع��ق��ريت��ه��ا ع���وي���ا وم��ط��ال��ب��ة ب���إي���ق���اف ال��ه��ج��م��ات ال��ي��م��ن��ي��ة ب��ال��ص��واري��خ 
ال��ب��ال��ي��س��ت��ي��ة وال���ط���ائ���رات امل���س���رية ال���ت���ي ت����دك ع��م��ق دول ال����ع����دوان , 

مستهدفة املواقع العسكرية واألهداف الحساسة.

نتائج ملموسة
ت��ه��ل ع��ل��ي��ن��ا ال���ذك���رى ال��س��اب��ع��ة ل���ث���ورة 21 س��ب��ت��م��رب أي��ض��ا ب��ال��ت��زام��ن 
مع ب��دء املجلس السيايس األع��ىل خطواته الجادة لتنفيذ الرؤية 
الوطنية لبناء ال��دول��ة اليمنية الحديثة , وت��ط��وي��ر ال��ج��ه��از اإلداري 
للدولة والقضاء عىل االختاالت ومكامن الفساد , ووضع الخطط 
للنهوض بالقطاع اإلقتصادي وفق اإلمكانات املتاحة , وقد استطاع 
امل��ج��ل��س ف��ع��ا م��ن خ���ال ال��ب��دء بتنفيذ ه���ذه ال��خ��ط��وات أن يحقق 
ن��ت��ائ��ج م��ل��م��وس��ة ع���ىل األرض م��ن��ه��ا إع������ادة االع���ت���ب���ار ل��ق��ط��اع ال���زراع���ة 
, وح��م��اي��ة العملة ال��وط��ن��ي��ة م��ن االن��ه��ي��ار رغ���م ال��ح��رب االق��ت��ص��ادي��ة 
القذرة لدول تحالف العدوان , وخري دليل عىل ذلك ما أصبحنا 
نشاهده اليوم من استقرار يف أسعار صرف العمات  يف مناطق 
ح��ك��وم��ة اإلن��ق��اذ ال��وط��ن��ي , فيما تشهد العملة املحلية إن��ه��ي��ار غري 
م��س��ب��وق يف امل��ن��اط��ق امل��ح��ت��ل��ة , وك���ل ه���ذا ي��ؤك��د أن ث����ورة 21 سبتمرب 
قد نجحت يف تنفيذ الكثري من أهدافها خال فرة زمنية قياسية 

وصعبة.

إنجازات الثورة 
من أبرز إنجازات هذه الثورة املباركة وأكرثها أهمية وحيوية قد 
تمثل يف منجز بناء جيش وطني قوي قادر عىل الصمود يف وجه 
قوى العدوان إضافة إىل منجز تحرير القرار اليمني من الوصاية 
والتبعية وغريها من املنجزات التي تمثل األس��اس القوي واملتني 
ل���ب���ن���اء ال���ي���م���ن امل���ع���ت���م���د ع����ىل ذات������ه امل���ت���ح���رر م����ن ك���اف���ة ق���ي���ود االرت����ه����ان 

والوصاية والتبعية الخارجية.

الحرية واالستقالل 
وعن ثورة ال� 21 سبتمرب أوضح قائد الثورة السيد عبد امللك بدر 
الدين الحويث أن “أكرب أهداف ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب 
ه����و ال���ح���ري���ة واالس�����ت�����ق�����ال”، واك������د يف خ���ط���اب ل����ه ب��م��ن��اس��ب��ة ال��ع��ي��د 
السادس للثورة أن “ثورة ال�21 من سبتمرب هي املحطة التي انطلق 
من خالها الشعب للخروج من املايض املظلم ولبناء املستقبل عىل 

أساس املبادئ والقيم التي ينتمي إليها هذا الشعب”.
وأش���������ار ال���س���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك ال�����ح�����ويث إىل أن “األم����ري����ك����ي����ني وض���ع���وا 

أنظارهم عىل اليمن قبل ثورة 21 سبتمرب بدافع عدايئ واستعماري 
وب�����دواف�����ع غ����ري م���ش���روع���ة أب�����رزه�����ا امل����وق����ع االس���رات���ي���ج���ي ل���ه���ذا ال��ب��ل��د 
وال�����������رثوة ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ف�����ي�����ه”، وأوض����������ح أن “األم����ري����ك����ي����ني أدرك�����������وا أن 
شعبنا إذا كان يف وضعية متحررة فهو يملك املؤهات ألن يكون 
له دور إيجابي وكبري عىل مستوى واقع األمة، فعمد األمريكيون 
لزيادة تدخلهم يف اليمن بعد أحداث 11 سبتمرب ليدفعوا السلطة 

للدخول يف حرب أهلية الستهداف أحرار شعبنا”.

تخوف اسرائييل 
ب��ع��د ق��ي��ام ث���ورة 21 سبتمرب ت��زاي��د امل��خ��اوف اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة م��ن ال��ث��ورة 
الفتية م��ن السيطرة والتحكم ب��ط��رق امل��اح��ة ال��دول��ي��ة ومضيق باب 
امل���ن���دب وه�����ذا م���ن ع����ربت ع���ن ال��ص��ح��ف اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة م�������راراً م���ن خ��ال 
ت��س��ري��ب��ات ع���ن ت��خ��ّوف��ه��ا م���ن إم��ك��ان��ي��ة اس���ت���ه���داف ق��ط��ع��ه��ا ال��ب��ح��ري��ة يف 

البحر األحمر.
وي��ربز اليمن بموقعه الجيوسيايس يف قلب معادالت الصراع يف 
املنطقة، وهو يطل عىل أحد أبرز املضائق يف العالم ويعّد باب املندب 
م��ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ال��ب��واب��ة ال��ب��ح��ري��ة ال��وح��ي��دة ل��ل��ك��ي��ان اإلس��رائ��ي��ي نحو 
الشرق. لذلك، تجد املؤسسة األمنية اإلسرائيلية نفسها معنَيّة به 
وفق اعتبارات بالغة األهمية وهذا ما عربت عنه الّصحف اإلسرائيلية 
مراراً من خال تسريبات عن تخّوفها مستقبًا من إمكانية استهداف 
قطعها البحرية يف البحر األح��م��ر قبالة ال��س��واح��ل اليمنية. تعتمد 
"إسرائيل" عىل الشحن البحري يف معظم تبادالتها التجارية. ووفق 
"هآرتس"، تجري %90 من واردات وصادرات "إسرائيل" عرب البحر، 

و%12 من هذه العملّيات تمّر يف مضيق باب املندب.
وح��ني انتصرت ث��ورة 21 سبتمرب يف ال��ع��ام 2014م، خ��رج نتنياهو 
ل��ُي��ح��ّذر م��ن خ��ط��ورة وص���ول أن��ص��ار ال��ل��ه إىل ب���اب امل��ن��دب، وك���ان ذل��ك 
تعبرياً ُمبكراً عن الهواِجس من صعود دولة عربية جديدة إىل خّط 
الصراع األول مع الصهيونية. وكانت "إسرائيل" ساعدت السلطات 
اإلري��ري��ة ع��ىل اح��ت��ال ج��زي��رة حنيش االس��رات��ي��ج��ي��ة. واآلن، تمتلك 

البحرية اإلسرائيلية قاعدة عسكرية يف إريريا.

الساحة البحرية 
أجهزة األمن اإلسرائيلّية عرّبت منذ مّدة طويلة، بحسب تقرير 
ل��ص��ح��ي��ف��ة "ه�����آرت�����س" ع����ن خ��ش��ي��ت��ه��ا م����ن أن ت���خ���ت���ار إي��������ران ال���س���اح���ة 
ال���ب���ح���ري���ة ل���اش���ت���ب���اك م����ع "إس�����رائ�����ي�����ل"، وح���������ّذرت م����ن ق���اب���ل���ّي���ة ه���ذه 
الساحة لاشتعال، مشريًة إىل أنها تهّدد حرّية املاحة يف املسارات 
البحرّية، ما سيسّبب أضراراً كبرية لاقتصاد اإلسرائيي وسيؤدي 
التصعيد يف الساحة البحرّية، وخصوصاً يف مضيقي باب املندب 
وه����رم����ز، وف����ق م���ا ي��ع��ت��ق��د م���س���ؤول���ون إس���رائ���ي���ل���ّي���ون، إىل أن ت��خ��ت��ار 
ش��رك��ات ع��دم ال��وص��ول إىل "إس��رائ��ي��ل"، بينما ستدفع الشركات 
ال��ت��ي س��ت��واف��ق ع���ىل ال���وص���ول إل��ي��ه��ا م��ب��ال��غ ك��ب��رية ع���ىل ال��ت��أم��ني، ما 

سيؤدي إىل رفع أسعار البضائع.

وانتصر حلف املقاومة على 
قانون قيصر األمريكي

ي���ب���دو ان ش���ه���ر س��ب��ت��م��رب م����ن اف���ض���ل ال���ش���ه���ور ع���ط���اء ع��ىل 
االق������ل يف ال���ي���م���ن ال���ج���م���ه���وري ف��ف��ي��ه ق���ام���ت ع�����ام ١٩٦٢م 
ثوره 26 سبتمرب املجيدة التي أعقبها مباشرة ثورة )اكتوبر 
1963م ( اس����ت����ق����ال ال����ج����ن����وب م�����ن االس����ت����ع����م����ار ال���ربي���ط���اين 

ليخرج مع اإلمامة من اليمن اىل األبد.
وبعد حوايل 52 عاما جاءت ثورة ٢١ سبتمرب ٢٠١٤م 
بعد ان عاش قادتها ستة حروب عبثيه وبالوكالة إن جاز 
التعبري وتكرر املشهد لتخرج قوى سياسيه ومراكز نفوذ 
ع���اىن ال��ي��م��ن م��ن��ه��ا ال��ك��ث��ري ) س��ل��ب��ا ( _ م��ك��ن��ت ه���ذه االح����زاب 
والقوى املتنفذة الشقيقة الكربى من فرض وصايتها عىل 
ال��ب��ل��د ش��م��اال وج��ن��وب��ا م��ن خ���ال ص���رف م��ب��ال��غ ك��ب��ريه مل��راك��ز 

القوى وسيايس العمالة واالرتزاق.
وباع الجميع يمن الحضارة والتاريخ بأثمان بخسه ويف 
ه���ذا ال��ش��ه��ر وت��ح��دي��دا يف ال��س��اب��ع ع��ش��ر م��ن��ه أع��ل��ن ال��ن��اط��ق 
العسكري نجاح عملية قصف منشآت حيوية يف منطقة 
جيزان اليمنية املحتلة سعوديا وغريها واعرفت الشقيقة 
ال��ك��ربى ب��س��م��اع دوي ان��ف��ج��ارات يف ج��ي��زان وغ��ريه��ا ناسبة 
ذل����ك ل��ق��ص��ف ط����ائ����رات م���س���ريه ق���ادم���ه م���ن ال��ي��م��ن ت��ص��دت 
دف�����اع�����ات�����ه ال�����ج�����وي�����ة ل���ب���ع���ض���ه���ا وك������س������رت غ����ط����رس����ة ال�����ري�����اض 
واب����وظ����ب����ي امل���س���ت���ك���ربت���ني وال����ك����رب ل���ل���ه ع����ز وج�����ل وع�����ىل ش��ان��ه 
ول���ي���س ل��ح��ف��ن��ه م���ن ام�����راء ال س���ع���ود واخ�����رى م���ن م��ش��اي��خ 
اب��وظ��ب��ي االس��رائ��ي��ل��ي��ة ويف ن��ف��س ال���ي���وم ال��س��ب��ت��م��ربي ع��ربت 
سوريا ) ١٠٤ (  ناقله نفط كبريه وحسب نشرات اخبار 
ت���ل���ف���زي���ون���ي���ه وص�����ل�����ت ه�������ذه ال�����ن�����اق�����ات اىل ل����ب����ن����ان ال���ش���ق���ي���ق���ة 
ل�����ت�����زوي�����ده�����ا ب��������امل��������ادة ال����ن����ف����ط����ي����ة امل�����ح�����اص�����ر م����ن����ه����ا م�����ن�����ذ ش����ه����ور 
وص���دق س��ي��د امل��ق��اوم��ة ال���ذي ان ق���ال ف��ع��ل  ول��ه��ذا ف���ان تل 
أبيب املدعومة امريكيا وغربيا وربما دول اقليميه و كل 
ه���ذه التشكيلة  تعمل ل��ك��ام س��ي��د امل��ق��اوم��ة ال���ف حساب 
وح��س��اب ول���وال ه��ذا ال��دع��م لتغريت كثري م��ن األم���ور التي 
ي��ق��وم ب��ه��ا ال��ع��دو يف فلسطني امل��ح��ت��ل��ة _وب��ق��ى ع��ىل رئيس 
الجمهورية اللبنانية أن ينظف بلده من املفسدين سياسيا 
وماليا وان يتلقف اللفتة اإليرانية برحاب كبري تجسيدا 
للمثل امل��ش��ه��ور ) ال��ص��دي��ق وق���ت ال��ض��ي��ق  ( م��ن ه��ن��ا يعترب 
شهر سبتمرب الحايل سيد الشهور اىل جانب شهر رمضان 

الكريم الذي انزل فيه القرآن الكريم أيضا.
وع����ىل ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��اين ال��ش��ق��ي��ق ان ي��ت��ن��ف��س ال��ص��ع��داء 
مقابل خيبه االمل التي ستصيب أمريكا وعواصم غربية 

واقليميه وتل أبيب يف املقدمة.
شكرا لسبتمرب العظيم وشكرا للمرشد اإليراين والشكر 
م������وص������ول ل���س���ي���د امل�����ق�����اوم�����ة ص���������ادق ال������وع������د وأب�������ط�������ال ح��ل��ف 
ال���ق���دس ال��ش��ري��ف وال��رئ��ي��س ال���س���وري ب��ش��ار األس����د وب��ع��داً 
لدول االستكبار والهيمنة والدول الحليفة لواشنطن كما 
ب���ع���دت ث���م���ود وال���ل���ه م���ن وراء ال��ق��ص��د وه����و ح��س��ب��ن��ا ون��ع��م 

الوكيل. 

21 سبتمبر..  ثورة احلرية واالستقالل والبناء
قائد الثورة : األمريكيون وضعوا أنظارهم على اليمن قبل ثورة  21 سبتمبر بدافع عدائي واستعماري

,مثلما تعرضت ثورة 21 سبتمرب للعدوان الرببري والتدخل السعودي األمريي الربيطاين اإلسرائيي اإلمارايت الهادف إلجهاضها ودفن مشروعها الكبري , 
كان النظام السعودي ومن خلفه ذات القوى االستعمارية قد تدخلت   إلجهاض ثورة 26 سبتمرب عام 1692م , ولم يكن الهدف من التدخل السعودي آنذاك 
مناصرة الحكم امللي كما قيل , بل هو الخوف من مشروع ثورة 26 سبتمرب وما حملته من أهداف , التحرر وتأسيس دولة قوية قائمة عىل العدالة , وبناء جيش 
وطني قوي ورفع مستوى الشعب إقتصايا وإجتماعيا وسياسياً وقافياً والعمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة .. تفاصيل هامة 

عن املخططات التآمرية والتدمري ملشاريع التحرر والبناء التي تعرضت اليمن عرب تاريخها املعاصر ومنها ثورة ال� 21 سبتمرب. 
26 سبتمرب – خاص 

 استطاعت قواتنا املسلحة تغيير املعادلة واالنتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة الردع االستراتيجي وتوجيه الضربات املوجعة للعدو
 جاءت ثورة 21 سبتمبر كنتاج طبيعي 

ملا وصلت إليه األوضاع من ترد نتيجة 
سياسة اإلفقار للشعب

 سارع حتالف العدوان إلى شن الهجوم 
العدواني على الشعب اليمني في محاولة 

إلفشال ثورة 21 سبتمبر

  أعادت ثورة 21 سبتمبر االعتبار 
ملشروع النضال الوطني

  اإلرادة اليمنية املتسلحة 
باإلميان والثقة بالله تصدت بكل 

شجاعة وبسالة لعدوان قوى 
االستكبار

  من أبرز إجنازات 21 سبتمبر 
منجز بناء جيش وطني قوي قادر 

على حماية السيادة الوطنية 
  حني انتصرت ثورة 21 سبتمبر 

في العام 2014م خرج نتنياهو 
لُيحّذر من خطورة وصول انصار الله 

الى باب املندب 

تقرير  26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net    26september.net
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10 مرصد

يعلن األخ صادق جربان احسن غنيم عن فقدان 
بطاقة شخصية لها أكرث من أسبوع..

كما يعلن األخ محمد احمد محمد فائد عن فقدان 
بطاقته الشخصية..

يعلن األخ هادي عيل احمد  حريدان عن فقدان 
بطاقته الشخصية..

فعىل من يجدهن إيصالهن اىل أقرب قسم شرطة أو 
االتصال عىل رقم: )774555809(

وله جزيل الشكر.

أروع عبارات التهاين وأبلغ األلفاظ واملعاين ممزوجة 
برحيق الفل والياسمني نرفعها للدكتور/

صالح ماجد يحيى الحصيني
بمناسبة تخرجه من كلية الطب .. متمنني له حياة 

علمية وعملية حافلة بالنجاح
املهنئون: العقيد/ أحمد مسعد القردعي

 وولداه عمران وأرحب
أعمامك: نبيل ، وحافظ، وإبراهيم يحيى عيل الحصيني

العقيد/ عبدالسالم محمد التويتي وأوالده

إعالن فقدان

قيس النقيبالمرصد اإلعالمي

ذكرى 21 سبتمبر  »السابعة«
ه�����ي ذك���������رى ه�����ام�����ة ل�����ث�����ورة ع���ظ���ي���م���ة ث���������ورة ح���ري���ة 
وس��ي��ادة ورف���ض ال��وص��اي��ة ورف���ض الهيمنة أكد 

فيها الشعب امليض نحو تحرير 
ال������ج������م������ه������وري������ة  أرايض  ك���������اف���������ة 

اليمنية م��ن أي اح��ت��ال أو 
وص������اي������ة أو ت�����دخ�����ل وه����و 
ه������دف ال ح����ي����اد ع���ن���ه وال 
رج�����ع�����ة ف����ي����ه ي�����ع�����زز ه����ذا 
املسار البطويل الوطني 
ت���������زام���������ن ه������������ذه ال��������ذك��������رى 
مع اإلع��ان عن النتائج 

ال�����ب�����اه�����رة ل���ع���م���ل���ي���ة ال����ب����أس 
ال��������ش��������دي��������د ال���������ت���������ي ب�����������������دأت يف 

م��ارس إىل نوفمرب من العام 
2020م وال�����ت�����ي رس�����خ�����ت م���ب���دأ 
االن�����ت�����ص�����ار ت����ل����و االن�����ت�����ص�����ار ل����ث����ورة 

21 سبتمرب.
ه������������ي ث��������������������ورة م��������ج��������ي��������دة ح����ف����ظ����ت 

س��ي��ادة ال��ي��م��ن وث����ورة ت��ح��رر ض��د رم��وز 
ال���ف���س���اد وال���وص���اي���ة ث�����ورة إع������ادة ال���ق���رار 
السيادي للبلد والحرية واالستقال..

خطباء املساجد ووقفات عدة دعوا اىل الحفاظ 
عىل املبادئ والقيم واألهداف التي خرج الشعب 
ث��واراً من اجلها يوم ال���21 من سبتمرب الخالدة.. 

نقول يف ذكراها أنها ثورة عز وكرامة وانتصار.

اإلفك األمرييك
م������واف������ق������ة وزارة ال�����خ�����ارج�����ي�����ة األم�����ري�����ك�����ي�����ة ع���ىل 
صفقة عسكرية ب��ني واشنطن 
وال����������������������ري����������������������اض ت�����������ع�����������د خ���������ط���������وة 
تكذب الوعود االنتخابية 
ل���������ل���������رئ���������ي���������س ج�����������وب�����������اي�����������دن 
بوقف دعم العمليات 
ال����ع����س����ك����ري����ة يف ال���ي���م���ن 
وي�����������������ؤك�����������������د ع�����������������ىل رغ���������ب���������ة 
أم����������������ري����������������ك����������������ا اس��������������ت��������������م��������������رار 
ال����������ع����������دوان وإج����������راءات����������ه 
ال�������ظ�������امل�������ة ص�����ف�����ق�����ة ب���ق���ي���م���ة 
دوالر  م�������������ل�������������ي�������������ون   500
ت��ش��م��ل ص��ي��ان��ة 6 أن�����واع من 
امل���روح���ي���ات إض���اف���ة إىل خ��دم��ات 
ل������وج������س������ت������ي������ة ت������ف������ض������ح دع��������������م ال 
ي��ت��غ��ر ب��ت��غ��ر ال����ح����زب ال��ح��اك��م 
يف ال���ب���ي���ت األب����ي����ض وال ي��ت��وق��ف 
ع��ىل ت��ص��ري��ح��ات ك��اذب��ة وم��خ��ادع��ة ال 
تعدو كونها حمات انتخابية تسعى 
الس�����ت�����ج�����اب أص�������������وات إض�����اف�����ي�����ة ل�����ل�����ف�����وز ب���ال���س���ل���ط���ة 

فسحب.
وأياً كانت هذه الوعود فقد كشفت األيام زيفها 
وك����ش����ف����ت م������زاع������م أم����ري����ك����ا ال������ح������رص ع������ىل ال����س����ام 

وإنهاء العدوان.

م���ط���ب ح����م����س����اوي: امل����ق����اوم����ة يف ج��ن��ني 
تعلن النفر العام استعداداً للقتال

ح���ف���رة ل��ل��ب��ح��ري��ن: ال��ب��ح��ري��ن ت��ع��ل��ن عن 
اول رحلة مباشرة من املنامة اىل تل أبيب
ت�������ص�������دع إس��������رائ��������ي��������يل: إس�������رائ�������ي�������ل ت���ص���ن���ع 
روب��وت��اً مسلحاً ي��ج��ري دوري����ات بمناطق 

القتال.
م����ط����ب ل����ب����ن����اين: ال����ب����ح����ري����ة اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة 
عاجزة تماماً عن اعرتاض سفينة النفط 

اإليراين.
ح��ف��رة ل��ل��س��ع��ودي��ة: ال��س��ع��ودي��ة ترغب 
بشراء القبة الحديدية اإلسرائيلية بعد 

سحب أمريكا معداتها.
ت��������ص��������دع إس�����������رائ�����������ي�����������يل:  ق��������ائ��������د ال�����ب�����ح�����ري�����ة 
اإلس������رائ������ي������ل������ي������ة ي�������ع�������رتف ب�����س�����ي�����ط�����رة م����ح����ور 

املقاومة عىل البحر األحمر.
مطب حمساوي: إغاق "القدس" يف 

عيد الغفران اليهودي.
ح���������ف���������رة ل��������ل��������ق��������اع��������دة: ت������س������ج������ي������ل م������ص������ور 
لزعيم القاعدة أيمن الظواهري بذكرى 
ه����ج����م����ات 11 س���ب���ت���م���رب ت����ط����رق إلش����ع����ال 
امل�����ع�����رك�����ة يف ال�������داخ�������ل ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ول����م 
ي�����ت�����ط�����رق ب���������يء ع�������ن ال�����ك�����ي�����ان ال����ص����ه����ي����وين 

املحتل.
تصدع إسرائييل: كاتب إسرائييل يحذر 

من انتقاضة فلسطينية ثالثة. 
مطب أمرييك: إلقاء مئات املاعق أمام 
س���ف���ارة االح���ت���ال يف أم��ري��ك��ا ت��ض��ام��ن��اً مع 

األسرى الفلسطينيني.
ح����ف����رة ل�������إم�������ارات: اإلم������������ارات ت��س��ت��ع��ني 

بشركة إسرائيلية إلقامة مصنع ألبان.
ت���ص���دع إس����رائ����ي����يل: إص�������رار أم���ري���ك���ا ف��ت��ح 
ق����ن����ص����ل����ي����ت����ه����ا يف ال���������ق���������دس ي������ث������ر م������خ������اوف 

إسرائيل.
مطب لبناين: الحكم 15 عاماً إشغال 
ش��������اق��������ة ع���������ىل ل�����ب�����ن�����ان�����ي�����ني زاروا إس������رائ������ي������ل 

وتخابروا معها.
حفرة لألردن: حذف اسم "فلسطني" 
من خريطة بكتاب مدريس يثر جداًل يف 

األردن.
ت�����ص�����دع إس������رائ������ي������يل: اع�����������رتاف إس����رائ����ي����يل 
ب���ص���ع���وب���ة ال���ت���ح���ك���م ب�������األس�������رى.. ج���رأت���ه���م 

مدهشة.
ت���ص���دع إس����رائ����ي����يل: إس����رائ����ي����يل م��ن��اه��ض 

للصهيونية يطلب اللجوء يف بريطانيا.

اشتعال اجلنوب

تفجر األوضاع يف املكا وكريرت وتريم وخور مكسر ومناطق عدة يف 
نطاق االحتال يؤكد بما ال يدع مجااًل للشك فشل املحتل وأدواته يف 
إدارة الحياة أو باألصح إدارة الصراع فاملحتل طامع مستبد ومرتزقته 

أدوات قتل وقمع فاسدون بامتياز.
ت��ص��ع��ي��د ب����وق ال��ع��م��ال��ة زع���ي���م االن���ت���ق���ايل ع���ي���دروس ال���زب���ي���دي يف ب��ي��ان��ه 
إعان حالة الطوارئ واالستنفار والتعبئة العامة يف جميع محافظات 
الجنوب املحتلة وإيجاد مربر لبطش مرتزقته بأن هناك من اسماهم 
"مندسني" يف خطابه لن يكون يف صالح أبناء الجنوب الشرفاء أبداً.
س��ق��وط ق��ت��ىل وج���رح���ى يف ع����دة س���اح���ات ج����راء ال��ق��م��ع وال��ت��ن��ك��ي��ل لن 
يكون حًا وبديًا عن املطالب املشروعة للمحتجني عىل تردي األوضاع 

وانهيار االقتصاد املريع وغياب األمن واألمان.
وصدقت املقولة بأن املحتل ال يبني دولة.. وهذه هي النتائج الكارثية.

هنا »ال« وهناك »نعم«
يف ال���وق���ت ال����ذي ت���م���ارس ف��ي��ه م��رت��زق��ة االن��ت��ق��ايل امل��دع��وم��ة إم��ارات��ي��اً 
بقتل وقمع املتظاهرين النهيار الخدمات وجنون األسعار يف املدن 
واملحافظات هناك عموماً ويحشد ويستنفر ق��وات��ه للسيطرة عىل 

الوضع بالقوة عله يثبت والءه للمحتل.
يف الوقت نفسه دعت قيادات االنتقايل ملظاهرات غاضبة يف عتق 
وميفعة بشبوة التي كانت لها باملرصاد قوات امن تابعة لشرعية 
ال���س���ع���ودي���ة ب��ق��م��ع��ه��ا وم����ن����ع خ���روج���ه���ا ف���ت���ع���ال���ت أص��������وات االس���ت���ن���ك���ار 

والتنديد يف أوساط زعامات االنتقايل!!
األم��ر األغ��رب من ذل��ك أن االنتقايل بزعاماته تحمل ظلماً وج��وراً 
وزيفاً "جماعة أنصار الله" وما صلوا إليه من فشل وفساد وإفساد 

للحياة واإلنسان هناك.

امل��ج��رم ال��ت��اري��خ��ي "ت���وين ب��ل��ر" ال ي���زال ي��ع��زف عىل 
ال���وت���ر ال��ق��دي��م الب���س���اً ال��ق��ن��اع امل��ت��ه��ال��ك راف���ع���اً يافطة 
"ال�����ح�����رب ع�����ىل اإلره�����������اب" ك���ش���ع���ار ظ�����اه�����ره ال���رح���م���ة 
وب������اط������ن������ه ق�����ت�����ل ش������ع������وب اإلس��������������ام وت�������دم�������ر دول�����ه�����م 
وت������ش������ري������ده������م م�������ن دي���������اره���������م واس������ت������ع������ب������اد ح���ك���ام���ه���م 
وأن����ظ����م����ت����ه����م وس�����ل�����ب ال�����ح�����ري�����ة وح��������ق ات������خ������اذ ال�����ق�����رار 
وال�������س�������ي�������ادة ون������ه������ب ال����������������رثوات وت����ع����ط����ي����ل االق�����ت�����ص�����اد 
وت��������غ��������ذي��������ة ال����������ص����������راع����������ات واس����������ت����������م����������رار االن�������ق�������س�������ام�������ات 

والتشرذم.
وم������ج������رم آخ��������ر ي�����دع�����ي ب��������وش االب����������ن اط��������ل ب���وج���ه���ه 
القبيح يف ذك���رى هجمات ال����11 م��ن سبتمرب التي 

ك���ان���ت يف ع���ه���ده وم����ن خ��ط��ط��ه ال��خ��ب��ي��ث��ة ه���و وي��ه��ود 
أمريكا واألدلة مثبتة وتتواتر ظهورها يوماً عن يوم 
ان ي��ده وأي���دي الصهيونية العاملية ملطخة بدماء 
الضحايا داخل وخارج أمريكا با أدىن شك يف ذلك 
ويف كلمته ب��ال��ذك��رى ال��س��ن��وي��ة لهجمات ن��ي��وي��ورك 
لم يستطع إخفاء تعطشه للدماء والقتل والدمار 
حيث ألب حاقداً عىل املسلمني بأمريكا قائًا لنحذر 

من اإلرهاب الذي بيننا داخل املجتمع األمرييك.
وص����دق����ت ص��ح��ي��ف��ة "ذي ات����ان����ت����ك" ال����ت����ي ن��ش��رت 
ع�����ن�����وان�����اً ب����ال����خ����ط ال����ع����ري����ض أن "ب����ع����د ه����ج����م����ات 11 

سبتمرب أخطأت أمريكا يف كل يشء تقريباً".

إجـــــــرامهم مستمــــــر

مطبات وحفر التطبيع

تهانينا آل الشريف
أروع عبارات التهاين وأبلغ األلفاظ واملعاين نرفعها لألخ 

عدنان الشريف
بمناسبة دخوله القفص الذهبي متمنيني له حياة سعيدة.

املهنئون: محمد شمسان ،  حسام شمسان
بكيل املطري، عمرو معيظة،  محمد  السامعي

مربوك 
التخرج ألف مربوك

أجمل التهاين وأطيب التربيكات نزفها للشاب الخلوق
 الدكتور محمد سمري املحبيش 

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف، فألف مربوك..
املهنئون:    عبدالحميد الحجازي، خالد الزنم،

 الحاج/ سمري حمود املحبيش، األستاذ/ عالء ناجي الفهد، 
الدكتور/ صربي عبدالكريم الزبيدي، 
األستاذ/ محمد عبدالرقيب العديني،

 وكافة األهل واألصدقاء

 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net    26september.net
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 نشعر في اجلبهات بروحانية عالية خاصة ونحن نعايش جتلي آيات الله ونصره

عسكرية

نحيي الذكرى السابعة لثورة الـــ21 من سبتمرب 
الـــتـــحـــرريـــة الــــتــــي جـــــــاءت بـــعـــد أن عـــــاش الـــيـــمـــن فـــرة 
مــــن الــــزمــــن تـــحـــت الـــوصـــايـــة والــهــيــمــنــة والـــتـــدخـــات 
الخارجية وهــاهــم أبــنــاء الشعب اليمني عــى مدى 
ســبــع ســنــوات مــن الــصــمــود والــثــبــات يــدافــعــون عن 
ثورتهم ضد الغزاة الحاقدين عل هذه الثورة الذين 
يشنون عدواناً بربرياً عى أبناء الشعب اليمني مع 
جحافلهم وأبواقهم الناعقني تحت مرأى ومسمع 
العالم واملجتمع الدويل الذي ظل ساكتاً تجاه هذا 
العدوان الظالم عى اليمن وشعبه والله سبحانه 
هــو مــن نصرنا عليهم أجــمــعــني.. إنــهــا ثـــورة صنعها 
الــشــعــب بـــإرادتـــه وعـــربت عــن طــمــوحــاتــه واســتــعــادة 
حقه يف القرار وحقه يف الحرية وحقه يف الكرامة.

تـــحـــل عــلــيــنــا هـــــذه املـــنـــاســـبـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــغـــالـــيـــة وقـــد 
شــهــد الـــوطـــن تـــحـــوالت نــوعــيــة يف مــخــتــلــف املــجــاالت 
وخاصًة يف املجال العسكري حيث استطاع أبطال 
الجيش واللجان الشعبية تحقيق انتصارات نوعية 
والــــتــــي كــــانــــت آخــــرهــــا وتــــزامــــنــــاً مــــع هــــــذه الـــــذكـــــرى مــا 
حققوه يف عملية "النصر املبني" بمراحلها الثاث 

يف البيضاء ومأرب.
لـــــقـــــد كــــــانــــــت الـــــــســـــــفـــــــارات األجـــــنـــــبـــــيـــــة تــــحــــكــــم الـــيـــمـــن 
ســـيـــاســـيـــاً وعـــســـكـــريـــاً فـــــدمـــــروا الــــــقــــــدرات الــعــســكــريــة 
لــلــجــيــش الــيــمــنــي عـــرب عـــمـــاؤهـــم وســـعـــوا بــالــتــعــاون 
مــع بــريــطــانــيــا والــســعــوديــة واإلمــــــارات إىل استغال 
الــــجــــغــــرافــــيــــا الــــيــــمــــنــــيــــة اإلســـــراتـــــيـــــجـــــيـــــة لــــبــــنــــاء قــــواعــــد 
عسكرية بما يمكنها من الهيمنة العسكرية بشكل 
أكــــــرب يف الــــشــــرق األوســــــــط فــــجــــاءت ثـــــــورة الـــــــــ21 مــن 
سبتمرب أعظم ثورة يف التاريخ الحديث ثورة الوعي 
والتحرير واالستقال محطمة كل تلك املخططات 
االستعمارية الصهيوأمريكية يف اليمن وما الرؤية 
الــوطــنــيــة إال ثــمــرة مــن ثــمــار ثـــورة الـــــ21 مــن سبتمرب 
ثورة الحرية التي ال وجود فيها لألجنبي وال حضور 

فيها للمنظمات ال تحكمها وصاية وال إماءات.
ولوال هذه الثورة لكانت القاعدة وداعش تعبث 
يف كل محافظات الجمهورية وتزعزع أمننا وجيشنا 
وســفــراء الـــدول املتصهينة هــي مــن ترسم سياستنا 

وتوجهاتنا..

* قائد اللواء الرابع حرس جمهوري

لقد مثلت ثــورة الــحــادي والعشرين مــن سبتمرب 
نقطة انطاق إليقاف املؤامرات الخارجية والداخلية 
للجمهورية اليمنية وشكلت محطة تحول مهمة 
يف تاريخ اليمن املعاصر طوى فيها الينميون مرحلة 

من الهيمنة والوصاية والتبعية الخارجية.
لــقــد كــرســت الــثــورة السبتمربية الــــــ"21" مفهوم 
الشراكة الحقيقية رغم التآمر اإلسرائييل واألمرييك 
والسعوإمارايت عى هــذه الــثــورة ولكن أبناء اليمن 
تمكنوا من الخروج من الوصاية واالرتهان وفرضوا 

إرادتهم بحكمة القيادة الثورية.
إن االحــتــفــال بــهــذه املناسبة الوطنية الغالية هي 
بـــمـــثـــابـــة إحـــــيـــــاء النــــتــــصــــار قـــيـــمـــي وأخـــــاقـــــي وســـيـــايس 
وعسكري وأمني ودافع ملواجهة العدوان والتحرر 
الــــفــــاعــــل إلفـــــشـــــال مـــخـــطـــطـــاتـــه الــــتــــي تـــســـعـــى إلعــــــادة 

اليمن إىل التبعية والوصاية.
الــــــذكــــــرى الــــســــابــــعــــة لــــــثــــــورة الـــــــــــــ"21 مــــــن ســـبـــتـــمـــرب" 
جــــــــــاءت مــــتــــزامــــنــــة مــــــع االنـــــــتـــــــصـــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة يف 
مختلف الجبهات وآخرها ما حققه أبطال الجيش 
واللجان الشعبية من انتصارات واسعة يف العملية 
الــــعــــســــكــــريــــة "الــــنــــصــــر املــــــبــــــني" بــــمــــراحــــلــــهــــا الــــــثــــــاث يف 
الــــبــــيــــضــــاء ومــــــــــارب ومـــــــا حـــقـــقـــتـــه الـــــقـــــوة الــــصــــاروخــــيــــة 
يف عــمــلــيــة "تـــــــوازن الــــــردع الـــســـابـــعـــة" داخـــــل الــعــمــق 

السعودي.
إن مشكلة قوى االستكبار العاملي الصهيوأمرييك 
وعمائها باملنطقة السعودية واإلمارات مع اليمن 

ال ليشء وإنما لرفض أبنائه الخضوع والتبعية.
إن ثــــــــورة الــــــــــــ"21 مـــــن ســـبـــتـــمـــرب" رســــمــــت خـــطـــوطـــاً 
واضحة املعالم ومبادئ ثابتة ترسخت عى أساس 
قــــــــــوي ال يـــــقـــــبـــــل بــــــــــأي شـــــكـــــل مــــــــن أشــــــــكــــــــال الـــــوصـــــايـــــة 
واالرتـــــهـــــان لـــلـــخـــارج وأهــــدافــــهــــا أكــــــدت الـــحـــفـــاظ عــى 
سيادة اليمن والدفاع عنه وحماية أراضيه وصون 

مقدراته وثرواته من السلب والنهب.
لقد شهد الشعب اليمني التضحيات والبطوالت 
الــــتــــي ســـطـــرهـــا أبـــــطـــــال الـــجـــيـــش والــــلــــجــــان الــشــعــبــيــة 
بدمائهم الزكية للدفاع عن مظلومية هذا الشعب 
األبـــــــــــــــي يف وجــــــــــــه طــــــــغــــــــاة الــــــــعــــــــالــــــــم, ويـــــجـــــعـــــلـــــنـــــا نـــقـــف 
شـــامـــخـــني أمــــــام هـــــذا الـــــعـــــدوان واالحـــــتـــــال الــخــاســر 
الــذي يجر اليوم وراءه أذيــال الخزي والعار والذل 
واملهانة بعد أن تجرع هزائم نكراء, ولقنه اليمنيون 
دروساً قاسية لن ينىس بأسها القوي عى حاضره 

ومستقبله املتهالك.
ان اليمنيني وبــعــد مــي "7 أعـــوام" عــى ثورتهم 
املـــــــــبـــــــــاركـــــــــة عــــــــــى أعــــــــــتــــــــــاب عـــــــهـــــــد جـــــــــديـــــــــد مــــــــــن الــــــحــــــريــــــة 
واالســـــــــتـــــــــقـــــــــال والـــــــــكـــــــــرامـــــــــة الـــــــتـــــــي تـــــــصـــــــون حــــقــــوقــــهــــم 
وحـــــريـــــتـــــهـــــم بـــــالـــــعـــــيـــــش بـــــــعـــــــزة وشــــــــمــــــــوخ بــــــعــــــيــــــداً عـــن 
تــــدخــــات دول االســـتـــكـــبـــار الـــعـــاملـــي وفــــــرض قـــرارهـــم 

عى سيادة اليمن واليمنيني.

* قائد الشرطة العسكرية بصعدة

العميد الركن محمد آل عبدالله

العقيد/ ماجد أمني الحمريي
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متابعة : عبدالله الطويل

الشهيد احمد خالد لطف اجلودي

النشأة
 لم يكن غريب عى شخصية كشخصية الشهيد 
احمد أن تكون يف صدارة التحرك الجاد يف سبيل 
الــــــلــــــه ومـــــــقـــــــارعـــــــة الـــــظـــــلـــــم والــــــطــــــغــــــيــــــان ويف صــــــــــدارة 
الــتــحــرك الـــجـــهـــادي يف ســبــيــل الــلــه الــشــهــيــد احــمــد 
خالد الجودي جاهد يف الله حق جهاده حتى أتاه 

الله اليقني.
نــشــأ الــشــهــيــد ســــام ربــــي عــلــيــه يف أوســـــاط أســـرة 
مــتــعــلــمــة ومـــتـــواضـــعـــة و مــتــصــفــة بـــالـــجـــود والـــكـــرم 
حيث مثلت نشأة الشهيد النشأة الصالحة  شد 
رحاله إىل مشوار حياته التعليمي  قبل ان يصل 
ســـــن الـــســـابـــعـــة بـــعـــد ومــــنــــذ نـــعـــومـــة أظـــــافـــــره عـــرف 
متميزاً يف تحصيله العلمي فقد كان ولداً نشيطاً  
مـــجـــتـــهـــداً حـــســـن الــــســــرة والــــســــلــــوك مــــع مــعــلــمــيــه 
وأصـــدقـــائـــه حــتــى أكــمــل دراســـتـــه الــثــانــويــة  بنسبه 

80% وكان القدوة يف أقواله  وأفعاله.. 

انطالقة الشهيد
عــظــمــة الـــقـــرآن الــكــريــم واملــنــهــاج املــحــمــدي الـــذي 
حـــــــــرك امــــــمــــــا مـــــجـــــاهـــــدة واعـــــــيـــــــة مـــتـــســـلـــحـــة بــــســــاح 
اإليــــمــــان يف ســبــيــل الـــلـــه فــالــشــهــيــد أبـــــو طـــالـــب خــر 
مثال  تمثل الوعي  الراسخ لشهيد الوقود املحرك 
له يف املسرة القرآنية ونظرا ملا مرت به الباد من  
أحــــداث  انــطــلــق مــســرجــا حــصــانــه مــســرعــاً ملواجهة 
أمة الكفر والضال حيث نزل إىل ميادين الجهاد 

بكل وعي وبصرة 
شـــــارك الــشــهــيــد يف قـــيـــام الـــثـــورة املـــبـــاركـــة وكــانــت 
مـــحـــطـــة االنــــــطــــــاق لــيــتــغــلــغــل يف املــــــشــــــروع الــــربــــاين 
القرآين تجسدت فيه انطاقته الصادقة يف سبيل 
الله كان حريصا ومهتما ليحصل عى االستفادة 
مــن الـــــدورات الثقافية والــعــســكــريــة والــعــديــد من 
الـــــــــــــدورات املـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي جــــســــدت فــــيــــه الــــروحــــيــــة 
الــجــهــاديــة الــعــالــيــة لــإنــســان املــجــاهــد وبــعــد نجاح 

الثورة رابط وعمل يف مديرية معني ، حيث كان 
املــثــل األعــــى لــإنــســان املــجــاهــد ثـــم تــحــرك الشهيد 
إىل مديرية جبل املحويت يف الجانب األمني  قام 
بعمل مدير مكتب مديرية األمن عيل لطف  حيث 
عــمــل يف هــــذا املـــجـــال ومــــجــــاالت أخـــــرى بــكــل جهد 

واجتهاد وكان ناجحا يف كل ما يوكل إليه .
حظي الشهيد بمحبة أخوانه املجاهدين ومجتمعه 
بحسن تعامله وتواضعه والرقي يف أخاقه ويف فرة 
وجيزة كسب محبة من حوله من املجتمع بإحسانه 
وتعاونه،  عرف  بالشجاعة واملسارعة إىل فعل الخر 
فقد كــان املقدام املغوار يف املــواقــف  واملهام الصعبة 

مطبقا خرباته وقدراته الجهادية.
لم يطق الشهيد الجلوس أو التخاذل حتى وهو 
يف أعــمــال جــهــاديــة كــان البــد أن يتحرك إىل مواقع 
رجـــــــال الـــــرجـــــال يف مـــيـــاديـــن الــــعــــزة والــــكــــرامــــة كــانــت 
لــــه الـــعـــديـــد مــــن املــــشــــاركــــات الـــجـــهـــاديـــة يف مــخــتــلــف 
الــــجــــبــــهــــات  انــــطــــلــــق إىل جـــبـــهـــة جـــــيـــــزان وظـــــــل هـــنـــاك 
شهرين ثــم دخــل دورة إســعــافــات أولــيــة  ثــم إعــام 
حــــربــــي وبــــعــــد هــــــذه الــــــــــــدورة  ذهــــــب إىل جـــبـــهـــة املـــخـــا 
وكــان يعمل كــل مــا يتطلب منه يف الجانب الطبي 
وكذلك يف جانب اإلعام وكذلك نهم كان له نصيب 
املـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا   ويف هـــــذه الــجــبــهــة أصـــيـــب بـــجـــروح 

سطحية حيث نقل اىل صنعاء ألخذ عاجاته .
انطاقته الصادقة غرست الوعي يف قلبه التي 

هـــيـــأت لـــه الـــروحـــيـــة الـــجـــهـــاديـــة ان يــجــاهــد يف عــدة 
أمــاكــن حــســب األوضـــــاع والـــظـــروف جـــرح الشهيد 
عــــــــدة مـــــــــرات ولـــــكـــــن جــــــراحــــــه لــــــم تـــضـــعـــف عـــزيـــمـــتـــه 
وهــــمــــتــــه أو تـــثـــنـــيـــه عــــــن درب الــــجــــهــــاد ولــــكــــنــــه تــــرك 
بـــصـــمـــات يف كـــــل جـــبـــهـــة شــــــــارك فـــيـــهـــا وكـــــانـــــت خــر 

مثال لتضحيه والفداء .

شهادة أهله 
تقول والدة الشهيد : الحديث عن احمد طويل 

فمهما تحدثنا عنه فلن نعطيه حقه مــن الكام 
ولــكــن نــســرد بــاخــتــصــار الــبــعــض مـــن الـــكـــام، كــان 
مطيعا بارا محبا إلخوانه وأسرته كان يل القريب 
والبعيد حنون يف طباعه مرتٍق يف أخاقه ووجهه 
مــشــرق بابتساماته وكـــان مايميزه املحافظة عى 

صاته ، كان صادقا يف أقواله وأفعاله .
كان الجميع يحرمه لرفعة أخاقه وتواضعه 
وحكمته حيث ان من تعرف عليه كسب محبته 
وتـــأثـــر بـــه  وعـــن اإلحـــســـان فــقــد كـــان مــحــبــا لــزمــائــه 
يقدم لهم العون واملساعدة محبا للخر ومسارع 

فيه .

شهادة رفاق الشهيد
يــــقــــول رفــــيــــق الـــشـــهـــيـــد عـــــيل لـــطـــف كــــــان الــشــهــيــد 
نــــمــــوذجــــا يـــحـــتـــذى بــــه يف إحــــســــانــــه اتــــصــــف بـــالـــبـــذل 
والعطاء عرف بمصداقية  التسليم لله وللقيادة 

بالتوجيهات اإللهية.
 واإلنفاق الصفة السائدة التي اتسم بها الشهيد 
عـــــــرف مــــرابــــطــــا صـــــابـــــرا مـــحـــتـــســـبـــا مــــســــارعــــا إىل حــل 

اإلشكاليات بروحية جهادية راقية.

استشهاده 
عند مــا جــاءت التوجيهات  بالتعزيز إىل جبهة 
الدريهمي كان من أوائل من لبوا التوجيه  لتعزيز 
اىل هذه الجبهة عندها كان الشهيد يحمل روحية 
ثـــقـــافـــة الـــــقـــــرآن وحـــكـــمـــة وحــــنــــكــــة... كـــلـــف الــشــهــيــد 
كقائد ملجموعة شــارك يف عدة عمليات عسكرية 
وبــعــد مـــشـــوار طــويــل مـــن الـــبـــذل والــعــطــاء التحق 
بقافلة الخلود مع رفاق دربه من الشهداء األبرار 
وحــــظــــي بـــــوســـــام الــــشــــهــــادة وهــــــي مـــــا كــــــان يــتــمــنــاهــا 
طوال مشواره يف خط الجهاد فسام ربي عليك 

ألف ألف سام . 

* املركز اإلعامي مؤسسة الشهداء

االســــــــــــــــــم الـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــادي: أبــــــــو 
طالب

املحافظة صنعاء

:» املجاهد اجلريح حسام عيون ل�»

جراحنا أثمرت عزًة وكرامًة
من  محافظة إب مديرية القفر منطقة سطاح بني سيف العايل حسام محمد عيل عيون أحد جرحى الحرب ممن انطلقوا مع 
املسرة القرآنية أصيب بطلقة قناصة يف صدره بالجهة اليسرى، لم يفر عزمه أو يوهن، حمل بداخله مبادئ قرآنية سليمة 

حتمت عليه املي يف طريقه ليجاهد بما يستطيع ومثله الكثر من رجال الله ممن جرحوا فداء لله وللوطن وقلوبهم ممتلئة 
إيمان وتقى وعزم عى أن يكملوا الدرب.. "26سبتمرب" التقته وحاورته وخرجت بالحصيلة التالية:

> بداية حدثنا عن انطالقتك يف املسرية القرآنية؟
>> كـــــانـــــت انــــطــــاقــــتــــي يف املــــــســــــرة الــــقــــرآنــــيــــة عــــــن دافـــــــــع إيــــمــــاين 
ـــــــُكـــــــُم الــــلــــُه  ـــــــــَمـــــــــا َوِلـــــــُيّ واســــتــــجــــابــــة لـــــقـــــول الـــــلـــــه ســـبـــحـــانـــه وتــــــعــــــاىل: "إَِنّ
ـــَاَة َوُيــــْؤُتــــوَن الـــَزَّكـــاَة  ـــِذيـــَن ُيــِقــيــُمــوَن الـــَصّ ــــِذيــــَن آََمـــُنـــوا اَلّ َوَرُســــوُلــــُه َواَلّ
ــــِذيــــَن آََمـــُنـــوا َفــــإَِنّ  َوُهـــــْم َراِكــــُعــــوَن"، "َوَمـــــْن َيـــَتـــَوَلّ الــلــَه َوَرُســــوَلــــُه َواَلّ
ِحْزَب اللِه ُهُم اْلَغاِلُبوَن"، وكذلك استجابة لقول الله سبحانه 
وتعاىل: "َوَما َلُكْم اَل ُتَقاِتُلوَن يِف َسِبيِل اللِه َواْلـُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن 
الِرَّجاِل َوالِنَّساِء َواْلــِوْلــَداِن اَلِّذيَن َيُقوُلوَن َرَبَّنا أَْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه 
اِلـِم أَْهُلَها َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدنَْك َوِلًيّا َواْجَعل َلَنا ِمْن  اْلَقْرَيِة الَظّ

َلُدنَْك َنِصرًا". 
> ه����������ل م����������ن م����������واق����������ف ع������ل������ق������ت ب�������ذه�������ن�������ك ع����������ن ح�����ي�����ات�����ك 

الجهادية؟
>> نعم الشعور بروحانية وراحة 
نــفــســيــة حــيــنــمــا تــتــجــى آيــــــات الـــلـــه يف 

أرضه.
> أيـــن جــرحــت ومـــا مـــدى إصــابــتــك 

وكيف تجد معنوياتك بعدها؟
>> جــــــــرحــــــــت يف جــــــبــــــهــــــة الــــــضــــــالــــــع 
وكـــانـــت اإلصــــابــــة يف الـــجـــانـــب األيــســر 
فــــــوق الـــقـــلـــب طـــلـــقـــة قـــنـــاصـــة وكـــانـــت 
املعنوية عالية ومــازالــت عالية حتى 

نلقى الله سبحانه وتعاىل.
> ع�������ى إث���������ر إص�����اب�����ت�����ك ه���ل 

توقفت عن الجهاد؟
>> ال.. لــــم أتــــوقــــف عــــن الــــجــــهــــاد يف 
ســـبـــيـــل الـــــلـــــه ولـــــــن أتــــــوقــــــف حــــتــــى ألـــقـــى 
الـــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــاىل ومــــازلــــت أقــاتــل 
أعـــــــــــــــــداء الـــــــلـــــــه واعــــــــــــــــــــداء الـــــــــديـــــــــن يف كـــل 
الــــثــــغــــور ولــــــن أتــــوقــــف حـــتـــى يـــــــأذن الــلــه 
بـــأحـــد الــحــســنــيــني الــنــصــر أو الــشــهــادة 

يف سبيل الله.
> م�������اذا ت����ق����ول ل���ل���م���ت���خ���اذل���ني األص�����ح�����اء ال���ق���اع���دي���ن يف 

بيوتهم وأنت جريح حرب؟
>> أقـــــــــول لـــلـــمـــتـــخـــاذلـــني والـــــــذيـــــــن ال يـــــــــزال الــــــريــــــب يف قـــلـــوبـــهـــم 
تــــذكــــروا وتــــدبــــروا وال تـــكـــونـــوا مــمــن قــــال الـــلـــه عــنــهــم: "َرُضــــــــوا ِبـــــأَْن 
َيــُكــوُنــوا َمــَع اْلــَخــَواِلــِف َوُطــِبــَع َعــَى ُقــُلــوِبــِهــْم َفــُهــْم اَل َيــْفــَقــُهــوَن" فا 
تــرضــوا بالقعود فيطبع الله عــى قلوبكم وال تكونوا ممن قال 
ًة  وا َلُه ُعَدّ الله سبحانه وتعاىل عنهم":َوَلْو أََراُدوا اْلُخُروَج أَلََعــدُّ

َوَلِكْن َكِرَه اللُه انِْبَعاَثُهْم َفَثَبَّطُهْم َوِقيَل اْقُعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَن.
> كيف تفسر التفاف الكثر من كل املحافظات اليمنية نحو 
املــــســــرة الـــقـــرآنـــيـــة والـــــهـــــدي الـــــقـــــرآين بـــعـــدمـــا مــــر املـــــشـــــروع الـــقـــرآين 

بعراقيل شتى؟

>> أفــــــــــســــــــــر مــــــــــــن وجــــــــــهــــــــــة نــــــظــــــري 
الـــحـــتـــمـــيـــة وأن هـــــــذا نــــصــــر مـــــن الـــلـــه 
وتمكني من الله فالله هو من سدد 
والــــلــــه هــــو مــــن رمـــــــى  والــــلــــه هــــو مــن 
ــــــــَف َبــــنْيَ ُقــُلــوِبــِهــْم  آلـــف الــقــلــوب "َوأََلّ
َلــْو أَنْــَفــْقــَت َمــا يِف اأْلَْرِض َجِميًعا َما 
أََلّــْفــَت َبــنْيَ ُقُلوِبِهْم َوَلــِكــَنّ اللَه أََلّــَف 
ـــــُه َعـــِزيـــٌز َحــِكــيــٌم"، وعــنــدي  َبــْيــَنــُهــْم إَِنّ
يقني واعتقاد بأن جميع الشعوب 
الـــــعـــــربـــــيـــــة بــــجــــمــــيــــع أنــــــواعــــــهــــــا ســـــوف 
تـــــســـــلـــــم لــــــســــــيــــــدي ومـــــــــــــــــوالي الــــســــيــــد 
عــــبــــداملــــلــــك بــــــن بــــــــدر الــــــديــــــن الــــحــــويث 
حــفــيــد رســــول الــلــه صــى الــلــه عليه 
وعـــــى آلـــــه وســــلــــم، "إَِذا َجـــــــاَء َنـــْصـــُر 
ـــــاَس  الــــلــــِه َواْلــــــَفــــــْتــــــُح )1( َوَرأَْيـــــــــــــــَت الـــــَنّ
َيـــْدُخـــُلـــوَن يِف ِديـــــِن الـــلـــِه أَْفـــــَواًجـــــا)2( 
ـــَك َواْســَتــْغــِفــْرُه إَِنّـــُه  ــْح ِبــَحــْمــِد َرِبّ َفــَســِبّ

اًبا)3(". َكاَن َتَوّ
> م��ا ان��ط��ب��اع��ك ب��ع��د ك��ل س��ن��وات 
ال����ع����دوان وامل����ج����ازر ال��ش��ن��ي��ع��ة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت ب��ح��ق أب��ن��اء 

شعبنا من قبل العدوان الغاشم؟
>> انــطــلــقــنــا يف ســبــيــل الــلــه مــجــمــوعــة مـــن بــنــي ســيــف املــؤمــنــني 
الـــصـــادقـــني املــخــلــصــني لــلــه ســبــحــانــه وتـــعـــاىل فــانــطــبــق عــلــيــنــا قــول 
الله سبحانه وتعاىل: "ِمــَن اْلـُمْؤِمِننَي رَِجــاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا 
ُلــوا  اللَه َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمــْن َقــَ� َنْحَبُه َوِمــْنــُهــْم َمــْن َيْنَتِظُر َوَمــا َبــَدّ
َتْبِديًا"، وكنا يف املعارك كجسد واحــد وكذلك تجى فينا قول 
اَر َواإْلِيَماَن ِمْن َقْبِلِهْم  ُءوا الــَدّ الله سبحانه وتعاىل "َواَلِّذيَن َتَبَوّ
ا أُوُتوا  ُيِحُبّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم َواَل َيِجُدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِمَمّ
َوُيـــْؤِثـــُروَن َعــَى أَنْــُفــِســِهــْم َوَلـــْو َكـــاَن ِبــِهــْم َخــَصــاَصــٌة َوَمـــْن ُيـــوَق ُشــَحّ 
َنْفِسِه َفأُوَلِئَك ُهُم الْـُمْفِلُحوَن"، فقد تميز كل واحد منا بصفات 

عـــــديـــــدة فــــســــأذكــــر مــن 
قــــد قــــضــــوا نــحــبــهــم فــقــد 

تـــــــمـــــــيـــــــز الــــــــشــــــــهــــــــيــــــــد مـــــحـــــمـــــد 
يـــــحـــــيـــــى عــــــــيل عـــــــيـــــــون بــــأعــــى 
مــــــــــــــراتــــــــــــــب اإلحــــــــــــــــســــــــــــــــان كـــــــــان 

كــــــــــــــــراراً غـــــــر فــــــــــــرار يــــقــــاتــــل 
أعـــــــــــــــــداء الـــــــلـــــــه بــــــكــــــل مـــا 

أعطاه الله من قوة 
ويـــــســـــعـــــى إىل نـــيـــل 

حـــــــــــــــــلـــــــــــــــــم عـــــــــظـــــــــيـــــــــم 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــه 

حــــــيــــــاة أبـــــديـــــة 
فـــــــــــــــــأكـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــه 
الــــــــــلــــــــــه بــــــهــــــا، 
أما الشهيد 
عــبــدالــكــريــم 
مــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــد 

أحـــمـــد شـــجـــاع الـــديـــن فــقــد تــمــيــز بــتــنــظــيــم شـــــؤون األفـــــــراد وتــوفــر 
جميع احتياجاتهم وكان يخوض املعارك بكل فراسة واستبسال 
وجرح عدة مرات وكان حلمه هو أن يكرمه الله سبحانه وتعاىل 
بالشهادة فنالها، أما الشهيد هاشم محمد السهمي فقد تميز 
بــاإلحــســان واإليـــثـــار وشــــدة بــأســه وتــنــكــيــلــه بـــأعـــداء الــلــه فــقــد كــان 
له الدور األبرز بالقناصة فقد حصد جماجم الكفار كالحصيد 
فــتــوجــه الـــلـــه بـــشـــرف عــظــيــم، أمــــا الــشــهــيــد أمـــجـــد عـــــادل االريـــــاين 
فقد تميز بذكائه الــخــارق وزرع األلــغــام األرضــيــة فكان لابرامز 
وعتاد العدو والعدو باملرصاد وخاض العديد من املعارك حتى 
نـــال مــن الــلــه وســامــاً عــظــيــمــاً، أمـــا الشهيد مــهــران مطهر شجاع 
الدين فقد تميز بدوره التوعوي وثقافته واقتحاماته التكتيكية 
العسكرية الــتــي حـــررت الــعــديــد مــن املــنــاطــق وأســــرت الــكــثــر من 
العماء وظل متمسكاً بعقيدته حتى حبه الله، والشهيد عيل 

عبدالله الهوبدي وكثر من الشهداء ال يسعنا املقام لذكرهم.
> م��ا رس��ال��ت��ك للجرحى ول��ل��ق��ي��ادة وللشعب اليمني 

الصامد عرب صحيفة 26سبتمرب؟
>> رســالــتــي لــلــجــرحــى هـــي الـــصـــرب طــلــبــاً لـــألجـــر مـــن الـــلـــه تــعــاىل 
وأن جراحهم أثمرت عزة وكرامة ورسالتي للقيادة ممثلة بقائد 
الــــثــــورة الــســيــد عــبــداملــلــك الـــحـــويث هـــو الــــوفــــاء بـــالـــوفـــاء واالمـــتـــثـــال 
والطاعة يف املنشط واملكره ونسأل الله سبحانه ان يحفظ سيدي 
ومـــوالي عبدامللك بــدر الــديــن الــحــويث وأن يسدد خــطــاه.. كذلك 
رســالــتــي للشعب الــيــمــنــي الــصــامــد هــو املــزيــد مــن الــصــمــود ورفــد 

الجبهات بالرجال واملال.. وإنا ملنتصرون بإذن الله تعاىل.
> كلمة أخرية تود قولها عرب الصحيفة؟

>> أشكر صحيفتكم الغراء عى إتاحتها هذه الفرصة وأتمنى 
لكم املزيد من التوفيق والنجاح يف مهامكم.. وشكراً.

لن أتوقف عن اجلهاد حتى 
يأذن الله بالنصر أو الشهادة

حوار: حسان السعيدي

غدًا أربعينية 
الفقيد

 العميد بعثر
 

يـــــــصـــــــادف يــــــــــوم غـــــــد االثـــــنـــــني 
أربـــــعـــــيـــــنـــــيـــــة الـــــفـــــقـــــيـــــد الـــعـــمـــيـــد 
مـــــــحـــــــمـــــــد بــــــــعــــــــر والــــــــــــــــــــــــذي أقــــــــر 
أصــــــــدقــــــــاء الــــفــــقــــيــــد ومــــحــــبــــوه 
أن تقام بقاعة آزال الواقعة 
بــــالــــحــــي الــــســــيــــايس والـــــدعـــــوة 
عامة ملن يحب أن يشارك يف 

هذه األربعينية..
الــــــــــــــــــجــــــــــــــــــديــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــر أن 
الـــفـــقـــيـــد يــعــتــرب هـــامـــة وطــنــيــة 
واجتماعية محبوبة من قبل 
الكبر والصغر مشهوداً له 
بــــــحــــــســــــن الـــــــخـــــــلـــــــق ومـــــــواقـــــــفـــــــه 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة واإلنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة.. 
رحــــــــــــــــــم الـــــــــــلـــــــــــه الــــــــفــــــــقــــــــيــــــــد بـــــعـــــر 
بــــــــــــواســــــــــــع رحــــــــمــــــــتــــــــه وأســـــــكـــــــنـــــــه 
الفردوس األعى يف الجنة..

و)إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــلــــــــــــــه وإنـــــــــــــــــــــــــــــــــا إلــــــــــيــــــــــه 
راجعون(.

نظمها املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام 

اختتام دورة توعوية لـ »25« مشاركًا من محافظة تعز حول مخاطر األلغام والقنابل العنقودية
متابعات: نبيل السياغي

اخــتــتــمــت بــمــحــافــظــة إب، دورة تـــوعـــويـــة بــمــخــاطــر األلــــغــــام والــقــنــابــل 
العنقودية نظمها املركز التنفيذي للتعامل مع األلــغــام بالتنسيق مع 

املجلس األعى إلدارة الشؤون اإلنسانية والسلطة املحلية باملحافظة.
هدفت الدورة التي نظمت بدعم من منظمة اليونيسف خال خمسة 
أيام إكساب 25 مشاركاً من محافظة تعز معارف حول أعمال التوعية 

امليدانية التي ستبدأ خال اليومني القادمني.
ويف الختام أوضح مدير املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام العميد 
عــــيل صـــفـــره أن عـــــدد ضـــحـــايـــا الـــقـــنـــابـــل الـــعـــنـــقـــوديـــة يف الـــيـــمـــن مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــعــدوان وحتى اليوم بلغت ثاثة آالف و 16 شخصاً ، ويف محافظة 
تعز 606 ضحايا كإحصائية غر نهائية قام بحصرها املركز التنفيذي. 
وأشــــار اىل االثــــار الــكــارثــيــة لــهــذه الــقــنــابــل الــتــي تسببت يف إعـــاقـــات آلالف 
املواطنني من أبناء الشعب اليمني واملتزامنة مع  منع إدخــال األجهزة 
واملعدات الخاصة بتطهر القنابل العنقودية واأللغام. وبني صفره أنه 
تم اكتشاف 83 منزال ومؤسسة حكومية يف مديرية الــزاهــر محافظة 
الــبــيــضــاء تــم تفخيخها مــن قــبــل داعــــش بــاأللــغــام والــعــبــوات الــنــاســفــة.. 
مشرا إ ىل أن هــدف املركز التنفيذي الــوصــول إىل عــدد كبر من الناس 
لتوعيتهم بمخاطر هــذه املخلفات من خــال إقامة مثل هــذه الــدورات 

التوعوية.
من جانبه حث مدير مكتب الشؤون االجتماعية والعمل بمحافظة 
إب نبيل املرت� املتدربني عى نشر التوعية بالشكل الصحيح للتقليل 

من عدد ضحايا القنابل العنقودية .
بدوره أشار نائب مدير مكتب الشؤون االجتماعية والعمل بمحافظة 
تـــعـــز عــــيل مــقــبــل ، إىل أهـــمـــيـــة تــنــظــيــم مـــثـــل هـــــذه الـــــــــدورات لـــرفـــع الـــوعـــي 

املجتمعي بهذه املخاطر.
وحــث املشاركني عى عكس ما تلقوه من معارف توعوية عى أرض 
الواقع وإيصال رسالة التوعية بروح املسؤولية واستشعار األمانة امللقاة 

عى عاتقهم.

حضر االختتام نائب مدير املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام  محمد 
العبديل ونائب املركز فرع محافظة الحديدة خالد الرويعي ومسؤول 
املتابعة بمكتب اليونيسف بمحافظة إب عاء اإلرياين ونائب مدير مكتب 

الشؤون االجتماعية والعمل بإب أحمد راشد .

ويختتم أنشطة التوعية باحلديدة
من جهة أخرى اختتم املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام،  أنشطة 
مــــشــــروع الـــتـــوعـــيـــة بـــمـــخـــاطـــر األلـــــغـــــام والـــقـــنـــابـــل الـــعـــنـــقـــوديـــة ومــخــلــفــات 
الـــحـــروب والــــغــــارات الــجــويــة لــنــاشــري ونــــاشــــرات الــتــوعــيــة مـــن املــديــريــات 

املتأثرة بمحافظة الحديدة .
هـــدف املـــشـــروع الــــذي نــفــذه املـــركـــز بــالــتــنــســيــق مـــع فـــرع املــجــلــس األعـــى 
إلدارة وتــنــســيــق الـــشـــؤون اإلنــســانــيــة بــاملــحــافــظــة عــى مـــدى 34 يــومــاً إىل 
توعية طاب املدارس والتجمعات السكانية بمديريات: الحايل- امليناء-
الــحــوك- بيت الفقية- الــجــراحــي- بــاجــل- زبيد - املــراوعــة واللحية، من 

خال 45 ناشراً وناشرة.

ويف االختتام أشار مدير مكتب الربية والتعليم باملحافظة عمر بحر 
إىل أهمية املشروع يف نشر التوعية يف أوساط املجتمع وخصوصا طاب 
وطالبات املدارس، بمخاطر األلغام ومخلفات الحروب، وعدم االقراب 
منها أو التعامل معها يف حالة العثور عليها وإبــاغ املركز التنفيذي أو 

أقرب قسم للشرطة.
ولـــفـــت إىل أن مـــا يـــقـــوم بـــه املـــركـــز الــتــنــفــيــذي يــمــثــل جــبــهــة مـــن جــبــهــات 

الشرف والبطولة يف الدفاع عن الوطن واملواطنني .
فيما أوضح نائب مدير املركز التنفيذي خالد الرويعي أن املشروع نفذ 
يف إطار التوعية للحد من وقوع املزيد من الضحايا األبرياء من املدنيني 
جــراء مخلفات العدوان من األلغام والقنابل العنقودية خصوصا يف 

املديريات التي استهدفها العدوان بشكل مباشر.
وثمن تعاون مكتب الربية والتعليم وفرع املجلس األعى واملؤسسة 
اإلنسانية التنموية والسلطات املحلية يف املــديــريــات املستهدفة وكافة 

الداعمني واملشاركني يف إنجاح املشروع .
حــضــر االخـــتـــتـــام رئـــيـــس املــؤســســة اإلنــســانــيــة مــحــمــد الـــرجـــوي ومـــدربـــو 

الناشرين وعدد من العاملني يف املركز .

ويختتم برنامج التوعية في حجة
ويف ذات السياق اختتم املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام بالتعاون 
مع فرع املجلس األعى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية يف محافظة 
حـــجـــة، بــرنــامــجــاً تـــوعـــويـــاً طــــارئــــاً بــمــخــاطــر األلــــغــــام والــقــنــابــل الــعــنــقــوديــة 

ومخّلفات الحروب.
هــــدف الـــربنـــامـــج، خــــال الـــفـــرة مـــن 5 أغــســطــس حــتــى 16 ســبــتــمــرب، 
بــدعــم الــيــونــيــســف، إىل الــتــوعــيــة بــمــخــاطــر األلـــغـــام والــقــنــابــل العنقودية 
يف مــــــديــــــريــــــات: كـــــحـــــان عــــــفــــــار، ونـــــــجـــــــرة، وبـــــنـــــي قـــــيـــــس، وبـــــنـــــي الــــــعــــــوام، 

والشغادرة.
ويف االختتام، ثّمن وكيل املحافظة، عادل شيل، دور املركز التنفيذي 

يف التوعية بمخاطر األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات الغارات.
وأكد حاجة املحافظة لربامج توعوية يف كافة املديريات التي تعّرضت 
لــلــقــصــف بــمــخــتــلــف أنــــــواع الـــقـــنـــابـــل، بــمــا فــيــهــا الــعــنــقــوديــة الـــتـــي مـــا تـــزال 

خطرها قائماً.
من جانبه، أشار نائب مدير فرع املجلس األعى إلدارة الشؤون اإلنسانية 
يف املحافظة، محمد الغشيمي، إىل الحرص عى تنفيذ مثل هذه الربامج 

للتقليل من ضحايا مخلفات الحروب، واأللغام والقنابل العنقودية.
فــيــمــا أوضــــح مــشــرف الــتــوعــيــة يف املـــركـــز الــتــنــفــيــذي بــاملــحــافــظــة، أحــمــد 
الهريشة، أن الربنامج استهدف 30 ألفا و739 مواطنا يف املديريات 
الخمس. وأشــار إىل أن الربنامج تضمن تعزيز الوعي بكيفية التعامل 
مع املخالفات الخطر،  وعدم ملس األجسام الغريبة، أو العبث بها، أو 
االقراب منها، وإباغ الجهات املعنية بها .. مثمناً دور قيادة املحافظة 
وفـــرع مجلس الــشــؤون اإلنــســانــيــة، وكـــل مــن شـــارك وأســهــم يف إنــجــاح 

الربنامج.
ويف االخـــــتـــــتـــــام، بـــحـــضـــور مـــنـــســـق املـــــشـــــروع يف املـــحـــافـــظـــة عـــبـــد الـــغـــفـــور 

الكحاين، تم تكريم فريق التوعية واملتعاونني يف إنجاح الربنامج.



عسكرية

إن ث���ورة ال�����"21 م��ن سبتمرب" ال��خ��ال��دة التي 
جسد فيها اليمنيون األصالة والنظام والتحرر 
ون��ب��ذ ال��وص��اي��ة وال��ه��ي��م��ن��ة واالرت���ه���ان ج���اءت يف 
تاريخ مفصيل من حياة أبناء الشعب اليمني 
ال����������ذي ق��������ال ك���ل���م���ت���ه ب����ع����د ع�����ق�����ود م������ن ال���ت���ب���ع���ي���ة 
واالرت������ه������ان وال����ف����س����اد أه��������درت ف���ي���ه ف�����رص ب��ن��اء 
الدولة وتحقيق األمن وبناء االقتصاد وستظل 
هذه الثورة املجيدة نقطة مضيئة انطلقت من 

صوابية رؤية الشعب لتحقيق أهدافها.
بعد 7 أعوام من عمر هذه الثورة العظيمة 
أص�����ب�����ح ال����ي����م����ن أك��������ر ق����������وًة وت�����م�����اس�����ك�����اً س���ي���اس���ي���اً 
وع���س���ك���ري���اً رغ����م اس���ت���م���رار ال����ع����دوان وال��ح��ص��ار 
الجائر من قبل تحالف الشر الشيطاين وعىل 

رأسهم الصهيو أمرييك والسعودي إمارايت.
إن ثورة 21 سبتمرب هي بناء الدولة اليمنية 
املستقلة ال��ت��ي تحقق ال��ع��دال��ة وامل���س���اواة لكل 
أب��������ن��������اء ال�����ش�����ع�����ب ال�����ي�����م�����ن�����ي وت��������ص��������ون ح����ق����وق����ه����م 

وحرياتهم.
ل����ق����د ت���ح���ق���ق���ت ان�������ج�������ازات واس�����ع�����ة م����ن����ذ ق���ي���ام 
ث�����ورة ال��������"21 م���ن س��ب��ت��م��رب" يف ش��ت��ى امل���ج���االت 
وباألخص يف الجانب العسكري واألمني حيث 
ن���اح���ظ األم�����ن واالس����ت����ق����رار ي���س���ود امل��ح��اف��ظ��ات 
امل�����ح�����ررة ع���ك���س م����ا ه����و ح���اص���ل يف امل���ح���اف���ظ���ات 

الجنوبية.
ث���������ورة "21س�����ب�����ت�����م�����رب" ح���م���ل���ت م����ع����ان����اة أب����ن����اء 
الشعب اليمني وهذا ما جعلها ثورة شعبية 
خالصة لم يحركها طرف سيايس ولم ترتهن 
ل������ل������خ������ارج وارت����������ك����������زت ع��������ىل م�����ن�����اه�����ض�����ة األن����ظ����م����ة 
ال����ع����م����ي����ل����ة ال������ت������ي ت�����ق�����ف يف ص��������ف أع���������������داء األم��������ة 
العربية واإلس��ام��ي��ة وأس��ه��م��ت أس��ه��ام��اً كبرياً 
للنهوض والتحرر واالستقال يف إطار املنهجية 

القرآنية.
ع�����ن�����دم�����ا ش������ع������رت ال�������ق�������وى ال�����خ�����ارج�����ي�����ة ب���خ���ط���ر 
ث��������������ورة "21س�������ب�������ت�������م�������رب" وس���������ق���������وط أدوات������������ه������������ا يف 
ال��داخ��ل س��ع��ت إلف��ش��ال ه���ذه ال��ث��ورة ع��رب شن 
ع���دوان ب��رب��ري ع��ىل اليمن م��ن أج��ل استعادة 
ال��س��ي��ط��رة ع��ىل ال���ق���رار ال��س��ي��ادي ال��ي��م��ن��ي ولكن 
أب����������ط����������ال ال�������ج�������ي�������ش وال���������ل���������ج���������ان ال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة ك�������ان 
ل��ه��م ال��ي��د ال���ط���وىل يف ال��ت��ص��دي ل��ه��ذا ال���ع���دوان 
الغاشم واستطاعوا من دح��ر ق��وى العدوان 
وم��رت��زق��ت��ه��م يف ج��م��ي��ع ال��ج��ب��ه��ات واس��ت��ط��اع��وا 
من تحقيق االنتصارات الواسعة التي أذهلت 

العالم.
يف ال�����ذك�����رى ال���س���اب���ع���ة ل����ث����ورة "21س���ب���ت���م���رب" 
ه��اه��ي ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ت��ن��ف��ذ عملية 
ع���س���ك���ري���ة إىل ع����م����ق ال�����ع�����دو ال�����س�����ع�����ودي وه����ي 
ع���م���ل���ي���ة "ت��������������وازن ال������������ردع ال�����س�����اب�����ع�����ة" وح���ق���ق���ت 
أه��������داف��������ه��������ا ب������ن������ج������اح يف رأس اق�������ت�������ص�������اد ال������ع������دو 
السعودي ب��ال��دم��ام, كما نفذ أب��ط��ال الجيش 
وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة ع����م����ل����ي����ة "ال�����ن�����ص�����ر امل�����ب�����ن" 
وال�������ت�������ي ت�������م ف����ي����ه����ا ت�����ح�����ري�����ر م�����ن�����اط�����ق واس��������ع��������ة  يف 
البيضاء ومأرب, وسنميض قدماً لدحر الغزاة 
وامل��ح��ت��ل��ن ل��ت��ح��ري��ر ك���ل ش���رب م���ن أرض ال��وط��ن 
وت���ح���ق���ي���ق أه��������داف ث�������ورة ال����������"21 م����ن س��ب��ت��م��رب" 
العظيمة حتى ينعم كل شرب من ارض الوطن 

بالحرية واالستقال إن شاء الله.
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قيادات عسكرية ميدانية 
:» وأمنية لـ»

الثورة الشعبية التحررية الـ21 من
 سبتمبر رمز السيادة الوطنية

نعيش كشعب يمني غمرة أفراح ومباهج الذكرى السابعة النتصار اإلرادة الشعبية الحرة يف ال�21 من سبتمرب املجيدة، كثورة كل اليمنين 
األحرار الشرفاء الذين رفضوا كل أشكال الوصاية والهيمنة االستعمارية الخارجية والداخلية..

ومع انطاق شرارتها املباركة هب شعبنا اليمني قادة ومسؤولن وجيشاً ولجاناً شعبية ملؤازرتها ونصرتها حتى تحققت بمبادئها وأهدافها 
النبيلة.. فغاظ الحاقدون ودبروا عدواناً ظاملاً وحصاراً جائراً أرادوا من خاله تركيع أبناء الشعب اليمني الحر ومع ذلك رفض شعبنا تلك 

املؤامرات وتصدى لها بعزيمة وإرادة إيمانية ال تلن أمام التحديات والعواصف مهما كانت قوتها..
للمجاهدين واملرابطن من القادة العسكرين امليدانين واألمنين تعابري صادقة ومخلصة كان البد من الوقوف معها مهما كانت صعوبات 

التواصل معهم وعرب الهاتف واملراسات الخاصة تحدث القادة عن سعادتهم بالذكرى السابعة لثورة ال�21 من سبتمرب املجيدة... 

مع إيقاد شعلتها  الـ

7

< حيث كانت البداية مع العميد الركن حسني 
ص����ر- ق���ائ���د ال����ل����واء 314 م�����درع ح��م��اي��ة رئ��اس��ي��ة 

الذي تحدث بالقول:
<< ل�����ق�����د ح����ق����ق����ت ث������������ورة ال���������������21 م�������ن س����ب����ت����م����رب ل���ل���ش���ع���ب 
اليمني الحرية واالستقال وجعلت اليمنين يواجهون 
ق�����وى االس���ت���ك���ب���ار ال���ع���امل���ي وع�����ىل رأس����ه����م ال���ص���ه���ي���و أم���ري���يك 
وأحذيتهم السعوإمارايت صفاً واحداً كالبنيان املرصوص 
وبهذه الثورة املباركة انتصر اليمنيون لكرامتهم وسيادة 
بلدهم بل ولقضية األمة العربية "القدس" وهم يرفعون 
شعار امل��وت ألمريكا امل��وت إلسرائيل ومن هنا دق العدو 
ال���ص���ه���ي���وين ن����واق����ي����س ال���خ���ط���ر وت����ح����رك����وا ه�����م وم���رت���زق���ت���ه���م 
إلخ����م����اده����ا ب����ال����ع����دوان ع����ىل ال���ي���م���ن ف������زاد اش���ت���ع���ال ل��ه��ي��ب��ه��ا 

وامتد ليسقط أقنعة صهاينة العرب وعروشهم..
نحن نحتفل بالذكرى السابعة لهذه الثورة الخالدة وقد 
أصبحنا نداً قوياً لقوى العدوان وما العمليات العسكرية 
الواسعة التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية 
يف جميع الجبهات والتي كان آخرها عملية "توازن الردع 

ال��������س��������اب��������ع��������ة" وع�����م�����ل�����ي�����ة 
ت���������������ح���������������ري���������������ر "م������������اه������������ل������������ي������������ة 
ورح�������������ب�������������ة" ب�����م�����ح�����اف�����ظ�����ة 
م����������������أرب إال دل��������ي��������ل ع����ىل 
ق������وت������ن������ا امل������س������ت������م������دة م���ن 
واإلرادة  ال����������ع����������زي����������م����������ة 
امل�������������ت�������������م�������������س�������������ك�������������ة ب��������ح��������ب��������ل 
ال���������ل���������ه ال�������������ق�������������وي، ول�����������وال 
ه������ذه ال�����ث�����ورة ألص��ب��ح��ن��ا 
م�����ث�����ل ال���������دوي���������ات ال����ت����ي 
س�����������������ارع�����������������ت ل������ل������ت������ط������ب������ي������ع 
م������ع إس�����رائ�����ي�����ل وإق�����ام�����ة 
العاقات مع اليهود.

إن ث���ورة ال����21م���ن سبتمرب ت��ح��ت ق��ي��ادة حكيمة ممثلة 
بالسيد عبدامللك بدر الدين الحويث- حفظه الله- جعلت 
ال�����ق�����وى امل���ت���س���ل���ط���ة ت���ف���ق���د أم���ل���ه���ا يف ال���س���ي���ط���رة ع�����ىل ال����ق����رار 
اليمني مما جعلها تشن ح��رب��اً ع��دوان��ي��ًة ظ��امل��ًة ع��ىل أبناء 
الشعب اليمني.. وق��د كشفت لنا األح����داث السابقة إن 
أصل كل مشاكل اليمنين هي من التدخات الخارجية 
ولهذا كانت ثورة ال�21 من سبتمرب هي الثورة الحقيقية 
والخروج الفعيل من تحت العباءة والوصاية الخارجية 
وإلع�������ادة ال���ح���ري���ة واالس���ت���ق���ال ل��ل��ي��م��ن, أن���ه���ا ث�����ورة األح�����رار 
وال���ش���رف���اء يف وج���ه ال��ع��ب��ودي��ة وامل��س��ت��ع��ب��دي��ن وه���ي ال��ث��ورة 
العادلة يف وجه الظلم والظاملن خرج فيها املستضعفون 

ليقولوا لهم كفى فأثمرت حريًة وعزًة وكرامًة.
< العميد الركن عبدالله الحمزي- قائد اللواء 

89 مشاة حماية رئاسية قال:
<< إن ث�����ورة 21س��ب��ت��م��رب امل��ج��ي��دة ل���م ت��ك��ن ع��ش��وائ��ي��ة أو 
م���ج���رد اس���ت���ع���راض ال���ق���وة ب���ل ك���ان���ت ث�����ورة إن���ق���اذ وت��ع��دي��ل 
امل��س��ار وك���ان ل��ه��ا وج��ه��ه��ا وض��ي��اؤه��ا ال��ح��ق ون���وره���ا امل��ش��رف 
عىل أبناء اليمن وقد اتجهت كافة فئات وشرائح املجتمع 
وم������ش������ارب������ه ال����س����ي����اس����ي����ة م����ن����ذ ان������ط������اق ش������رارت������ه������ا ل���ت���أي���ي���ده���ا 
والوقوف إىل جانب ثوارها وقيادتها كونها حملت مشاعل 
الحرية واالنعتاق من الظلم والجور والهيمنة الخارجية 
والداخلية فكان لها وقعها وصداها عىل مستوى العالم 
وأحست الدول املهيمنة وأذنابها بأن اليمنين استنشقوا 
صعداء الحرية وانفردوا بقرارهم الذي كان قابعاً تحت 
ه��ي��م��ن��ت��ه��م وت��س��ل��ط��ه��م وص������ار ال���ش���ع���ب ه����و امل���ع���ن���ي ب��ت��دب��ري 
وت��س��ي��ري أم������وره وش����ؤون����ه دون ال����ع����ودة اىل ال��ت��ب��ع��ي��ة ال��ت��ي 
زرعتها أنظمة االستكبار واالستبداد العاملي وبعيداً عن 
طاولة البيت األبيض وتل أبيب والرياض وأبوظبي وهو 
األم������ر ال������ذي أزع����ج����ه����م، ف�����اع�����دوا ع�����دة ال����ح����رب وال�����ع�����دوان 
وح����ش����دوا أس��ل��ح��ت��ه��م ب������راً وب����ح����راً وج�������واً وض����خ����وا األم������وال 
الهائلة ألخذ شرعية دولية يف قتل األبرياء من األطفال 
والنساء اليمنين وأعانهم العماء والخونة واملأجورون 
يف تدمري الوطن وتشريد أبنائه ونهب خرياته أمام العالم 

الذي وقف عاجزاً وصامتاً ولم يحرك ساكناً.
نشعل شعلة ث���ورة ال�����"21 م��ن سبتمرب" وال��ن��ص��ر ق��اب 
قوسن أو أدىن بعد ان استطاع أبطال الجيش واللجان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة م������ن ت���ح���ق���ي���ق االن������ت������ص������ارات ال����ن����وع����ي����ة يف ج��م��ي��ع 
ال��ج��ب��ه��ات وم��ن��ه��ا العملية األخ����رية "عملية ال��ن��ص��ر امل��ب��ن" 
التي حققها األبطال بتحرير مناطق واسعة يف محافظتي 

البيضاء ومأرب.
فا سبيل لليمنين سوى الدفاع عن أنفسهم وأرضهم 
وهو املبدأ الذي حمله أبطال الجيش واللجان الشعبية 
وض�����ح�����وا ب����دم����ائ����ه����م رخ����ي����ص����ًة يف س���ب���ي���ل ال������دف������اع ع�����ن ع����زة 
وك����رام����ة أب����ن����اء ال���ش���ع���ب وس���ي���ظ���ل���ون ح����راس����اً أوف����ي����اء وأب������اًة 

حتى يتحقق النصر أو نيل الشهادة.
< ال���ع���م���ي���د ع�����ي ح��������زام م����س����ع����ود- ق����ائ����د ال����ل����واء 

الرابع مغاوير قال:
<< لقد جسدت ثورة ال�21 من سبتمرب اإلرادة الشعبية 
ألب�������ن�������اء ال�����ي�����م�����ن يف ال�����ت�����ح�����رر م�������ن ال����ت����س����ل����ط ال������خ������ارج������ي ع���ىل 
قراراته السيادية ورفضهم القاطع لكل أشكال الوصاية 
والهيمنة والتبعية لدول الظلم واالستكبار العاملي التي 
تهيمن عىل األمة العربية واإلسامية عرب الحكام واألمراء 
وامللوك العرب ومن يدور يف فلكهم من الخونة واملرتزقة 
عبدة ال��دوالر وال��دره��م الذين باعوا ا نفسهم وارت��م��وا يف 
أحضان قوى العدوان الذين حاولوا إجهاض الثورة منذ 

انطاق شرارتها.

ل��ق��د ك����ان ألب���ط���ال ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة واألم������ن م���ن ال���ق���ادة 
والضباط والصف والجنود اليد الطوىل يف دعم ومؤازرة 
وتأييد الثورة يف هبتها األوىل وقدموا تضحيات جسيمة 
يف س��ب��ي��ل االن����ت����ص����ار ل���ل���ث���ورة ال���ت���ح���رري���ة وك�����ان�����وا يف م��ق��دم��ة 
ال������ص������ف������وف األوىل امل�������داف�������ع�������ن ع��������ن اب��������ن��������اء ش����ع����ب����ه����م ح���ت���ى 
ان��ت��ص��رت اإلرادة الشعبية وتحققت ث���ورة 21 سبتمرب، 
وه��ا نحن اليوم نحيي ذك��راه��ا السابعة ووطننا وشعبنا 
ي��ع��ي��ش م�����آيس ال�����ع�����دوان وال����ح����ص����ار األم�����ري�����يك ال��ص��ه��ي��وين 
السعودي اإلم��ارايت لكن اإلرادة الشعبية الصلبة ألبناء 
اليمن الصامدين يف وج��ه ال��ع��دوان وال��ح��ص��ار غ��ري آبهن 
ب���ع���دوان���ه���م وق������د ال���ت���ح���ق اب����ن����اء ال�����ق�����وات امل���س���ل���ح���ة واألم������ن 
بجبهات ال��ق��ت��ال ط��وع��اً منذ أول اس��ت��ه��داف آث��م لطائرات 
العدوان عىل بادنا وقدموا قوافل من الشهداء القادة 
والضباط واألفراد إىل جانب إخوانهم املجاهدين األبطال 
وسالت الكثري من الدماء الزكية الطاهرة يف سبيل رفعة 

ومكانة وشموخ اليمنين األحرار.
< العميد خالد حسني الهمداين- قائد اللواء 

الثاين مشاة بحري قال:
<< إن ث������������ورة ال���������������21 م�������ن س����ب����ت����م����رب ال�������خ�������ال�������دة ه�������ي ث�������ورة 
مستقلة  لم تأت من الخارج بل جاءت لسحب البساط 
من األنظمة التي مارست الوصاية والهيمنة عىل اليمن.
إن����ه����ا م���ن���اس���ب���ة وط���ن���ي���ة ع��ظ��ي��م��ة ب��ع��ظ��م��ة أب����ن����اء ال���ي���م���ن يف 
إي����م����ان����ه����م وح���ك���م���ت���ه���م ال�����ت�����ي ش����ه����د ل����ه����ا ال�����ت�����اري�����خ يف ان���ص���ع 
ص����ف����ح����ات����ه وس�����ط�����ره�����ا ب������أح������رف م������ن ن��������ور يف س����ف����ر ال����ن����ض����ال 

والكفاح.
إن ال��ث��ورة الشعبية ال��ت��ح��رري��ة ال�����21 م��ن سبتمرب ظلت 
حلماً لطاملا راود أبناء الشعب ومطلباً لطاملا نشده األحرار 
والق���ت ت��أي��ي��داً شعبياً وال��ت��ف��اف��اً ج��م��اه��ريي��اً منقطع النظري 
ح��ي��ن��ه��ا ه���ب اب���ن���اء ال��ي��م��ن مل���ؤازرت���ه���ا ودع��م��ه��ا وال����وق����وف اىل 
ج��ان��ب��ه��ا واىل ج���ان���ب ث����واره����ا وم��ن��اض��ل��ي��ه��ا وأح�����راره�����ا وك����ان 
ألبناء املؤسسة الدفاعية واألمنية صولة وجولة وتقدموا 
صفوف الثورة قادًة وضباطاً وصفاً وجنوداً حتى تحققت 

أه����داف����ه����ا وان����ت����ص����رت اإلرادة ال��ش��ع��ب��ي��ة 
امل���ط���ال���ب���ة ب���ال���ح���ري���ة واالس�����ت�����ق�����ال واالن�����ع�����ت�����اق م�����ن ال��ت��ب��ع��ي��ة 
وال���وص���اي���ة ال��داخ��ل��ي��ة مل���راك���ز ال��ن��ف��وذ ال��ق��ب��ل��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة 
والدينية وكذا الوصاية الخارجية التي فرضت تدخاتها 

يف شؤون اليمن.
لقد أراد األعداء إجهاض هذا املشروع الوطني التحرري 
وسعوا جاهدين من خال أذرعهم وعمائهم يف املنطقة 
ل��ل��ن��ي��ل م���ن إرادة ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال��ح��ر وش���ن���وا ع��دوان��ه��م 
اإلجرامي ودمروا مقدرات الشعب ومصالحه الخدمية 
وب�����ن�����اه ال���ت���ح���ت���ي���ة وق����ت����ل أب����ن����ائ����ه واط����ف����ال����ه ون����س����ائ����ه االب�����ري�����اء 
وسفك دمائهم عىل مرأى ومسمع من العالم ومنظماته 
الحقوقية وهيئاته اإلنسانية التي وقفت يف صمت مطبق 
عاجزة حتى عن اإلدانة ضد تحالف الشر والعدوان الذي 
خططت له أمريكا وإسرائيل ونفذته السعودية واإلمارات 
وع���م���اؤه���م���ا امل����رت����زق����ة امل���ن���ت���ف���ع���ون ب������األم������وال امل���دن���س���ة ع��ىل 
ح��س��اب دم���اء األب���ري���اء.. والزال أب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
الشعبية عىل طليعة املدافعن عن اهداف ومبادئ ثورة 
ال�21 من سبتمرب.. مقدمن أرواحهم رخيصًة يف سبيل 

نيل الحرية والكرامة واالستقال.
< ال��ع��م��ي��د خ���ال���د ح����ري����ش- أرك�������ان ح�����رب ق����وات 

النجدة قال:
<< ل����ق����د أس����ق����ط����ت ث���������ورة ال������������21 م������ن س���ب���ت���م���رب م���ش���اري���ع 
ال����وص����اي����ة وال���ه���ي���م���ن���ة ال���خ���ارج���ي���ة ع����ىل ال���ي���م���ن ب���ع���د أن ظ��ل 
لفرتات من الزمن  مسلوب القرار واإلرادة ومثلت نقطة 
ان��ط��اق ت��م��س��ك ب��ه��ا أح����رار ال��ي��م��ن ال��راف��ض��ن ل��ك��ل اش��ك��ال 
ال��ه��ي��م��ن��ة وال���ت���س���ل���ط وال���ت���دخ���ل امل���ب���اش���ر يف ح���ري���ة ال��ش��ع��ب 
وقراره السيادي من قبل القوى االستعمارية الدولية أو 
عمائها يف ال��داخ��ل وال���خ���ارج وك���ان ال���ع���دوان ع��ىل ب��ادن��ا 
بمثابة إزاحة الستار وكشف الحقائق التي كانت غائبة عن 
البعض فمجرد معرفتهم بامتاك الشعب اليمني حريته 
واستقال قراره السيادي وبقيادة وطنية ثورية وسياسية 
وع��س��ك��ري��ة ل��م ت��رت��ه��ن إلم����اءات وش����روط دول االستكبار 
ولم تكن يوماً عميلة تنفذ أجندات ومخططات خارجية 
ولم ترضخ يوماً إلغراءات األموال واملكاسب حتى حيكت 
م���ؤام���رة ال���ع���دوان وال���غ���زو وج��ل��ب امل��رت��زق��ة وامل���أج���وري���ن يف 
أص����ق����اع األرض الح����ت����ال ال���ي���م���ن وال���ن���ي���ل م����ن إرادة أب��ن��ائ��ه 

الشرفاء األحرار.
ل������ق������د وق�������ف�������ت ق���������ي���������ادة ال����������ق����������وات امل�����س�����ل�����ح�����ة وم�����ق�����ات�����ل�����وه�����ا 
األش��������اوس وم���ع���ه���ا ال����ق����ي����ادات األم���ن���ي���ة امل��خ��ل��ص��ة م���واق���ف 
مشرفة منذ ان��ط��اق ش���رارة ث���ورة 21سبتمرب التحررية 
يف ال���دع���م وامل���س���ان���دة وامل���ش���ارك���ة ال��ف��اع��ل��ة ح��ت��ى ان��ت��ص��رت 
أهدافها ومبادئها وتحققت غاياتها ومنذ بدء العدوان 
ال���س���ع���ودي اإلم��������ارايت ه��ج��وم��ه امل���ب���اغ���ت م���ن���ف���ذاً ألج���ن���دات 
دول االس����ت����ك����ب����ار ال����ع����امل����ي ام����ري����ك����ا وإس�����رائ�����ي�����ل ع�����ىل ب���ادن���ا 
ت����ق����دم أب�����ط�����ال ال���ج���ي���ش واألم���������ن اىل ال����خ����ط����وط األم���ام���ي���ة 
طوعاً وكمهام وطنية نابعة من إيمانهم القوي بأحقية 
تأديتهم لواجباتهم املقدسة امللقاة عىل عاتقهم وسطروا 
أروع املاحم البطولية والتضحيات الجسيمة بأرواحهم 
وأنفسهم ودمائهم الغالية يف سبيل التصدي للعدوان 
وال�����دف�����اع ع����ن األرض وال�����ع�����رض واإلن�����س�����ان ال���ي���م���ن���ي ال��ت��ي 
سفكت دماءه دون وجه حق، والزال األبطال يقدمون 
ال����ت����ض����ح����ي����ات وال������ب������ط������والت يف م����ي����ادي����ن ال������ن������زال وج���ب���ه���ات 
املواجهة لكسر كربياء الغزاة ودحر زحوفاتهم إىل جانب 
اخ��وان��ه��م امل��ج��اه��دي��ن ج��ن��ب��اً إىل ج��ن��ب، ويف خ��ن��دق واح��د 
تختلط دم��اؤه��م ال��زك��ي��ة ال��ط��اه��رة وتتعانق أرواح��ه��م يف 
سماء الوطن، ويف الذكرى السابعة لعمر هذه الثورة 
ه�����اه�����م أب������ط������ال ال����ج����ي����ش وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة ي���ح���ق���ق���ون 
االنتصار يف عملية "النصر املبن" واستطاعوا من دحر 

الغزاة واملحتلن يف مديرية رحبة وماهلية يف مارب.
<  ال�����ع�����م�����ي�����د م�����ح�����م�����د م������ف������ت������اح األب�����������رق�����������ي- ق��������وات 

الحرس الجمهوري قال:
<< إن ث����������ورة ال�������������21 م������ن س���ب���ت���م���رب أن�����ه�����ت ك������ل امل����ش����اري����ع 
االستعمارية يف اليمن وأخرجته من الوصاية الخارجية 
وقضت عىل اإلره��اب ورم��وزه، ودك��ت أوك��ار  ممن كانوا 
يعيثون يف األرض الفساد ويهلكون الحرث والنسل عن 
ط���ري���ق ن���ش���ر ال����ف����وىض واالغ����ت����ي����االت وال����ع����ب����وات ال��ن��اس��ف��ة، 
وت���ف���ج���ري امل����س����اج����د  وزع�����زع�����ة األم�������ن واالس�����ت�����ق�����رار، وإق������اق 
السكينة العامة للوطن وأبناء الشعب اليمني، وكانت 
ال��ح��ال��ة األم��ن��ي��ة قبل ق��ي��ام ال��ث��ورة مقلقة وال��وط��ن يعيش 
ح���������ال���������ة رع�����������������ب، ف�����ال�����ك�����ل 
م�����س�����ت�����ه�����دف وال������ك������ارث������ة 
أن ك������ث������رياً م������ن ال�����رم�����وز 
ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة وال���������ق���������ادة 
العسكرين واالمنين 
الذين كانوا يسيطرون 
عىل الدولة آنذاك هم 
من يمولون ويدعمون 
ه����������������������������ذه ال�������������ج�������������م�������������اع�������������ات 
اإلره������������������������اب������������������������ي������������������������ة، ف�������ق�������د 
وص���ل ب��ه��ا اإلج�����رام إىل 
ال��������ه��������ج��������وم ع����������ىل وزارة 
ال�������������دف�������������اع وم�����س�����ت�����ش�����ف�����ى 

العريض وقاموا بقتل األبرياء العزل بدون أي ذنب.
وي�����ك�����ف�����ي ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي أن ي����ن����ظ����ر إىل أي����������ن ي����ت����واج����د 
اإلره�������اب�������ي�������ون ال������ي������وم وح������ال������ة ال������ف������وىض واالغ�������ت�������ي�������االت ال���ت���ي 
تشهدها امل��ح��اف��ظ��ات اليمنية الجنوبية املحتلة م��اه��ي إال 
دل��ي��ل واض����ح ع���ن رع����اة اإلره������اب ال��ح��ق��ي��ق��ي��ن وم����ن ي��م��ول��ه 
ح�����ي�����ث ب������ات������ت ت����ن����ت����ش����ر وب�����ش�����ك�����ل ع����ل����ن����ي وب��������دع��������م س�����ع�����ودي 
وإمارايت والكثري من اإلرهابين منخرطن تحت ما يسمى 
بالشرعية، وهذا هو الوجه الحقيقي للعدوان ومن يدور 
يف فلكه, فالنظام السعودي هو الراعي األكرب، واملمول 
األك��رب لإلرهاب، والداعم ال��ذي كان يقف ويدعم رموزه 

يف السابق ويف الوقت الاحق.
ل��ق��د ق��ام��ت ث���ورة 21 سبتمرب لتصحيح م��س��ار ال��ث��ورات 
ال����س����اب����ق����ة وال�������دخ�������ول يف ح���ق���ب���ة زاخ����������رة ب����ال����ع����ط����اء وال����رق����ي 
وال���ت���ق���دم ألب���ن���اء ال��ش��ع��ب، وه����و األم�����ر ال�����ذي آث�����ار حفيظة 
املهلكة السعودية وحشدت لعدوان غاشم همجي لتدمري 
اليمن والقضاء عىل مشروعه التحرري االستقايل, وها 
نحن اليوم  نحتفي بهذه املناسبة الخالدة ونجدد عهدنا 
ووالءن������ا ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال���ث���وري���ة وال��س��ي��اس��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة ب��أن��ن��ا 
ماضون نحو تحقيق ونصرة هذا املشروع اليمني الخالص 

مهما كان حجم التضحيات.
< ال���ع���ق���ي���دال���رك���ن ع���ب���دال���ك���ري���م ال����ح����ق����اري- ق��ائ��د 

الشرطة العسكرية بالحديدة قال:
** ثورة 21سبتمرب شكلت تحواًل مهماً يف حياة وإرادة 
الشعب اليمني ضد مشاريع الهيمنة والوصاية وأعادت 

االعتبار والكرامة للشعب اليمني. 
ل��ق��د أت����ت ث�����ورة 21 س��ب��ت��م��رب ك��م��س��ار ت��ص��ح��ي��ح��ي ل��ث��وريت 
ال�26 من سبتمرب و14 أكتوبر التي طمح إليها الشعب 
اليمني قبل أن تتم مصادرتها، كما أنها أتت لتسقط كل 
مشاريع الهيمنة واالرتهان وتسد األبواب التي كانت تفتح 
لتكريس الوصاية عىل القرار اليمني، وإلفشال مشروع 

تقسيم اليمن إىل أقاليم متناحرة.
إن دول االستكبار العاملي وعىل رأسهم الصهيوامرييك 
عندما شعرت بان هذه الثورة ستجعل اليمن يخرج من 
تحت عباءة وصايتهم سارعت بتشكيل تحالف شيطاين 
وش��ن��ت ح���رب ع��دوان��ي��ة إلج���ه���اض ه���ذا امل���ش���روع ال��ت��ح��رري 
ع��رب أذن��اب��ه��م السعودية واإلم����ارات ول��ك��ن ل��م يستطيعوا 
إيقاف هذه الثورة أو تحقيق أي يشء أمام عزيمة وصمود 
أبناء الشعب اليمني وتضحيات وبطوالت أبطال الجيش 
وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ال����ذي����ن ل���ق���ن���وا ه�����ذا ال���ت���ح���ال���ف ال���ربب���ري 
أق�����ى ال��������دروس يف ال��ت��ض��ح��ي��ة وال�����ف�����داء ون���ك���ل���وا ب���ه���م ع��ىل 
م���دى 7 أع����وام م��ن ع��دوان��ه��م ال��غ��اش��م، ول��ع��ل م��ا حصل 
يف العملية العسكرية األخرية "النصر املبن" التي جاءت 
متزامنة م��ع ال��ذك��رى السابعة ل��ث��ورة 21 سبتمرب والتي 
استطاع فيها أبطالنا األشاوس من تحرير مناطق واسعة 
يف ال��ب��ي��ض��اء وم����ارب أث��ب��ت��ت أن ه���ذه ال��ث��ورة مستمرة حتى 

تحرير كل األرايض اليمنية من دنس الغزاة واملحتلن.
اليوم هاهم الشعب اليمني قيادة وحكومة ومواطنن 
نحتفي بالذكرى السابعة لثورة الحادي والعشرين من 
سبتمرب التي نعتربها واقعاً وحافزاً للتصدي للمؤامرات 
ال�����رام�����ي�����ة إلع�����������ادة ال����ي����م����ن ت����ح����ت ه���ي���م���ن���ة ق�������وى االس���ت���ك���ب���ار 
ال����ع����امل����ي وم�������ن ي���������دور يف ف���ل���ك���ه���م م�����ن ال����ع����م����اء وال����خ����ون����ة 
وامل��رت��زق��ة وس��ن��ح��رص ب��ك��ل م��ا أوت��ي��ن��ا م��ن ع��زي��م��ة واص����رار 
وقوة للحفاظ عىل مبادئ الثورة اليمنية 21 و26 من 
سبتمرب و14 من اكتوبر وسنظل الدرع الواقي والحصن 
املنيع الذي تتحطم عىل صخرة وعي ابناء الشعب وبأس 
ج���ي���ش���ه ول����ج����ان����ه ال���ش���ع���ب���ي���ة ك�����ل امل����خ����ط����ط����ات وال�����ت�����آم�����رات 

الخارجية..

العميد صبر: بثورتنا املباركة انتصر شعبنا لكرامته وسيادته 
بل انتصر للقضية العربية "القدس"

الــعــمــيــد احلـــمـــزي: 21 سبتمبر ثـــورة إنــقــاذ لشعب ووطـــن وحملت 
مشاعل احلرية واالنعتاق من الهيمنة

العميد مسعود: جسدت الثورة الشعبية التحررية 21سبتمبر اإلرادة 
الشعبية ألبناء اليمن في التحرر من الوصاية والتبعية

العميد الهمداني: 21سبتمبر ثورة مستقلة لم تأت من اخلارج وجاءت 
لسحب بساط الهيمنة والوصاية على اليمن

لقاءات :نبيل السياغي - أحمد طامش

الــــعــــمــــيــــد حـــــــريـــــــش: ثــــورتــــنــــا 
اخلالدة أسقطت كل الرهانات 
وأعـــــــــــــــــــادت لــــشــــعــــبــــنــــا عــــزتــــه 

وحريته واستقالله
21سبتمبر  األبــرقــي:  العميد 
أنهت املشاريع االستعمارية 
وشعبنا اليمني سيمضي قدمًا 
لـــتـــحـــقـــيـــق نـــــصـــــرة مـــشـــروعـــنـــا 

اليمني اخلالص
الـــعـــقـــيـــد احلـــــــقـــــــاري: ثـــورتـــنـــا 
املــبــاركــة شــكــلــت حتــــواًل هــامــًا 
الـــشـــعـــب  وإرادة  حـــــيـــــاة  فــــــي 

اليمني احلر



 www.26september.net   26september.net    26september.net

االثنني   :  13   صفر     1443هـ     |    20   سبتمرب    2021م    |    العدد  2224      |    22  صفحة

وألن ثورة الـ 21 من سبتمرب 2014م جاءت من أجل تعزيز 
قيم الحرية واالســتــقــال والــســيــادة الوطنية عــى كــل اليمن 
جــبــالــه وســـواحـــلـــه وُجــــــزره فــــإن ســيــاديــة وزارة اإلدارة املحلية 
ِجــــم الـــيـــوم عـــى الــواقــع  بــاملــحــافــظــات واملـــديـــريـــات الـــُجـــزريـــة ُتــــ�رَ
السيادية عى الُجزر اليمنية من خال األفكار والسياسات 
واآللــــيــــات والـــــقـــــرارات والــــربامــــج واملـــشـــاريـــع الـــتـــي يــتــم إدراجـــهـــا 
ضــمــن ُخــطــط الـــدولـــة دون تــــردد أو تــأجــيــل أو اســتــبــعــاد رغــم 
مــــا تـــتـــعـــرض لــــه الـــــُجـــــزر الـــيـــمـــنـــيـــة مــــن احــــتــــال وحــــصــــار ُمــطــبــق 
عليها واســتــهــداف ممنهج لــلــصــيــاديــن والــبــنــيــة التحتية فيها 
واملـــــمـــــارســـــاٍت الــــتــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا دول الــــــعــــــدوان يف حـــــق أراضـــيـــهـــا 
وأبنائها ومقدراتها بما ُيجسد األهداف واملبادئ التي جاءت 
مــــن أجـــلـــهـــا هــــــذه الــــــثــــــورة، وانــــطــــاقــــاً مــــن حــــــرص الـــــــــــوزارة عــى 
الــتــعــاطــي مـــع الــتــنــمــيــة املــحــلــيــة لــلــُجــزر الــيــمــنــيــة بــمــا يــســهــم يف 
الــقــضــاء عــى الــروتــن والــبــروقــراطــيــة الــتــي كــانــت ســائــدة من 
تضارب الجهات وتنازع االختصاصات يف التعامل مع قضايا 

التنمية يف الُجزر اليمنية..
فالُجزر اليمنية كنُز اليمن االس�اتيجي وثــروتــه القومية- 
املناطق العذراء التي اليوم هناك من يريد السيطرة والهيمنة 
عــلــيــهــا وعـــــى مـــقـــدراتـــهـــا تــــعــــاين الــــيــــوم جـــمـــلـــة مــــن االشــــكــــاالت 
واملهددات الناجمة عن عدوان قوى التحالف السعو- أمرييك 
الوحيش الهمجي الغاصب، منها: بناء املعسكرات والجرف 
العشوايئ للشعاب املرجانية والتصدير غر املستدام للرثوة 
السمكية ونهب النباتات والطيور النادرة، والذي ُيعد انتهاكاً 
صـــريـــحـــاً وخــــطــــراً لـــلـــســـيـــادة الــيــمــنــيــة واحـــــتـــــااًل فـــجـــاً ملــواقــعــهــا 

االس�اتيجية.

املحـــافظــــات واملـديــريــــات الُجـــزريـــة
أســــــنــــــدت مــــهــــمــــة تـــنـــمـــيـــة الـــــــُجـــــــزر الــــيــــمــــنــــيــــة إىل قـــــطـــــاع تــنــمــيــة 
املحليات بــوزارة اإلدارة املحلية كــإدارة عامة تقوم باإلشراف 
عى السلطة املحلية يف أدائها ملسؤولية تنمية الُجزر اليمنية 
واقـــ�اح ووضــع السياسات والتنسيق عى املستوى املركزي 

مع الجهات الحكومية األخرى ومع املانحن.
تتـواجـــد الُجــزر اليمنيــــة فــي الوحــدات اإلداريـــــة التـــاليـــــة:-

-1 محـافظـــة حجــه:- مـديــريـــة ميـــدي.
-2 محافظـة الحـديـدة:- مديـريـة اللحيــة- مـديـريــة كمـران- 

مديــريــة الُدريهمــي- مديـريــة التحيـتــا- مديـريــة الخوخـــه.
-3 محـافظـــة تعـــز:- مديـريــة بـــاب املنـــدب.

-4 محـافظـــة عــدن:- مديــريـــة خـور مكسـر- مديــريـــة صيـــره- 
مديــريـة املعـا- مديــريــة التــواهـي- مديـريــة البــريـقــــة.

-5 محــافظـــة شبــــوه:- مديــريــــة رضــــــوم.
-6 محــافظـــــة أرخبيــــــل سقطـــــرى:- مديـــريـــــة حـديـبــــو- مديــريـــــة 

قلنسيــــــة.
علـى الصعيـــد املـركـزي 

لعـــات التنميـــة املحليــــة فـي  جهـــود مـؤسسيـــة مـواكبـة لتطرَّ
ــــــــة تــمــثــل قـــضـــايـــا الــــُجــــزر الــيــمــنــيــة أهـــــم وأصـــعـــب  ـــ ـــزر الــيــمــنــيـــ الـــُجــــ
التحديات التنموية التي لم يعد باإلمكان معالجتها إال من 
خـــال إدارة محلية متكاملة لــهــذا الــقــطــاع لتنسيق الجهود 
بـــن املــجــالــس املــحــلــيــة لــلــجــزر الــيــمــنــيــة والــهــيــئــات واملــؤســســات 
ذات العاقة وعى املستوين املركزي واملحيل، فأغلب الجزر 
اليمنية عــبــارة عــن أراٍض مــ�امــيــة األطـــــراف تــنــدرج إداريـــــاً إىل 
املديرية املقابلة لها يف الساحل اليمني ومنها ما هي مديرية 
مــــثــــل جــــــزيــــــرة كــــــمــــــران ومــــنــــهــــا مــــــا أصـــــبـــــح مــــحــــافــــظــــة كـــأرخـــبـــيـــل 
سقطرى، وتمتلك كــل وحــدة إداريـــة سلطتها التي اُنتخبت 

محلياً..
إن وجود آلية واضحة ومرنة لتنمية الجزر اليمنية له أهمية 
يف توحيد البناء التنموي والقطاعي ولربط كل الشركاء يف 
تنمية الجزر اليمنية كالقطاعات الحكومية والقطاع الخاص 
واملنظمات الدولية حتى يساهم كٌل بدوره يف إنماء الحراك 

التنموي مع أهمية تشجيع االستثمار يف الجزر اليمنية..
وبـــعـــد قــــرابــــة عــــــاٍم مــــن الـــعـــمـــل الـــحـــثـــيـــث واملـــمـــنـــهـــج ويف ظــل 
تــغــراٍت كــبــرة يف وضـــع الــبــلــد والـــُجـــزر اليمنية خــاصــًة وأثــنــاء 
ف�ة مثقلة باألزمات االقتصادية انتهجت وزارة اإلدارة املحلية 
العمل املؤسيس يف هذا املجال باعتبارها الوزارة املعنية برعاية 
ودعـــم السلطة املحلية إيــمــانــاً منها بأهمية تنسيق وتوحيد 
الجهود والربامج التنموية من قّبل جميع الوزراء يف الدولة، 
ودعـــــــا بـــهـــا إىل الـــتـــفـــكـــر جــــديــــاً بــــوضــــع آلــــيــــة مـــؤســـســـيـــة لــتــعــزيــز 
ودعم الُجزر اليمنية وتنسيق برامج تنميتها والدور التنموي 
للسلطة املحلية ورفعها إىل رئاسة مجلس الوزراء ملناقشتها 
وإقــرارهــا، حيث وافــقــت الحكومة بتاريخ 2/9/2020م عى 
اآللـــــيـــــة املـــؤســـســـيـــة لــتــنــمــيــة الـــــُجـــــزر الـــيـــمـــنـــيـــة كـــشـــكـــٍل تــشــريــعــي 
وتـــدبـــر مــوضــوعــي يــهــدف إىل تــطــويــر الــعــمــل وتــقــديــم الــدعــم 
الـــتـــام لــلــُجــزر الــيــمــنــيــة كـــافـــة، بــحــيــث تـــشـــارك جــمــيــع الــجــهــات 
املركزية واملحلية بحسب اختصاصاتها يف مشاريع ونشاطات 
عامة وتخصصية وُيشرف عى تنفيذها محافظو املحافظات 
الــُجــزريــة ومــــدراء عــمــوم املــديــريــات الــُجــزريــة، ونــتــج عــن ذلــك 
الخروج بقرار مجلس الوزراء رقم )43( لعام 2020م بشأن 
تعزيز ودعـــم الــُجــزر اليمنية وتنسيق بــرامــج تنميتها والـــدور 
الـــتـــنـــمـــوي لــلــســلــطــة املـــحـــلـــيـــة كــــقــــرار تـــنـــفـــيـــذي مــــشــــ�ك وُمــــلــــزم 
الــتــنــفــيــذ يــشــتــمــل عـــى أهــــم وأبــــــرز األنـــشـــطـــة واملــــهــــام كــمــرحــلــة 
أوىل وتــشــكــيــل املــجــلــس األعــــى لــدعــم الـــُجـــزر الــيــمــنــيــة وإعــــداد 
اس�اتيجية شاملة ملا بعد ذلك.. أُنجزت تلك الوثيقة الوطنية 
بــكــل مـــا تــحــمــلــه مـــن مــــؤشــــرات وعــــامــــات تــــدل عـــى قــــوة هــذا 
لعات  البلد وقدرته عى تخطي املحن واألزمات ومواكبة التطرَّ

وتحقيقاً ألهداف ثورة الشعب املجيدة الـ21 من سبتمرب.
احتيـــاجــات الُجــزر 

طبقاً لآللية املؤسسية لتنمية الُجزر اليمنية وقرار مجلس 

الــــــــــــــــوزراء املــــتــــمــــخــــض عــــنــــهــــا فــــــــإن جــــمــــيــــع األجـــــــهـــــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة 
)بمختلف مسمياتها( أدوارهــا متكاملة ومتناسقة يف تنفيذ 
هذا القرار باعتبار أنه مسار تنموي ُيحدد املسؤوليات واألدوار 
والــــــواجــــــبــــــات وفــــــقــــــاً لـــلـــمـــتـــطـــلـــبـــات الــــتــــنــــمــــويــــة املـــخـــتـــلـــفـــة ووفـــــقـــــاً 

للخصوصية اليمنية للُجزر وضرورة تنميتها..
كما أن وزارة اإلدارة املحلية كجهة معنية بمتابعة تنفيذ 
هــذه اآللــيــة املؤسسية والــقــرار املنبثق منها أوجـــدت تصورات 
للمشاريع املراد تمويلها وتنفيذها عى هيئة مق�حات توضح 
االحتياجات التنموية املُلحة بمواقعها وأهدافها وتكاليفها 
التقديرية ورفعتها إىل املجلس األعى إلدارة وتنسيق الشؤون 
اإلنـــــســـــانـــــيـــــة مــــــن أجــــــــل تـــســـهـــيـــل ومــــتــــابــــعــــة تــــمــــويــــل مــــقــــ�حــــات 
ـــــل املـــجـــلـــس إىل املـــنـــظـــمـــات  مـــشـــاريـــعـــهـــا وتــــــم الـــتـــعـــمـــيـــم مـــــن قـــــبرَّ
الدولية وحثها عى تمويل مق�حات مشاريع الُجزر اليمنية، 
باإلضافة إىل إعداد وتجهيز خطة تنموية تفصيلية بناًء عى 
توجيهات معايل األخ الدكتور/ حسن عبدالله مقبويل- نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية اق�حنا فيها أدوار 
ومسؤوليات الجهات الرئيسية ذات العاقة بتنفيذ القرار 
وكــــــــذا أدوار الــــجــــهــــات املــــشــــاركــــة يف تـــنـــفـــيـــذ الــــــقــــــرار، وحــــــددت 
األنشطة وزمن تنفيذها وتم التعميم بها عى كل الجهات.

علـى الصعيـــد املحلــي
تطـويـــر نمـــاذج السلطـة املحليـــة للـوحـدات اإلداريـــة الُجـزريـــة 
ـــــة تـــنـــفـــيـــذاً لــــقــــرار مــجــلــس  ـــ ــــــــة الــــُجـــــــــزر الــيــمــنــيـــ ـــــا يــخـــــص تــنــمــيـــ فــيــمـــ
الــــــوزراء رقـــم )43( لــعــام 2020م بــشــأن تــعــزيــز ودعــــم الــُجــزر 
الــيــمــنــيــة وتــنــســيــق بـــرامـــج تنميتها والـــــدور الــتــنــمــوي للسلطة 
املحلية يف الفقرة )1/د( قامت الوزارة بإعداد دراسة وتطوير 
ـــــة تـــهـــدف لتنميـــة  ـــ ـــــــة الــُجـــــزريـــ ــــ ـــــاذج عــمــل لـــلـــوحـــــــدات اإلداريــــ ـــ نــمـــ
ـــــة ومـــــن ثــــــمرَّ قـــامـــت الــــــــــوزارة بــتــعــمــيــم الــــدراســــة  ـــ الــــُجـــــــــزر الــيــمــنــيـــ
والـــــنـــــمـــــاذج عـــــى املــــحــــافــــظــــات الـــــُجـــــزريـــــة واألجــــــهــــــزة الــتــنــفــيــذيــة 
إلعـــــــداد بــــرامــــج الـــعـــمـــل الـــخـــاصـــة بــتــعــزيــز ودعــــــم الــــُجــــزر الــتــي 
تــــقــــع يف نــــطــــاق املــــحــــافــــظــــة وفـــــقـــــاً لــــلــــنــــمــــاذج والــــــــــذي نــــأمــــل مــن 
محافظي املــحــافــظــات الــُجــزريــة وهـــم: محافظي محافظات 
)حـــجـــه- الـــحـــديـــدة- تـــعـــز- عـــــدن- شـــبـــوه- أرخـــبـــيـــل ســقــطــرى( 

تعزيز توجهات الــقــيــادة الــثــوريــة واملجلس السيايس األعــى 
وحــكــومــة اإلنـــقـــاذ الــوطــنــي لــدعــم الـــُجـــزر الــيــمــنــيــة كــافــة دون 
استبعاد أو تسويف، والتفاعل واالهــتــمــام وســرعــة مــوافــاة 
الــــــوزارة بــذلــك مــع تــقــريــر عــن مــســتــوى الــتــنــفــيــذ والــصــعــوبــات 
التي قد تنشأ أثناء عملية التنفيذ واملق�حات الازمة بشأنها 
وذلك خال مدة أقصاها 30 سبتمرب 2021م حتى نستطيع 
التجهيز واإلعداد اللوجستي من اآلن للمصفوفات والُخطط 
االس�اتيجية التي ُتلبي احتياجات الُجزر يف شتى املجاالت 
وبالتعاون والشراكة مع الجهات املركزية كًا فيما يخصه 
لتشهد الُجزر اليمنية تخطيطاً ودعماً ُمنسقاً لتحقيق نتائج 
مــلــمــوســة والــتــغــلــب عـــى املــصــاعــب والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
تنميتها حتى تتعزز األجواء واملقومات الازمة لتقديم وتنفيذ 

مشاريع التنمية املحلية.
علـى الصعيـــد امليـدانـــي

- ُيــــعــــد ضـــعـــف الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة يف مـــعـــظـــم الـــــُجـــــزر الــيــمــنــيــة 
معوقاً كبراً أمام تلبية احتياجات السكان وإيصال املشاريع 

والخدمات.
- زادت املــــخــــاطــــر الــــنــــاتــــجــــة عــــــن الـــــــعـــــــدوان والـــــحـــــصـــــار وعــــن 
مــــمــــارســــات دول الــــــعــــــدوان بــــاحــــتــــال بـــعـــض الـــــُجـــــزر الــيــمــنــيــة 

والسطو عى مكنوناتها ومقدراتها والعبث فيها.
- أدت جـــــرائـــــم الـــــــعـــــــدوان وخــــــاصــــــًة اســـــتـــــهـــــداف الـــصـــيـــاديـــن 
وتـــدمـــر قــواربــهــم إىل وقـــف الــنــشــاط الــتــنــمــوي والــتــأثــر سلباً 

عى االستثمار فيها.
خطـــوات العمـل القــادمـة

ضمـن خطـة املـرحلـة الثــانيـة مـن الرؤيــة الـوطنيــة
- وضع اس�اتيجية لتنمية الُجزر اليمنية.

- متابعة تسير وتنسيق اآللية املؤسسية املُقرة وقرار دعم 
وتـــعـــزيـــز الــــُجــــزر واســـتـــكـــمـــال الـــســـيـــاســـات الــتــشــريــعــيــة املــقــ�ح 

اعتمادها دعماً للُجزر اليمنية.
- التحضر لورشة عمل أو لقاء مع املجلس األعى إلدارة 
وتنسيق الشؤون اإلنسانية من أجل بحث وتمويل الُخطط 

التنموية  واملشاريع املق�حة للُجزر اليمنية.
- إعداد أطلس الُجزر اليمنية وتبادل املعلومات واألبحاث 

والتقارير والدراسات ودعم الباحثن.
- إعداد دراسة شاملة عن جزيرة كمران.

- إشراك القطاع الخاص يف عملية تنمية الُجزر اليمنية.

مفهـــوم خـــاطــئ
إن املــفــهــوم لــدى البعض حــالــيــاً هــو أن مهمة تنمية الــُجــزر 
الــيــمــنــيــة تــكــاد تــكــون مــنــعــدمــة أو هـــي مــغــامــرة بــســبــب وقـــوع 
أغلب الُجزر اليمنية تحت الوصاية واالحتال لقوى العدوان 
فهذا املفهوم خاطئ فهو قول االنتهازين املحبطن لإلنجازات 
املــعــيــقــن لــلــطــمــوحــات املـــنـــهـــزمـــن مــــن الــــداخــــل وبـــالـــتـــايل هـــذا 
األمــــر يــنــطــبــق عـــى مــرتــزقــة الــــعــــدوان وأذنــــابــــه، ونـــقـــول لــهــم: 
هــنــاك اهــتــمــام خـــاص مــن قــائــد الــثــورة الــســيــد/ عــبــداملــلــك بــدر 
الدين الحويث- حفظه الله بالُجزر اليمنية وحماية أبناءها 
وضرورة تحريرها من قوى العدوان واملحتلن الُجدد يظهر 
مـــــن خــــــال خـــطـــابـــاتـــه بـــــن الـــفـــيـــنـــة واألخــــــــــــرى، كـــمـــا أن هـــنـــاك 
اهــتــمــامــات رئــاســيــة وحــكــومــيــة تــظــهــر مـــن خـــال الــتــوجــيــهــات 
التي نلمسها منهم من خال السياسات والقرارات الداعمة 
والتجهيز للُخطط الواضحة ونشر البيانات املُدينة ملا يحصل 
للُجزر اليمنية وأبنائها من ممارسات واحتال وحصار ُمطبق 
وإيصالها إىل املجتمع الدويل والعالم، باملقابل نقول لهم: 
مــــا هــــي اهـــتـــمـــامـــات الــــطــــرف اآلخــــــر بــــالــــُجــــزر الــيــمــنــيــة الـــواقـــعـــة 
تــحــت سيطرتهم ومـــا يحصل ألبــنــائــهــا وســكــانــهــا مــن تشريد 
وممارساٍت عبثية وملقدراتها من نهٍب وسطو وتدمر.. فهم 
ال يـــؤمـــنـــون بــأهــمــيــة مـــا يــجــب الـــقـــيـــام بـــه تـــجـــاه بــلــدهــم بــرمــتــه 
نــاهــيــك عـــن مـــا ُيــعــتــمــل يف الــــُجــــزر الــيــمــنــيــة وعـــــدم اهــتــمــامــهــم 
بـــــأبـــــنـــــائـــــهـــــا ومـــــنـــــاطـــــقـــــهـــــا وبــــيــــئــــتــــهــــا بـــــــل صـــــــارفـــــــن االهـــــــتـــــــمـــــــام عـــن 
واجباتهم تجاهها ألن اهتماماتهم منصرفة إىل أمور أخرى 
يعلمها الجميع، وهذا املسلك ليس سوى انعكاس لإلدارة 
الحكومية الفاشلة والــقــصــور الــواضــح ملــا ُيسمى بالشرعية 
والعجز عن إعــادة أيــاً من الــُجــزر املحتلة من قبرَّل أسيادهم 
مــن األمــريــكــان محتيل الــســواحــل والــُجــزر اليمنية وأدواتــهــم 
يف املنطقة آل سعود وآٍل نهيان، أو حتى بالشجب واإلدانة 
ال يــــقــــدرون!.. وتــنــحــصــر مــهــامــهــم غــالــبــاً يف الــتــســهــيــل القبيح 

للمحتل..

النـزوع الهمجــي للعـدوان 
الــــنــــزوع الــهــمــجــي لـــلـــعـــدوان وبــســلــســلــة جـــرائـــمـــه الــوحــشــيــة 
ــشــت والــبرَــضــيــع واحتاله  عــى كــمــران وُحــنــيــش وُعــكــبــان والــفرَ
وهـــيـــمـــنـــتـــه عـــــى ســـقـــطـــرى ومـــــيـــــون هـــــو لـــلـــحـــصـــول عـــــى نــتــائــج 
قــد تــؤمــن لــه انــتــصــارات ولـــو جــزئــيــة، لكنها ال ولـــن تــغــّر من 
وق فيها اليمنيون طيلة سبع سنوات  معادلة الردع التي تفرَ
من العدوان وهو موقف ال رجعة عنه يف التحرير والسيادة 
واالستقال با انتقاص أو تنازل عن ذلــك الحق قيد أنملة 
وأن الرهان عى معركة كسر اإلرادات قد فات، فثمة شعب 
قـــد حــــدد خـــيـــاراتـــه يف الـــحـــريـــة واالنـــعـــتـــاق مـــن قــــوى الــوصــايــة 

وامليض إىل ُصنع تاريخ ليمٍن جديد قوي منتصر.. 
أخيــــراً

نقول: إن املسؤولن الجديرين بالدفاع عن اليمن وأرضه 
وعــــرضــــه وحـــمـــايـــة جــمــيــع أبـــنـــائـــه مـــســـتـــمـــرون يف الـــ�كـــيـــز عــى 
هدف استقال اليمن بأرضه وجباله وسواحله وجزره وطرد 
ــدد وإزالـــة العماء واملــرتــزقــة وتغير  املعتدين واملحتلن الــجُ

املسار التنموي واملعييش إىل األفضل.

# مدير عام تنمية الجزر بوزارة االدارة املحلية

أكــــد املــنــاضــل احـــمـــد حــســن غــــوث الـــديـــن عــضــو منظمة 
مـــنـــاضـــيل الــــثــــورة الــيــمــنــيــة رئـــيـــس فـــــرع املــنــظــمــة بــمــحــافــظــة 
املحويت، أن ثورة 21 سبتمرب املجيدة هي امتداد لنضال 
شعبنا يف طريق التحرر ونيل السيادة الوطنية، والقرار 

السيادي بعيداً عن التدخل والوصاية الخارجية.
وأشــــــــار غـــــوث الـــــديـــــن  إىل أن  ثــــــورة 26 ســـبـــتـــمـــرب، وثـــــورة 
14 أكــتــوبــر، وثـــــورة 21 ســبــتــمــرب، ثـــــورات شــعــبــيــة انطلقت 
بــــإرادات يمنية لتحقيق تطلعات شعبنا وآمــالــه، ثــورات 
تـــنـــشـــد الـــقـــيـــم اإلنـــســـانـــيـــة وقــــيــــم الـــحـــريـــة والــــتــــحــــرر مــــن كــل 
أشكال االرتهان، كما أنها ثورات تنشد التنمية والنهوض 
بــواقــع املجتمع اليمني يف مختلف الــجــوانــب االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.
أوضح عضو منظمة مناضيل الثورة أن ما شهدته الثورة 
األم 26 سبتمرب، من أحــداث ومنعطفات منذ انطاقها 
يف العام 1962م عى يد ضباط الجيش األحرار وبجانبهم 
كل فئات الشعب، وكذا مؤامرة  آل سعود حينها لوأد 
الثورة يف مهدها بحجة إعادة النظام األمامي،  هي نفسها 
املــــؤامــــرة والـــــعـــــدوان الـــــذي تـــقـــوده مــمــلــكــة الـــشـــر ضـــد يمن 

اإليمان والحكمة باعذار الشرعية املزعومة.
وتــطــرق املناضل غــوث الــديــن إىل أنــه وكما انتصر أحــرار 
ثــــــورة 26 ســبــتــمــرب وتـــمـــكـــنـــوا مــــن فــــك الـــحـــصـــار عــــى مــديــنــة 
صنعاء )حصار السبعن يوماً( سينتصر شعبنا اليوم يف 
ظل قيادته الثورية والسياسية، وبسالة أبطاله األفــذاذ 
مــن أبــنــاء الجيش والــلــجــان الشعبية عــى قــوى الــعــدوان 
ومرتزقتهم، وسيزول الحصار الجائر والعدوان الظالم، 
لــيــدخــل الــيــمــن آفـــاق مــرحــلــة جــديــدة مــن الــعــزة والــكــرامــة 

والنهوض.
وكشف رئيس فرع منظمة مناضيل الثورة يف املحويت، 
أن هــنــاك خــطــوات تصحيحية يــتــدارســهــا كــل مــن أعــضــاء 
مـــنـــظـــمـــة مـــنـــاضـــيل الــــــثــــــورة واملـــلـــتـــقـــى الـــعـــســـكـــري لـــــثـــــورة 21 
سبتمرب، سيتمخض عنها يف األيــــام املقبلة دمـــج امللتقى 
رسمياً مع املنظمة يف كيان وطني واحد يعرب عن واحدية 
الثورات اليمنية واألهداف النبيلة التي قامت من أجلها.

واختتم غــوث الدين تصريحه  بتهنئة نضالية للقيادة 
الـــثـــوريـــة مــمــثــلــة بــالــســيــد املــجــاهــد عــبــداملــلــك بـــن بــــدر الــديــن 
الـــــحـــــويث، ولـــلـــقـــيـــادة الـــســـيـــاســـيـــة رئـــيـــس وأعـــــضـــــاء املــجــلــس 

الــــــســــــيــــــايس األعــــــــــــــى، وقــــــــيــــــــادة وأعــــــــضــــــــاء حـــــكـــــومـــــة اإلنــــــقــــــاذ 
الــــوطــــنــــي، ولــــكــــل أبـــــنـــــاء شـــعـــبـــنـــا الـــيـــمـــنـــي وجـــيـــشـــه ولـــجـــانـــه 
الـــشـــعـــبـــيـــة، بــمــنــاســبــة أعــــيــــاد الــــثــــورة الـــيـــمـــنـــيـــة.. مــتــمــنــيــاً أن 
يــتــحــقــق لــشــعــبــنــا يف الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل مــــا يــصــبــو إلـــيـــه مــن 
الــــعــــزة والــــكــــرامــــة وتـــحـــريـــر كــــل شــــرب مــــن أرض الــــوطــــن مــن 
دنــــس املــعــتــديــن واملــحــتــلــن، وأن يــحــتــفــي الــيــمــنــيــون بــهــذه 
املناسبات الوطنية بعزيمة وعظمة االنتصارات العسكرية 
الكبرة التي يحققها األبطال يف مختلف جبهات املواجهة 

والثبات.

أحيت جامعة "الرازي" بصنعاء بالتعاون مع مركز "بلسم الحياة" و 
مركز "عوايف" للعاج الطبيعي اليوم العاملي للعاج الطبيعي، بالتزامن 
مع االحتفال بالعيد السابع لثورة 21 سبتمرب املجيدة، بحضور رئيس 
مجلس أمــنــاء الجامعة الــدكــتــور طـــارق عــيل النهمي ورئــيــس الجامعة 
الدكتور خليل الوجيه، ومــديــرة مركزي بلسم الحياة وعــوايف للعاج 

الطبيعي االستاذة امان عبدالقادر املغلس .
ويف الفعالية الــتــوعــويــة الــتــي حــضــرهــا ممثلو كــل مــن مــركــز األطـــراف 
للعاج الطبيعي الدكتور احمد السقاف ، وجمعية التحدي الدكتور 
خالد السفياين، ورئيس قسم العاج الطبيعي باملعهد العايل للعلوم 
الــصــحــيــة الـــدكـــتـــورة امــــة الـــــويف الـــكـــحـــاين، والــجــمــعــيــة الــيــمــنــيــة لــلــعــاج 
الطبيعي الدكتور ماجد املنيفي، ونقابة املعالجن الفيزيائين الدكتور 
أبــوالــفــضــل املــنــتــصــر ، و مـــن مــســتــشــفــى جــامــعــه الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
الــدكــتــورة  أمــاين حمنه، وبمشاركة طــاب قسم الــعــاج الطبيعي من 

مختلف املستويات .
ألقى رئيس الجامعة كلمة عرب فيها عن سعادته يف إحياء الجامعة 
لــــهــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة ومــــعــــهــــا شــــركــــائــــهــــا مـــــن الــــجــــامــــعــــات واملـــــعـــــاهـــــد واملـــــراكـــــز 
والـــجـــمـــعـــيـــات واألخــــصــــائــــيــــن يف مــــجــــال الــــعــــاج الـــطـــبـــيـــعـــي  و الـــفـــيـــزيـــايئ 
وتجسيدا لعاقة التكامل والتنسيق والــتــعــاون للنهوض باملجتمع يف 
مختلف املجاالت.. وأوضح الوجيه أهمية املناسبة العاملية يف نشر الوعي 
بــن املــواطــنــن بــأهــمــيــة الــعــاج الطبيعي )الــفــيــزيــايئ( والــتــأهــيــل النفيس 

وتحسن الخدمات الطبية.. الفتاً إىل الدور االجتماعي والتثقيفي املنوط 
بالجامعة للتوعية بتخصص العاج الطبيعي والصحة العامة.. ونوه 
بأهمية قسم العاج الطبيعي يف جامعة الرازي ورفده لسوق العمل 
بعدد من الخريجن لدفعات متعددة.. مشراً إىل الطلب املتزايد عى 
التخصص يف السنوات األخرة يف إطار السعي إليجاد الخدمات الطبية 
النوعية لخدمة املرىض  خاصة مع تزايد الحاالت التي تحتاج لهذا النوع 
من العاج يف ظل استمرار العدوان وتزايد املتضررين منها ، والتأهيل 
املستمر للمرىض املتعافن من كورونا بعد اإلصابة بالفروس، إىل جانب 
استخدامها للمرىض عقب العمليات الكربى الخاصة باملخ واألعصاب 

والعظام وغرها، وللمرىض املصابن بالجلطات والشلل.
مــن جــانــبــهــا أشــــارت مــديــر مــركــز بلسم الــحــيــاة و مــركــز عـــوايف للعاج 
الـــطـــبـــيـــعـــي إىل أن إحــــــيــــــاء املــــنــــاســــبــــة يـــمـــثـــل فـــــرصـــــة لــــلــــمــــراكــــز املـــتـــخـــصـــصـــة 
واملــعــاهــد وأخــصــائــيــي الــعــاج الطبيعي يف الــيــمــن لــرفــع مــســتــوى الــوعــي 
حــول املساهمة الحاسمة التي تقدمها مهنتهم يف الحفاظ عــى حياة 
الناس بشكل جيد ومتحرك ومستقل. ودور العاج الطبيعي والتأهييل 
وأثره اإليجابي عى املرىض املتعافن من كورونا بعد اإلصابة بالفروس.

ويف ختام الفعالية تم تكريم شركاء الجامعة يف الفعالية واملشاركن 
يف مقدمتهم  مــركــزي بلسم الــحــيــاة وعـــوايف للعاج الطبيعي واملــراكــز 
واملــســتــشــفــيــات واملـــعـــاهـــد والــلــجــنــة الــتــنــظــيــمــيــة مـــن طــــاب قــســم الــعــاج 

الطبيعي.

الثورة الشعبية مستمرة والعنفوان الجماهري أقوى يف كل بقاع اليمن الحبيبة، واألهداف املُحقة ت�سخ، وعوامُل النصر تتضح 
لثورة الـ 21 من سبتمرب املجيدة، الثورة التي فرضت نفسها وشقت طريقها بكل قوة رغم الصعاب واألخطار بمجاهديها األبطال 
وبمشروعها القرآين وبقيادتها الحكيمة ممثلة بالسيد/ عبدامللك بدرالدين الحويث مازالت تتصدى ومنُذ سبع سنوات ألعتى قوى 
استكباراتية طاغوتية يف العصر الحديث )أمريكا وبريطانيا وآل سعود وآل نهيان(، وها هي اليوم تواصل مسارها ولم تستسلم ألعدائها 
( يمانية الُصنع وتسعى إىل تحقيق الحريِة واالستقال ودفن مشاريع  وبأقىس الظروف تواجه وتصنع املتغرات واملفاجآت )بالستي وُمسررَّ

الوصايِة واالستعمار..

المناضل احمد  غوث الدين لـ "                                                                          " :بعـد سبـع سنـــوات مـن ثـورة الـ21 مـن سبتمبـر المجيـــدة

بالتزامن مع احتفاالت شعبنا بذكرى ثورة 21 سبتمبر المجيدة

الُجـزر اليمنيـــة..
جهـــود مواكبـة رغم العدوان

ثورة 21 سبتمبر هي امتداد 
لنضال شعبنا في طريق التحرر 

ونيل السيادة الوطنية

جامعة الرازي تحيي اليوم العلمي للعالج الطبيعي

تعزيز  أجل  من  جاءت  الثورة 
ــال  ــق ــت ــة واالس ــري ــح قــيــم ال

والسيادة الوطنية 

ـــًا  دمـــــج املــلــتــقــى  ـــب ـــري ق
منظمة  ــع  م الــعــســكــري 
كيان  يف  الــثــورة  مناضلي 
واحدية  عــن  معرب  ــي  وط

الثورات اليمنية

ومرنة  واضــحــة  آلــيــة  وجـــود 
مهم  اليمنية  الجزر  لتنمية 
التنموي  الــبــنــاء  تــوحــيــد  يف 

والقطاعي 
على  الــعــدوان  جرائم  تعدد 
ــران وُحــنــيــش وُعــكــبــان  ــم ك
باالضافة  والَبضيع  والَفشت 

إىل احتال سقطرى وميون

يف  التحتية  البنية  ضــعــف 
معوق  اليمنية  الُجزر  معظم 
أمام تلبية احتياجات الساكن 

وإيصال املشاريع والخدمات

 21سبتمبر الثورة التي فرضت نفسها وشقت طريقها بكل قوة

متابعات17

تعلن محكمة املنطقة العسكرية املركزية للمتهمن يف القضية الجزائية رقم 24 - لعام 1442ه   
بوقائع االنضمام وتسهيل دخول العدو اىل اقليم الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات 
ووقائع أخرى وان عى املتهمن املذكورين تالياً الحضور يف املوعد املحدد مالم سوف تسر 

املحكمة يف إجراءات نظر القضية باعتبارهم فارين من وجه العدالة وهم:-

1 - لواء -أحمد صالح يحيي أبو حاتم     
2 -عميدركن - حيدر أحمد حسن محفل 
-3عميدركن - خالد حسني عيل اليميني 
4 -عميدركن - محمد عيل أحمد العمري

5 -عميدركن-محسن محمد مبارك الحرميل 
6 -عميدركن-محمد أحمد صالح الحاضري 

7 -عميدركن -موفق محمد عبدالله منصر 
8 -عميد -أحمد حميد محسن مرح 

9 -عميد - جمال غالب أحمد الشمريي 
10 -عميد -خالد عبدالله عيل النيس

11 -عميد -صادق عبدالله املخاليف 
12 - عميد- صالح أحمد لقصم الحاريث

 13 - عميد -محمد هادي ضبعة العمليس 
14 -عميد - ياسر حسن عيل العابد 

15 -عميد - يحيي عيل سعيد حنشل 

16 -عميد - طه شمسان أحمد املعمري 
17 -عميد - محسن محمد حسني الداعري 
18 -عميد - محمد سالم عبدالله الخوالين 

19 -عميد - محمد صالح عبدالرب الغنيمي 
20 -عميد- صالح يحيي ناصر القطيبي 
21 -عميد - عبدالله عبدالرحيم غيالن 

22 -عميد - عيل سالم بن عوض الحاريث 
23 -عميد - محمد حربان مانع الوادعي 

24 -عميد - محمد عبدالله محمد  وهان 
25 -عقيد - محمد عزي الدروبي 

26 -عقيد -  نبيل محمود مفتاح إسكندر 
27 -عقيد - حسن فتيني فضل 

28 -عقيد - محمد سلمان مجاهد 
29 -عقيد - مجاهد قائد حزام الغلييس  

30 -عقيد - مساعد عزام الحاريث

ثامر محمد عبدالله العاصمي #

خاص: عبدالحميدالحجازي

إعالن بالحضور



يف السنوات األوىل من العدوان والحرب العبثية التي شنتها 
ال�����ري�����اض وأب����وظ����ب����ي ع����ى ال���ي���م���ن ك����ل ال���ي���م���ن ك������ان اس���ت���ئ���س���ادا 
طاغياً.. فقد غطت فضاءات اليمن وسمائها أسراب وأسراب 
من الطائرات العدوانية.. منها ال�f15 وال�f16 وال�f18 والرافال 

الفرنسية والربيطانية وووو...الخ
ع���م���ل���ت ق�����ي�����ادة ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان ع�����ى أن ت���ض���م���ن ال���س���ي���ادة 
ال����ك����ام����ل����ة ل�������اج�������واء وال�����س�����ي�����ط�����رة ال������ج������وي������ة.. واس�����ت�����ط�����اع�����ت أن 
تمارس عنجهيتها املريضة يف التسيد الجوي فكان الطيارون 

يستسهلون االقاع والهبوط والطريان بإريحية عجيبة.. 
وب�����ال�����غ امل����ع����ت����دون يف ال����ت����ش����دق ويف ال����خ����ي����اء ويف االس���ت���ك���ب���ار 
ال��ع��ج��ي��ب ع��ى ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي.. ويف امل��ق��اب��ل ك��ان��ت ال��ق��ي��ادة 
ال���س���ي���اس���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة يف ص���ن���ع���اء ت���س���اب���ق ال�����زم�����ن ل��ك��س��ر 
ت���ل���ك امل���ع���ادل���ة امل���ع���ك���وس���ة وت���ل���ك ال��ع��ن��ج��ه��ي��ة االج���ن���ب���ي���ة.. ول���م 
تمر أش��ه��ر ق��ائ��ل حتى دخ��ل��ت منظومة ال��ص��واري��خ اليمنية 
حقل امل��واج��ه��ة.. وب���دءاً م��ن امل��دى التكتييك وامل���دى املتوسط 
ك��ان��ت ال��ص��واري��خ ال��ي��م��ن��ي��ة ت��ف��رض وج���وده���ا.. وح��ي��ن��ه��ا ب��دأت 
ق����ي����ادة ال�����ع�����دوان ت��س��ت��ش��ع��ر ح��ق��ي��ق��ة امل���خ���اط���ر ال���ت���ي ت��ن��ت��ظ��ره��ا 
وحاولت جهدها ان تضع حداً للتهديدات املرعبة للمنظومة 
ال������ص������اروخ������ي������ة ال����ي����م����ن����ي����ة ال����������واع����������دة وامل������ت������واض������ع������ة يف ب������داي������ات 

االنطاقة..
وما هي إال مرحلة حتى حقق املهندسون اليمنيون وااليادي 
ال��ص��ن��اع��ي��ة يف ال��ي��م��ن ن��ق��ات م��ه��م��ة يف ال��ع��م��ل ال���ص���اروخ���ي.. 

ووص�������ل االن�����ج�����از م����راح����ل م���ت���ق���دم���ة.. ح���ت���ى وص������ل ال��ي��م��ن��ي��ون 
إىل االن����ج����از ال��ح��ق��ي��ق��ي ل���ل���ص���واري���خ ال��ب��ال��ي��س��ت��ي��ة ب��ع��ي��دة امل���دى 
ويف ال����ب����داي����ات األوىل ت���ع���ام���ل ال����ع����دو ال����س����ع����ودي ب���ك���ث���ري م��ن 
االس��ت��خ��ف��اف وك����ان ي��ت��ع��م��د أن ي��ط��ل��ق ع���ى ال���ص���واري���خ األوىل 
"مقذوفات حوثية" يف أسلوب اعامي اشبه بحرب نفسية 
حتى ال يضع بااًل للتطور التقني والساحي الكبري للصواريخ 
الباليستية اليمنية.. ووص��ل��ت املكابرة عند ق��ي��ادة ال��ع��دوان 
حتى تمكنت الصواريخ اليمنية من دك منشآت اقتصادية 
ومنشآت اسرتاتيجية سعودية وعربت الصواريخ من جنوب 
حتى شمال وحتى شرق اململكة يف سواحل الخليج حينها 
ف���ق���ط ش����ع����رت ال����ق����ي����ادة ال����ع����دوان����ي����ة ال����س����ع����ودي����ة ب���اض���ط���راب 

ح��ق��ي��ق��ي وب�����دأ االض����ط����راب ي��ظ��ه��ر يف ال��ت��ص��ري��ح��ات االع��ام��ي��ة 
املتناقضة.. وتحولت املقذوفات اليمنية إىل مسمى صواريخ 
وارت���ف���ع���ت ال���ش���ك���وى ال���س���ع���ودي���ة ل��ت��ص��ل إىل م��ج��ل��س االم����ن 
م��ن امل��ق��ذوف��ات اليمنية ال��ت��ي ام��ت��دت ب��األث��ر وال��ض��رر والتأثري 
التدمريي إىل مطارات اململكة الشيطانية يف وسطها وشرقها 
وغربها.. بل امتد الضرر من املقذوفات اليمنية إىل "ارامكو" 

وتعطلت عجلة االنتاجية من الطاقة الدولية..
حتى إن مندوب الرياض يف االمم املتحدة أكرث من مرة كان 
ي��زب��د وي��رع��د وي��ه��دد أن ال��ط��اق��ة وام���دادات���ه���ا ق��د ت��أث��رت ج��راء 
ت����ع����رض امل���م���ل���ك���ة ل�����واب�����ل م�����ن "امل�����ق�����ذوف�����ات ال����ي����م����ن����ي����ة".. وم���م���ا 
زاد ال��س��خ��ري��ة أن رت����ب امل��خ��ت��ص��ون ال��ع��س��ك��ري��ون يف ال��ري��اض 

معرضا لبقايا ال��ص��واري��خ الباليستية اليمنية ال��ت��ي تحولت 
إىل م����ع����رض ش����ه����ده����ا ع����س����ك����ري����ون ام����ري����ك����ي����ون وب���ري���ط���ان���ي���ون 
.. وت����ح����ول����ت ت���ل���ك امل�����ع�����ارض إىل "اش�����ب�����ه ب����م����ن����اح����ات" رس��م��ي��ة 
س����ع����ودي����ة اط����ل����ع����ت ع���ل���ي���ه���ا ال����ك����ث����ري م������ن ال������وف������ود ال���ع���س���ك���ري���ة 
ال���زائ���رة وال���واف���دة إىل ع��اص��م��ة ال���ع���دوان يف ال���ري���اض يف إط��ار 
االستعطاف السعودي املتعمد يف نطاق جذب التحالفات 
امل�����وع�����ودة ب�����األم�����وال وب���ال���ص���ف���ق���ات ب���االص���ط���ف���اف ال���س���ي���ايس.. 
ويف غ��ال��ب األح��ي��ان تتمكن ال��ري��اض م��ن اس��ت��م��ال��ة ال��ق��ي��ادات 
السياسية والعسكرية وتظفر باستعارة واستئجار "كتائب" 
ل��ح��م��اي��ت��ه��ا يف ال���خ���اص���رة ال��ج��ن��وب��ي��ة مل��م��ل��ك��ة ال���ش���ي���ط���ان م��ث��ل��م��ا 
حدث مع السودانيني وبعض الدول االفريقية، فيما لجأت 
الستئجار قادة ومخططني اسرتاتيجيني وخرباء تكنولوجيا 

رصد وتتبع..
وت���ج���ع���ل���ك ت���ش���ع���ر وأن ال����ن����ظ����ام ال����س����ع����ودي ن����ظ����ام م��س��ت��أج��ر 
م�����ن ال�����ف�����رد وال�����ض�����اب�����ط وح�����ت�����ى أرخ���������ص م����رت����زق����ة وم���ل���ي���ش���ي���ات 
ت��ح��ت ال��ط��ل��ب وم���ع ذل���ك ل��م تستطع ال��ري��اض ال��خ��اص من 
تهديدات حقيقية وواقعية للصواريخ الباليستية اليمنية 

بكل انماطها وطرازاتها ومدياتها املتعددة.. 
ل��ذا ص��ار عى "ذي الفقار" أن يسافر بني الحني واآلخ��ر إىل 
شرق اململكة وإىل وسطها وإىل غربها.. وكذا صواريخ بركان 
وغريهم لتقول لقيادة الرياض اليمن شب عن الطوق ولن 

يقبل الوصاية ثقوا بذلك جيداً!!

  ثورة الـ 21 من سبتمبر صححت االنحراف 
الذي اعترى العالقات بني اليمن وسوريا

   انتصار الثورة الشعبية في  21 من سبتمبر أعادت لشعبنا اليمني عنوان 
السيادة وامتالك القرار السياسي واخلروج من بيت الطاعة السعودي

  قراءة وتحليل: العميد أنور املاوري

< ب��داي��ة ن���ود أن ت��وض��ح��وا ل��ل��ق��ارئ ال��ك��ري��م ما 
ح��ق��ق��ت��ه ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة خ����ال أع����وام 

العدوان والحصار املاضية ؟  
<< ي���م���ك���ن ال�����ق�����ول ان ث���م���ة ن����ج����اح����ات م���ت���وال���ي���ة ت��ح��ق��ق��ه��ا 
الدبلوماسية اليمنية، س��واء من خ��ال نقل مظلومية 
الشعب اليمني للعالم، وتفنيد رواية العدوان للحرب 
وأسبابها، أو من خال التعاطي مع املبادرات املتعلقة 
ب���ال���س���ام وال���ح���ل���ول ال��س��ي��اس��ي��ة، وت���ف���وي���ت ال���ف���رص���ة عى 
ال��ع��دو ال���ذي أراد أن ي��ق��دم أن��ص��ار ال��ل��ه وال��ق��وى الوطنية 
املناهضة للعدوان كطرف ال يرغب يف السام، وملا فشل 
أراد أن يراوغ ويخادع يف محاولة مكشوفة للوصول إىل 
أهدافه عرب الطاولة السياسية بعد أن فشل عسكريا، 
وم��ؤخ��را أمكن للدبلوماسية اليمنية م��ن خ��ال موقف 
القيادة الثورية والسياسية وأداء الوفد الوطني التغلب 
عى مختلف الضغوط التي يمارسها املجتمع ال��دويل، 
وي���������ح���������اول م�������ن خ�����ال�����ه�����ا ال�������دف�������ع ب����������األط����������راف ال����ي����م����ن����ي����ة إىل 
مفاوضات سياسية، والقفز عى االحتياجات اإلنسانية 
ك��ح��ق��وق م��ش��روع��ة للشعب ال��ي��م��ن��ي وال تقبل املقايضة 

مع امللفات األخرى.

< م�����ا ه�����و ت��ق��ي��ي��م��ك��م ل���ل���ع���اق���ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب��ن 
الجمهورية العربية السورية والجمهورية 

اليمنية يف هذه املرحلة؟
<< تعيش اليمن وسوريا حالة من العدوان والحصار 
امل�������ف�������روض أم�����ري�����ك�����ي�����ا، م������ا أث��������ر ع������ى ع����اق����ات����ه����م����ا ال���رس���م���ي���ة 
بالخارج, وبرغم األحداث التي كادت تعصف بالبلدين 
خال العشرية املاضية، واملابسات التي شابت العاقة 
خ�����ال ال����س����ن����وات األوىل مل����ا ي����ع����رف ب���ال���رب���ي���ع ال����ع����رب����ي، إال 
أن م����ف����اع����ي����ل ث����������ورة 21س����ب����ت����م����رب 2014م، ق������د ص��ح��ح��ت 
االن�������ح�������راف ال��������ذي اع��������رتض ه�������ذه ال�����ع�����اق�����ة، وس�����اع�����د ع��ى 
ذل����������ك م������وق������ف ال�����ب�����ل�����دي�����ن ال������س������ي������ايس وال�����ش�����ع�����ب�����ي ال������داع������م 
للقضية الفلسطينية، يف إط��ار محور مقاومة املشروع 

الصهيوأمرييك باملنطقة.
ون����ت����ج����ه م���س���ت���ق���ب���ا إىل ت����ط����وي����ر ال�����ع�����اق�����ات ال����رس����م����ي����ة ب��ني 
ال��ب��ل��دي��ن يف مختلف ال��ج��وان��ب ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
وال���ث���ق���اف���ي���ة، وت�����ج�����اوز م���خ���ت���ل���ف ال����ت����ح����دي����ات وال���ع���ق���ب���ات، 
ب��االس��ت��ف��ادة م��ن مختلف ال��ق��واس��م امل��ش��رتك��ة ب��ني اليمن 
وس����وري����ا، وه����ي ق���واس���م ح���ض���اري���ة وث��ق��اف��ي��ة واق��ت��ص��ادي��ة 
م����ت����ج����ذرة يف ت�����اري�����خ ال����ي����م����ن وال������ش������ام م����ن����ذ رح����ل����ة ال���ش���ت���اء 

والصيف وحتى اليوم.

< ماذا عن الوضع الحايل يف سوريا؟ وكيف 
ساعد محور املقاومة دمشق عىل الصمود يف 

وجه االحتال األمرييك والصهيوين؟ 
<< سوريا اليوم دخلت منعطفا مهما مبشرا بمزيد من 
االخرتاقات لناحية كسر الحصار االقتصادي األمرييك، 
أو لجهة تحرير األرايض التي سيطرت عليها التنظيمات 

اإلره��اب��ي��ة، وبسط نفوذ ال��دول��ة م��ن ج��دي��د. وم��ا ح��دث يف 
درع��ا مؤخرا، بالتوازي مع وص��ول وفد لبناين رسمي إىل 
سوريا لبحث استجرار الغاز والكهرباء من مصر واألردن 

ع���رب س���وري���ا، ث���م م���ا ح���دث ب��ال��ف��ع��ل خ���ال األي�����ام امل��اض��ي��ة، 
ح���ني أم��ك��ن وص����ول امل������ازوت اإلي������راين إىل ل��ب��ن��ان ع���رب امل����وائن 

السورية.

كل هذه املؤشرات وغريها، تؤكد أن محور املقاومة كان 
ضمن العوامل الرئيسة التي ساعدت وتساعد سوريا عى 
الصمود يف مواجهة امل��ؤام��رات، ومختلف االع��ت��داءات، 
وأن خيار املقاومة كان وسيبقى األق��ل كلفة يف مواجهة 
املشروع الصهيوأمرييك، والحد من التدخات الخارجية.  

< م�����ا ت��ق��ي��ي��م��ك��م ل�����ث�����ورة 21 س���ب���ت���م���ر يف ع��ي��ده��ا 
السابع؟  

<< منذ انتصار ال��ث��ورة الشعبية يف 21 سبتمرب 2014م، 
وهي تبشر بعهد جديد عنوانه السيادة واستقال القرار 
ال��س��ي��ايس، وال��خ��روج م��ن بيت ال��ط��اع��ة ال��س��ع��ودي، وقد 
أدرك آل سعود هذه الحقيقة، فباغتوا اليمن بحربهم 
ال���ع���دوان���ي���ة، ال���ت���ي ظ���ن���وا أن���ه���ا س��ت��ك��ون ح���اس���م���ة، ف��خ��اب��ت 

رهاناتهم..
وك��������ان ال����ص����م����ود األس�������ط�������وري م�����ن أب��������رز ت���ج���ل���ي���ات ث��������ورة 21 
سبتمرب، فهذا التاحم الكبري ب��ني ال��ق��ي��ادة والشعب يف 
مواجهة العدوان السعودي األمرييك، وتطوير القدرات 
ال��دف��اع��ي��ة للجيش وال��ل��ج��ان الشعبية، ث��م ت��ط��وي��ر ال��ق��وة 
ال��ص��اروخ��ي��ة وال��ه��ج��م��ات النوعية ال��ت��ي نفذتها يف العمق 
ال����س����ع����ودي، وأي����ض����ا إدارة اق���ت���ص���اد ال����ح����رب، وال����ح����د م��ن 
تأثرياتها عى الحياة املعيشية للمواطنني، وعى العملة 
الوطنية برغم الحصار الجائر، إضافة إىل استمرار أداء 
مؤسسات الدولة التي كادت أن تنهار مع بداية العدوان، 
وت����ط����وي����ر أداءه����������ا ي����وم����ا ب���ع���د آخ�������ر، ك����ذل����ك األم�������ر ب��ال��ن��س��ب��ة 
ل���ل���ح���ال���ة األم���ن���ي���ة امل���س���ت���ق���رة يف امل���ح���اف���ظ���ات وامل����ن����اط����ق ال��ت��ي 
تسيطر عليها حكومة صنعاء مقارنة بأوضاع املحافظات 

الجنوبية الخاضعة لاحتال. 
وال ننىس ال��دور املجتمعي يف مواجهة العدوان، قوافل 
ال���ع���ط���اء وامل��������دد إىل ال���ج���ب���ه���ات، وال����ت����ظ����اه����رات وامل����س����ريات 
الحاشدة، وظهور الكثري من الهيئات واملنظمات املحلية 
التي تعمل تحت عنوان التنمية الريفية واالكتفاء الذايت 

من السلع واملنتوجات. 
وب���ال���ط���ب���ع ال ي�������زال ه����ن����اك ق����ص����ور يف ك���ث���ري م����ن ال����ج����وان����ب، 
والسبب الرئيس يتعلق بالحرب العدوانية وبالحصار، 
وب��س��ي��ط��رة امل��رت��زق��ة ع���ى ال�����رثوة ال��ن��ف��ط��ي��ة وامل������وائن وامل��ن��اف��ذ 

االسرتاتيجية.

< هل ترون أن املصالحة الوطنية هي السبيل 
األم������ث������ل إلي������ق������اف ال������ح������رب وال����������ع����������دوان، وإن�����ق�����اذ 

اليمن من املؤامرات الخارجية؟ 
املصالحة الوطنية غايتها سحب البساط من تحت أقدام 
ال���ع���دوان ال���خ���ارج���ي، ال����ذي ي��س��ت��غ��ل االن��ق��س��ام ال��س��ي��ايس 
ويبني عليه مشاريع االحتال والتجزئة وإضعاف الكيان 
ال����ي����م����ن����ي ال�����وط�����ن�����ي، وخ���ل���خ���ل���ت���ه م������ن ال��������داخ��������ل. وامل����ص����ال����ح����ة 
املنشودة هنا ال تنفصل عن حالة التفاوض السيايس بني 
مختلف األطراف، وما قد تفيض إليه من تفاهمات يصعب 

تحقيقها ب���دون مصالحة حقيقية، ع��ى أن طبيعة هذه 
املصالحة مرهونة بأطراف االرتزاق الذين قدموا أنفسهم 
أدوات رخ��ي��ص��ة ل��ق��وى ال���ع���دوان واالح���ت���ال، ب��ل وان��خ��رط 
ال��ك��ث��ري م��ن��ه��م يف ج���رائ���م ج��ن��ائ��ي��ة ك���ان ض��ح��ي��ت��ه��ا اآلالف من 

الشهداء والجرحى املدنيني. 
ومع ذلك فاملصالحة عى أهميتها ليست الطريق الوحيد 
إليقاف هذه الحرب، وقد جرب شعبنا وقيادتنا أن الحل 
مع العدو ال ي��أيت إال من خ��ال القوة ومواصلة املواجهة 
دفاعا وهجوما حتى يتوقف العدوان السعودي األمرييك 
ع��ن غ��ي��ه وب��غ��ي��ه، ف���إذا أوق��ف��وا ع��دوان��ه��م وج��ن��ح��وا للسلم 
العادل، فا مانع من التعاطي اإليجابي، وإال فاملعركة 

ماضية حتى النصر. 

< ك����ي����ف س����ي����ك����ون ح��������ال ال�����ع�����اق�����ات ال����خ����ارج����ي����ة 
لليمن بعد الحرب وباألخص مع دول الجوار؟ 
ال��ق��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة وم��ع��ه��ا وزارة ال��خ��ارج��ي��ة تعمل عى 
ن����ح����و ح����ث����ي����ث م������ن أج��������ل ت����ح����س����ني ال������ع������اق������ات ال����خ����ارج����ي����ة 
لليمن، وال شك أن املهمة معقدة مع استمرار العدوان 
والحصار وتواطؤ املجتمع الدويل. ومؤكد أن هذا الوضع 
سيتغري إىل األفضل مع توقف الحرب العدوانية، كما 
أن طبيعة العاقة بالخارج وبدول الجوار رهن الطريقة 
ال����ت����ي س���ت���ت���وق���ف ب���ه���ا ال������ح������رب، وال ن����ري����د ه���ن���ا أن ن��س��ت��ب��ق 

األحداث.
ل��ك��ن م���ن ح��ي��ث امل���ب���دأ، ف��ال��ي��م��ن م��ن��ف��ت��ح ع���ى ع���اق���ة ت����وازن 
واحرتام متبادل مع دول الجوار وغريها، ما دامت الدول 
امل��ع��ن��ي��ة ت��ح��رتم س���ي���ادة ال��ي��م��ن واس��ت��ق��ال��ه، وال ت��ت��دخ��ل يف 
ش�����ؤون�����ه ال����داخ����ل����ي����ة، ك����م����ا أن ال����ي����م����ن م�����ن ح����ق����ه أن ي��ن��ف��ت��ح 
ع���ى ك���ل دول ال��ع��ال��م وع���ى م��خ��ت��ل��ف امل���ح���اور، ب��ع��ي��دا عن 
اإلم��اءات السعودية واألمريكية التي خضع لها النظام 

السابق ما قبل ثورة 21 سبتمرب. 

< م������اه������ي رس�����ال�����ت�����ك�����م ال������ت������ي ت��������ري��������دون اي����ص����ال����ه����ا 
ع��ر "26س��ب��ت��م��ر" إىل أول��ئ��ك امل��رت��ه��ن��ون ل��دول 

العدوان؟
<< لقد انكشفت الحقائق تباعا عى مدار سبع سنوات، 
وم��������ا ي�����ؤس�����ف ل������ه أن ق�������ي�������ادات امل�����رت�����زق�����ة ت����ت����ع����ام����ى ع������ن ه����ذه 
ال���ح���ق���ائ���ق. وب����رغ����م أن أص�������وات ه���ن���ا وه����ن����اك ق����د ع�����ربت ع��ن 
ت����ذم����ره����ا م�����ن س���ي���اس���ة ال������ع������دوان وج����رائ����م����ه يف ال����ي����م����ن، إال 
أنها لم تلتحق بمواكب الشرفاء من أح��رار اليمن الذين 
ث��ب��ت��وا إىل ج��ان��ب شعبهم يف ال��دف��اع ع��ن األرض وال��ع��رض 
وال��ك��رام��ة، وق��دم��وا التضحيات تلو التضحيات يف سبيل 

الله والوطن.
لهؤالء الذين رهنوا أنفسهم للشيطان األكرب نقول، ها 
تعلمتم من تجارب اآلخرين الذين خسروا كرامتهم بعد 
أن تخلت أم��ري��ك��ا عنهم، وه���ذا درس أفغانستان م��ا زال 

مستجدا وينضح بالعرب ملن يريد أن يعترب.

من كتاب: ملف الثمانينات 
عن حرب املخابرات

سيظل ع��م��ل امل��خ��اب��رات ه��و امل��ح��دد يف ع��اق��ات ال����دول.. 
ويف إدارة تلك العاقات من تحت الطاولة كما يقولون، 
ألن ه��ذا العمل يتحرى أن ي��ك��ون خفياً ق��در اإلم��ك��ان وأن 
تسري هذه الحرب املخابراتية يف أعى درجة سرية ممكنة..
ل��ك��ن ت��ب��ق��ى امل���خ���اب���رات األم��ري��ك��ي��ة ه���ي امل���ح���ور ال��رئ��ي��ي يف 
م���ع���رف���ة ح���ق���ائ���ق ك�����ل ال�����ح�����روب ال����ت����ي ش���ه���دت���ه���ا وت���ش���ه���ده���ا 

املناطق اإلقليمية والدولية..
ألن ألمريكا أطماعها وعدائياتها ورغباتها يف االخ��رتاق 
واالس�����ت�����ح�����واذ وال���ه���ي���م���ن���ة.. ل����ذل����ك ه����ي ت��ع��ت��م��د ال���ه���ي���م���ن���ة يف 
مختلف امل��ج��االت االق��ت��ص��ادي��ة والسياسية والعسكرية.. 

وعى وجه الخصوص الهيمنة االستخبارية..
امل����������ض����������م����������ار  ه�����������������������ذا  ويف 
ي�����������ق�����������رأ ل���������ن���������ا ك�����������ت�����������اب دور 
امل��خ��اب��رات األم��ري��ك��ي��ة يف 
إدارة ال�����ص�����راع�����ات.. ويف 
مفاصل اهتمامها تنشأ 
ق���ض���اي���ا ش���ائ���ك���ة وت���ع���رف 

معلومات جد مهمة..
ومن هذه املعلومات:
املسؤون يف املخابرات 
وما قاموا به من كشف 
خ����������ف����������اي����������ا وم���������ع���������ل���������وم���������ات 
وأع����������م����������ال ك��������ان��������ت ت�����ق�����وم 
ب���ه���ا ه�����ذه اإلم����رباط����وري����ة 
االس��ت��خ��ب��اري��ة ال��واس��ع��ة 
وامل���ت���ع���ددة االه��ت��م��ام��ات 
ون�����������������������ورد ه��������ن��������ا م������������ا ذك������������ره 
وك������������������ش������������������ف������������������ه ف������������ي������������ك������������ت������������ور 
م��ارك��ي��ن��ي م��س��اع��د مدير 
ال���ربم���ج���ة وال���ت���م���وي���ل ثم 
مساعد مدير العمليات 
يف امل��خ��اب��رات األمريكية 
خ��������������������������ال ف��������������������������رتة زم���������ن���������ي���������ة 
14ع�������������ام�������������اً  وص�����������ل�����������ت اىل 
ق����������ض����������اه����������ا ع��������������ى م�������ع�������رف 
حقيقية يف ما يجري يف 

دوائر هذه املخابرات..
ويف ه���������ذا االت��������ج��������اه ي������ؤك������د ف����ي����ك����ت����ور م�����ارك�����ي�����ن�����ي إن م���ه���م���ة 
امل������خ������اب������رات األوىل ي���ت���م���ث���ل يف ال�����رق�����اب�����ة وال����ت����ن����س����ي����ق ووض������ع 
امل�����ع�����ل�����وم�����ات ل����ت����ق����دي����م����ه����ا اىل رئ������ي������س ال��������دول��������ة وامل������س������ؤول������ني 
فيها.. ولكن املخابرات األمريكية تحولت من هذه املهمة 
اىل م��ه��م��ة أخ�����رى إض��اف��ي��ة وأص��ي��ل��ة يف ع��م��ل��ه��ا وامل��ت��م��ث��ل يف 
التدخل غري املشروع وغري األخاقي يف الشؤون الداخلية 
ل��ل��دول األج��ن��ب��ي��ة, ب��ل أن شهية ال��ت��دخ��ل ت��ح��ول ل���دى ه��ذه 
اإلمرباطورية االستخبارية اىل الداخل األمرييك.. واعتربت 
الفضيحة التي خرجت اىل العلن يف العام 1980م أحدى 
تجلياتها املريبة واملثرية لاهتمام العاملي الذي كشف عن 
التدخات املريبة واملتعددة لهذا الجهاز املخابرايت الذي 

يعترب دولة داخل دولة..
وإزاء ت���ل���ك ال��ف��ض��ي��ح��ة ت��ش��ك��ل��ت ل���ج���ان م����ن ال��ك��ون��ج��رس 
األم�����ري�����يك ل���ض���ب���ط ت����وس����ع ال����ت����دخ����ات غ����ري امل����ش����روع����ة وغ���ري 
القانونية للمخابرات األم��ري��ك��ي��ة يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ش��ؤون 
ال����داخ����ل����ي����ة ل���ل���ح���ك���وم���ة األم����ري����ك����ي����ة وك����ش����ف����ت ت����ل����ك ال���ل���ج���ان 
أم���وراً مهولة من النفوذ الطاغي للمخابرات األمريكية، 

وأوضحت حقائق ما كانت تقوم به..
وه�������ذا م�����ا دف������ع ف���ي���ك���ت���ور م���ارك���ي���ن���ي اىل ت���أل���ي���ف ك����ت����اب ع��ن 
ال�����ت�����دخ�����ات غ�����ري امل�����ش�����روع�����ة وغ�������ري االخ�����اق�����ي�����ة ل���ل���م���خ���اب���رات 
االمريكية.. ولكن هذا الكتاب اخضع للرقابة الشديدة.. 
واندفعت املخابرات االمريكية اىل التدخل السافر ومنعت 
ط��ب��اع��ة ون���ش���ر ال���ك���ت���اب ب��ح��ج��ة دواع ام��ن��ي��ة وب���ع���د س��ن��وات 
س��م��ح ب��ط��ب��اع��ة ال��ك��ت��اب وت��م��ت امل��واف��ق��ة ع��ى ط��ب��اع��ة ونشر 
ال��ك��ت��اب ب��ع��د ان ت��م ح���ذف 168ص��ف��ح��ة م��ن ال��ك��ت��اب صونا 
المن الدولة وقد ذكر املؤلف يف مقدمة كتابه الذي اختار 
ل��ه ع��ن��وان: "امل��خ��اب��رات االمريكية وع��ب��ادة االس��ت��ع��ام" انه 
ب���ذل���ت ج����ه����ودا م��ك��ث��ف��ة ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون اص���������داره ب���م���ا ف��ي��ه��ا 

استخدام العنف ضده.
* خبري عسكري اسرتاتيجي

,أكد األستاذ عبدالله عيل صربي سفري الجمهورية اليمنية بالجمهورية العربية السورية بأن 
ثورة 21سبتمرب التي انطلقت عام 2014م قد صححت االنحراف الذي اعرتاض عى العاقات بني 
اليمن وسوريا وساعد عى ذلك موقف البلدين السيايس والشعبي الداعمني للقضية الفلسطينية 
يف إط����ار م��ح��ور م��ق��اوم��ة امل���ش���روع ال��ص��ه��ي��وأم��ري��يك ب��امل��ن��ط��ق��ة، م���ؤك���داً ب���أن ال��ع��اق��ات ش��ه��دت ت��ط��وراً 
يف مختلف الجوانب السياسية واالقتصادية والثقافية وتجاوزت مختلف التحديات والعقبات 

باالستفادة من مختلف القواسم املشرتكة بني البلدين الشقيقني. 
م��ض��ي��ف��اً ب���أن س���وري���ا وال��ي��م��ن دخ��ل��ت منعطفا م��ه��م��ا م��ب��ش��را ب��م��زي��د م���ن االخ����رتاق����ات ل��ك��س��ر ال��ح��ص��ار 

االقتصادي األمرييك وتحرير األرايض التي سيطرت عليها التنظيمات اإلرهابية وبسط نفوذ الدولة 
السورية يف درعا مؤخراً.

وتطرق من خال حواره ل�"26سبتمرب" بأن املصالحة الوطنية هي غايتها سحب البساط من تحت 
اق���دام دول ال��ع��دوان ال��خ��ارج��ي ال���ذي يستغل االن��ق��س��ام ال��س��ي��ايس باليمن وي��ب��ن��ون دول ال��ع��دوان 

االجرامية مشاريع االحتال والتجزئة إلضعاف الكيان اليمني الوطني.
"26س��ب��ت��م��رب" أج����رت م���ع ال��س��ف��ري األس���ت���اذ ب��ال��ع��اص��م��ة ال���س���وري���ة دم��ش��ق ح�����وارا ص��ح��ف��ي��ا خ��اص��ا بها 

وتناولت عددا من القضايا والجوانب املتعلقة بمحور املقاومة فإىل نص الحوار:

حاوره: العقيد/ صالح السهمي

   ابرز جتليات ثورة الـ21 من سبتمبر هو 
تالحم القيادة والشعب في مواجهة العدوان 

السعودي األمريكي وتطوير القدرات 
الصاروخية والعسكرية الدفاعية للجيش 

واللجان الشعبية أمام العدوان

  اليمن متفتح بعالقاته اخلارجية على 
التوازن واالحترام املتبادل مع دول اجلوار 

وغيرها ما دامت الدول املعنية حتترم 
سيادة اليمن واستقالله

  نقول ملن ارتهنوا أنفسهم للشيطان األكبر 
تعلموا من جتارب اآلخرين ودرس أفغانستان ما 

زال مستجدا ويتضح ملن يريد أن يعتبر

حوار  26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net    26september.net
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  املخابرات 
األمريكية.. التدخل 

السافر في شؤون الدول 
األجنبية

   كبار مسؤولي 
املخابرات كانوا 

يتدخلون في شؤون 
احلكومة األمريكية

السفير عبداهلل علي صبري لـ"26سبتمبر":

 جناحات متوالية حققتها الدبلوماسية اليمنية في نقل مظلومية 
الشعب اليمني للعالم وتفنيد رواية العدوان اإلجرامية لليمن

 القيادة السياسية بالوطن ووزارة اخلارجية اليمنية تعمل على حتويل وحتسني العالقات اخلارجية لليمن التي ستتغير إلى األفضل مع توقف احلرب العدوانية

  أكاذيب النظام السعودي فاقت كل أساليب املغالطات النفسية  املقذوفات اليمنية هزت الرياض وجدة وينبع والدمام

ب:
كت

ر العسكري
حر

 امل

ال عاصم اليوم لكم من  »ذو الفقار« وإخوانه!!

 املصاحلة الوطنية الغاية منها سحب البساط من حتت العدوان اخلارجي على اليمن
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وأوض�������ح ال���س���ام���ع���ي أن ال����ث����ورة أت�����ت ل���ت���داف���ع ع����ن اس���ت���ق���ال وح����ري����ة وك���رام���ة 
الشعب اليمني ال��ذي أصبح ق��راره بيده ورف��ض الوصاية الخارجية.. وقال: 
"م��ا ه��ذه ال��ح��رب ال��ظ��امل��ة ال��ت��ي تشنها دول تحالف ال��ع��دوان إال للبقاء تحت 

الوصاية السعودية واألمريكية".
وأض���������اف: "ه�������ذه ال�����ث�����ورة م���س���ت���م���رة وس����ت����داف����ع ع����ن اس���ت���ق���ال ال�����ق�����رار ال��ي��م��ن��ي 
وكرامته فاليوم نرى يف املحافظات املحتلة بداية ثورة شعبية عىل التحالف 
وأذنابه يف عدد من تلك املحافظات الرافضة لكل املمارسات بحق اليمنيني 

يف املحافظات املحتلة".
وأشار عضو السيايس األعىل السامعي إىل أن الشعب اليمني استطاع من 
خ���ال ث��ورت��ه م��واج��ه��ة أك���ر م��ن 17دول�����ة م��ع��ت��دي��ة بشكل م��ب��اش��ر وغ���ر مباشر 
بهدف استغال املوقع االسرتاتيجي لليمن وثرواته التي يزخر بها يف الساحل 

وعدد من املناطق اليمنية الغنية بالروات املعدنية والنفطية.
م���ن ج��ان��ب��ه أك����د رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ش����ورى يف ال��ف��ع��ال��ي��ة ال���ت���ي ح��ض��ره��ا ن���واب 
رؤساء مجالس الشورى عبده محمد الجندي والنواب عبدالسام هشول 
وعبدالرحمن الجماعي والوزراء لشؤون الدفاع واألمن الفريق الركن جال 
ال���روي���ش���ان أن ث�����ورة 21س��ب��ت��م��ر م��ث��ل��ت م��ن��ع��ط��ف��ا ت��اري��خ��ي��ا وم��ف��ص��ل��ي��ا يف ت��اري��خ 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ول����م ت��ك��ن ول���ي���دة ل��ح��ظ��ة ع���اب���رة أو ع��ف��وي��ة ل��ك��ن��ه��ا ك���ان���ت ث���ورة 
ش��ع��ب ج���اءت ك���ض���رورة ملحة لتصحيح ك��ث��ر م��ن ال��ع��وام��ل واألح�����داث التي 

عصفت بالباد.
وأوضح أن الشعب اليمني استطاع من خال الثورة أن يلتف حول قائدها 

ال���س���ي���د ع���ب���د امل���ل���ك ال����ح����ويث وأح���������رار ال���ق���ب���ائ���ل وال���ج���ي���ش وامل����ك����ون����ات ال��س��ي��اس��ي��ة 
والثقافية وقال كلمته الفصل الرافضة للطغاة واملرتهنني للعمالة واالرتزاق 

ألمريكا وإسرائيل وقوى الهيمنة واالستكبار.
وأش�����ار ال���ع���ي���دروس إىل أن���ه ب��ال��رغ��م م���ن ب��ش��اع��ة ج���رائ���م ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار 
االق��ت��ص��ادي وت����ردى األوض����اع املعيشية يف ال��ب��اد اس��ت��ط��اع ال��ش��ع��ب والجيش 

واللجان الشعبية م��ن تحقيق الصمود وتسديد ض��رب��ات منكلة وصلت إىل 
عمق دول العدو ومراكزها االسرتاتيجية.

واع�����ت�����ر م�����ا ي����ج����ري يف امل����ح����اف����ظ����ات ال���ج���ن���وب���ي���ة ال����واق����ع����ة ت���ح���ت االح�����ت�����ال م��ن 
ت��ظ��اه��رات غاضبة وانتفاضة شعبية دل��ي��ًا واض��ح��اً ع��ىل استمرارية ال��ث��ورة يف 
وج��ه ال��ط��غ��اة وق���وى االستكبار وتأكيداً ع��ىل أن الشعب اليمني راف���ض لكل 

أشكال الوصاية والهيمنة.
وجدد رئيس مجلس الشورى التأكيد عىل تأييد ومساندة املجلس للقيادة 
ال���ث���وري���ة وامل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ىل وال��ج��ي��ش واألم�����ن وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف 
الخطوات التي تتخذ ملواجهة العدوان.. داعياً املغرر بهم إىل االستفادة من 

قرار العفو العام بالعودة إىل رشدهم وصف الوطن.
وطالب األمم املتحدة واملنظمات الدولية بتحّمل مسؤولية إيقاف العدوان 
ع��ىل اليمن والعمل ع��ىل رف��ع الحصار امل��ف��روض ع��ىل امل���وائن وامل��ط��ارات وفتح 
مطار صنعاء الدويل لتسهيل نقل الحاالت املرضية الحرجة وضمان سامة 
العائدين من الخارج الذين يتعّرضون للقتل والنهب يف املنافذ الواقعة تحت 

سيطرة قوى العدوان.
م��ن جهته أك��د نائب رئيس مجلس ال����وزراء ال��روي��ش��ان أن الشعب اليمني 
ب���ص���م���وده يف م���واج���ه���ة ال����ع����دوان م��ن��ذ م���ا ي���ق���ارب س��ب��ع س���ن���وات ص��ن��ع ملحمة 

شعبية ووطنية وتاريخية غر مسبوقة يف تاريخ اليمن املعاصر.
وأوض��ح أن اليمن بما يملكه من موقع جيوسيايس متميز جعله مطمعاً 
لدول االستكبار العاملي ومرتعاً خصباً لسياساتها وصراعاتها وقد انعكست 

تلك السياسات والصراعات عىل األوضاع الداخلية لليمن قبل 1990م.
ولفت الرويشان إىل أن السعودية نتيجة للموقع املهم لليمن كانت وما 
تزال ترى يف كل خطوة تخطوها اليمن إىل التحرر من تبعية القرار السيايس 
وتحقيق الندية املتوازنة القائمة عىل املصالح املشاركة واح���رتام حق الجوار 

خروجاً عن سياستها وتمرداً عليها.
وقال: "إن السعودية لم ولن تدرك أن الشعب اليمني لن يرتاجع أو ينكسر 
مهما تكالب عليه األعداء ولن تدرك أن املتغرات الدولية ورفض الشعوب 
للوصاية تتطلب مراعاة املصالح والعاقات املتكافئة أكر مما تتطلبه عاقة 

التبعية".
ب��دوره اعتر نائب رئيس مجلس النواب الجماعي ث��ورة 21سبتمر خطوة 
مهمة نحو انعتاق اليمن أرضاً وإنساناً من قيود الوصاية والتبعية والهيمنة 

األجنبية التي صادرت قراره وسلبته حريته واستقاله يف الجوانب السياسية 
واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية واألمنية والثقافية.

وبنّي أن هذه الثورة تمّيزت عن سائر الثورات وتفردت بمصفوفة واسعة 
م��ن ال��خ��ص��ائ��ص ك��ون��ه��ا ج���اءت م��ن رح���م ال��ش��ع��ب وان��ب��ث��ق��ت م��ن صميم األم��ة 
وآمالها وتطلعاتها.. مؤكداً أهمية تعزيز عوامل الثبات والصمود وترسيخ 

أسس ومبادئ الثورة وبذل املزيد من الجهود لرفد الجبهات.
ع��ض��و ال��ك��ت��ب ال��س��ي��ايس ألن��ص��ار ال��ل��ه ع��ي ال��ق��ح��وم أك���د أن ال��ش��ع��ب اليمني 
استطاع بقوة إرادت��ه من خ��ال ه��ذه الثورة منذ مراحلها األوىل بقيادة قائد 
الثورة أنه شعب أبُي يعشق الحرية ويرفض أن يكون تحت وصاية السعودية 

أو أمريكا.
وأف��اد ب��أن الشعب اليمني يف ه��ذه املرحلة وامل��راح��ل األوىل للثورة ك��ان وما 
ي��زال يمتلك ال��روح الثورية بنفس العنفوان والروحية التي تعشق الحرية 

واالستقال.
ول���ف���ت ال��ق��ح��وم إىل أن ال��ن��ظ��ام ال���س���ع���ودي ُع�����رف ع���ىل م���ر ال���ت���اري���خ ب���اإلج���رام 
بحق الشعب اليمني واستهداف مختلف املكونات واألح���رار وسجله حافل 

بصفحات سوداء بقتل واستهداف الكثر من الشخصيات منذ زمن.
وأك���د أن زم���ن ال��وص��اي��ة وىّل وال يمكن ب���أي ح���ال م��ن األح����وال ع���ودة األم���ور 
إىل م��ا ك��ان��ت عليه س��اب��ق��اً السيما وال��ش��ع��ب اليمني ق��دم تضحيات يف سبيل 
االستقال والكرامة.. مبيناً أن اليمن لن يكون حاما ملشاريع استعمارية أو 
يقبل بما تريده أمريكا وإسرائيل وإنما سيكون حاما ملشروع تحرري وسيقدم 

التضحيات الكبرة من أجل الحرية واالستقال.
كلمة األحزاب والقوى السياسية املناهضة للعدوان التي ألقاها املهندس 
لطف ال��ج��رم��وزي أش���ادت بالتحركات الشعبية يف امل���دن وامل��ن��اط��ق املحتلة يف 

املحافظات الجنوبية.
واعتر ذلك خياراً طبيعياً ملشروع طرد الغزاة وإنهاء االحتال وتطهر األرض 
اليمنية من دنس املستعمرين .. مؤكداً أن األحزاب والقوى السياسية الذين 
ارت���م���وا يف أح���ض���ان دول ال����ع����دوان ي��م��ث��ل��ون األداة ال��رخ��ي��ص��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ األج���ن���دة 

االستعمارية يف اليمن.
وق���دم���ت يف ال��ف��ع��ال��ي��ة ورق����ة ل��ع��ض��و م��ج��ل��س ال���ش���ورى ع��ب��د ال��رح��م��ن امل��خ��ت��ار 
حول ثورة 21سبتمر الضرورة واألهداف والتطلعات وقصيدة لعضو املجلس 

هادي الرزامي. 

أكد عضو املجلس السيايس األعىل سلطان السامعي أن 
ثورة ال�21 من سبتمر جاءت لتصحح مسارات الثورات 
السابقة 26سبتمر و14أكتوبر و11 فراير التي انحرفت 

عن مساراتها خال الفرتات املاضية.
جاء ذلك يف فعالية احتفالية نّظمها مجلس الشورى أمس 

بالعيد السابع لثورة ال�21 من سبتمر بحضور رئيس املجلس 
محمد حسني العيدروس ومستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز 

الرتب ومستشار رئيس املجلس السيايس األعىل عبداإلله حجر.

السامعي : ثورة 21 سبتمبر جاءت لتصحح مسارات الثورات السابقة

ول����ع����ل ال���ت���ح���ال���ف ال����ج����دي����د م�����ع ب���ري���ط���ان���ي���ا واس�����رتال�����ي�����ا ح������ول ص��ف��ق��ات 
الغواصات النووية ومخطط انتشارها عىل املحيط الهندي والهادي 
وامل���ض���ائ���ق ال���ب���ح���ري���ة ي��ك��ش��ف ب���ج���اء أن ه���ن���ال���ك اس���رتات���ي���ج���ي���ات ج���دي���دة 
يف ال����ح����روب ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع����ىل ال����غ����واص����ات ال���ن���ووي���ة وال�����ط�����ران امل��س��ر 

والحروب السيرانية.
ذلك هو املشروع االمريايل الجديد للواليات املتحدة لتهديد الصني 
وروسيا لكن املشهد عىل القمة كما هو عىل السفح معقدا للغاية، 
وال يشء يشبه ما كان عليه الحال بالنسبة للواليات املتحدة يف 2001 
م، ول���م ي��ع��د ه��ن��اك م��ا ي��ج��م��ع ال��ع��ال��م ت��ح��ت ش��ع��ار "ك��ل��ن��ا أم��ري��ك��ا " أو 
"من لم يكن معنا فهو ضدنا " رداً عىل قيام تنظيم "القاعدة" بأكر 
ع��م��ل��ي��ة إره��اب��ي��ة ع���ىل ت��ف��ج��ر ب��رج��ي ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي، وم���ا ي��ب��دو ال��ي��وم 
يف كل ه��ذه التبدالت أشبه برمال متحركة، إذ ليس هناك ثابت يف 
"لعبة األم���م" وليس هناك مبدأ ميكانيكيا اس��م��ه: ك��ل فشل لطرف 
ه���و ن��ج��اح ل��ط��رف آخ����ر، أو ك���ل خ���س���ارة ل��اع��ب ه���ي رب���ح ل��اع��ب آخ���ر، 
ومن هنا بدأ االتحاد األوروبي يستشعر حجم األخطار يف اخرتاقات 

الواليات املتحدة لاتحاد األوروبي اقتصاديا، وهناك دول يف االتحاد 
تتماهى معها عىل شراء طرانها، والتعامل مع شركاتها ومشاريعها 
االس��ت��ث��م��اري��ة ب��م��ل��ي��ارات ال������دوالرات يف ح��ني ال ي��وج��د ه���ذا ال��ق��اس��م بني 
دول االت��ح��اد وم��ا ح��دث م��ع أس��رتال��ي��ا ل��ش��راء ال��غ��واص��ات ال��ن��ووي��ة من 
بريطانيا وأمريكا بدال من فرنسا خر دليل، وكذلك صفقات أسلحة 

الطران االمرييك لبلجيكا .
االن��س��ح��اب م��ن أفغانستان ب��داي��ة الرحيل األول وس��ي��ي نهاية هذا 
العام االنسحاب من ال��ع��راق وإن كانت ب���وادره التدريجية قد بدأت 
من اآلن، وسيتزامن ذلك االنسحاب من سوريا، ويتكهن مراقبون 
أن تشمل خطوات االنسحاب من منطقة الشرق األوسط ولعل قمة 
الرئيسني الرويس والسوري هي خطوة يف طريق جنيف بني موسكو 

وواشنطن.
ق���م���ة م���وس���ك���و ت������أيت يف وق������ت ي���ش���ه���د ف���ي���ه امل����ل����ف ال�����س�����وري ت����ح����رك����اً يف 
مختلف االت��ج��اه��ات س���واء امل��ي��دان��ي��ة أو السياسية، إذ أن ت��زام��ن هذه 
القمة يأيت بعد أيام من اتفاق درعا يف الجنوب السوري والذي رعته 

م��وس��ك��و ودع��م��ت ف��ي��ه ال��ن��ظ��ام إىل ج��ان��ب ال��ت��ص��ع��ي��د ال����رويس يف إدل��ب 
وشن غارات جوية عىل جبل الزاوية.

وع��ىل الصعيد السيايس ف��إن لقاء القمة ج��اء عقب زي��ارة املبعوث 
األم����م����ي "غ�����ر ب���ي���درس���ون " إىل دم���ش���ق ول���ق���ائ���ه وزي������ر خ���ارج���ي���ة ال��ن��ظ��ام 
فيصل املقداد وهي زيارة طال انتظارها وجرت بضغط من الروس، 
ويف الوقت ذاته فإن انعقاد القمة جاء متزامنا قبل ساعات من لقاء 
مبعوث الرئيس األمرييك ومسؤول الشرق األوسط يف مجلس األمن 
القومي األم��ري��يك بريت ماكغوركن، ونائب وزي��ر الخارجية ال��رويس 
س��رغ��ي ف��ري��ش��ن��ني، وامل��ب��ع��وث ال���رئ���ايس أل��ك��س��ن��در الف��رن��ي��ف يف جنيف 

ملناقشة امللف السوري وطرح أوراق جديدة عىل الطاولة.
وخال لقاء األسد مع بوتني تحدث األخر عن نقطتني أساسيتني: 
النقطة األوىل تتعلق بضرورة تنشيط الحوار مع الخصوم السياسيني 
ح�����س�����ب وص���������ف ب�������وت�������ني، وامل������ق������ص������ود ه�����ن�����ا ض������م������ان دف���������ع ع�����م�����ل ال���ل���ج���ن���ة 
ال��دس��ت��وري��ة، إذ أن م��وس��ك��و ت��ري��د م���ن ال��ح��ك��وم��ة ال��س��وري��ة إب�����داء ق��در 
كاف من املرونة واإليجابية مع هذا االستحقاق، ألن موسكو تريد أن 

توظف ذلك يف نقاشاتها مع الجانب األمرييك.
أم������ا ال���ن���ق���ط���ة ال���ث���ان���ي���ة ح������ول م���س���أل���ة “ال������وج������ود األج����ن����ب����ي يف س����وري����ة، 
والحديث هنا يخص بالدرجة األوىل التواجد األمرييك يف شمال شرق 
سورية، إضافة إىل تلميحه للتواجد الرتيك عىل خلفية تفاقم التباين 

بني موقفي موسكو وأنقرة حول التطورات يف إدلب”.
واع����ت����ر م��ح��ل��ل��ون م��ت��خ��ص��ص��ون ب���ال���ش���أن ال�������رويس أن م���وس���ك���و ب��ات��ت 
ت��م��ل��ك خ��ط��ة ع��رض��ت��ه��ا ع���ىل رأس ال���ن���ظ���ام، وه�����ذه ال��خ��ط��ة ه���ي محطة 
بحث أسايس يف االجتماعات القادمة بني املبعوث الرويس واألمرييك، 
وربما تتضمن تخفيف بعض العقوبات عن النظام السوري مقابل 
خطوات معينة يقوم بها إلبعاد الجانب اإليراين من الحدود الجنوبية 
من منطقة درعا ضمن إطار التزام كا من موسكو وواشنطن بأولوية 

أم���ن ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة، وأن����ه ي��م��ك��ن أن ت��ك��ون هناك 
بوادر خطة جديدة للتحرك األردين بتنسيق مع واشنطن وإسرائيل 
وروسيا من أجل تخفيف جزيئ للعقوبات عن النظام يف املجال الطبي 
واإلن����س����اين وإع�������ادة االع����م����ار م��ق��اب��ل ل��ي��ون��ة ل��ل��ن��ظ��ام يف امل���ل���ف ال��س��ي��ايس 
م��ا ي��م��ك��ن أن ي��م��ه��د ل��ع��ودة ال��ن��ظ��ام إىل ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، وم��ح��اول��ة 
روس��ي��ا إلع����ادة ت��ع��وي��م ال��ن��ظ��ام، وه���ذه امل���رة م��ن ب��واب��ات إقليمية وع��ن 
طريق التخفيف من املعاناة اإلنسانية يف سورية، واستفادة األطراف 

اإلقليمية عر مشروع خط الغاز وفتح املعابر الحدودية.
ت��ب��دو ال��ق��م��ة ذات أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة ل��ن��ق��ل رس���ال���ة واض���ح���ة وج��ه��ا ل��وج��ه 
بأن موسكو تسر يف ترتيبات، وهي بالفعل تسعى بحسب املصادر 
اإلع�����ام�����ي�����ة إىل ن����ق����ل ن����ق����اش����ات����ه����ا م������ع ال�����ج�����ان�����ب األم�������ري�������يك إىل م���س���ت���وى 
التفاهمات عىل قضايا محددة، واملقصود بالقضايا املحددة ليست 
مبادرة روسية أمريكية -أردنية، لكن هناك عىل األقل تفاهم مشرتك 
رويس- أردين ب��أن املدخل اإلنساين هو عنوان مهم للتأثر والحديث 
م���ع ال��ج��ان��ب األم���ري���يك خ��ص��وص��ا ع���ىل ص��ع��ي��د م��ح��اول��ة ال��ح��ص��ول عىل 
استثناءات لقانون قيصر الظالم، لتخفيف املعاناة اإلنسانية للشعب 

السوري .
وتأمل روسيا بفتح النقاشات مع الجانب األمرييك عىل تفاهمات 
أوسع لبلورة آلية جديدة يف التعامل مع التسوية السياسية يف سورية 
الحقاً، واملدخل الرويس ينطلق من أن اللجنة الدستورية هي املدخل 

الصحيح لتطبيق قرار 2245.
واعتر محللون أن روسيا تحاول التوصل إىل تفاهمات مع الجانب 
األمرييك عىل القضايا التي يمكن التوصل إليها مبدئياً، وترك املسائل 
األك������ر خ���اف���ي���ة إىل م����راح����ل م���ق���ب���ل���ة، وك�����ل ذل�����ك ي���ت���زام���ن م����ع ال���ح���راك 
السيايس مع الجانب الرتيك يف إدلب وانتهاء بالتسوية يف درعا كلها 
ع���وام���ل ت��س��ت��دع��ي ال��ت��ن��س��ي��ق ب���ني م��وس��ك��و ودم���ش���ق، وات���خ���اذ ت��رت��ي��ب��ات 

لحلحلة األزمة مع األطراف الدولية واالقليمية التي تتطلب تحريك 
حالة الجمود مع أطراف العملية السياسية يف الداخل السوري من 

أجل التوصل إىل توافقات بني السوريني.
إىل ذل���ك ت���ص���درت ورق����ة اإلره������اب امل��دع��وم��ة دول���ي���ا وإق��ل��ي��م��ي��ا ح��دي��ث 
ال��رئ��ي��س��ني وأع�����رب األس����د ع���ن ام��ت��ن��ان��ه ل��ن��ظ��ره ال�����رويس ل��ح��ج��م ال��دع��م 
العسكري الرويس الستعادة كافة األرايض التي خسرها تقريبا أمام 
الفصائل اإلرهابية املسلحة بمختلف تياراتها وفصائلها التي سعت إىل 
اإلطاحة بالنظام خال الحرب التي اندلعت بعد احتجاجات 2011 م. 
وأصبح النظام السوري يسيطر عىل أكر من 90 % من أرايض الباد 
كما قال بوتني، بيد أن الوقائع امليدانية تشر يف نظر محللني إىل أن 
القوات السورية تسيطر عملياً عىل نحو نصف مساحة سورية البالغة 
نحو 180 ألف كيلومرت مربع، وتسيطر "قوات سورية الديمقراطية" 
)ق���س���د(، امل��دع��وم��ة م���ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع���ىل أك���ر م���ن رب���ع مساحة 
س����وري����ة، ب��ي��ن��م��ا ت��س��ي��ط��ر ال���ج���م���اع���ات اإلره����اب����ي����ة أو م����ا ت���ع���رف ب��ف��ص��ائ��ل 
امل��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة و"ه��ي��ئ��ة ت��ح��ري��ر ال���ش���ام" )ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة س��اب��ق��اً(، 
ع��ىل ج��ان��ب كبر م��ن الشمال ال��س��وري، إذ يعتقد ه���ؤالء أن الرئيس 
الرويس أطلق رقماً تقديرياً ال أكر حول املساحة التي تسيطر عليها 
ق����وات ال��ن��ظ��ام، م��ض��ي��ف��ني: أن���ه ي��ق��ص��د أن م��ن��ط��ق��ة ش��رق��ي ن��ه��ر ال��ف��رات 

تحت سيطرة األسد ألنها عملياً ليست كذلك.
عىل الجانب اآلخر يتوقع محللون أن تحدث هناك خطوة متقدمة 
لحلحلة األزمة وإعادة تطبيع األوضاع من خال التفاهمات املشرتكة 
وت����وف����ر م���ن���اخ���ات���ه���ا ل���ل���ت���س���وي���ة ال���ش���ام���ل���ة الس���ي���م���ا ب���ع���د زي��������ارة األس�������د إىل 
العاصمة الروسية موسكو، لكن كل ذلك يبقى مشروطا بااللتزام 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ االت�����ف�����اق�����ات، وان����س����ح����اب ال�����ق�����وات األج����ن����ب����ي����ة، وإخ���������اء ت���واج���د 
الجماعات اإلرهابية من األرايض السورية وهي ما ستحددها إيقاعات 

األيام املقبلة. 

زيارة الرئيس السوري بشار األسد إىل العاصمة الروسية موسكو برفقة وفد رفيع املستوى يوم االثنني 
13 سبتمر حملت يف توقيتها الكثر من الدالالت ويف مضمونها العديد من الرسائل ملسائل هامة 

بخصوص األزمة السورية ملناقشتها مع الحليف الرويس بعد موجة من األحداث العاصفة التي شهدها 
اإلقليم عموما والساحة السورية عىل السواء ال سيما بعد االنسحاب األمرييك "املهني " من أفغانستان. 

ذلك االنسحاب يكشف أن هناك تبدالت اسرتاتيجية يف إيجاد تحالفات جديدة مع دول االتحاد األوروبي 
لفكفكة االتحاد األوربي ملصلحة الواليات املتحدة التي تعلو حلفائها.

توفيق سام

رسائل قمة األسد وبوتني

وق�����ال: "رغ�����م ع����دم اإلع�����ان ع���ن ع��م��ل��ي��ة ال���ب���أس ال��ش��دي��د يف وق��ت 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا إال أن ش��ع��ب��ن��ا ك����ان ي��ت��اب��ع ت��ف��اص��ي��ل��ه��ا أواًل ب�����أول م���ن خ��ال 

تفاعله اليومي مع أحداث وتطّورات جبهات العزة والكرامة".
وأضاف: "اليوم وبعد مرور عدة أشهر عىل تنفيذ العملية نضع 

الجميع أمام تفاصيلها بالصوت والصورة".
وأردف ق����ائ����ًا: "ب���ع���د ص�����دور األم�����ر ال��ع��م��ل��ي��ايت ب���اش���رت ال���وح���دات 
العسكرية املختلفة تنفيذ مهامها امليدانية ومن خال شّن الهجوم 
من عدة مسارات دشّنت قواتنا املسلحة مرحلة جديدة من مراحل 

تحرير اليمن من الغزاة واملحتلني".
وأك������د ال���ع���م���ي���د س���ري���ع أن ال�����ق�����وات امل���س���ل���ح���ة ع��������ّززت م����ن ال��ع��م��ل��ي��ة 
الهجومية بفتح مسارات جديدة واتباع تكتيكات تتناسب وجغرافيا 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ك��م��ا ض��اع��ف��ت ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة م���ن ضغطها 
عىل العدو الذي دفع باملزيد من املرتزقة مّدججني بمختلف أنواع 

األسلحة إىل املعركة.
وقال: "كان من ضمن الخطة العملياتية تنفيذ عمليات عسكرية 
ن��وع��ي��ة اس��ت��ه��دف��ت أب����رز م���راك���ز ت��ج��م��ع��ات ال���ع���دو وك���ذل���ك ت��ع��زي��زات��ه 
وم���ن���ش���آت���ه ال���ع���س���ك���ري���ة".. م����ؤك����دا أن ال�����ق�����وات امل���س���ل���ح���ة ن���ج���ح���ت يف 
تنفيذ العملية العسكرية املطلوبة وك��ان��ت مستعدة ملواجهة كل 

االحتماالت.
وأض����اف: "ويف إط���ار التكامل ب��ني مختلف ال��وح��دات العسكرية 
ف��ق��د ن��ف��ذت ال��ق��وة ال��ص��اروخ��ي��ة وس���اح ال��ج��و امل��س��ّر ال��ع��ش��رات من 
العمليات العسكرية الناجحة منها عمليات استهدفت تجمعات 
ومواقع املرتزقة وتحالف العدوان داخل اليمن وتحديداً يف املناطق 
امل��ح��ت��ل��ة وم��ن��ه��ا ع��م��ل��ي��ات اس��ت��ه��دف��ت م���ق���رات وم���ن���ش���آت وت��ج��م��ع��ات 

عسكرية تابعة لتحالف العدوان وتحديداً العدو السعودي".
وأوضح متحدث القوات املسلحة أن إجمايل عدد عمليات القوة 
ال��ص��اروخ��ي��ة ب��ل��غ 161 عملية منها 128 عملية داخ��ل��ي��اً و33 عملية 
يف العمق ال��س��ع��ودي حيث ت��م االس��ت��ه��داف ب��ص��واري��خ "ب��در ونكال 

وسعر وقاصم وذو الفقار وقدس2".
ولفت إىل أن "عمليات ساح الجو املسّر بلغت 319 عملية منها 
136 عملية استهدفت ال��ع��دو يف أراض��ي��ه و183 عملية استهدفت 

العدو يف أراضينا املحتلة".
وق�������ال: "إن ت���ف���اص���ي���ل ع��م��ل��ي��ة ال����ب����أس ال���ش���دي���د ال ي��م��ك��ن ح��ص��ره��ا 
يف م��ؤت��م��ر ص��ح��ف��ي واح����د ول���ه���ذا س��ن��رتك ل��وس��ائ��ل إع��ام��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة 
الحديث عن املزيد من التفاصيل وسنوافيها باملزيد من املعلومات".
وأضاف" "إن مختلف وحدات قواتنا املسلحة شاركت يف عملية 
البأس الشديد منها وحدة املدفعية التي نجحت يف دك تجمعات 
ال�����ع�����دو ب����ك����ل ك�����ف�����اءة واق���������ت���������دار".. م����وض����ح����اً أن امل�����راب�����ط�����ني يف وح�����دة 
املدفعية أثبتوا حقيقة الشخصية اليمنية املؤمنة بالله -عز وجل- 

الواثقة بنصره وتأييده.
وأش�����ار م��ت��ح��دث ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة إىل أن رج����ال وح����دة ال��ق��ن��اص��ة 

البواسل تمّكنوا من إثارة الّرعب يف صفوف العدو.
وق�����ال: "وح������دات ال��ه��ن��دس��ة وض���د ال������دروع وس����اح امل���درع���ات ك��ان 
لها دور كبر ساهم يف إيقاع املزيد من الخسائر يف صفوف وعتاد 
العدو حيث نجح األبطال يف وحدات الهندسة وضد الدروع وساح 
املدرعات يف تنفيذ ما يقع عىل عاتقهم من واجبات يف إطار تنفيذ 
األوام��ر العملياتية يف الزمان واملكان فكان دوره��م رئيسياً يف هذه 

املعركة".
ول���ف���ت إىل أن ه���ن���اك أدواراً رئ��ي��س��ي��ة أخ�����رى ل��ب��ق��ي��ة ال����وح����دات من 

املُشاة إىل االستطاع وكذلك الدفاع الجوي.
وم���ى ق��ائ��ًا: "ق��ي��ادة وزارة ال��دف��اع ورئ��اس��ة هيئة األرك����ان تحيي 
ك��اف��ة األب���ط���ال ال���ذي���ن ش���ارك���وا يف ع��م��ل��ي��ة ال���ب���أس ال��ش��دي��د وك����ل من 
س���اه���م يف ت��ق��دي��م ال���دع���م ل��ل��م��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة أث���ن���اء ت��ن��ف��ي��ذ تلك 

العملية من مختلف أبناء شعبنا من القبائل الوفية إىل الشرفاء 
األحرار يف املدن والقرى".

وأف��������اد ب������أن ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان ش������ّن خ������ال م����راح����ل ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ة 
البأس الشديد ليس العشرات من الغارات بل املئات حيث تمكنت 
الجهات املختصة يف القوات املسلحة من رصد ما يزيد عن 3290 
غ��ارة .. مبيناً أن جميع تلك ال��غ��ارات ح��اول��ت إع��اق��ة ت��ق��ّدم القوات 
املسلحة إضافة إىل استهداف املدنيني يف املناطق املحررة. واستعرض 
متحّدث القوات املسلحة نتائج عملية البأس الشديد حيث تمّكنت 
القوات املسلحة من إحصاء تدمر وإعطاب وإحراق ما يقارب 1500 
آل��ي��ة وم���درّع���ة وع��رب��ة عسكرية ون��اق��ل��ة ج��ن��د إض��اف��ة إىل ت��دم��ر ع��دة 

مخازن أسلحة.
وقال: "من أبرز نتائج عملية البأس الشديد اغتنام كميات كبرة 
م����ن األس���ل���ح���ة ال��ث��ق��ي��ل��ة وامل���ت���وس���ط وال��خ��ف��ي��ف��ة وه�����ي األس���ل���ح���ة ال��ت��ي 

أصبحت اليوم حاضرة يف املعركة ضد العدو ومرتزقته".

وأش����������ار إىل ح����ج����م ال����خ����س����ائ����ر يف ص�����ف�����وف امل�����رت�����زق�����ة م�����ن ال���خ���ون���ة 
والعماء منها وقوع أكر من 15 ألفا ما بني قتيل ومصاب وأسر 
وذل���ك خ��ال ال��ف��رتة ال��ت��ي ُن��ف��ذت فيها العملية أي م��ا ب��ني م��ارس 
2020م ونوفمر 2020م منهم ثاثة آالف قتىل و12 ألفا و440 
مصابا و550 أسرا .. موضحاً أن املرتزقة تعرضوا لخسائر كبرة 
خال هذه العملية. وأضاف: "كان تحالف العدوان يدفع باملئات 
من املرتزقة إىل الجبهات لياقوا مصرهم عىل أيدي األبطال من 
منتسبي ق��وات��ن��ا امل��س��ل��ح��ة ول��ج��ان��ن��ا ال��ش��ع��ب��ي��ة" .. م��ع��ت��راً العملية 
النوعية صفعة مدّوية لتحالف العدوان ومرتزقته عىل األرض 

الذين يقاتلون يف صف أعداء الشعب والوطن.
ك��م��ا اس��ت��ع��رض ال��ع��م��ي��د س��ري��ع ج�����زءاً م��م��ا وث��ّق��ت��ه ع��دس��ة اإلع���ام 
ال���ح���رب���ي الس��ي��م��ا ال��خ��س��ائ��ر ال���ب���ش���ري���ة.. م���ؤك���دا أن ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة 
ت����م����ّك����ن����ت -خ���������ال ع���م���ل���ي���ة ال������ب������أس ال�����ش�����دي�����د- م������ن ت����ح����ري����ر م������ا ي����ق����ارب 
1600 كم مربع ونجحت يف استعادة ما كان يف هذه املساحة من 
معسكرات ومقرات للقوات املسلحة بعد أن كان قد استوىل عليها 

الغزاة وأذنابهم من العماء والخونة.

وق������ال: "ك�����ان م���ن أب�����رز ن��ت��ائ��ج ال��ع��م��ل��ي��ة ت��ح��ري��ر وت��ط��ه��ر م��دي��ري��ت��ي 
م���دغ���ل وم����ج����زر ب��م��ح��اف��ظ��ة م������أرب وت���ح���ري���ر وت���ط���ه���ر م��ع��س��ك��ر م���اس 
الذي كان يعتر من أكر املعسكرات التي استخدمها العدو خال 
السنوات املاضية وحشد إليه آالف املرتزقة وكذلك عناصر ما يسمى 
القاعدة وداعش إضافة إىل ضباط من جيش العدو السعودي".

وذك�����ر ال��ع��م��ي��د س���ري���ع أن ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة خ���اض���ت -خ�����ال ه��ذه 
املعركة- ماحم بطولية تمكنت عدسة اإلعام الحربي من توثيق 
ج���زء منها ك��م��ا ض��رب��ت ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة امل��ث��ل األع���ىل يف التضحية 

والصمود.
وأضاف: "كانت عملية البأس الشديد درساً آخر يقّدمه األبطال 
ل��ل��ج��م��ي��ع وه����و م���ا ي���ؤك���د أن ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ال��ي��م��ن��ي��ة م��س��ت��م��رة يف 

الفداء حتى يتحقق االستقال لبلدنا والحرية لشعبنا".
وأش�������ار إىل أن ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ت���ث���ّم���ن دور أب����ن����اء م������أرب يف ه���ذه 
العملية ويف العمليات األخ��رى التي شهدتها وتشهدها محافظة 
مأرب .. الفتاً إىل الدور املهم ألبناء مأرب يف عملية البأس الشديد 
ك����م����ا س����ي����ك����ون ل����ه����م ال����������دور امل�����ه�����م يف ت����ح����ري����ر ب�����اق�����ي األرايض امل���ح���ت���ل���ة 

وتطهرها حتى يتحقق للشعب اليمني الحرية واالستقال.
واس��ت��ع��رض م��ت��ح��دث ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة م��ش��اه��د ال��ع��م��ل��ي��ة وكيف 
س���م���ح���ت ال�����ق�����وات امل���س���ل���ح���ة مل����ن ي����ق����رر ال�����ف�����رار م����ن امل����ع����رك����ة وت���ع���ام���ل 
األب�����ط�����ال م�����ع أس��������رى ال�����ع�����دو وم����واج����ه����ة األب�����ط�����ال ب���ك���ل ش���ج���اع���ة يف 
جغرافيا متنوعة ما بني الجبل والسهل والصحراء ويف كل ذلك 

كان املرتزقة يفرون واألبطال أكر ثباتاً وصموداً وتضحية.
وق�������ال: "ن���ح���ن ن���ق���ات���ل دف����اع����اً ع����ن ب���ل���دن���ا وش��ع��ب��ن��ا ول���ن���ا ق��ض��ي��ة ه��ي 
تحرير اليمن أما أنتم أيها املرتزقة فتقاتلون دفاعاً عن أعداء اليمن 
ال��س��ع��ودي - اإلم�����ارايت- األم��ري��يك ف��ي��ا ل��ل��خ��زي وي���ا ل��ل��ع��ار أن تنسبوا 
ل��ل��ي��م��ن أن��ت��م م��ج��رد خ��ون��ة وع���م���اء وأدوات وأذن������اب وخ��ن��اج��ر غ��در 

ضد شعبكم وبلدكم".
وأكد أن النصر سيكون حليف اليمن وشعبه وأحراره وسيكون 
م��ص��ر خ��ون��ة ال��ي��م��ن وش��ع��ب��ه م���ن ع��م��اء ال��ع��م��اء ع��م��اء األم��ري��يك 

والصهيوين الهزيمة والذل والعار.
وبنّي أن "النصر الذي تحقق تزفه القوات املسلحة إىل كل أبناء 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ون���ح���ن ع���ىل م��ق��رب��ة م���ن ع��ي��د ال����ث����ورة امل���ج���ي���دة ث���ورة 
الحرية واالستقال ثورة ال� 21 من سبتمر".. موضحاً أن هذه الثورة 
أك���د فيها ال��ش��ع��ب رف��ض��ه ال��وص��اي��ة وال��ه��ي��م��ن��ة وي��ؤك��د ال��ي��وم رفضه 
االح��ت��ال وال��غ��زو وع����ودة ال��وص��اي��ة والهيمنة واالرت�����زاق وال��ع��م��ال��ة. 
وأكد العميد سريع إن القوات املسلحة ومعها كل أحرار الشعب 
م��اض��ي��ة يف ت��ح��ري��ر ك���اف���ة أرايض ال��ج��م��ه��وري��ة ح��ت��ى ت��ح��ق��ي��ق ال��ح��ري��ة 
واالس��ت��ق��ال.. ق��ائ��ا" ه��و عهدنا للسيد القائد عبدامللك ب��در الدين 
الحويث الذي نؤكد اليوم ما جاء يف خطابه األخر سنحرر كل بلدنا 
وسنستعيد ك��ل املناطق التي أحتلها تحالف ال��ع��دوان وسنضمن 
لبلدنا أن يكون حراً مستقًا ال يخضع ألي احتال وال يخضع ألي 
وصاية وسنواصل مشوارنا يف التصدي للعدوان عىل بلدنا ونصرة 

أمتنا يف قضاياها الكرى وسيكون شعبنا حراً كريماً عزيزاً".

كشف متحدث القوات املسلحة العميد يحيى سريع عن تفاصيل عملية "البأس الشديد" يف محافظة مأرب.
وأوضح العميد سريع يف مؤتمر صحفي بصنعاء أن العملية العسكرية النوعية والواسعة يف محافظة مأرب استمر تنفيذها عدة أشهر وحققت 

أهدافها بنجاح.. مؤكدا أن العملية أدت إىل تحرير مناطق واسعة يف املحافظة وأدت إىل خسائر كبرة يف صفوف تحالف العدوان ومرتزقته من 
الخونة والعماء.

,,,
عمالء  من  وشعبه  اليمن  خونة  مصري 
الهزيمة  والصهيوين  األمريكي  العدو 

والذل والعار

يف مؤتمر صحفي كشف فيه تفاصيل عملية "البأس الشديد" بمأرب

العميد سريع: النصر سيكون حليف اليمن وشعبه  
يتحقق  حــى  الــفــداء  يف  مستمرة  املسلحة  الــقــوات 

االستقالل لبلدنا والحرية لشعبنا
الثقيلة  األسلحة  مــن  كبرية  كميات  اغتنام 

واملتوسطة والخفيفة
يف  شاركت  املسلحة  قواتنا  ــدات  وح مختلف 

عملية البأس الشديد

القوات املسلحة عّززت من العملية الهجومية بفتح مسارات جديدة واتباع تكتياكت تتناسب وجغرافيا العملية العسكرية



سبعة أعوام مع 
ثورة 21 سبتمبر

ون��ح��ن نحتفل بالعيد ال��س��اب��ع ل��ث��ورة 21 سبتمرب امل��ج��ي��دة ال��ت��ي تعترب 
أول ثورة يف الجزيرة العربية والخليج قامت ب��إرادة شعبية  من أجل 
إح������داث ال��ت��غ��ي��ر وت��ص��ح��ي��ح امل���س���ار ال��وط��ن��ي وال����دف����اع ع���ن س���ي���ادة ال��ي��م��ن 
وح��ري��ت��ه واس��ت��ق��ال��ه وذل����ك ب��خ��اف ك���ل ال����ث����ورات ال��ت��ي س��ب��ق��ت��ه��ا وك��ان��ت 
تعتمد ع��ى ال��دع��م وال��ت��دخ��ل ال��خ��ارج��ي فتفقد هويتها الوطنية تماما 
ويف ه��ذه املناسبة العظيمة ال ب��د أن نذكر ب��أن ال��يء ال��ذي ال يختلف 
عليه اثنان وال ينكره إال جاحد يتمثل يف أن ثورة 21 سبتمرب الشعبية قد 
قضت عى االستبداد وأنهت الهيمنة السياسية اىل األبد السيما بعد 
سقوط مراكز النفوذ وتحالف القوى التي كانت تتحكم يف مركز القرار 
السيايس اليمني سواء كانت قيادات سياسية وعسكرية أو وجاهات 
اجتماعية ومشيخية وه��و ما يؤكد ان الفرتة القادمة ستشهد حكما 
مختلفا تماما يعكس بالدرجة األوىل االرادة الشعبية التي تم تغييبها 
خ����ال ال���ع���ق���ود امل���اض���ي���ة وس���ي���ك���ون م���ن ال��ص��ع��ب ع���ى أي ط����رف س��ي��ايس 
بعينه ان يحكم بمفرده حتى ل��و ك��ان ه��ذا ال��ط��رف ق��د حصل ع��ى ثقة 
الشعب عرب صندوق االنتخابات  لسبب بسيط وهو ان الشعب اليمني 
قد اكتوى بنار االستبداد والتسلط السيايس وتزييف ارادته والتحدث 
باسمها وعليه نؤكد ان الشراكة الوطنية التي أرستها ثورة 21 سبتمرب 
الشعبية يوم قيامها ممثلة يف اتفاق السلم والشراكة ووقعت عليه 
آن���ذاك ك��ل ال��ق��وى السياسية بما يف ذل��ك الرئيس ال��ف��ار املنتهية واليته 
عبدربه منصور هادي ثم انقلبت عى االتفاق تلبية لرغبة الخارج قد 

دع��ت اليها لتشكل امل��دخ��ل املناسب 
ل���ت���ح���م���ل امل�����س�����ؤول�����ي�����ة وت�����رج�����م�����ة ارادة 
ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي م������ن خ����ال����ه����ا وه����ي 

ال�����ت�����ي س����ت����ك����ون ال�����س�����ائ�����دة خ���ص���وص���ا 
بعد ان تم كسر حاجز الخوف لدى 
ال���ي���م���ن���ي���ن وال�����ق�����ض�����اء ع������ى م����ش����روع 
ال������ت������وري������ث ال�����������ذي ك���������ان ي�����ع�����د ل�������ه ك���ل 
ط������رف ي���ص���ل إىل س������دة ال���س���ل���ط���ة او 

حتى يقرتب منها.
 وب�����ال�����رغ�����م م������ن ال�����ت�����وج�����ه ال����وط����ن����ي 
ال��واض��ح ل��ث��ورة 21 سبتمرب كحركة 
ثورية وطنية إال ان املفلسن الذين 
ت���ب���ل���دت أف����ك����اره����م وت���ح���ج���ر وع��ي��ه��م 
ل�����م ي���س���ت���وع���ب���وا ب����ع����د م�����ا ج���������اءت ب��ه 
من أهداف وطنية فحاولوا تشويه 

مسرتها النضالية من خال زعمهم ان ثورة 21 سبتمرب هي عبارة عن 
انقاب وتريد ترجع النظام اإلمامي ، ونحن نقول لهؤال : إذا كانت هذه 
الثورة الشعبية التي تعترب أنبل وأطهر ما انتجته الرتبة اليمنية وهدفها 
األس����اس ه��و ت��ح��ري��ر ال��ي��م��ن وق���راره���ا ال��س��ي��ايس م��ن ال��وص��اي��ة ال��خ��ارج��ي��ة 
وبناء دول��ة وطنية حديثة تتسع للجميع تشارك يف بنائها كل القوى 
الوطنية وتعتمد عى ذاتها فهذا يف حد ذاته كافيا ليكون فخرا لإلمامة 
التي تتشدقون بها وأفضل بكثر من جمهورية ارتمت يف حضن عدوها 
ال����ذي ح��ارب��ه��ا م��ن��ذ أول ي���وم ت��أس��س��ت ف��ي��ه وس��م��ح��ت ل��ه ليحكم اليمن 
بالنيابة عنها ويتحكم بمصر شعب بأكمله ولم يبق لها سوى النشيد 

والعلم لتتغزل به..
وخ���������ر م������ث������ال وب��������ره��������ان أن ال�������ذي�������ن ي�����ط�����ال�����ب�����ون ال�������ي�������وم ب������ه������ذا ال�������ن�������وع م���ن 
الجمهوريات هم يقبعون يف حضن نظام مليك سايل عفن عاصمته 
ال������ري������اض أف�����ق�����د ش���ع���ب���ه ه����وي����ت����ه ال����وط����ن����ي����ة وج����ع����ل����ه ي���ن���ت���س���ب إىل األس�������رة 
السعودية التي تحكمه ، وهناك جزء من هؤالء سلموا الجنوب بأكمله 
ل��ح��ك��ام  مشيخة اإلم������ارات ليحتلونه وي��ق��ت��ل��ون أب���ن���اءه ب��ل وي��ت��س��اب��ق��ون 
عى تأجر موانئه وجزره وكأنها ملك خالصا لهم اشرتوها بحر مالهم  
ولذلك فقد ثار الشعب يف الجنوب وما تشهده املحافظات الجنوبية 
والشرقية من تذمر ومظاهرات حاليا تطالب بخروج االحتال إال دليل 
ع��ى ع��دم رض���اء أب��ن��اء املحافظات الجنوبية ع��ى م��ا ت��ق��وم ب��ه قياداتهم 
ال���س���ي���اس���ي���ة م����ن ت���ص���رف���ات غ����ر وط���ن���ي���ة وارت�����م�����اء يف ح���ض���ن امل���ح���ت���ل ، أال 
يستحي هؤالء من التشكيك يف وطنية من يضحون بأنفسهم من أجل 
الدفاع عن وطنهم وعن سيادته واستقاله وإعادة اعتباره وكرامته إليه 
اللذين سلبا منه بفعل تصرفات العماء واملرتزقة الذين ال هم لهم إال 
ع��ب��ادة األم���وال املدنسة ، وع��ج��زوا خ��ال أك��ر م��ن نصف ق��رن ع��ن بناء 
دول���ة حقيقية يتمتع أب��ن��اؤه��ا يف ظلها ب��ك��ام��ل  حقوقهم امل��ش��روع��ة بل 
لقد قادهم فشلهم وعجزهم لاستعانة بعدو خارجي ليغزوا اليمن 
ويحتله ويقتل أب��ن��اءه وي��دم��ر بنيته التحتية وي��ع��ت��ربون ذل��ك إن��ج��ازا يف 

نظرهم يهللون له ويصفقون بحسب ما تعودون وتربوا عليه.
 إن آخر يشء كنا نتصّوره- نحن اليمنين- قبل قيام ثورة 21 سبتمرب 
الشعبية التي قلبت املوازين وأعادت تشكيل الوعي الوطني أن يصل بنا 
العجز واإلفاس يف بناء دولة وطنية قوية وحديثة إىل درجة تخويف 
أنفسنا من امل��ايض والرتويج له بخبث وأن األئمة والساطن عائدون 
إىل حكم اليمن وذلك تغطية عى عجزنا وتضليل الجيل الجديد الذي 
ال يعرف عن حكم األئمة والساطن واالستعمار شيئاً بعد مرور ستة 
عقود عى زوالهما بقيام ثوريت ) سبتمرب وأكتوبر ( املجيدتن  فهل يعني 
ما نردده ونذّكر الناس به خاصة هذه األيام من قبل الذين يشككون 
يف املرحلة الحالية أن النظام الجمهوري ه��ش وغ��ر ثابتة أرك��ان��ه وأن 
باإلمكان القضاء عليه وإسقاطه ببساطة وبمجرد إطاق شائعة هنا أو 
هناك ؟ ومن املفارقات العجيبة أن الذين يروجون مثل هذه الشائعات 
يصدقونها ويتعاملون معها إعامياً وكأنها حقيقة واقعة ونعتقد أن 
ترويج مثل هذه اإلطروحات ستجعل من الجيل الجديد الذي عاش يف 
ظل النظام الجمهوري وال يعرف غره يعود إىل املايض ويكتشف كيف 
كان آباؤه وأجداده يعيشون يف ظل  دولة كانت لها هيبتها وكانت يف عز 
ضعفها قوية بشهادة قادة جمهورين كبار وينعمون باألمن واألمان 
بغض النظر عن الوضع املعيي حينها حيث لم تكن توجد فروقات 
ك��ب��رة ب��ن دول املنطقة يف تلك ال��ف��رتة بينما ه��ذا الجيل يعيش اليوم 
يف ظل فوىض إدارية وأمنية وقتل وذبح لإلنسان اليمني وحدوث فنت 
طائفية ومذهبية وحزبية يف كل مكان حتى كاد املواطن اليمني يشّكل 

أرخص األشياء يف هذا البلد .
 إىل متى سنظل نضحك عى بعضنا برفع الشعارات الجوفاء ودغدغة 
عواطف العامة بها بهدف كسب ثقتهم أو عى األقل تحييدهم حتى ال 
يقومون بمواجهة العدوان الخارجي عى بلدهم ويقفون ضد الفساد 
ورع��ات��ه وض���د ال��ق��وى التقليدية وال���ك���روت امل��ح��روق��ة ال��ت��ي ال ت���زال تحلم 
بإدخال الشعب يف متاهات النهاية لها بحكم ما تمتلكه من خربة طويلة 
يف ال���دج���ل وال��ت��ض��ل��ي��ل اك��ت��س��ب��ت��ه��ا م���ن م��اض��ي��ه��ا ال��س��ي��ئ وت��ش��غ��ل��ه بقضايا 

جانبية حتى ال يدافع عن حقوقه املشروعة.
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أم���ت���ن���ا ال����ي����وم يف ح���رك���ت���ه���ا ويف ن���ه���ض���ة أح�����راره�����ا واح���ت���ض���ان 
شعوبها هي يف موقع متقدم، تشهد له التغرات الراهنة 
يف ك�����ل ال����ج����ب����ه����ات ب���������دءا م�����ن ف���ل���س���ط���ن ول����ب����ن����ان وال�����ع�����راق 

وسوريا ويف اليمن.

اطلع وزير الشباب والرياضة محمد املؤيدي 
ومعه وكيل أول الوزارة عبدالحكيم الضحياين 
أم����س ع���ى االس����ت����ع����دادات ال���ج���اري���ة ل��ل��م��ه��رج��ان 
ال��ك��رن��ف��ايل ال��ش��ب��اب��ي ال��ك��ش��ف��ي ل��اح��ت��ف��اء بالعيد 

السابع لثورة 21 سبتمرب.
كما اطلع الوزير املؤيدي والوكيل الضحياين 
ع���������ى س���������ر ال������������ربوف������������ات ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ة وال�������ت�������دري�������ب�������ات 

امليدانية لشباب الكشافة املشاركن يف الفعالية 
االحتفالية بهذه املناسبة.

وش������������������������دد ع��������������ى ض����������������������������رورة اس�������������ت�������������ع�������������داد ش�������ب�������اب 
الكشافة إلح��ي��اء العيد السابع ل��ث��ورة ال����21 من 
سبتمرب ال��ت��ي أس��ق��ط��ت م��ش��اري��ع ق���وى الهيمنة 

واالستكبار.
وكان الوزير املؤيدي استمع من املفوض العام 

للكشافة القائد عبدالله عبيد إىل شرح عن سر 
االس�����ت�����ع�����دادات وال����ت����دري����ب����ات ل���ش���ب���اب ال��ك��ش��اف��ة 

املشاركن يف املهرجان الكرنفايل.
وأوض��������ح ع���ب���ي���د أن������ه س���ي���ت���م ع������رض ل����وح����ة ف��ن��ي��ة 
ك����ش����ف����ي����ة ت�����ع�����رب ع�������ن أه��������������داف ث������������ورة 21 س���ب���ت���م���رب 
وفقرات فنية وأناشيد وطنية تؤكد عظمة هذه 

املناسبة وأهميتها يف حياة أبناء اليمن قاطبة.

تنظم وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات 
ي����������وم ال�����خ�����م�����ي�����س امل�����ق�����ب�����ل م��������اراث��������ون��������اً ري�����اض�����ي�����اً 
بمشاركة ع��دد من شباب أمانة العاصمة 

صنعاء.
وسيقام املاراثون السابعة صباحاً بميدان 

ال���س���ب���ع���ن وذل������ك ب���ال���ت���زام���ن م����ع اح���ت���ف���االت 
بادنا بالعيد السابع لثورة 21 سبتمرب.

وي�����������������أيت امل���������������اراث���������������ون يف إط�����������������ار دع��������������م وزارة 
االت���ص���االت لألنشطة ال��ري��اض��ي��ة والشبابية 

يف اليمن.

التربية والتعليم تعلن بدء صرف بدل 
االنتقاالت للعاملني في املدارس

أع���ل���ن���ت وزارة ال���رتب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م ب���دء 
ص���������رف ب���������دل االن�������ت�������ق�������االت ل����ل����ع����ام����ل����ن يف 

املدارس اعتباراً من أمس.
وأوض�����������ح امل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل����ص����ن����دوق 
دعم املعلم والتعليم حسن عامر جبل 
أن عملية الصرف تأيت تنفيذا لتوجيهات 
وزي�����ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م رئ���ي���س مجلس 
إدارة الصندوق يحيى بدر الدين الحويث 
بالتزامن مع االحتفاالت بالعيد السابع 

لثورة ال� 21 من سبتمرب املباركة.
وأك�����د اس��ت��ك��م��ال ك���اف���ة االس���ت���ع���دادات 

ال����ف����ن����ي����ة وامل������ال������ي������ة ال��������ازم��������ة ل������ص������رف ب�����دل 
االن�����ت�����ق�����االت ب�����واق�����ع 30 أل�������ف ري���������ال ل��ك��ل 
م��ع��ل��م م��ض��ي��ف��اً أن "ه������ذا امل���ب���ل���غ ه����و أق���ل 
ما يمكن تقديمه للمعلمن واملعلمات 
وال�����ع�����ام�����ل�����ن يف امل�������������دارس يف ظ������ل ش��ح��ة 
اإلم��������ك��������ان��������ات وامل�������������������وارد ت�������ق�������دي�������راً ل���ث���ب���ات���ه���م 
وص�������م�������وده�������م واس�������ت�������م�������راره�������م يف ت������أدي������ة 
رس��ال��ت��ه��م ال��ن��ب��ي��ل��ة م���ت���ج���اوزي���ن ال���ظ���روف 
االس�����ت�����ث�����ن�����ائ�����ي�����ة ال�����ص�����ع�����ب�����ة ال������ت������ي ي���ع���ي���ش���ه���ا 
الوطن جراء استمرار العدوان وحصاره 

الجائر ".

احلكم بإدانة املتهم بقتل الدكتور نعيم 
ومعاقبته باإلعدام قصاصًا

قضت محكمة غ��رب أمانة العاصمة 
ب���رئ���اس���ة ال����ق����ايض أس����ام����ة ال���ج���ن���ي���د أم���س 
ب������������إدان������������ة امل�������ت�������ه�������م ف�����������������ؤاد ح�������س�������ن ح����س����ن 
م���ن���ص���ور ص��ل��ي��ح ب��ج��ري��م��ة ال���ق���ت���ل ال��ع��م��د 
للمجني عليه الدكتور محمد عيل عيل 

نعيم املنسوبة إليه يف قرار االتهام .
 وق������ى م���ن���ط���وق ال���ح���ك���م يف ال��ج��ل��س��ة 
ال�������ت�������ي ع�������ق�������دت ب�����ح�����ض�����ور وك�������ي�������ل ال����ن����ي����اب����ة 
ال����ق����ايض ي���اس���ر ال�����زن�����داين وع���ض���و ال��ن��ي��اب��ة 
ال�����������ق�����������ايض ع�����������������ادل ال��������ض��������اع��������ن��������ي  وم�����م�����ث�����يل 
االدع�������������������������اء وال���������������دف���������������اع ب������م������ع������اق������ب������ة امل���������������دان 
ب��اإلع��دام قصاصاً رميا بالرصاص حتى 
امل��وت وإلزامه بدفع ثاثمائة ألف ريال 

مقابل التقايض تسلم ألولياء دم املجني 
عليه.

وق�����������د اس�����ت�����م�����ع�����ت امل�����ح�����ك�����م�����ة يف ب������داي������ة 
الجلسة إىل مرافعات ختامية ألطراف 
القضية وطلب النيابة حجزها للحكم 
وكذا مواجهة املدان بما يفيد عن أعماله 
وم�������ش�������ارك�������ات�������ه م�������ن�������ش�������ورات ع��������رب وس������ائ������ل 
التواصل االجتماعي تظهر مدى سامة 

قواه العقلية .
وخلصت املحكمة إىل أن الجميع قد 
أن��ه��وا ك��ل م��ا لديهم ول��م يظهر م��ا يفيد 
باالستمرار فقررت إغاق باب املرافعات 

وحجزها للحكم يف الجلسة نفسها.

وزير الشباب يطلع على االستعدادات اجلارية للمهرجان الكشفي بثورة 21 سبتمبر

تنظمه وزارة االتصاالت

اخلميس ..  العاصمة صنعاء تشهد ماراثونًا رياضيًا

عقيد/عبدالسالم السياين

معركة "ال��ب��أس ال��ش��دي��د".. أو عملية "ال��ب��أس 
ال�������ش�������دي�������د".. أع������������ادت امل��������ع��������ادالت ال����ع����س����ك����ري����ة اىل 
ن���ص���اب���ه���ا ال���س���ل���ي���م واىل خ���ط���ه���ا امل�����رس�����وم امل����ح����دد.. 
وكانت بالفعل العملية املتكاملة حيث توافر لها 
عمل عسكري قتايل وعمل استخباري استباقي 
وعمل استخباري قيادي وشارك مشاركة فاعلة 
يف إدارة املشاركة املجتمعية يف مواجهة عناصر 
اإلرهاب ومقارعة األعداء بفاعلية أكرب وبعطاء 
أوس���ع.. فكان ذل��ك االنتصار املحقق عى األرض 

ويف إطار الواقع..
وهنا ومن حق القيادات التي حركت األحداث 
وأس���ه���م���ت يف إدارت����ه����ا م��س��ب��ق��اً وأث����ن����اء امل���واج���ه���ات 
ال���ق���ت���ال���ي���ة أن ن���ش���ر إل���ي���ه���ا ول�����و م����ن ب�����اب اإلش�������ارة، 
ألن ه��ذه ال��ق��ي��ادات تعمل بصمت وبنكران ذات 
ت����رت����ج����ي وج�������ه ال�����ل�����ه وت���ب���ت���غ���ي االن�����ت�����ص�����ار ل���ل���م���س���رة 
ال���ق���رآن���ي���ة، ول����ه����ذا ال���ش���ع���ب األص����ي����ل ع����ى أع���دائ���ه 

من صهاينة وأدوات الصهاينة..
ومن هذه القيادات رئيس هيئة االستخبارات 
واالستطاع اللواء عبدالله يحيى الحاكم.. الذي 
س���ب���ق وأن ت����ح����رك م����ع ال����وج����اه����ات ال��ق��ب��ل��ي��ة وم���ع 
امل���ش���اي���خ وم�����ع رج������ال ال���ق���ب���ائ���ل األش���������داء األوف����ي����اء 

ال����ذي����ن ب��������ادروا اىل االل���ت���ح���اق ب���ص���ف امل���واج���ه���ة اىل 
جانب الجيش واللجان الشعبية ومهدوا الطريق 
للوصول اىل هذا اإلنجاز العسكري العظيم الذي 

انتظم يف إطار عملية البأس الشديد..
ونذكر هنا دور قبائل البيضاء الشرفاء ونخص 
بالذكر آل العريف وغرهم كثرون كانوا العنوان 
األب��رز يف الصفوف األمامية وقدموا التضحيات 

وساهموا بفاعلية كبرة..
وق����������د ان�������دف�������ع رج������������ال االس�������ت�������خ�������ب�������ارات يف ق�����ي�����ادة 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ح��رك��ات ال��ق��ب��ل��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة يف 
إدارة القتال وامل��واج��ه��ات امليدانية امل��ب��اش��رة جنباً 
اىل ج���ن���ب األب�����ط�����ال م����ن رج�������ال ال�����ق�����وات امل��س��ل��ح��ة 
وال�����ل�����ج�����ان ال����ش����ع����ب����ي����ة.. وب�����إس�����ن�����اد ال������ط������ران امل����س����ّر 
وامل����دف����ع����ي����ة واآلل�������ي�������ات ال���ع���س���ك���ري���ة ال����ت����ي س��ج��ل��ت 
ب����أح����رف م����ن ن�����ور ت���ل���ك امل����أث����ر ال��ق��ت��ال��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
وال��ق��ب��ل��ي��ة وال��ش��ع��ب��ي��ة وك���ان���ت ب��ح��ق م���ث���ااًل إي��ج��اب��ي��اً 
ل���ب���ن���اء وت���ن���س���ي���ق ال����ت����ع����اون امل���س���ت���م���ر وال����ف����اع����ل ب��ن 

الجميع..
ونظراً لحساسية العمل االستخباري وحفاظاً 
ع���ى ال��س��ري��ة ل��ك��ن��ا ت��ح��دث��ن��ا ع���ن ت��ف��اص��ي��ل م��ه��م��ة.. 
ولكننا هنا اكتفينا ب���اإلش���ارات ت��ق��دي��راً لكل جهد 

وكل عمل وعموماً مثلت عملية البأس الشديد 
ن��ج��اح��اً ع��س��ك��ري��اً ق��ت��ال��ي��اً.. ويف ذات ال��وق��ت مثلت 
اخ����رتاق����اً م��ه��م��اً ل��ص��ف��وف األع�������داء وامل���ت���آم���ري���ن من 

القوى املرتبطة بالصهيونية وبحساباتها..
واع����������ت����������ربت م��������ن وج�������ه�������ة ن������ظ������ر ع�����س�����ك�����ري�����ة إزاح�����������ة 
ض����������روري����������ة ل������ت������ح������دي������ات ك�������ب�������رة ك�����������ان ال�����ص�����ه�����اي�����ن�����ة.. 
والصهاينة العرب ومن ارتبط بهم من املغرضن 
وم����ن امل���خ���دوع���ن وامل��ض��ل��ل��ن ي��س��ع��ون ألن ت��ك��ون 
ال�����ب�����ي�����ض�����اء وم����ن����اط����ق����ه����ا وب������ع������ض ق����ب����ائ����ل����ه����ا خ����ن����ج����راً 
م������غ������روزاً يف خ�����اص�����رة ال���ي���م���ن ي���س���ت���ن���زف ك�����ل ج��ه��د 
وي���دم���ر اق���ت���ص���اد وأم�����ن واس���ت���ق���رار ال���ي���م���ن.. ول��ك��ن 

خابت كل حساباتهم.

ولالستخبارات دورها الفاعل

جمال القيز

أعلنت الخارجية اإليرانية أمس أن شحنة 
ال���وق���ود امل��رس��ل��ة إىل ل��ب��ن��ان ك��ان��ت بطلب من 

السلطات اللبنانية.
وأك���د امل��ت��ح��دث ب��اس��م  ال��خ��ارج��ي��ة االي��ران��ي��ة   
ال�������ج�������م�������ه�������وري�������ة   أن   س�������ع�������ي�������د خ�������ط�������ي�������ب زاده  
اإلسامية تلتزم بمساعدة الدول الصديقة 
الفتا إىل أن "شحنة  الوقود  املرسلة اىل  لبنان  

كانت حسب الطلب اللبناين".
وشدد زاده عى أنه "إذا أراد لبنان شراء النفط 

والوقود اإليراين مرة أخرى فنحن جاهزون". 

إيران: شحنة الوقود 
املرسلة إلى لبنان كانت 

بطلب من السلطات اللبنانية
أك��د املتحدث باسم الخارجية 
اإليرانية سعيد خطيب زادة أن 
إي�����������ران ل������ن ت�����ت�����ن�����ازل ع������ن ح���ق���وق���ه���ا 

التي ضمنها االتفاق النووي.
ال���������ص���������ح���������ف���������ي  م�����������������ؤت�����������������م�����������������ره  ويف 
األس������ب������وع������ي أم���������س ق���������ال خ���ط���ي���ب 
م����������ارس����������ت  “أم��������������ري��������������ك��������������ا  إن  زادة 
األح����ادي����ة وال���ت���ف���رد يف م��ح��ادث��ات 
فيينا ب��ش��أن االت��ف��اق ال��ن��ووي مع 
إيران وبالتايل إذا تخلت عن هذه 
األح�����ادي�����ة ف�����إن م����س����ار م���ح���ادث���ات 
ف����ي����ي����ن����ا س����ي����ت����ج����ه ن�����ح�����و األح������س������ن” 

موضحاً أن أمريكا التي نقضت 
ال�����ق�����رار األم�����م�����ي 2231 وم����ارس����ت 
ال���ض���غ���وط ال���ظ���امل���ة ع����ى ال��ش��ع��ب 
اإلي����������������راين م�������ن ج������ان������ب واح������������د ه���ي 
م�������ع�������ان�������اة  األول ع������������ن  امل��������������س��������������ؤول 

اإليرانين.
ووصف خطيب زادة الواليات 
ب���������أن���������ه���������ا أك�����������������رب م�������ن�������ت�������ه�������ك ل������ح������ق������وق 
اإلنسان يف الدول األخرى حيث 
تفرض أنواع الحظر والعقوبات 
وت����������م����������ن����������ع ب����������ع����������ض ال����������������������������دول ح�����ت�����ى 
م�����ن امل��������اء وال������غ������ذاء وامل������ؤس������ف أن 

الجرائم األمريكية ما زالت دون 
ع�����ق�����اب الف������ت������اً إىل أن م������ا ي���ن���ت���ظ���ره 
امل����ج����ت����م����ع ال�����������دويل م������ن م���ن���ظ���م���ات 
ح������������ق������������وق اإلن����������������س����������������ان ب�������خ�������ص�������وص 
ال���ت���ح���رك مل��اح��ق��ة واش���ن���ط���ن عى 
انتهاكاتها لم يتحقق حتى اآلن.

وحول ملف اغتيال قائد قوات 
القدس الفريق قاسم سليماين 
أكد خطيب زادة أن كل الدوائر 
اإليرانية املعنية تتابع ه��ذا امللف 
ع�����ن ك����ث����ب ول�������ن ت���س���م���ح ب���إغ���اق���ه 

دون محاكمة املجرمن.

خطيب زادة: إيران لن تتنازل عن حقوقها
 التي ضمنها االتفاق النووي

) حتكيم الطاغوت (
وألن ب��ي��ان ال��ل��ه ي��ق��ي��م ل��ك األح�����داث إذا م��ا ك��ن��ت ت��ع��ي��ش م��ع��ه وف���ق نظرة 
ص��ح��ي��ح��ة ف���ت���ك���ون أدق م����ن أي م���ح���ل���ل س����ي����ايس ه�����ذا م��ق��ت��ب��س م����ن ح��دي��ث 
الشهيد القائد السيد/ حسن بدر الدين الحويث ريض الله عنه ومن هذا 
املنطلق بحثنا يف كتاب الله تحليل دقيق ملا يدور وقادم من محافظة مأرب 
املحتلة فوجدنا بفضل الله وتوفيقه خ��واط��ر دقيقة أال ن��رى املرتزقة منذ 
السنة األوىل م��ن ال��ع��دوان ع��ى الشعب اليمنى العظيم وب��ل��ده��م وأب��ن��اء 
جلدتهم ومستقبل أجيالهم أليس من العجيب جدا أن نراهم يطلبون 
دائ��م��ا التحاكم إىل ال��ط��اغ��وت وق��د أم��ره��م ال��ل��ه ت��ع��اىل أن ي��ك��ف��روا ب��ه ولكن 
الشيطان يريد أن يضلهم ضاال بعيدا والضال البعيد هو اعتماد الباطل 
كأنه الحق واعتماد الحق ع��ى أن��ه باطل أال ن��رى ه��ذا منذ الشهور األوىل 

للعدوان..
عجبا كيف يتحدث مشايخ علم )إن ه��ذه العاصفة واج��ب ش��رع��ي( أال 
ي���دل ذل���ك أن ال��ح��ق ل��دي��ه��م ه���و ال��ب��اط��ل وال��ب��اط��ل أص��ب��ح ح��ق��ا وال��ك��ث��ر من 

التصريحات لعقول مثقفة تمكن منها الشيطان وسرها بربنامجه. 
أل��ي��س املنطق ي��ق��ول عندما ي��ك��ون ه��ن��اك ط��رف ي��ق��ول ل��اخ��ر ت��ع��ال��وا نبنى 
الوطن نتفق عى كتاب الله بعيدا عن الطاغوت تتفاجأ بخروج املنافقن 
ي����ص����دون ع���ن���ك ص�������دودا ك���ب���را وي����دف����ع����ون ال����ط����اغ����وت ل���ت���ويل زم������ام أم���وره���م 

ويصرون عى تحكيمه رغم معرفتهم أنه عدو لله ولرسوله.
وبما أن الكثر من أبناء مأرب الخر قد تبن لهم مؤخراً أن القتال مع 
الطاغوت خسارة يف الدنيا واآلخرة فوجدنا رجالها الذين أذن الله لهم أن 
يستفيقوا من تخدير الطاغوت وأعوانه واتجهوا بالفعل لتلمس العذر 
واالعتذار بطريقه أو بأخرى من الشعب اليمنى وقيادته الحكيمة املؤمنة 

فإن هناك من الطبيعي خدام للطاغوت...
سيتجهون للمكر وال��خ��داع ويحلفون بالله إن أردن��ا إال أن نهدر أم��وال 
ال��ط��اغ��وت ون��م��ك��ر عليه ألن��ن��ا ل��م نتمكن م��ن ال��خ��روج م��ن ب��رام��ج��ه املشفرة 
وهؤالء لن يصلوا إىل ما يشبه االعتذار إال بعد أن تصيبهم مصيبة لم ولن 
يشاهدوا مثلها يف حياتهم أجربت كربياءهم للخضوع واالستسام لكنها 

لم تجرب قلوبهم لتسليم لله رب العاملن ..
وهذا يتطلب عدم قبول اعتذارهم والحذر منهم ولذلك يجب االعراض 
عنهم حتى يصلوا إىل نفس مستوى الفريق األول الذي عرف جرم القتال 

مع الطاغوت الذي نهى الله عن تحكيمه ومواالته ...
وع����ن����ده����ا س���ن���ج���د م�����ن ي����ط����رح ش�����روط�����ه وم���ن���ه���م م�����ن ي����ري����د م���ق���اب���ل���ة ال���ق���ائ���د 

..ومنهم من يفر إىل األرض املجاورة ...
ومن الطبيعي للطاغوت رفع يديه يف اللحظات األخرة لدخول جنود 

الله وأوليائه ألنه ال قبل لهم ببأسهم ونكالهم املبن.
عندها يستبن بيان الله تعاىل: )ألم ترى إىل الذين يزعمون أنهم آمنوا 
ب��م��ا أن�����زل إل���ي���ك وم����ا أن�����زل م���ن ق��ب��ل��ك ي���ري���دون أن ي��ت��ح��اك��م��وا إىل ال��ط��اغ��وت 
وق���د أم����روا أن ي��ك��ف��روا ب��ه وي��ري��د ال��ش��ي��ط��ان أن يضلهم ض���اال ب���ع���ي���دا..وإذا 
ق��ي��ل ل��ه��م ت��ع��ال��وا إىل م���ا أن�����زل ال���ل���ه وإىل ال���رس���ول رأي�����ت امل��ن��اف��ق��ن ي��ص��دون 
عنك صدودا..فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك 
يحلفون بالله إن أردن��ا إال إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما يف 
قلوبهم ف��أع��رض عنهم وعظهم وق��ل لهم يف أنفسهم ق��وال بليغا( ومن 

أصدق من الله حديثا.

الوط������ن يتس�ع ل�كل  ابنائ�ه
تنفيذًا لقرار العفو العام تدعو الجهات املعنية كافة املغرر بهم العودة اىل الصف الوطين وبما يخدم مصالح اليمن العليا، وتؤكد للجميع 

بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية.. ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين: )176(

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

اىل روح اخ��ي وصديقي ال��دك��ت��ور يحي محمد يحيى املطهر 
الذي رحل عنا با وداع وترك فينا أملاً وحزناً عى رحيله وفراقه.
ل���ق���د اف���ت���ق���دن���اك م��ث��ل��م��ا اف���ت���ق���دك اه���ل���ك وذوي�������ك وق���ب���ل ذل���ك 
وط��ن��ن��ا ال���غ���يل ال�����ذي خ��س��ر ب��رح��ي��ل��ك ع��ل��م��اً ك���ب���راً ورم�����زا ع��ظ��ي��م��اً 

وشخصية يستحيل أن تتكرر.
ل���ق���د ك���ن���ت اخ�������اً وص����دي����ق����اً ع�����زي�����زاً واك����ادي����م����ي����اً م��ل��ي��ئ��ا ب��ال��ع��ط��اء 
واالن���ج���ازات العلمية واألك��ادي��م��ي��ة وت��خ��رج ع��ى ي��دي��ك قوافل 

من أبناء اليمن.
م�������ا اع�����ظ�����م�����ك ي�������ا ي����ح����ي����ى وق���������د ك�����ن�����ت ذل���������ك اإلن��������س��������ان ال���ب���س���ي���ط 

املتواضع والصادق والنبيل.
ما اعظمك يا يحيى املطهر وقد كنت ذلك الشجاع واملربي 

الفاضل وانت صوت الحق.

لقد عرف الفقيد الدكتور يحيى بدوره الوطني واألكاديمي 
وت��ع��اط��ي��ه م��ع االخ���ري���ن ف��ق��د ك���ان يحظى ب���اح���رتام وت��ق��دي��ر كل 

مكونات املجتمع.
عرفناه اب��ا واخ��ا وصديقا ومثاال ورم��زا للشخصية الوطنية 

والعطاء با حدود.
ولقد خسرت اليمن علما اقتصاديا وعلميا صادقا ومخلصا 
مل��ب��ادئ��ه ووط���ن���ه.. ف��رح��م ال��ل��ه ال��ف��ق��ي��د ب���واس���ع رح��م��ت��ه واس��ك��ن��ه 
فسيح جنانه والهم اهله وذويه الصرب والسلوان انا لله وانا 

اليه راجعون.
االسيف

عيل عبدالله أبو عيل
امن عام الجالية اليمنية بالهند
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