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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

يف أجــواء احتفالية واسعة وزخم معنوي
عايل -التدفق والفاعلية -بمشاركة حشود
شعبية متدفقة وعروض عسكرية مهيبة
تجري استعدادات واسعة إلحياء فعالية
االحتفال الكبري بالعيد الثامن لثورة الـ21
من سبتمرب املجيدة..
اذ مــن امل ـقــرر ان تـشـهــد الـعــاصـمــة صـنـعــاء
وعـ ــدد م ــن ع ــواص ــم امل ـحــاف ـظــات فـعــالـيــات
االحـتـفــاء واالحـتـفــال الــذي يليق بمستوى
ومـكــانــة الـثــورة الشعبية ال ــ 21مــن سبتمرب
املتدفقة عنفوانا وحيوية وزخماً معنوياً..

اذ ت ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد االن ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة ال ـ ـ ـج ـ ـ ـب ـ ـ ــارة ل ـ ـه ـ ــذه
االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ـ ـيـ ــات ان ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة املـ ـبـ ــاركـ ــة
م ـت ـج ــددة وم ـت ـج ــذرة يف أوسـ ـ ــاط ال ـش ـعــب
ويف وجدانه الوطني كثورة وطنية تحررية
عنوانها العطاء واالنتماء والوالء..
ومـ ــن امل ـق ــرر ان ت ـش ـهــد م ـي ــادي ــن االح ـت ـف ــال
ع ــروض ــا ع ـس ـكــريــة م ـه ـي ـبــة ل ـح ـش ــود ك ـبــرية
وواسعة تؤكد ان روح هذه الثورة املباركة
متقدة بالحماس وبالصمود وبالبطوالت
بقية ص02

في كلمته خالل العرض املهيب لوحدات وزارة الداخلية « لهم األمن»..

قائد الثورة  :أمن بلدنا هو لصالح كل الشعوب املجاورة

ً
حافلة بإفشال
جتربة وزارة الداخلية كانت
مساعي األعداء اإلجرامية والتخريبية

حتالف العدوان عمل بكل جهد مستخدم ًا التكفيريني
وغيرهم لتنفيذ مخططات إجرامية

عبر عن تقديره للعروض العسكرية املهيبة التي أقامتها وزارتا الدفاع والداخلية

السياسي األعلى يهنئ السيد القائد بأعياد الثورة اليمنية واملولد النبوي الشريف
املجلس يؤكد موقف صنعاء الثابت تجاه السالم وتوجهها الداعم لكل الجهود املخلصة للتخفيف من معاناة شعبنا اليمين

إنسانية الهدنة حتتم
فتح الط ـ ـ ــرق واملـ ــوان ــئ
واملطارات وصرف املرتبات
أكد املجلس السيايس األعــى يف اجتماعه أمس برئاسة
فـخــامــة امل ـشــري الــركــن م ـهــدي امل ـشــاط ،أن ــه س ـيــدرس كل
م ــا قـ ـ ّـدم أو س ـ ُي ـقــدم لـلـمـجـلــس ب ـشــأن ال ـهــدنــة وسـيـتـخــذ
القرار املناسب إزاءه ،بما يلبي حجم التضحيات ويخدم
املصلحة الوطنية العليا ويحافظ عى املكتسبات ويخفف
من معاناة أبناء الشعب اليمني.
وأوضــح املجلس ،أن توسيع مــزايــا الهدنة وتعزيزها يف
الجوانب اإلنسانية ويف مقدمة ذلك صرف املرتبات لكل
مــوظـفــي الــدولــة وفـتــح امل ـط ــارات واملـ ــوائن وفـتــح الـطــرق،
سـيـســاعــد عــى مـنــاقـشــة أي أف ـكــار ج ــادة يف ه ــذا اإلط ــار..
وجدد املجلس السيايس األعى ،موقف صنعاء الثابت
تجاه السام وتوجهها الداعم لكل الجهود املخلصة يف
هذا السياق.
تفاصيل ص02
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ثمن العروض العسكرية املهيبة التي أقامتها وزارتا الدفاع والداخلية

محليات 02

السياسي األعلى :إنسانية الهدنة حتتم فتح الطرق واملوانئ واملطارات وصرف املرتبات

املجلس يؤكد موقف صنعاء الثابت جتاه السالم وتوجهها الداعم لكل اجلهود املخلصة للتخفيف من معاناة شعبنا اليمني

أك ��د امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع� ��ى يف
اج �ت �م ��اع ��ه أم� ��س ب ��رئ ��اس ��ة ف �خ��ام��ة
امل �ش��ري ال��رك��ن م �ه��دي امل �ش ��اط ،أن��ه
س �ي ��درس ك ��ل م ��ا ق � ّ�دم أو س� ُي�ق��دم
للمجلس ب�ش��أن ال�ه��دن��ة وسيتخذ
ال� �ق ��رار امل �ن ��اس ��ب إزاءه ،ب �م ��ا ي�ل�ب��ي
حجم التضحيات ويخدم املصلحة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال� �ع� �ل� �ي ��ا وي� �ح� ��اف� ��ظ ع��ى
امل �ك �ت �س �ب��ات وي �خ �ف ��ف م ��ن م �ع��ان��اة
أبناء الشعب اليمني.
وأوضح املجلس ،أن توسيع مزايا
ال� �ه ��دن ��ة وت� �ع ��زي ��زه ��ا يف ال �ج ��وان ��ب
اإلنسانية ويف مقدمة ذل��ك صرف
املرتبات لكل موظفي الدولة وفتح
امل� �ط� ��ارات وامل� � ��وائن وف �ت ��ح ال �ط ��رق،
س�ي�س��اع��د ع ��ى م�ن��اق�ش��ة أي أف�ك��ار
جادة يف هذا اإلطار.
وج��دد امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ى،
م � ��وق � ��ف ص � �ن � �ع� ��اء ال � �ث � ��اب � ��ت ت� �ج ��اه
ال � �س� ��الم وت ��وج �ه �ه ��ا ال � ��داع � ��م ل �ك��ل

الجهود املخلصة يف هذا السياق.
ون� ��اق� ��ش امل� �ج� �ل ��س يف اج �ت �م ��اع ��ه،
امل �س �ت �ج��دات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ق �ض��اء ..
مشيداً بجهود املنظومة العدلية،
مؤكدا عى دعم استقالل القضاء
وتطوير أدائه عى كافة املستويات
ب� �م� ��ا ي� �ح� �ق ��ق م� �ض� ��ام� ��ن ال� �ع� ��دال� ��ة
ووصولها لكل املواطنن.
وث� � �م� � ��ن ال� � � �ع� � � ��روض ال� �ع� �س� �ك� ��ري� ��ة
املهيبة ال�ت��ي أق��ام�ت�ه��ا وزارت ��ا ال��دف��اع
وال ��داخ� �ل� �ي ��ة  ..م �ش �ي ��داً ب��امل �س �ت��وى
ال� � � � � ��ذي وص � � �ل � � ��ت إل � � �ي � � ��ه ال � � �ق � � ��وات
امل� �س� �ل� �ح� ��ة واألم� � � � ��ن وال� � �ت � ��ي ت ��ؤك ��د
ج�ه��وزي�ت�ه��ا ال �ع��ال �ي��ة ،الف �ت ��اً إىل أن
تلك العروض والدفع العسكرية
املتخرجة ليست من أجل االعتداء
ع��ى أح ��د ،ب��ل إن �ه��ا ل�ت�ث�ب�ي��ت األم��ن
واالس � �ت � �ق� ��رار وال � ��دف � ��اع ع� ��ن ح ��ري ��ة
وسيادة واستقالل اليمن.
وبارك املجلس لقائد الثورة السيد

عبدامللك بدر الدين الحويث وأبناء
ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي ب�م�ن��اس�ب��ة ح�ل��ول
ذك � � ��رى ث � � ��ورة ال � � � �� 21م � ��ن س �ب �ت �م��ر
وث� � ��وريت  26س �ب �ت �م��ر و 14أك �ت ��وب ��ر
وذك� � ��رى امل� ��ول� ��د ال �ن �ب ��وي ال �ش ��ري ��ف
 ..داع �ي ��ا إىل امل �ش ��ارك ��ة ال �ف��اع �ل��ة يف
االح� �ت� �ف� ��االت ال ��واس� �ع ��ة ال� �ت ��ي ي�ت��م
ال ��رتت �ي ��ب ل� �ه ��ا ،س� ��ائ� � ً�ال ال� �ل ��ه ت �ع��اىل
أن ت �ع ��ود ع ��ى ال �ي �م ��ن وق� ��د ت�م�ك��ن
ال�ي�م�ن�ي��ون األح ��رار م��ن ط��رد ال�غ��زاة
واملحتلن من أرض اليمن وطهروا
كل شر فيه.
ه� � ��ذا وق� � ��د اس � �ت � �ع� ��رض االج� �ت� �م� ��اع
ال�ت�ق��ري��ر امل �ق��دم م��ن ع�ض��و امل�ج�ل��س
السيايس األعى سلطان السامعي
حول زيارته ملحافظة صعدة ،وأكد
أهمية تلبية االحتياجات العاجلة
وامل � �ل � �ح� ��ة ل� �ل� �م� �ح ��اف� �ظ ��ة خ �ص ��وص ��ا
امل� ��دي� ��ري� ��ات امل� �ح� ��روم� ��ة م� ��ن أب �س ��ط
الخدمات.

التقى املكتب التنفيذي حملافظة ذمار

الرئيس املشاط يشدد على أهمية اضطالع كل مسؤول من
موقع عمله باملهام املنوطة به في خدمة الناس على أكمل وجه

الواقف في مترسه في جبهات العزة والبطولة يوازيه القائم على خدمة الناس
احلث على االهتمام بالنظافة وتوجيه اجلهات اخلدمية بتعزيز جهودها خلدمة أبناء محافظة ذمار
التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس
األع��ى املكتب التنفيذي ملحافظة ذم��ار ب��رئ��اس��ة محافظ املحافظة
محمد البخيتي وأعضاء املكتب.
جرى خالل اللقاء مناقشة سري أداء املكتب التنفيذي باملحافظة
واإلش �ك��ال �ي��ات ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ع�م��ل وت�ق�ي�ي��م م�س�ت��وى ت�ن�ف�ي��ذ امل�ه��ام
املناطة باملكتب.
ويف اللقاء شدد الرئيس املشاط عى أهمية اضطالع كل مسؤول
من موقع عمله باملهام املنوطة به يف خدمة الناس عى أكمل وجه
 ..وق��ال" ل��و تحمل ك��ل م�س��ؤول العمل ب��روح املسؤولية مل��ا بقيت
هناك أي مشكلة".
وأض��اف" إن الواقف يف مرتسه يف جبهات العزة والبطولة يوازيه
ً
ال�ق��ائ��م ع��ى خ��دم��ة ال �ن��اس" ..الف�ت��ا إىل أن ال��روت��ن ال�ق��ائ��م يف أداء

مرض ،ما يتطلب تجاوز ذلك
الجهات الخدمية يف املحافظة غري
ٍ
والنزول امليداين لتقديم الخدمات للناس كل فيما يخصه.
ووج ��ه ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي��س ش��رك��ة ال�غ��از ب��ات�خ��اذ ال�ت��داب��ري ال�ت��ي تضمن
وص��ول حصة مالئمة للمحافظة وبآلية ت��وزي��ع ع��ادل��ة ومضمونة
وباألسعار الرسمية.
وأكد الرئيس املشاط عى أهمية وضع خطة مرورية للتخفيف من
االزدحام واالختناقات وضبط املخالفات ..كما وجه وزير الكهرباء
ومحافظ ذمار بوضع املعالجات الالزمة الستكمال إنارة الشوارع
يف مدينة ذمار وبقية مديريات املحافظة.
وأك � ��د ع ��ى وزارة امل� �ي ��اه وال �ب �ي �ئ ��ة ،ت ��وس �ي ��ع ش �ب �ك��ة امل� �ي ��اه وال �ص ��رف
الصحي ،واستكمال تغطية آبار املياه بالطاقة الشمسية.
ووجه الرئيس املشاط وزارة الصناعة والتجارة ،بتعزيز الرقابة عى

أكد أن احلكومة تدعم كافة اإلجراءات حلماية النب اليمني وجودته وسمعته العاملية

رئيس الوزراء يناقش مع وزير الزراعة إجراءات دعم وتطوير زراعة النب

ن��اق��ش رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء ال��دك�ت��ور عبدالعزيز ص��ال��ح ب��ن ح�ب�ت��ور ،مع
وزير الزراعة والري املهندس عبدامللك الثور ،سري إج��راءات وبرامج دعم
وتشجيع وتطوير زراعة النب اليمني.
واستمع رئيس ال��وزراء خ��الل اللقاء ال��ذي حضره املدير التنفيذي للمزاد
ال��وط�ن��ي ل�ل��نب اليمني ب�ك��ر ال�ن�ص��ريي ورئ�ي��س لجنة م�ص��دري ال��نب بالغرفة
التجارية والصناعية بأمانة العاصمة رشيد شاجع  ،إىل ش��رح م��ن وزي��ر
الزراعة عن جهود الوزارة لتعزيز تنافسية النب اليمني يف األسواق املحلية
و حمايته من األصناف املهربة.
ولفت إىل أن الوزارة أعدت مشروع الئحة سيتم رفعها إىل مجلس الوزراء
ب�ش��أن منع ت��داول ال��نب امل�س�ت��ورد بصفته الطبيعية  ،وت�ح��دي��د اإلج ��راءات
العقابية الرادعة بحق املهربن والكميات التي سيتم ضبطها .

وأوضح وزير الزراعة أهمية هذا اإلجراء يف توفري الحماية املؤسسية للنب
اليمني والتصدي الحاسم للنب املستورد بصفته الطبيعية ( الحبوب ) ..
مؤكدا أن اليمن يسري يف طريق استعادة مكانة النب اليمني يف الخارطة
العاملية .
فيما ن��وه رئيس ال��وزراء إىل أهمية ه��ذا اإلج��راء الحمايئ لواحدة من أهم
ً
السلع النقدية اليمنية ..مؤكدا أن الحكومة تدعم كافة اإلجراءات املتصلة
ب�ح�م��اي��ة ال��نب ال�ي�م�ن��ي و ج��ودت��ه ال�ع��ال�ي��ة وس�م�ع�ت��ه ال�ع��امل�ي��ة امل�م�ي��زة ،مثمنا
كافة الجهود الوطنية الرسمية و املجتمعية املبذولة لدعم وتشجيع زراعة
النب والتوسع يف املساحات املزروعة يف كافة املناطق املالئمة لزراعته عى
امل�س�ت��وى ال��وط�ن��ي  ..ت�ض�م�ن��ت ال�خ�ط��ة امل��وج �ه��ات ال�ع��ام��ة إلح �ي��اء امل�ن��اس�ب��ة
والرتكيز عى جوانب النصر الذي حققه الشعب اليمني

األسواق والسلع وعمل آلية لضبط األسعار بما يسهم يف تخفيف
معاناة املواطنن خاصة يف ظل العدوان والحصار.
وح� ��ث رئ �ي ��س امل �ج �ل ��س ال �س �ي ��ايس األع � ��ى ع ��ى االه �ت �م ��ام ب��أع �م��ال
ال�ن�ظ��اف��ة وت�ح�س��ن امل�ظ�ه��ر ال�ج�م��ايل وال�ح�ض��اري مل��دي�ن��ة ذم��ار وبقية
مديريات املحافظة.
حضر اللقاء وزراء اإلدارة املحلية عيل القييس ،والصحة الدكتور
طه املتوكل ،والعدل القايض نبيل ال�ع��زاين ،والتجارة والصناعة
محمد املطهر ،واألشغال غالب مطلق ،والكهرباء الدكتور محمد
البخيتي والنائب العام الدكتور محمد الديلمي ونائب مدير مكتب
رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ف �ه��د ال �ع ��زي ،ون ��ائ ��ب وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ل ��واء
ع�ب��دامل�ج�ي��د امل��رت��ى ،ون��ائ��ب امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ش��رك��ة ال�غ��از محمد
القديمي.

مجلس النواب يبارك اإلجنازات األمنية
ويشيد بجهود قيادتي الدفاع والداخلية
ب ��ارك م�ج�ل��س ال �ن ��واب يف ج�ل�س�ت��ه ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س
امل �ج �ل ��س األخ ي �ح �ي ��ى ع� ��يل ال � ��راع � ��ي ،اإلن � �ج � ��ازات
األم �ن �ي ��ة امل �ت �م �ث �ل��ة ب �ن �ج ��اح ال� �ع ��رض امل �ه �ي ��ب ل � ��وزارة
الداخلية "لهم األمن" الذي شاركت فيه مختلف
التشكيالت واآلليات األمنية.
وهنأ رئيس املجلس باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء
امل�ج�ل��س ،ق��ائ��د ال�ث��ورة السيد عبدامللك ب��در الدين
الحويث ،ورئيس املجلس السيايس األعى ،املشري
ال��رك��ن م�ه��دي امل�ش��اط وم��ن خاللهما ل�ق�ي��ادة وزارة
الداخلية وأب�ن��اء الشعب اليمني بهذه اإلن�ج��ازات
األمنية.
وأشار أعضاء املجلس ،إىل أن تزامن هذه اإلنجازات
مع العيد الثامن لثورة  21سبتمر والعام الثامن
ل�ل�ص�م��ود يف وج��ه ال �ع��دوان ل��ه دالالت ��ه ..مشيدين
بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة الداخلية وعى
رأس �ه��ا وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال �ل��واء ع�ب��دال�ك��ري��م ال�ح��ويث
وقيادات وحدات األمن والشرطة والنجدة واملرور
والوحدات األمنية األخرى.
وج��ددوا الشكر للجهود التي يبذلها وزي��ر الدفاع
ورئ�ي��س هيئة األرك��ان العامة وق�ي��ادات ومنتسبي
وزارة الدفاع يف سبيل االرتقاء بالقدرات العسكرية
اليمنية ..م��ؤك��دي��ن أن ه��ذه اإلن�ج��ازات العسكرية
واألمنية ليست موجهة ضد أحد وإنما للدفاع عن
ً
اليمن ً
وإنسانا وتعزيز االستقرار يف املنطقة.
أرضا

واستنكر أعضاء املجلس ،استمرار املجتمع الدويل
واألم��م املتحدة ومجلس األم��ن يف التحيز السافر
وسياسة الكيل بمكيالن فيما يتعلق بمظلومية
ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن ��ي وق �ض �ي �ت ��ه وب � ��ال � ��ذات م� ��ا ت �ن ��اول ��ه
مجلس األمن يف البيان الصادر عنه االثنن املايض
ب �ش��أن ال�ي�م��ن وال ��ذي ب ��دا واض �ح��ا م��ن خ ��الل إدان ��ة
أع�ض��اء مجلس األم��ن ل�ل�ع��رض ال�ع�س�ك��ري األخ��ري
الذي شهدته الحديدة ،وكذا التلميح بأن صنعاء
تحاصر نفسها ،يف ال��وق��ت ال��ذي ك��ان يتطلب من
مجلس األمن اتخاذ موقف واضح وصريح يمنع
ويجرم استمرار احتجاز سفن الوقود واعتبار ذلك
م�خ��ال�ف��ة ل �ل �ق��ان��ون ال� ��دويل واإلن �س ��اين ك��ون��ه ي�م�ث��ل
عقابا جماعيا للشعب اليمني وح��رم��ان��ا لحقه يف
الحياة والعيش الكريم كباقي شعوب العالم.
وطالبوا مجلس األمن واألمم املتحدة واملنظمات
التابعة لها تحمل املسؤولية يف االنتصار ملظلومية
الشعب اليمني من خالل العمل عى الفتح الكامل
للمطارات واملوائن اليمنية ،والسماح بتدفق سفن
ال��وق��ود دون أي ش ��روط ،وح�س��م م��وض��وع امل�ل��ف
االق�ت�ص��ادي وإن�ه��اء األزم ��ات االق�ت�ص��ادي��ة املفتعلة
ووق ��ف ن �ه��ب ث� ��روات ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي م ��ن ال�ن�ف��ط
وال�غ��از وال��روة البحرية وتخصيص ع��ائ��دات ذلك
ل�ص��رف م��رت�ب��ات امل��وظ�ف��ن وت�ح�س��ن ال�خ��دم��ات يف
كافة املحافظات.

استعدادات كبيرة وحشود  ..بقية

واالنتصارات التي تحققت بفضل من الله سبحانه
وت �ع ��اىل وب �ف �ض��ل ال �ت��وج �ي �ه��ات ال�ح�ك�ي�م��ة ل�ل�ق�ي��ادة
الثورية والحرص والتكامل بن مختلف املؤسسات
والهيئات واملرافق الرسمية والدعم الشعبي ..ويف
املقدمة املوقف العظيم للقوات املسلحة كمؤسسة
ع�س�ك��ري��ة دف��اع�ي��ة اس�ت�ع��ادت وه�ج�ه��ا واس�ت�ق��الل�ه��ا
وام�ت�ل�ك��ت ك��ل ق�ي��م االح ��رتاف ال�ع�س�ك��ري وأع ��ادت
ت��رت �ي��ب وت �ن �ظ �ي��م ال �ك �ث��ري م ��ن ق ��درات �ه ��ا ل�ت�ظ�ه��ر ب�ه��ذا
امل�س�ت��وى امل�ش��رف وامل�ت�ج��يل ع�ط��اءً وع�ظ�م��ة ومهنية
عسكرية عالية..
وأوضحت مصادر خاصة أن العروض العسكرية
ستشارك فيها وحدات عسكرية رمزية من مختلف
ص �ف ��وف وت �ش �ك �ي��الت ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة يف رم��زي��ة
تجسد املدى الرفيع من الجاهزية القتالية والفنية
واللوجستية..

اذ من املتوقع ان تزلزل ميادين العرض العسكري
نماذج من األسلحة الحديثة واملتطورة التي تجسد
املستوى املتقدم واملتطور والجاهزية العالية لقواتنا
املسلحة عدة وعتاداً وبما يعنيه من الهيبة الكبرية
لهذه املؤسسة الدفاعية العسكرية..
وال �ت ��ي ت�ح�ظ��ى ب�م�س�ت��وي��ات ع��ال �ي��ة م ��ن االح��رتاف �ي��ة
وم� ��ن ال �ت �س �ل �ي��ح وم� ��ن امل� �ع� ��دات ال �ع �س �ك ��ري ��ة ال �ت��ي
توضح بجالء املقدرات العالية التي وصلت إليها
ق��وات�ن��ا امل�س�ل�ح��ة ..وي��ؤك��د م��راق�ب��ون ع�س�ك��ري��ون أن
ه ��ذا ال �ع��رض ال�ع�س�ك��ري وم ��ا س�ب�ق�ت��ه م��ن ع��روض
عسكرية أخرى أن القوات املسلحة استطاعت أن
ترفع من مستويات استعدادها القتايل والتعبوي
ال�ت�ك�ت�ي��ي وق��درات �ه��ا يف ام �ت��الك وس��ائ��ل وأس��ال�ي��ب
جيوسياسية قادرة عى املواجهة املتواصلة واملؤثرة
والفاعلة مع العدوان ومرتزقته وأذياله.

أكدت على االلتزام باحملددات الرئيسة وتنفيذ كافة املهام االحتفالية املنوطة بها

اللجنة العليا لالحتفاالت تقر خطة حكومة اإلنقاذ لالحتفال بثورة  21سبتمبر

أق��رت ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ل��الح�ت�ف��االت ال��وط�ن�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة يف اجتماعها
أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح
بن حبتور ،مشروع خطة حكومة اإلنقاذ الوطني لالحتفال
بالذكرى الثامنة لثورة  21سبتمر.
وت �ض �م �ن��ت ال �خ �ط ��ة امل� �ق ��رة ،امل ��وج �ه ��ات ال �ع ��ام ��ة إلح �ي ��اء
امل�ن��اس�ب��ة ويف امل �ق��دم��ة م��ا ي�ت�ص��ل ب��ال��رتك�ي��ز ع��ى ج��وان��ب
النصر الذي حققه الشعب اليمني عى األعداء وأهمية
ت�ع��زي��ز ال�ص�م��ود وال �ت��الح��م ال��وط�ن��ي يف وج ��ه ال �ع��دوان
وال �ح �ص ��ار األم ��ري ��ي ال �س �ع ��ودي اإلم� � ��ارايت واالل �ت �ف ��اف
الشعبي حول القيادة الثورية واملجلس السيايس األعى.
وت �ت �ط ��رق ال �خ �ط��ة إىل ال � ��دور ال ��وط �ن ��ي ال� ��ذي اض �ط �ل �ع��ت ب��ه
القوات املسلحة واألمن يف الذود عن الوطن واالنتصار لحقه
يف ال�ع�ي��ش ال�ك��ري��م واآلم ��ن ب�ع�ي��داً ع��ن ال��وص��اي��ة أو ال�ت��دخ��ل
السافر يف شؤونه الداخلية.
كما تضمنت الخطة ،محددات األعمال االعتيادية يف مثل
ه ��ذه امل�ن��اس�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة م��ن ح�ي��ث رف ��ع أع ��الم ال�ج�م�ه��وري��ة وش�ع��ار
املناسبة عى املباين الحكومية وامليادين العامة والحشد واملشاركة
يف الفعاليات املركزية بالعاصمة صنعاء وعواصم املحافظات.
وتستهدف الخطة تسليط األض��واء عى ما حققته ثورة  21من سبتمر يف كافة
الجوانب ويف املقدمة مواجهة املؤامرة الكرى التي تستهدف حاضر ومستقبل
ال �ي �م��ن وه��وي �ت��ه وث �ق��اف �ت��ه االي �م��ان �ي��ة إىل غ ��ري ذل ��ك م ��ن ال �ق �ض��اي��ا ال��رئ �ي �س��ة امل�ت�ص�ل��ة
باملناسبة وأهميتها يف مسار النهج الثوري التحرري ألبناء اليمن.
واشتملت الخطة عى املهام والفعاليات العامة وتلك املتصلة بطبيعة وظيفة
ه��ذه ال ��وزارة أو تلك ال�ت��ي ستقام اح�ت�ف��اء باملناسبة ع��ى مستوى رئ��اس��ة مجلس
الوزراء وكافة الوزارات والجهات التابعة لها ،سيما اإلدارة املحلية "الفعاليات

الخاصة بالسلطة املحلية" واإلعالم وجوانب التنسيق مع وسائل
اإلعالم الوطني والداخلية ووزارات التعليم الثالث واإلرشاد
والشباب والصحة واالتصاالت والثقافة إضافة إىل أمانة
العاصمة.
وأك ��دت ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ع��ى ك��اف��ة ال � ��وزارات وال�ج�ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة األخ ��رى االل �ت��زام ب��امل�ح��ددات ال��رئ�ي�س��ة التي
تضمنتها الخطة وتنفيذ كافة املهام االحتفالية املناطة
بها كل فيما يخصها لالحتفال بهذه املناسبة الوطنية
ال�ع��زي��زة ع��ى ال�ن�ح��و ال��ذي يليق بأهميتها ومكانتها يف
مسار النهج الثوري التحرري للشعب اليمني الذي جُ بل
عر التاريخ عى رفض الظلم والطغيان ومقاومة األعداء
والطامعن.
وأش ��ادت ال�ل�ج�ن��ة ب��امل�ك��اس��ب ال�ت��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا ث ��ورة  21سبتمر
خ��الل ث�م��اين س�ن��وات وع��ى رأس�ه��ا ح�ش��د ال�ط��اق��ات الوطنية
والشعبية يف مواجهة تحالف العدوان الطاغي الباغي عى
ذلك النحو املشرف الذي أثلج قلوب أحرار اليمن واألمة اإلسالمية
والعربية والعالم.
وأوض�ح��ت أن النموذج ال��ذي قدمته ه��ذه ال�ث��ورة يف املواجهة والثبات والصمود
والنصر عى األعداء الذين تكالبوا عليها يف مهدها من كل حدب وصوب ،أضحى
عنواناً عاملياً وملهماً لكل األحرار للتصدي للمعتدين والطامعن.
وأه��اب��ت اللجنة العليا بأبناء الشعب اليمني ال�ح��ر األب��ي إىل امل�ش��ارك��ة الواسعة
والفاعلة يف الفعاليات املركزية التي ستشهدها أمانة العاصمة واملحافظات الحرة
وكافة الفعاليات الفرعية لالحتفاء بهذه الثورة الظافرة التي اصطف فيها كل
أب�ن��اء ال��وط��ن لتحقيق االس�ت�ق��الل ال��وط�ن��ي وامل��ي لصنع واق��ع أف�ض��ل ومستقبل
آمن ومزدهر لليمن الكبري.

األثنني

ً
رياال
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اهداف الثورة اليمنية

-1التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري
ع�ادل وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني
الطبقات
 -2بناء جيش وطين قوي لحماية البالد
وحراسة الثورة وماكسبها
 -3رف�ع مس�توى الش�عب اقتصادي�ًا
واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا
 -4انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين

عادل مستمد انظمته من روح االسالم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
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.

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي )Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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اسبوعية
سياسية  .عامة

في كلمته خالل العرض املهيب لوحدات وزارة الداخلية « لهم األمن»..

قائد الثورة  :أمن بلدنا هو لصالح كل الشعوب املجاورة
حاضرون لإلسهام في التعاون األمني لصالح أمتنا وشعوبها

ً
حافلة بإفشال حتالف العدوان عمل بكل جهد مستخدم ًا التكفيريني
جتربة وزارة الداخلية كانت
وغيرهم لتنفيذ مخططات إجرامية كالتفجيرات
مساعي األعداء اإلجرامية والتخريبية
خالل سبع سنوات ونيف من عمر ثورة الـ
 21من سبتمرب شهدت وزارة الداخلية نقلة نوعية
يف مختلف األجهزة الشرطية واألمنية من حيث
التأهيل والتدريب ومكافحة وضبط الجريمة
وإفشال الكثري من مخططات العدوان ومرتزقته
التي سعى من خاللها إىل زعزعة أمن املجتمع
وتفكيك وحدة وتماسك الجبهة الداخلية وبفضل
الله وبفضل العيون الساهرة فشلت مساعي
العدوان واستطاعت وزارة الداخلية أن تحصن
املجتمع من جرائم العدوان بشتى انواعها  ,إىل
جانب هذه الجهود املتميزة حققت وزارة الداخلية
نجاحات أخرى يف تطوير املنظومة األمنية بشكل
كامل بما يتواكب مع التطورات الحديثة يف املجال
األمني بشكل ساهم يف تحقيق كثري من
النجاحات وكان للعرض املهيب الذي نفذته
الوحدات األمنية تحت عنوان " لهم األمن "
رسالة هامة لتحالف العدوان بأن ال مجال
الخرتاق وحدة النسيج االجتماعي ورسالة
للداخل أن الشرطة وجدت من أجل خدمة
الشعب .
" 26سبتمرب"  -تقرير

ومن خالل هذا العرض العسكري املهيب الذي شاركت فيه
وحدات رمزية من أجهزة وزارة الداخلية يؤكد خرباء يف املجال
األمني والعسكري أن هذا الظهور املشرف لوزارة الداخلية بقدر
م��ا أوص��ل رس��ال��ة ال�ه��ام��ة ل�ل��داخ��ل وال �خ��ارج ف��إن��ه ي��ؤك��د أي�ض��ا أن
ه�ن��اك ت��وج�ه��اً ل��دى ال�ق�ي��ادات ب��ال�ب�ن��اء ال�ن��وع��ي املعتمد ع��ى الكم
والكيف معا .

لهم األمن

كان للكلمة التي القاها قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين
ال �ح ��ويث دالالت ه��ام��ة م ��ن ح �ي��ث ال ��رس ��ائ ��ل ال �ت��ي ب ��دت واض �ح��ة
للجميع بأن اليمن حريصة عى ترسيخ دعائم األمن واالستقرار
للشعب وللشعوب العربية املجاورة يف تأكيد واضح بأن اليمن

تسعى اىل تحقيق السالم العادل واملشرف وال تشكل خطرًا عى
أحد ما لم يعتد عى بالدنا .

أمن اليمن لصالح كل الشعوب

ح� ّ�ذر قائد الثورة ،األع��داء من االستمرار يف استهداف اليمن
وشعبه وأمنه واستقراره ..مؤكداً أن أمن اليمن هو لصالح كل
ال�ش�ع��وب العربية واإلس��الم�ي��ة ،وأن اليمن ح��اض��ر ل��إس�ه��ام يف
التعاون األمني لصالح األمة.

أسس إيمانية وأخالقية

وأوضح قائد الثورة ،أن األمن ضرورة الستقرار الحياة ودعامة
أساسية للنهضة والبناء ،ومن أعظم النعم التي يمنت الله بها
عى عباده ..الفتا إىل أن األمن يف سلم املسؤوليات ومن أهمها
وأق��دس�ه��ا إذا ك��ان ب�ن��اؤه ومنطلقاته وأس�س��ه إيمانية وأخالقية
وإنسانية.
وقال" :نتوجً ه يف هذا العرض املهيب بالشكر واإلعزاز والتقدير
ل �ق �ي ��ادة وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة ،ول �ك ��اف ��ة ال �ع��ام �ل��ن وامل �ن �ت �س �ب��ن ل�ه��ا،
ومختلف تشكيالتها وأج�ه��زت�ه��ا األم�ن�ي��ة ،ك�م��ا ن�ت��وجّ ��ه ب��اإلش��ادة
والتقدير واإلعزاز لألخوة يف هذه الوحدات الرمزية الذين نفذوا
هذا العرض املهيب".

حماية الشعب

وأش��ار ق��ائ��د ال�ث��ورة إىل أن��ه وم��ن خ��الل ه��ذا ال�ع��رض ومختلف
األنشطة والجهود ،التي تبذلها وزارة الداخلية يف بناء وتطوير
هذه املؤسسة التي هي توأم ل��وزارة الدفاع يف حماية الشعب،
والحفاظ عى أمنه واستقراره والتصدي ملؤامرات األعداء ،نؤكد
عى جملة من الحقائق والرسائل ،أهمها أن وزارة الداخلية،
ومختلف تشكيالتها ،تتحرك يف إطار مهامها املقدسة يف حماية
الشعب ،وترسيخ األمن واالستقرار ،باالعتماد عى الله أوال،
وب��االس�ت�ن��اد إىل ت�ج��رب��ة عملية ك�ب��رة ورص�ي��د ح��اف��ل ب��اإلن�ج��ازات
إلفشال مساعي األعداء اإلجرامية الستهداف الشعب اليمني.

جرائم اإلبادة

وأوضح أن تحالف العدوان ،وباإلضافة إىل عدوانه العسكري
الشامل وارتكابه لجرائم اإلبادة الجماعية من خالل غاراته التي
استهدف بها كل التجمعات يف املساجد واألسواق واملستشفيات
وامل� � � ��دارس وم �خ �ت �ل ��ف امل �ن ��اس �ب ��ات االج �ت �م ��اع �ي ��ة ،ق� ��د ف �ت ��ح ق�ب��ل
امل�ع��رك��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ع��دوان��ا ي�س�ت�ه��دف ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي يف أم�ن��ه
واس �ت �ق ��راره ،واس �ت �خ��دم وح� �رّك ك��ل وس��ائ�ل��ه وأدوات� ��ه لتحقيق
أهدافه الشيطانية.
وأش ��ار إىل أن ال�ع��دو ع�م��ل ب�ك��ل ج�ه��د م�س�ت�خ��دم��اً ال�ت�ك�ف��ري��ن

وزارة الداخلية ح��اض��رة ال�ي��وم بقوة
وفاعلية عالية في امليدان وبأداء يرتقي
يوما بعد يوم

وغ��ره��م م��ن مختلف التشكيالت اإلج��رام�ي��ة لتنفيذ ال�ك�ث��ر من
املخططات اإلجرامية ،بالتفجرات التي كان يستهدف بها أبناء
ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي يف ك��ل س�ب��ل ح�ي��ات�ه��م ،ل�ك�ن��ه ف�ش��ل يف أغ�ل�ب�ه��ا
ب�ف�ض��ل ال �ل��ه أوال ،ون�ت�ي�ج��ة ل�ل�ج�ه��ود امل �ب��ذول��ة ل� ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
وت�ش�ك�ي��الت�ه��ا وم�خ�ت�ل��ف األج �ه��زة األم�ن�ي��ة ال�ت��ي ت�ع��اون��ت م�ع�ه��ا يف
التصدي ملؤامرات األعداء.

مؤامرات كبرية

وذك��ر قائد ال�ث��ورة أن��ه ،وإىل جانب مساعي العدو يف إح��داث
التفجرات واالستهداف الجماعي للشعب اليمني ،كان هناك
ن �ش ��اط وم� ��ؤام� ��رات ك �ب ��رة ل �ل �ع��دو ت �ه ��دف إىل ت�ن�ف�ي��ذ ال �ك �ث��ر م��ن
عمليات االغتياالت لرجاالت الدولة والبلد ،وأبناء الشعب من
مختلف تياراته ومكوناته التي لها موقف واضح من العدوان،
وح�ت��ى ع��ى مستوى أوس��ع م��ن ذل��ك ،لكنه فشل أي�ض��ا يف أكرث
مساعيه يف هذا االتجاه.
وقال" :كما كان للعدو نشاط كبر ومؤامرات كثرة ومتعددة
حرك فيها إمكانياته املادية ووسائله وأياديه اإلجرامية يف محاولة
للتخريب ،وإثارة الفوىض وضرب األمن واالستقرار تحت عناوين
سياسية ،وأيضا عى مستوى القضايا واملشاكل االجتماعية"..
الفتا إىل أن "العدو كان له نشاط مكثف ومؤامرات عديدة حرّك
من أجلها الكثر من الخاليا اإلجرامية يف إطار الجريمة املنظمة
التي يستهدف بها الشعب اليمني".

الجريمة املنظمة

وب � � ّ�ن أن "ال �ج ��ري �م ��ة امل �ن �ظ �م ��ة ش �م �ل ��ت أش� �ك� ��اال م �ت �ن ��وع ��ة م��ن
ال �ج��رائ��م ،م�ث��ل ال�ق�ت��ل وال�س�ط��و وال�ن�ه��ب وال�س��رق��ة واالخ �ت��الس
ومحاوالت تشويه األجهزة األمنية ،إضافة إىل العمل الدؤوب
لنشر امل �خ��درات ،وال�ت��ي ف�ش��ل أي�ض��ا يف ال�ك�ث��ر منها بفضل الله
والجهود الكبرة لوزارة الداخلية وتشكيالتها املختلفة وقيامها
بمهامها من منطلقات إيمانية وإنسانية وأخالقية واستشعارها
العايل للمسؤولية".
وأك� ��د أن ��ه "ل ��و ن �ج��ح ال �ع ��دو ووج� ��د ب �ي �ئ��ة م �ف �ت��وح��ة وس �ه �ل��ة ال
ي�ج��د ف�ي�ه��ا م��ن ي�ت�ص� ّ�دى ل��ه ل�ت�ح� ّول��ت ي��وم�ي��ات شعبنا إىل م�ج��ازر
وحشية وإجرامية رهيبة من خالل التكفرين وبقية التشكيالت
واأليادي اإلجرامية التي يعتمد عليها يف االستهداف لشعبنا ".
استهداف البنية التحتية
وج ��دد ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��در ال��دي��ن ال �ح��ويث ال�ت��أك�ي��د ع��ى األه�م�ي��ة
وال��دور العظيم واملهمة املقدسة ل��وزارة الداخلية ،بالرغم من أنها
كانت مستهدفة أيضا بشكل كبر منذ اليوم األول للعدوان ،حيث
ع�م��ل ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان ع��ى ض��رب ه��ذه امل��ؤس�س��ة ال�ت��ي ه��ي لخدمة
وأمن الشعب وحمايته والدفاع عنه ،فاستهدف بنيتها التحتية من
مقرات وإدارات أمن وأقسام شرطة وحتى النقاط األمنية والسجون.

ندرك اليوم األهمية الكبيرة والدور
ال �ع �ظ �ي��م وامل �ه �م ��ة امل �ق ��دس ��ة ل � ��وزارة
الداخلية وتشكيالتها األمنية

االرتقاء نحو االفضل

وأضاف" :بعد كل ما مىض من استهداف لهذه املؤسسة نراها
ال�ي��وم وه��ي ت�ق��دم ع��رض��ا م�خ�ت�ص��راً ون�م��وذج�ي��اً ورم��زي��اً ل��وح��دات
م��ن منتسبيها ون��راه��ا ح��اض��رة ب�ق��وة وفاعلية ع��ال�ي��ة ،يف ال��واق��ع
العميل ويرتقي أداؤها نحو األفضل يوما بعد يوم ،كما أن لها
برنامجها املهم يف البناء والتصحيح والتطوير والذي نشد عى
األخ ��وة يف ق�ي��ادة ال ��وزارة ب��إع�ط��ائ��ه األه�م�ي��ة ال�ب��ال�غ��ة واالس�ت�م��رار
فيه بكل جد وجهد".
ولفت إىل ض��رورة مواكبة التحديات وال�ن�ه��وض باملسؤولية..
منوها بالتنسيق العايل بن وزارة الداخلية وبقية األجهزة األمنية
وعالقتها القوية مع أبناء الشعب ،الذي له أيضا أهمية كبرة
يف نجاحها يف أداء مهامها ومسؤولياتها.

أقوى وأكرث فاعلية

وقال قائد الثورة " :رسالتنا اليوم لألعداء ،يف هذا االستعراض
ال��رم��زي ،ب��أن م��ا وص�ل��ت إل�ي��ه وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ب�ع��د االس�ت�ه��داف
ال�ك�ب��ر ي�ب� ّ�ن ب�ش�ك��ل واض ��ح ف�ش��ل م�س��اع��ي األع ��داء يف ال��وص��ول
بهذه املؤسسة وأجهزتها األمنية إىل االنهيار ،فهي اليوم أقوى
وأكرث فاعلية يف القيام بمهامها وأكرث نجاحا".
وأكد أن األمن واالستقرار حق من حقوق الشعب املشروعة،
وأن استهداف األعداء للشعب اليمني يف أمنه واستقراره يكشف
حقيقة أهدافه العدائية وطبيعة معركته ضد اليمن.

التنسيق األمني

ّ
وحذر األعداء من االستمرار يف مؤامراتهم باستهداف اليمن
وش �ع �ب��ه وأم �ن ��ه واس �ت �ق ��راره ..م ��ؤك ��دا االس �ت �م ��رار يف ب ��ذل أق��ى
الجهود إلفشال كل مساعيهم الشيطانية واإلجرامية.
كما أكد السيد عبدامللك بدر الدين الحويث ،أن أمن اليمن هو
لصالح كل الشعوب املجاورة والعربية واإلسالمية وأن اليمن
ح��اض��ر ل��إس�ه��ام يف ال�ت�ع��اون األم �ن��ي ل�ص��ال��ح األم ��ة ،وال�ت�ن�س�ي��ق
األمني ملا فيه حماية شعوبها.

صدق الوالء واالنتماء

ولفت قائد الثورة إىل أن عنصر القوة األسايس لقوتنا األمنية
أنها تحظى بالرتبية اإليمانية والثقافة القرآنية وتحمل صدق
�س��د
ال ��والء واالن �ت �م��اء إىل ه��وي��ة ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي اإلي�م��ان�ي��ة ل�ت�ج� ّ
الحديث النبوي "اإلي�م��ان يمان والحكمة يمانية" يف برنامجها
العميل ،ويف نهوضها بمسؤولياتها املقدسة ،كونها قوة لحماية
شعبها والدفاع عنه والسهر عى أمنه.

عالقة وزارة الداخلية مع أبناء الشعب
لها أهمية كبيرة في جناح الوزارة وأدائها
على مستوى متقدم

األم � � � � ��ن واالس � � �ت � � �ق� � ��رار

ح� � ��ق م � � �ش� � ��روع ل� �ش� �ع� �ب� �ن ��ا،
واستهداف األعداء لشعبنا
ف ��ي أم� �ن ��ه ي �ك �ش��ف ح�ق�ي�ق��ة
أهدافهم العدائية

حت ��ال ��ف ال� �ع� ��دوان ع�م��ل
على ضرب وزارة الداخلية
وب �ن �ي �ت �ه ��ا ال �ت �ح �ت �ي ��ة م��ن
م� �ق� ��رات وم� �ب� ��ان وم ��راك ��ز
وحتى النقاط والسجون
شهيد وزارة الداخلية

وأض� ��اف ق ��ائ ��د ال� �ث ��ورة" :ن ��رتح ��م يف ه ��ذا ال �ي ��وم وه� ��ذا ال �ع��رض
امل�ه�ي��ب ،ع��ى ش�ه�ي��د وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ط��ه امل� ��داين ،وك ��ل ش�ه��داء
الوزارة الذين كانوا وإىل جانب مهامهم األمنية ،حاضرين عى
الدوام يف مختلف الجبهات للدفاع عن بلدنا وشعبنا

من ثمار ثورة  21سبتمرب

إىل ذل� ��ك ب � ��ارك ف �خ ��ام ��ة امل �ش ��ر ال ��رك ��ن م �ه ��دي امل �ش ��اط رئ �ي��س
امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ى ،ل��وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال �ل��واء ع�ب��دال�ك��ري��م
أمر الدين الحويث وقيادات الوزارة بنجاح العرض املهيب "لهم
األمن" والذي شاركت فيه مختلف التشكيالت األمنية.
تحصن الجبهة الداخلية
وأشاد الرئيس املشاط ،بإنجازات وزارة الداخلية يف تحصن
ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة وح�م��اي�ت�ه��ا م��ن االس �ت �ه��داف وم ��ا ح�ق�ق�ت��ه من
م�س�ت��وى ع ��ال يف ض�ب��ط ال�ج��ري�م��ة وإع� ��ادة ال �ح �ق��وق ل�ل�م��واط�ن��ن
وتثبيت دعائم األمن واالستقرار.
م ��ؤك ��دا أن ال �ع ��رض امل �ه �ي ��ب ل� �ل� ��وزارة ع �ك ��س م ��ا وص �ل ��ت ال �ي��ه
امل��ؤس �س��ة األم �ن �ي��ة م ��ن ت �ط ��ور وب �ن ��اء يف ش �ت��ى امل� �ج ��االت ،ب�ف�ض��ل
وتوفيق من الله تعاىل ،وبفضل الجهود املخلصة منذ ثورة 21
سبتمرب التي تعترب كل النجاحات واإلن�ج��ازات األمنية املحققة
جزءً ا من ثمارها.

تفجريات واغتياالت

وتطرق الرئيس املشاط اىل الوضع األمني الذي كان سائدا يف
ال �ف��رتات امل��اض�ي��ة ق�ب��ل ث��ورة  21سبتمرب وم��ا ك��ان��ت ت�ش�ه��ده من
تفجرات واغتياالت حتى وصل الحد بضباط وأف��راد األمن إىل
االم�ت�ن��اع ع��ن ارت��داء ال��زي الرسمي خوفا ع��ى حياتهم ،رغ��م أن
التحديات األمنية ال�ي��وم يف ظ��ل ال�ع��دوان أك��رب بكثر مما كانت
عليه يف أي فرتة سابقة.

النجاحات األمنية

وأك��د الرئيس املشاط ،أن الفضل يف تحقيق ه��ذه النجاحات
األم �ن �ي ��ة ل �ل ��ه ً
أوال ،ول �ل �م �س ��ؤول ��ن يف األج� �ه� ��زة األم �ن �ي ��ة وك ��اف ��ة
م�ن�ت�س�ب�ي�ه��ا ال��ذي��ن واص �ل��وا ال�ل�ي��ل ب��ال�ن�ه��ار ب�ج��د وإخ ��الص ل�ت��وف��ر
األمن واالستقرار للشعب اليمني ،وقدموا يف سبيل ذلك الكثر
من التضحيات.

التطوير والتأهيل

وش ��دد ع��ى ض ��رورة االس �ت �م��رار يف ال�ب�ن��اء وال�ت�ط��وي��ر وال�ت��أه�ي��ل
ملنتسبي املؤسسة األمنية لتؤدي الواجبات واملهام التي وجدت
م��ن أج�ل�ه��ا يف خ��دم��ة ال�ش�ع��ب ب��اع�ت�ب��ار أن األم ��ن ه��و ل�ل�ش�ع��ب،
وهو ما يجسده شعار "لهم األمن" الذي حمله العرض املهيب
لوزارة الداخلية.
وأشار الرئيس املشاط إىل أن األجهزة األمنية بمختلف تشكيالتها
باتت ال�ي��وم سياجا قويا لخدمة الشعب والحفاظ ع��ى حقوقه
وحمايته من الجريمة ومخططات ومؤامرات العدوان ..مشيدا
بدور املجتمع وتعاونه امللموس مع األجهزة األمنية ،والذي يعد
عامال أساسيا يف تحقيق هذه النجاحات
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عضو املجلس السياسي االعلى االستاذ محمد صالح النعيمي لـ "

تقارير

بأكثر من  900صاروخ ..

الشامي :العدوان على غزة سيكون له انعكاسات خطيرة سوريا :عدم اهتمام املجتمع الدولي بدماء الفلسطينيني سالمي :الرد السريع للمقاومة الفلسطينية على اجلرائم
على كيان العدو واألمن واالستقرار في املنطقة
يعكس التواطؤ مع العدوان وجتاهل كل قيم القانون الدولي الصهيونية يدل بأن املقاومة تعيش فص ًال جديد ًا من القوة
إقدام العدو الصهيوين عىل استهداف
قطاع غزة يوم الجمعة بغارات هستريية أثمة،
هو امتداد لسلسلة الجرائم واملجازر التي يرتكبها
باستمرار هذا الصلف الصهيوين االرعن بحق
الشعب الفلسطيني سواءً يف القدس أو الضفة
الغربية أو القطاع أو باقي املدن الفلسطينية
املحتلة.
وكالعادة نرى املواقف املخزية واملفضوحة
لحكومات ودول العالم ومنظماته الدولية
والحقوقية ،التي اعتادت عىل مثل هذه املواقف
الالإنسانية فلم تصدر سوى تصريحات باهتة
تدعو لضبط النفس ،بل تساوي بني الجالد
والضحية ،ولعل األدهى واالمر تلك املواقف
املتواطئة التي ابدتها بعض االنظمة العربية
خصوصاً التي هرولت نحو التطبيع وباعت
القضية املركزية لألمة الفلسطينية.

تقرير :عبدالحميد الحجازي

العملية العسكرية التي أعلن عنها جيش الكيان املحتل ضد
أهداف لحركة الجهاد اإلسالمي يف قطاع غزّة ،أدت  -بحسب
وزارة ال�ص�ح��ة يف غ ��زة -إىل اس�ت�ش�ه��اد ت�ي�س��ري ال�ج�ع��ري ال�ق��ائ��د
العسكري يف سرايا القدس ونحو 15شهداً بينهم طفلة تبلغ
 5أع��وام وسيدة مسنة فيما أصيب بجروح 125آخرين وهي
احصاءات أولية خصوصاً وأن غارات العدو الصهيوين ما زالت
مستمرة.
وك � ��ان اإلع � ��الم ال �ح �ك ��وم ��ي يف ق �ط ��اع غ� ��زة ق ��د أك� ��د أن ال� �ع ��دوان
اإلسرائييل خلّف أضرارا يف  650وحدة سكنية ومؤسسات خدمية
وتعليمية
جاهزية الفصائل
ورداً عىل هذا االعتداء الصهيوين السافر أكدت فصائل املقاومة
الفلسطينية أن رد املقاومة ق��ادم وبالطريقة التي تحددها قيادة
املقاومة ..متوعدة بالرد القايس واملؤلم عىل جريمة اغتيال القائد
الكبري تيسري الجعري وإخوانه الشهداء.
وب��ال�ف�ع��ل ل��م ت�م��ض س ��وى س��اع��ات ح�ت��ى أع�ل�ن��ت س��راي��ا ال�ق��دس
وف �ص��ائ��ل اخ ��رى ض �م��ن “رده� ��ا األويل” ع ��ن اط ��الق  100ص ��اروخ
باتجاه بلدات يف جنوب فلسطني املحتلة ،وقالت مصادر محلية
ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة إن ص ��واري ��خ امل �ق ��اوم ��ة وص �ل��ت إىل ج �ن��وب��ي ت ��ل أب �ي��ب،
وصفّارات اإلنذار تدوّي يف بات يام وحولون”.
حالة ذعر إسرائيلية
ب �ع��د ص ��واري ��خ ال� ��رد ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي اص �ي ��ب ال �ص �ه��اي �ن��ة ب �ح��ال��ة م��ن
الذعر والخوف ،فسارع وزير األمن اإلسرائييل ،بيني غانتس ،إىل
استدعاء  25ألف جندي من قوات االحتياط ،تحسباً ألي رد من
ف�ص��ائ��ل امل�ق��اوم��ة .ك�م��ا اس�ت��دع��ى وزي��ر األم��ن ال��داخ��يل اإلس��رائ�ي��يل،
عومر بار ليف 10 ،سرايا من قوات االحتياط يف "حرس الحدود"،
لنشر عدد منها يف املدن الساحلية مثل اللد وعكا ،خشية اندالع
م��واج�ه��ات شبيهة لتلك ال�ت��ي ان��دل�ع��ت خ��الل ال�ع��دوان ع��ىل قطاع
غزة يف العام املايض.
يف ح ��ني ات �خ ��ذ ج �ي��ش االح �ت ��الل ت ��داب ��ري خ ��اص ��ة يف "غ� ��الف غ ��زة"
تتضمن منع التجمهر وف�ت��ح امل��الج��ئ ع��ىل بعد  80ك��م م��ن قطاع
غزة ،كما قام جيش االحتالل بنشر القبة الحديدية عىل املنطقة
الحدودية مع قطاع غزة باإلضافة إىل منطقة تل أبيب.
ف �ي �م��ا أش � ��ار اإلع � ��الم ال �ص �ه �ي ��وين إىل ف �ت ��ح امل ��الج ��ئ يف امل�ن�ط�ق�ت��ني
ال ��وس �ط ��ى وال �ج �ن��وب �ي��ة ،وت �غ �ي��ري م �س ��ارات ال �ط ��ائ ��رات يف م �ط ��ار ب��ن
غوريون ،تحسباً إلطالق صواريخ من قطاع غزة.
تل أبيب هدفاً
زي ��اد ال�ن�خ��ال��ة أم��ني ع��ام ح��رك��ة ال�ج�ه��اد اإلس��الم��ي يف ت�ص��ري�ح��ات
صحافية قال إن تل أبيب ستكون أحد أهداف صواريخ املقاومة،
والساعات القادمة ستثبت للعدو أن كل فصائل املقاومة واحدة
وسنقاتلهم كرجل واح��د بشكل موحد ..مشدداً عىل أن اللحظة
تحتاج إىل موقف واضح حيال مواجهة هذا العدوان.
م ��ن ج��ان �ب��ه ذك ��ر امل �ت �ح��دث ب ��اس ��م ح ��رك ��ة "ح �م ��اس" أن امل �ق��اوم��ة
ال�ب��اس�ل��ة س �ت��داف��ع ع ��ن ش�ع�ب�ن��ا وأه �ل �ن��ا يف ال �ق �ط��اع وب �ك��ل م ��ا ت�م�ل��ك
وس�ت��وازن ال��ردع وستبقى ت��الح��ق االح�ت��الل وس�ت�ه��زم��ه ك�م��ا هزمته
يف ك ��ل امل �ع ��ارك ويف ك ��ل ال �س ��اح ��ات ،ويف م�ق��دم�ت�ه��ا ه ��ذه امل�ع��رك��ة
أي�ض��ا وع ��ىل ك��ل ال �س��اح��ات أن ت�ف�ت��ح ن��ريان�ه��ا ع��ىل ال �ع��دو وق�ط�ع��ان
املستوطنني".

التطبيع شجع العدو
وك ��ان ال�ن��اط��ق ب��اس��م ح��رك��ة امل�ق��اوم��ة اإلس��الم�ي��ة (ح �م��اس) ح��ازم
قاسم ،قد أكد أن العدو الصهيوين يصعد من عدوانه عىل الشعب
الفلسطيني ومقدساته منذ انطالق مسار التطبيع الحايل ،مشرياً
إىل أن ه��ذه االت�ف��اق��ات ش�ج�ع��ت ال�ع��دو ع��ىل ت�ص�ع�ي��د ج��رائ�م��ه ضد
الفلسطينيني.
ونقلت وك��ال��ة "ش�ه��اب" الفلسطينية لألنباء ع��ن ق��اس��م ،قوله:
إن العدو الصهيوين كان وسيبقى العدو املركزي لألمة ،وال يمكن
أن يكون كيانا طبيعيا يف األمة ..مبيناً أن القضية العربية ستظل
هي القضية املركزية لكل مكونات األمة.
وطالب جماهري األمة بأن تُعيل صوتها رفضا لإلجرام الصهيوين

ثورة  ٢١سبتمبر ّجسدت أهدافها في مواجهة العدوان وحترير اليمن من الهيمنة والتبعية
حافظت
الثورة على مسار
الشراكة السياسية
وجتسيد
املصاحلة الوطنية
بالعفو العام وتأمني
عودة املغرر بهم

حاوره | عبدالحميد الحجازي
* ب�م�ن��اس�ب��ة ذك ��رى ال �ث��ورة امل�ج�ي��دة ث��ورة
ال � �  21م� ��ن س �ب �ت �م ��ر ..م ��اه ��ي ق ��راءت �ك ��م
مل � �ض � ��ام � ��ن وأه � � � � � ��داف ال � � � �ث� � � ��ورة ،يف ظ ��ل
املتغريات املحلية اإلقليمية والدولية؟
** ع ييادة مييا تيقيياس ال يثييورات بينيصييوص وميضيياميين
أه ييداف يه ييا وال يق يي ييم ال يت ييي تيحيميليهييا وت يم ييارس يه ييا ق ييييادة
ال يثييورات ،وامليقييارنيية بيين أهييدافيهييا ومييدى تجسيدها
يف أرض الواقع من خالل مؤسسات الدولة ،إضافة
إىل املقارنة بن الواقع الذي ثارت عليه وبن الواقع
الذي تمارسه وتدعيه حتى ال تظل أهداف الثورات
مجرد شعارات تردد والواقع عىل النقيض.
وإذا ق ييارن ييا ب يين اهي ييداف وغ يياي يية ثي ييورة  ٢١سيبيتيميير
ن يج ييده ييا قي ييد جي يس ييدت أه ي ييم اهي ييدافي يهي ييا يف م ييواج يه يية
العدوان لتحرير اليمن من الهيمنة والتبعية لدول
االستكبار اليعيياملييي السعودية وأمييرييكييا ،وميين أجل
ذلك التحرر دافعت عن السيادة الوطنية وعملت
عييىل صييد ذلييك اليتييدخييل اليخييارجييي بيكييل قييوة وحييزم
ومن هذا املنطلق تم مواجهة العدوان بصر وثبات
واقتدار.
ع ي ييىل ال ي ييرغ ي ييم أن قي ي يي ي ييادة ال ي ي يثي ي ييورة اني يطي يلي يقي ييت م يين
م ييوق ييع ال يص يفيير يف ام يكييان ييييات امل ييواج يه يية اليعيسيكييرييية
واالقتصادية ،ها هي تحقق االنتصارات واالنجازات
ع ييىل م ييدار ث يميياين س ين ييوات ،وم يين ه ينييا ت يم ييييزت ث ييورة
 ٢١سبتمر وقيادتها يف مواجهة العدوان وقيادة
ال يش يعييب ال يي يم ينييي وج يي يشييه ول يجييانييه اليشيعيبيييية اليتييي
أصيبيحييت الييييوم ج ييزءاً ميين اليجييييش اليييمينييي الييواحييد
واملي ييوحي ييد ،وح يق يق ييت االني يتي يص ييارات ب ييذل ييك ال يص يمييود
والثبات الذي يعد معجزة تاريخية أنجزها الشعب
اليييمينييي ب يق ييييادة قييائييد ال يث ييورة اليسييييد عيبييد امل يلييك بييدر
الدين الحويث حفظه الله.
ك يمييا حيياف يظييت ال يث ييورة أي يض يياً ع ييىل م يسييار ال يشييراكيية
السياسية ومواصلة العمل عىل تحقيق املصالحة
الوطنية وتجسيدها من خالل العفو العام وتأمن
ع ي ييودة امل يغ ييرر ب يه ييم م يين ص يف ييوف امل ييرت ييزق يية إىل صييف
الوطن ..ويف جانب البناء واصالح مؤسسات الدولة
ات يخ ييذت ال يث ييورة ن يه يجيياً عيليميييياً وع يم يل يييياً ومييؤس يس يييياً،
ت يج يسييد يف اع يت يم يياد ال ييرؤي يية الييوط ين يييية ل يب ينيياء ال ييدول يية
اليمنية الحديثة كمسار لبناء الدولة ،وهذا سيأخذ
وقته الزمني الالزم لذلك.

اسرتاتيجية جديدة للتحرر

* ي �ع��د ال� �ع ��دوان ال �ص �ه �ي��وين األم ��ري ��ي
ال � � �س � � �ع � � ��ودي واإلم� � � � � � � � � � ��ارايت ،م � � ��ن أه � ��م
ال�ت�ه��دي��دات ال�ت��ي واج �ه��ت ال �ث��ورة ال�ف�ت�ي��ة
ع �ق��ب ق �ي ��ام �ه ��ا ..أال ي �ع �ك��س ذل� ��ك ح�ج��م
العداء اإلقليمي والدويل لهذه الثورة؟
** اعيتيمييدت اسييراتيييجيييية االسيتيعيمييار واالسيتيكيبييار
الي يعي يياملي ييي واالح ي ي يتي ي ييالل الي يصي يهي ييي ييوين ع ي ييىل ال يس يي يط ييرة
ع ييىل الي يق ييرار ال يس يي ييايس وال يت ين يم ييوي وال يث يق ييايف ل ييدول
املنطقة الستغالل ثييرواتيهييا ،والتحكم يف حاضرها
وم يس يت يق يب يل يهييا ،وم ين ييع اي ت ييوج ييه أو س يي يياس يية ل يهييذه
الدول تعمل عىل تحقيق عوامل التحرر السيايس
والتنموي والعلمي والصناعي  ،وعىل هذا االساس
ظلت الشعوب تواقة للتحرر واالستقرار السيايس
والتنموي ،وكذلك تواقة اىل تحرير فلسطن من
االح يتييالل اليصيهييييوين ..وقيييمييت هييذه االسييراتيييجيييية
االمريكية الصهيونية الغربية بان توجه ومنطلقات
ثييورة  ٢١سبتمر سيتييؤسييس السييراتيييجيييية جييديييدة
ليليتيحييرر ميين ه ييذه اليتيبيعيييية واالرت يه ييان ،وع ييىل ضييوء
ذلك اعتمدت قرار العدوان عىل هذه الثورة الفتية
إلخضاعها وافشالها حتى ال تكون نموذجاً للتحرر
يف املنطقة.

املنهج القرآين

* ب��رأي �ك��م م��اه��ي ال �ع��وام��ل ال �ت��ي م�ك�ن��ت
أبناء اليمن من الصمود واملحافظة عىل
استمرارية ثورة  21سبتمر؟
** من أهم العوامل التي حققت الصمود والثبات
واالني يتي يصي ييارات ال يع يس يك ييري يية وال يس يي يياس يي يية ،ن يم ييوذج
ال يق ييييادة الييربييان يييية وقييدرت يهييا وص ييالب يية ارادت يه ييا ورق ييي
اييمييانيهييا بيياملينيهييج ال يقييرآين ال ييذي وح ييد األم يية اليعييربيييية
واالسييالميييية كيمينيهييج حيميلييه رس ييول الييرحيميية امليهييداة
للعاملن عليه وعىل آله ازىك الصالة واتم التسليم.
ون يظييراً ألهيميييية املينيهييج ال يقييرآين ال ييذي حييرر اليقيبييائييل
ال يع ييرب يي يية مي يين ال يت يي ييه وعي يبي ييادة االص ي يني ييام ،ووح ييده ييا
وحييررهييا ميين هيمنة اليفييرس والييروم آنييداك لتصبح
خيير أم يية أخييرجييت ليلينيياس ،ونيتيييجيية لييذلييك ادرك ييت
دول االس يت يك يبييار ال يعيياملييي اليصيهييييوين اليحييدييثيية هييذه
االه يم يييية وال يخ يط ييورة ال يتييي ق ييد تيتيشيكييل ضييدهييا عينييد
ال يع ييودة اىل اس يت ين يهيياض األم يية ب يهييذا امل ين يهييج الييربيياين
الكفيل بتحرر الشعوب ودولها من هيمنة صنمية
امريكا والصهيونية ،والتيه الذي يتحكم يف حاضر
االمة وشعوبها ،ولذلك شنت عدواناً بربرياً غاشماً
ب يكييل ام يكييان ييييات يهييا وق ييدرات يه ييا ال يع يس يكييرييية وهيييمينيتيهييا
السياسية واالقتصادية.
ولهذا تحققت للشعب اليمني عوامل تطلعاته
ال يت يحييررييية وت ييواف ييرت عييوام يل يهييا يف ن يم ييوذج ال يق ييييادة

في جانب البناء اتخذت الثورة نهج ًا عملي ًا وعلمي ًا ومؤسسي ًا
متثل في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية احلديثة
وامل ين يهييج ال يق ييرآين ال ييذي ييجييب حيميياييية نيقييائييه ميين اي
استهداف أو تشويه.

تجسيد للنماذج القرآنية

* ث � ��ورة  21س �ب �ت �م��ر ث � ��ورة ج �م��اه��ريي��ة
ب ��ام �ت �ي ��از ..م ��ا دالل � ��ة االل �ت �ف ��اف ال�ش�ع�ب��ي
واملشاركة الواسعة من كل فئات املجتمع
وم �ك��ون��ات��ه ال �س �ي��اس �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة يف
قيام الثورة والدفاع عنها؟
** أهم العوامل التي أدت اىل االلتفاف الشعبي
للدفاع عن أهداف الثورة هي:
• ن�م��وذج ال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة وال�ق�ي��م ال�ت��ي جسدتها
كقيم ربانية.
• املنهج القرآين الذي يعتربه اليمنيون منهجهم
ال ييذي آمينييت بييه األم يية االسييالميييية ليشيمييوليييتييه للدنيا
واآلخرة.
• ال �ع ��دوان ال�ع�س�ك��ري وال �س �ي��ايس واالق �ت �ص��ادي
الي ييذي ش ينييه دول ت يحييالييف ال يشيير واالس يت يك يب ييار ،بيكييل
وحيشييييه وطيغييييان وتيسيبييب يف دمييار واسيتيبيياحيية كل
يشء يف اليمن أرضاً وانساناً.
• ال ��دف ��اع ع��ن ال�ي�م��ن وال �ع �م��ل ع��ى ت�ح�ق�ي��ق م�ب��دأ
التحرر من االرتهان والهيمنة لدول التحالف.
• سياسة الطغيان واالحتالل التي تمارسه امريكا
وال ي ييدول ال يغييرب يييية ورع يياي يت يه ييا ل ييالح يت ييالل ال يص يه ييييوين

حتققت لشعبنا عوامل
تطلعاته التحررية في منوذج
القيادة واملنهج القرآني الذي
يجب حماية نقائه من أي
استهداف أو تشويه
النموذج الذي قدمه
اليمنيون في الصمود والثبات
فريد من نوعه في تاريخ االمم
والشعوب
نؤكد على قوة وكفاءة جيشنا
وقدرته على حماية السيادة
وحتقيق أهداف الثورة وفي
مقدمتها بناء الدولة اليمنية
ال يغيياصييب لي ييأرايض اليفيليسيطييينيييية وب يعييض االرايض
ال يع ييرب يي يية ،ودع ي ييم االره ي ي يياب الي ييداعي ييي يف امل ين يط يقيية
وحماية االنظمة املرتهنة لها.
كييل ه ييذه ال يعييوامييل اسيتينيهيضييت اليشيعييب اليييمينييي
ل يح يميياييية ال يث ييورة وال ييدف يياع ع يين ال يس يي ييادة ومييواج يهيية
العدوان ،فانطلق عشرات اآلالف بل مئات اآلالف
من املتطوعن اىل الجبهات ملواجهة العدوان.
ويف ن يفييس ال ييوق ييت ص يمييد ال يش يعييب ال يي يم ينييي ام ييام
آفيية اليغييارات الجوية التي تجاوزت ارقامها حسب
مييا تينيشييره بيعييض املييراكييز املختصة نييص ميلييييون غييارة
جوية ،وصمد أمام الحصار الشامل الذي أعتمده
العدوان إلخضاع الشعب اليمني.
إضافة اىل صمود موظفي الدولة الذين يعملون
يف م ييؤس يس ييات يه ييم ع ييىل مي ييدى ث يم يياين سي ين ييوات ب ييدون
رواتب ..هذا النموذج الذي قدمه الشعب اليمني
يف الصمود والثبات فريد من نوعه يف تاريخ االمم
واليشيعييوب بييل اقييول أن مييا قييدمييه اليشيعييب اليمني
يجسد تلك القيم واملُثل للنماذج القرآنية.

امتالك املعادلة العسكرية

* عكست العروض العسكرية املستوى
املتطور الذي وصل إليه الجيش اليمني
وق��درت��ه ع��ىل ح�م��اي��ة ال�س�ي��ادة ال�ي�م�ن�ي��ة..
ه��ل نستطيع ال�ق��ول أن ال �ث��ورة أصبحت
ال � �ي � ��وم ت �م �ت �ل ��ك ال � �ق � ��وة ل �ت �ح �ق �ي ��ق ك ��ام ��ل
أهدافها؟
** بالتأكيد ..إن العوامل والسياسات والقرارات
التي حققت الصمود والثبات للشعب اليمني أمام
عدوان استمر ثماين سنوات لجديرة بان تحقق كل

أهداف الثورة وغاياتها وقيمها.
فييال يج ييييش الي ييذي ي ييواج ييه ب يس ييالح بي ييدايئ وشيخييي
أحدث ما انتجه العقل البشري واملصانع العسكرية
يف ال يعييالييم ،ق ييادر ب ييأن ييحيقييق االن يت يص ييارات بييإييمييانييه
وثباته وصموده وتضحياته ،وبهذه العوامل واجه
الجيش اليمني تلك األسلحة املتطورة وجيوش دول
اليتيحييالييف ومييرتييزقيية اليشييركييات األمينيييية والعسكرية
ال يغييرب يييية ،إضييافيية اىل مييرتييزقيية ال يع ييدوان امليحيليييين،
واني يتي يص يير ع يل يي يه ييم ج يم يي يع يياً يف م يخ يت يل ييف ال يج يب يه ييات
العسكرية ،بل تمكن جيشنا بحمد الله وتوفيقه
من صنع املعجزات وتطوير بنيته العسكرية حتى
أص يبييح ييميتيلييك امل يعييادليية اليعيسيكييرييية االسييراتيييجيييية
بتصنيع الصواريخ واملسرات واالكتفاء الذايت من
االسلحة والذخائر.
أل ييييس ذل ييك كيلييه بيجييدييير بيتيحيقييييق أهي ييداف ال يثييورة
وح يم يياي يية ال يس يي ييادة ،والي يق ييدرة ع ييىل ال يص يم ييود بييأقييل
اليتيكييالييييف ،وييميكيين م يقييارنيية ه ييذا ال يص يمييود بينيميياذج
ومعادالت أخرى فبعض الدول خاضت حروباً مع
دول اخييرى ملييدة اسيبييوع أو اسابيع أو أشهر وظلت
تيعيياين اقيتيصييادييياً ومجتمعياً ليسينييوات ط ييوال ..فما
ب ييال ييك بييال يش يعييب ال يي يم ينييي وق يي ييادت ييه وه ييم يييواج يهييون
أكيير ميين ثييالثيين دوليية ميشييركيية يف ال يعييدوان ،وهييي
تمثل أكيير الييدول عييامليييياً يف التصنيع والتكنولوجيا
اليعيسيكييرييية وال ييراء املييايل واليهيييمينيية اليسيييياسيييية عىل
امليحييافييل الييدوليييية ،واليسيييطييرة عييىل عييداليية القانون
ال ييدويل اإلن يس يياين ،وم ييع ذل ييك ق ييييادة ال يث ييورة قييادت
هييذا الشعب والجيش اليمني وانتصرت عسكرياً
وسياسياً ..من هنا نؤكد عىل قوة وكفاءة جيشنا
وقي ييدرتي ييه ع ييىل ح يم يياي يية الي يسي يي ييادة وت يح يق يي ييق أهي ييداف
ال ي يثي ييورة ويف م يق ييدم يية ذل ي ييك بي ين يياء الي ييدولي يية ال يي يم ين يييية
الحديثة القوية العادلة ،وتجاوز كل الصعوبات
والتحديات التي نواجهها.

إرادة ثورية وسياسية

* استاذنا القدير ..بعد ثماين سنوات،
ك �ي��ف ت�ق�ي�م��ون ت�ح�ق�ي��ق ال �ث ��ورة أله��داف �ه��ا
ع � ��ىل امل � �س � �ت� ��وى ال � �س � �ي� ��ايس واس � �ت � �ع� ��ادة
ال� �س� �ي ��ادة ال ��وط �ن �ي ��ة ،وك ��ذل ��ك يف ج��ان��ب
بناء وإصالح مؤسسات الدولة وتوسيع
الشراكة املجتمعية؟
** ما تم إنجازه عسكرياً وسياسياً برز يف ضخامة
وكفاءة العروض العسكرية وزيييادة قدرات وقوة
اليجييييش اليييمينييي ع ييدداً وع ييدة ..وبيياليتييأكييييد سيتيكييون
تيلييك االن يجييازات رافيعيية سياسية لتحقيق اليسييييادة
الوطنية للدولة اليمنية وتحصينها من أي عوامل
ت يه ييدده ييا ح يياض ييراً وم يس يت يق يبييال ،وك ييذل ييك سيتيتيحيقييق
امل يصييال يحيية الييوط ين يييية مل يين اس يت يع يياد رشي ييده ال يس ييييايس
وميشيياعييره الوطنية ،وسيتوج ذلييك برفع الحصار
ال يش ييام ييل عي ييىل ال يج يم يه ييوري يية ال يي يم ين يي يية واخ ي ي ييراج أي
تي ييواجي ييد ع يس يك ييري أج ين يب ييي مي يين االرايض ال يي يم ين يييية،
ومنع وصييد أي تدخل عسكري أو سيايس مباشر
أو عيير أي مينيصييات يمنية ،وستعمل عييىل تحقيق
الدولة اليمنية الحديثة التي رفع شعارها الرئيس
الشهيد صالح الصماد " يد تحمي ويييد تبني" من
خالل الرؤية الوطنية ومنهجيتها لتطوير وتفعيل
مؤسسات الدولة لرتقي أداءها بالعمل املؤسيس
وحاكمية سيادة القانون واملواطنة املتساوية.
طبعا هييذه اليقييييم اليتييي نحلم برسيخها يف ادارة
الييدوليية وقييرارهييا لييييس بيياليسيهييوليية تيحيقيييقيهييا ،وإنيمييا
ب ي ي يياإلرادة والي يع ييزم وال يت يص يم ييييم م يين ج ييان ييب ق ييييادت ينييا
الثورية والسياسية ومعها كل األفياء واملخلصن
مي يين م ييوظ يف ييي ال يج يه يياز االداري ل يل ييدول يية بيميخيتيلييف
ميسيتييوييياتيهييم الييوظيييفيييية ،سيتحقق حلمنا وسييوف
نصل إن شاء الله إىل أهدافنا العظيمة ببناء دولة
قوية قادرة وعادلة.
ومي يين ال يت يح ييدي ييات ال يت ييي ت ييواج ييه ادارة مييؤس يسييات
الدولة هو ذلك املييوروث السلبي الذي يتحكم فيه
فيهييم اليفييرد كيمييرجيعيييية يف إدارة املييؤسيسيية ب ي ً
يدال عن
ال يع يمييل امل ييؤس يييس وق ييراره ييا وخ يط يط يهييا ،وم يين اجييل
تجاوز هذا التحدي نحتاج اىل إرادة ثورية وسياسية
تيعييزز فييرض مينيهيجيييية الييرؤييية الييوطينيييية اليتييي جيياءت
مليعيياليجيية ه ييذا ال يت يحييدي وغ ييره ميين ال يت يحييديييات اليتييي
تحد من ثقافة فهم الفرد ليحل محلها مرجعية
ال يع يم ييل امل ييؤس يييس ون يص ييوص وم يض ييام يين ال يق ييوان يين
وت ييرس يي ييخ ث يقيياف يت يهييا ك يمييرج يع يييية إلدارة امل ييؤس يس ييات
وسيادة القانون.
ف يي يمييا ي يت يع يلييق ب يش ييراك يية امل يج يت يمييع ه ين يياك م يس ييارات
نعمل عليها من خييالل التخطيط الييذي يرتكز عىل
استنهاض املجتمع لنحقق التعاون والتكامل بن
ال ييدول يية وامل يج يت يمييع وال يق يطيياع ال يخ يياص ،وم يين خييالل

قرار العدوان على الثورة الفتية جاء إلخضاعها
وافشالها حتى ال تكون منوذج ًا للتحرر في املنطقة
ه ييذه امل يس ييارات سيتيتيحيقييق االهي ييداف اليتينيمييوييية اليتييي
تيعيمييل عييىل تيعييزيييز االن يت يياج بيمييا ييسيهييم يف الييوصييول
اىل االك يت يفيياء ال ييذايت لينييأكييل ميمييا ن ييزرع ونيليبييس مما
ن يص ين ييع ،وه ي ييذا امل يس ييار ه ييو شي ييرط أس ي ييايس ليتيحيقييييق
النهضة العلمية والصناعية والتنموية.

القطاعات ستنقلنا إىل الفاعلية

* ب�ص�ف�ت�ك��م امل �س ��ؤول ع��ن م�ل��ف ال��رؤي��ة
ال ��وط �ن �ي ��ة ب��امل �ج �ل��س ال �س �ي ��ايس االع� ��ىل،
وأح� ��د م �ه �ن��ديس ه� ��ذا امل� �ش ��روع ال��وط �ن��ي
ال� � ��ذي ج �س ��د ش� �ع ��ار ال �ش �ه �ي ��د ال �ص �م ��اد
" ي� ��د ت �ح �م ��ي وي � ��د ت� �ب� �ن� ��ي" ..م ��اه ��ي أه ��م
ال� �ت� �ح� ��والت ال� �ت� ��ي ش �ه ��دت �ه ��ا م ��ؤس �س ��ات
ال ��دول ��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ خ �ط��ط ال ��رؤي ��ة ،وأه�م�ي��ة
التحول للتخطيط والتنفيذ عىل مستوى
القطاعات؟
** نعم " ..يد تحمي ويد تبني" هذا شعار رفعه
رجييل عظيم وصييار من الخالدين يف جنات النعيم
،وهذا الشعار هو تجسيد ووفاء ملا يليق بالشعب
اليمني وتضحياته.
وب ييال ين يظ يير إىل الي يتي يح ييوالت الي يت ييي أح ييدث يت يه ييا ال ييرؤي يية
الييوط ين يييية ف يهييي ك يثييرة وال ييسيتيطييييع املي ييرء إحيصييائيهييا
يف إجي ييابي يية س ي ييؤال ألن اإلجي ييابي ييات االفي ييراضي ييي يية عييىل
ه ييذا ال يسييؤال كيثييرة وم يت يعييددة ،ومينيهييا مييا احييدثيتييه
الييرؤييية ومنهجيتها يف التخطيط ويف التقييم ويف

متكنا من اجناز أول
حتليل للوضع الراهن واجناز
 218من الوثائق واألدلة الالزمة
لتحقيق التحول
توجيهات قائد الثورة
من خالل عهد االمام علي ملالك
االشتر كفيلة مبعاجلة  70%من
التحديات التي تواجه الدولة
على مؤسسات الدولة أن
تقوم بعملها بنفس اإلرادة
والعزم الذي ميتلكه املجاهدون
في جبهات العزة والكرامة
املتابعة ويف توحيد املفاهيم ،ومنهجيتها يف ارساء
اس يياسي يي ييات ال يع يم ييل املي ييؤسي يييس وإزال ي ي يية االخي يتي ييالالت
والعشوائية يف التخطيط والتنفيذ وعالقة الجهات
والقطاعات والتكامل والتنسيق يف عملها ..الخ.
ن يع ييم الي ييرؤيي يية ال ييوط ين يي يية واجي يهي ييت إرث س يل يب ييي يف
املفاهيم املنهجية للتخطيط ألن مؤسسات الدولة
وقييييادتيهييا قيبييل الييرؤييية ت يعييودت عييىل عييدم امليسيياءليية
وال يت يق يي ييييم وامل يتيياب يعيية ،ف يقييد كييانييت امل ييؤس يس ييات تيعييد
خ يط يط يهييا ب يع يش ييوائ يي يية وع يم ييوم يي يية وال ت يح يك يم يهييا أي يية
أولويات ،بل لم تلتزم بنماذج التخطيط الحديث
القائم عييىل أولييويييات تحليل الوضع الييراهيين ،هذه
ال يع يم يل يييية امل يه يم يية ال يت ييي ت يم يك ينييت م يخ يت يلييف ال يج يهييات
ب يق ييييادة امل يك يتييب ال يت ين يف ييييذي إلدارة ال ييرؤي يية الييوطينيييية
ميين انيجييازهييا يف اليعييام ٢٠٢١م ،وهييو أول تحليل
حقيقي للوضع الراهن ملختلف مؤسسات الدولة
اليمنية ،علماً بأن عملية تحليل الوضع الراهن تعد
أهم ركيزة يعتمد عليها التخطيط ،وبهذه املنهجية
اليحييدييثيية ال يتييي افييرزت يهييا ميتيطيليبييات ال ييرؤي يية الييوطينيييية
ال ييزم ييت امل ييؤس يس ييات ب ين يم يياذج ال يت يخ يط ييييط وال يت يق يي ييييم
واملتابعة وفق دليل التخطيط القومي االسراتيجي.
ُ
وان يج ييزت إىل حييد األن ميجيمييوعيية ال ب ييأس بيهييا من
الييوثييائييق واالدلي يية ال ييالزم يية وال يتييي تييزيييد عييىل ()٢١8
وثيييقيية  -حيسييب تيقييارييير امليكيتييب اليتينيفييييذي والييوحييدة
اليفينيييية بيميكيتييب ال ييرئ يياس يية -ليتيحيقييييق ال يت يحييول الييذي
نيطيمييح إلييييه يف بينيياء الييدوليية اليحييدييثيية ب يكييوادر تتميز
ب ييال يك يف يياءة يف ادارتي يهي ييا ،وال يع يم ييل ع ييىل ت يح يقييق قييييم
ال يع ييدل وال يع ييدال يية وامل ييواط ين يية امل يت يسيياوييية ،وتيحيقييييق
نيهيضيية اليييميين يف اليتينيميييية ويف اليتيعيلييييم ويف االنيتيياج
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فصائل املقاومة الفلسطينية تدك مواقع هامة للكيان الصهيوني

السيد نصرالله :املقاومة في لبنان وفلسطني أثبتت أنّ جيش االحتالل يُقهر ويُهزم ويُذل وتُ كسر هيبته

":

شكلت ثورة الي  21من سبتمر املجيد حدثاً تاريخياً مهماً يف التحرر من الهيمنة والتبعية،
واستعادة شعبنا اليمني مكانته الحضارية والقيادية يف املنطقة بامتالك قراره السيادي والسيايس
تجاه العديد من قضايا االمة املصرية وعىل رأسها القضية الفلسطينية ،ومقاومة كل مشاريع
الهيمنة واالستكبار العاملي.
وبمناسبة الذكرى الثامنة لثورة  21من سبتمر  ،أجرت الصحيفة هذا الحوار العميق والشامل
مع عضو املجلس السيايس االعىل االستاذ محمد صالح النعيمي املسؤول عن ملف الرؤية
الوطنية باملجلس ،الذي تحدث حول العديد من القضايا الوطنية الهامة ،والعوامل والسياسات
والقرارات التي حققت الصمود والثبات لشعبنا اليمني عىل مدى ثماين سنوات يف مواجهة العدوان
الصهيوأمرييك الغاشم.
كما تطرق عضو السيايس االعىل إىل الرؤية الوطنية والتحوالت التي احدثتها من خالل استنهاض
مؤسسات الدولة والتحول من العشوائية يف إدارة الدولة إىل منهجية التخطيط االسراتيجي
القومي ،واعتماد نماذج املتابعة والتقييم يف تنفيذ الخطط وتحديد مؤشرات االنجاز.
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ب�ع��د م��داه�م�ت�ه��ا ع��دة م�ن��اط��ق ب��ال�ض�ف��ة ..ف�ف��ي م��دي�ن��ة ب�ي��ت لحم،
اعتقلت قوات العدو ثالثة مواطنني من بلدة الخضر ،ومواطنني
اث�ن��ني م��ن م�ن�ط�ق��ة ه �ن ��دازة ،وث��الث��ة آخ��ري��ن ،أث �ن��اء ع�ب��وره��م عىل
ح��اج��ز ال�ك��ون�ت�ي��ر ال�ع�س�ك��ري ش ��رق ب�ي��ت ل �ح��م ،وج�م�ي�ع�ه��م م��ن
بلدة بيت فجار.
ومن ط��ول�ك��رم ،اع�ت�ق�ل��ت ق��وات ال�ع��دو ال�ص�ه�ي��وين ث��الث��ة شبان
اثنني منهم من مخيم طولكرم ،وآخر من بلدة صيدا ،بعد أن
داهمت منازلهم وفتشتها.
ومن نابلس ،اعتقلت قوات العدو شقيقني بعد أن داهمت
منزليهما يف مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.
ومن جنني ،اعتقلت قوات العدو الصهويني طالبة جامعية
تبلغ من( 22عاما) من حي املراح ،وأسريين محررين من بلدة
عنزة.
كما اعتقلت ق��وات ال�ع��دو ش��اب��ا م��ن خ��رب��ة الحديدية ب��األغ��وار
ال�ش�م��ال�ي��ة أث �ن��اء ت ��واج ��ده ع�ن��د أح ��د امل��واط �ن��ني يف امل�ن�ط�ق��ة ..وم��ن
الخليل ،اعتقلت قوات العدو الصهيوين ،أربعة مواطنني من
مخيم الفوار.

امليحييي ،واليعيمييل كييذلييك عييىل إح ييداث تيحييول نوعي
م يين خ ييالل اس يت ين يهيياض امليجيتيمييع وتيحيقييييق ال يت يعيياون
وال يت يكييامييل بييينييه وب يين ال ييدول يية ،ب يمييا ييسيهييم يف بينيياء
الوطن وتحقيق التنمية الشاملة واملستقرة.
فيييمييا ي يخييص تينيفييييذ ال يخ يطييط املينيبيثيقيية ع يين الييرؤييية
الييوطينيييية فينيقييول :ال تيتييوفيير مييوازنيية لتنفيذ الخطط
بمفهومها الشامل نتيجة العدوان والحصار عىل
ال يي يم يين م ين ييذ ث يم ييان سي يني ييوات ،ال ي ييذي اس يت يه ييدف كييل
املقدرات وأثر سلباً عىل االقتصاد الوطني وقدرات
مؤسسات الدولة الخدمية واالنتاجية ،بما يف ذلك
من رواتبهم.
حرمان موظفي الدولة
وبييال يتييايل ال يخيطييط ال يتييي أُعي ييدت ُ
وت يع ييد يف ميخيتيلييف
امل يجيياالت اليتييي تيحيتيياجيهييا الييدوليية  ،تييركييز يف املييرحيليية
الراهنة عىل تطوير إدارة الييدوليية ،وإييجيياد الوثائق
املرجعية يف التخطيط والتقييم واملتابعة والتنظيم
ألداء امل ييؤس يس ييات ،وال يس يييياسييات ال يعيياميية ومييدونيية
الي يسي يل ييوك ال ييوظي ييي يف ييي ،وأدل ي ي يية الي يخي ييدمي ييات ال يع ييام يية
وال يخ يياص يية ،وك ييذل ييك االت يم يتيية وأن كييانييت م يحييدودة
بكل مؤسسة ..وأجدها فرصة لدعوة صحيفتكم
اليغييراء "  ٢6سبتمر" وكييل وسييائييل االعييالم املرئية
وامليقييروءة واملسموعة ،ملواكبة خيطييوات ومشاريع
الييرؤييية الييوطينيييية بيياملييزيييد ميين اليتيغيطييييات االعييالميييية،
وااله يت يم ييام ب ييأخ يب ييار ال ييرؤي يية وت يع ييري ييف ال ي ييرأي ال يعييام
ب يم يفيياه يي يم يهييا وم ين يه يج يي يت يهييا ،وك ييذل ييك االل يت يق يياء بيكييل
اليقييائيميين عييىل مينيظييوميية الييرؤييية الييوطينيييية س ي ً
يواء يف
املكتب التنفيذي أو الوحدة الفنية التابعة لرئاسة
ال يج يم يه ييوري يية ،أوب يم يس ييؤويل ال يق يط يياع ييات ،إلط ييالع
اليشيعييب عييىل نيتييائييج وتيقييارييير االن يجيياز ال ييذي تحققه
الجهات يف إطار خطط الرؤية الوطنية عىل املستوى
املركزي واملحي.
كما أعتقد أن إدارة القطاعات ستنقلنا إىل العمل
بيفيياعيليييية أك يير ،فيقييد تييم تيحييزيييم مييؤسيسييات الييدوليية
اىل مجموعات وكل مجموعة تضم يف اطار قطاع
م يعيين ،وهي ييذه ال يف يكييرة س يت يحييدث ت يح ي ً
يوال أسي ييرع يف
مسار التطوير والتغير يف اداء مؤسسات الدولة،
وهيكييذا نستطيع متابعة ومحاسبة املقصرين من
خ ييالل اليليجينيية اليعيلييييا إلدارة الييرؤييية الييوطينيييية اليتييي
يييرأس يهييا رئ يي ييس امل يج يلييس ال يس ييييايس االعي ييىل ،وبيعييد
ذلييك سيييكييون التقييم األخيير بشكل عييام ميين ِقبل
قييائييد ال يثييورة اليسييييد عيبييدامليلييك بييدر الييدييين ال يحييويث -
حفظه الله -الذي يتابع باهتمام بالغ كل خطوات
تنفيذ الييرؤييية الوطنية ،وليعييل محاضراته االخييرة
ع يين وث يي يق يية ال يع يه ييد ل ييإم ييام ع ييي كي ييرم ال يل ييه وج يهييه
مل ييال ييك األش ي يير ت يم يثييل ن يق يلييه ن ييوع يي يية إذا اه يت يم ييت بيهييا
إدارة القطاعات ومسؤويل املؤسسات ،الن القيم
التي شرحها سماحة السيد هييي أرقييى قيم ادارييية
ملييؤسيسييات الييدوليية ووظييائيفيهييا ،واليتييي جيياءت وفيقيياً
ألرقى منهج رباين وهو القرآن الكريم ،وبهذا البعد
للمحاضرات وقيمها نرى أنها ستعالج  %٧٠من
التحديات التي تواجه بناء الدولة وستعطي الرؤية
الوطنية قفزة عظيمة إذا ما طبقت قيم محاضرات
قييائييد اليثييورة ميين ِقيبييل ادارات وقييييادات مؤسسات
الدولة ،وبنفس ذلك العزم واإليمان الذي يتحىل
به رجال الرجال يف جبهات العزة والكرامة ومنهج
صدق الصادقن .

االرادة والعزم

* ك �ل �م ��ة أو رس ��ال ��ة ت� � ��ودون ق ��ول �ه ��ا م��ن
خالل هذا الحوار؟
** ن يط ييال ييب مي يين م ييؤسي يس ييات ال ي ييدول ي يية امل ييدني يي يية أن
ت يم ييي يف ع يم يل يه ييا ب ين يف ييس اإلرادة وال ي يع ي ييزم الي ييذي
يمتلكه مجاهدو الجيش اليمني يف جبهات العزة
والكرامة ،ويف مؤسسة التصنيع العسكري لتكون
ه ييذه املييواك يبيية واملينيهيجيييية ع ييام ي ً
يال يف اخ يت يصييار الييزميين
واإلميكييانييات الييالزميية لبناء الييدوليية الحديثة اليقييادرة
والعادلة.
وأت يم ينييي أن ييتيبيلييور مينيهييج امل يسييرة ال يقييرآن يييية بيقييييم
ومنهج القرآن ،وأن ُيحصن هذا املنهج من املفاهيم
والسلوكيات الخاطئة التي ليس للقرآن صلة بها،
وأن تيطيبييق تييوجيييهييات وميضيياميين م يحيياضييرات قييائييد
الثورة السيد عبدامللك الحويث  -حفظه الله -وفق
فيهيمييه ه ييو ول يي ييس وف ييق م يفيياه ييييم امل ين يفييذييين ح يتييى ال
تشوه قيم تلك التوجيهات.
وأخ ي ييراً أت يم ينييى ليشيعيبينييا وج يي يش ينييا ال ين يصيير ال يخييالييد
والسالم الدائم واالستقرار ،وأن نحقق من خالل
الرؤية الوطنية دولة حديثة يف أدارتها وتخطيطها
وتقييمها لتكون دولة نموذجية يف املنطقة تحقق
قيم العدل والعدالة واملواطنة املتساوية وسيادة
الي يق ييان ييون ال ي ييذي ي يم يث ييل ش ي ييرع الي يل ييه وي يح يق ييق ال يع ييزة
والكرامة للشعب اليمني الحر العزيز.

فصائل املقاومة :معنويات
مقاتلينا في أفضل حاالتها ويد
مجاهدينا ستظل العليا في امليدان
أصبحت تل أبيب
ومستوطنات العدو هدف ًا
مشروع ًا لصواريخ املقاومة
الفلسطينية
ض��د الشعب الفلسطيني ،وتوحيد جهودها ع��ىل ت�ن��وع مكوناتها
م ��ن أج ��ل م��واج �ه��ة امل �ش ��روع ال �ص �ه �ي��وين ال ��ذي ي�س�ت�ه��دف ال�ش�ع��ب
الفلسطيني ،واألمن القومي العربي ،ومصالح كل األمة.
عملية وحدة الساحات
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي
يف ف�ل�س�ط��ني ،ي��وم ال�س�ب��ت ،ع��ن ع�م�ل�ي��ة "وح ��دة ال �س��اح��ات" ال�ت��ي
بدأتها عند تاسعة البهاء بتوقيت املقاومة ليلة الجمعة.
وب �ح �س ��ب وك ��ال ��ة "ف �ل �س �ط ��ني ال� �ي ��وم االخ� �ب� ��اري� ��ة ..أك � ��دت س ��راي ��ا
القدس ،استمرار القتال رداً عىل ال�ع��دوان الصهيومي ..وقالت:
"نطمنئ أبناء شعبنا وجمهور املقاومة ب��أن معنويات مقاتلينا يف
أفضل حاالتها ويد مجاهدينا ستظل العليا يف امليدان بإذن الله".
وأع �ل �ن��ت س ��راي ��ا ال �ق ��دس ض�م��ن ع�م�ل�ي��ة "وح� ��دة ال �س ��اح ��ات" ع��ن
قصفها يف تمام ال�" 12تل أبيب" ومطار بن غوريون وأسدود وبرئ
ال�س�ب��ع وع�س�ق��الن ون�ت�ي�ف��وت وس ��دي ��روت ب �  60ص����اروخ����اً رداً عىل
العدوان الصهيوين املتواصل.
املوقف اليمني
ال�ي�م��ن ح�ك��وم��ة وش���ع���ب���اً ك��ان��ت م��ن أوائ ��ل امل �ن��ددي��ن ب��االس�ت�ه��داف
الصهيوين وعدوانه عىل غزة ،وتجىل ذلك باملوقف السيايس الثابت
تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني املشروع يف
الرد املناسب ،إىل جانب مواقف العديد من الفعاليات السياسية
والعلمائية واملثقفني واالكاديميني والسياسيني واالعالميني.
حيث أدان ناطق حكومة االنقاذ الوطني وزير اإلعالم ضيف الله
الشامي ،وبشدة ال�ع��دوان الصهيوين عىل قطاع غ��زة ،مشرياً إىل
أن هذه الجريمة تأيت يف إطار سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو
ال�ص�ه�ي��وين ب�ح��ق ال�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ..م���ؤك���داً أن ال�ج��ري�م��ة ال�ت��ي
ارتكبها كيان العدو يف غزة ما كانت لتحصل لوال هرولة األنظمة
العميلة للتطبيع مع العدو الصهيوين وتخليها عن القضية املركزية
لألمة.
وأكد عىل حق الشعب الفلسطيني يف الدفاع عن نفسه وأرضه
وامل�ق��دس��ات اإلس��الم�ي��ة ،وح��ق ال��رد ب�ق��وة يف ع�م��ق األرايض املحتلة
وان �ت ��زاع ح�ق��وق��ه امل�غ�ت�ص�ب��ة وط ��رد اإلح �ت��الل ال�ص�ه�ي��وين م��ن جميع
األرايض املحتلة.
واستنكر وزير اإلعالم ،الصمت املخزي للمجتمع الدويل واألمم

املتحدة عىل جرائم العدو الصهيوين بحق الشعب الفلسطيني التي
تتنافى مع كل األعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.
وجدد التأكيد عىل موقف اليمن الثابت واملبديئ يف الوقوف إىل
جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير كافة
األرايض الفلسطينية.
ودع ��ا ال ��وزي ��ر ال �ش��ام��ي ،ال �ش �ع��وب ال�ع��رب�ي��ة واإلس��الم �ي��ة وأح ��رار
ال �ع ��ال ��م إىل م �س ��ان ��دة ال �ش �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي يف م ��واج �ه ��ة ص�ل��ف
وع �ن �ج �ه �ي ��ة ال � �ع� ��دو ال� �ص� �ه� �ي ��وين ،وم � ��ا ي ��رت �ك �ب ��ه م� ��ن ج� ��رائ� ��م ب �ح��ق
الفلسطينيني.
كما أكد أن العدوان عىل غزة ،لن يمر مرور الكرام وسيكون له
انعكاسات خطرية عىل كيان العدو الصهيوين ،واألمن واالستقرار
يف املنطقة ..داعيا حركات املقاومة إىل توحيد جهودها ملواجهة هذا
العدوان وضرب عمق العدو.
وع��ر ناطق الحكومة ،عن تعازي الحكومة والشعب اليمني،
لحركة الجهاد اإلسالمي والشعب الفلسطيني يف استشهاد القائد
الجعري وعدد من رفاقه جراء العدوان الصهيوين.
كما دانت بشدة رابطة علماء اليمن العدوان الصهيوين الجبان
عىل قطاع غزة
وقالت الرابطة يف بيان لها  :تابعنا بألم شديد العدوان الصهيوين
ال�ج��دي��د ع��ىل غ��زة يف وح�ش�ي��ة ج��دي��دة ت�ض��اف إىل س�ل�س�ل��ة ج��رائ�م��ه
الوحشية بحق الشعب الفلسطيني
واض ��اف ع�ل�م��اء ال�ي�م��ن ..ال�ش�ه�ي��د ال�ق��ائ��د ت�ي�س��ري ال�ج�ع��ري ارت�ق��ى
سعيدا بعد جهاد مشرف ومواجهة بطولية مع الكيان الصهيوين
الجبان
وعر علماء اليمن عن عزائهم ومواساتهم للشعب الفلسطيني
ول �ك ��اف ��ة امل �ج ��اه ��دي ��ن واألح � � ��رار ف �ي ��ه وع� ��ىل رأس �ه ��م ح ��رك ��ة ال �ج �ه��اد
اإلسالمي.
إىل ذلك توالت املواقف والبيانات املنددة بالعدوان الصهيوين عىل
قطاع غزة من كل الهيئات التشريعية مجلس النواب والشورى،
واالح� � ��زاب ال �س �ي��اس �ي��ة وامل �ك �ت ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي يف ال �ع��اص �م��ة ص�ن�ع��اء
وامل�ح��اف�ظ��ات ،م��ؤك��دة أن ال �ع��دوان ال�ص�ه�ي��وين ع��ىل غ��زة وش�ع�ب�ه��ا
املحاصر واغتياله رجال الجهاد واملقاومة يجب أن يستنهض همم
األحرار يف فلسطني وكل البالد اإلسالمية.
املوقف السوري
ح�م�ل��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��وري��ة ال �ع��دو ال�ص�ه�ي��وين م�س��ؤول�ي��ة
ال�ت�ص�ع�ي��د ال�خ�ط��ري يف ق�ط��اع غ ��زة ،وط��ال�ب��ت ب�م�ح��اس�ب��ة امل�س��ؤول��ني
الصهيونيني ،الذين اعتادوا ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية.
وق��ال م�ص��در رس�م��ي م�س��ؤول يف وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ل��وك��ال��ة األن�ب��اء
السورية إن عدم اهتمام املجتمع الدويل بدماء الفلسطينيني أطفاال
ونساء وشيوخا يعكس بشكل سافر تواطؤ مع العدوان وتجاهل
لكل قيم القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.
وأك ��د امل �ص ��در وق ��وف س ��وري ��ا ودع �م �ه��ا ل�ل�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي يف
الدفاع عن حقوقه بالحياة والحرية.
املوقف االيراين
أكد قائد الحرس الثوري اإليراين اللواء حسني سالمي ،أن الرد
السريع للمقاومة االسالمية الفلسطينية عىل الجرائم الصهيونية
ت ��دل وب ��ال ش ��ك ع ��ىل أن امل �ق��اوم��ة ت�ع�ي��ش ف�ص��ال ج ��دي ��دا م ��ن ال�ق��وة
وبالتايل فإن الكيان الصهيوين سيدفع مرة أخرى ثمنا باهظا جراء
جرائمه األخرية.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة ال�ج�م�ه��وري��ة اإلس��الم �ي��ة ل��ألن�ب��اء (إرن� ��ا) ع��ن ال �ل��واء
س��الم��ي خ ��الل اس�ت�ق�ب��ال��ه ال�س�ب��ت ،ل��ألم��ني ال �ع��ام ل�ح��رك��ة ال�ج�ه��اد
االسالمي يف فلسطني زياد النخالة ،قوله :إن "العالم اإلسالمي
وخاصة محور املقاومة يمر بظروف خاصة".
ولفت إىل أن مسرية التطور عىل الساحة الفلسطينية وانحدار
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جريح ًا حصيلة التصعيد
الصهيوني على غزة
القوة الصهيونية نحو الزوال واالنهيار ،هي مسرية ماضية لألمام
بال تراجع ،وسيكون تحرير القدس قريبا بإذن الله.
وت�ط��رق ال�ل��واء س��الم��ي إىل ت�ط��ور ق��درات امل�ق��اوم��ة الفلسطينية..
ق��ائ�الً :إن "ق��وة املقاومة تنامت كثريا قياسا للمايض وب��ات��ت ق��ادرة
عىل إدارة حروب كبرية".
املقاومة هي األعىل
أك��د األم ��ني ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ال�ل�ب�ن��اين ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��رال�ل��ه،
أن ي��د امل �ق��اوم��ة س�ت�ك��ون ه��ي ال�ع�ل�ي��ا يف م�ع��رك��ة غ ��زة ..الف���ت���اً إىل أن
"الساعات واأليام املقبلة ستكشف أن العدو أخطأ التقدير يف غزة".
وق ��ال ال�س�ي��د ن�ص��ر ال�ل��ه يف ك�ل�م��ة ل��ه خ��الل امل�ج�ل��س ال�ع��اش��ورايئ
املركزي الذي يقيمه حزب الله يف الضاحية الجنوبية لبريوت مساء
السبت" :من الواضح أن العدو يذهب إىل التقديرات الخاطئة بأن
غزة لن ترد وحركة الجهاد اإلسالمي لن ترد".
وأضاف" :من حق الشعب الفلسطيني ومن حق املقاومة ومن
حق حركة الجهاد أن ترد عىل هذا االعتداء ويجب عىل كل شريف
يف ه ��ذا ال�ع��ال��م أن ي��دع��م ه ��ذا ال �ح��ق وأال ي�ش�ك��ك ب ��ه" ..وت ��اب ��ع :إن
"رد امل�ق��اوم��ة ي�ج��ب أن ي�ك��ون م��وض��ع ت��أي�ي��د وم�س��ان��دة م��ن الجميع
ونحن يف حزب الله نتابع ما يجري وعىل تواصل دائم مع إخواننا
األعزاء يف حركة الجهاد اإلسالمي ومع قيادة حركة حماس وبقية
الفصائل".
وأوض ��ح أن "ال �ع��دو ي�خ�ط��ئ ع�ن��دم��ا ي�ت�ص��ور أن ��ه ي��ره��ب امل��واط�ن��ني
وأه��ل غ��زة وكذلك عندما يتوجه بالخطاب إىل لبنان وه��م لديهم
تجارب معنا واملقاومة دائما باملرصاد".
وق ��ال ال�س�ي��د ن�ص��ر ال �ل��ه " :امل �ق��اوم��ة يف ل�ب�ن��ان وف�ل�س�ط��ني أث�ب�ت��ت
أنّ ج�ي��ش االح�ت��الل ُي�ق�ه��ر و ُي�ه��زم و ُي ��ذل وتُ�ك�س��ر ه�ي�ب�ت��ه" ..مضيفاً:
"التجربة أثبتت أيضاً أنّ أمريكا تُهزم سياسياً وميدانياً كما جرى
يف العراق وأفغانستان وإيران واليمن والصومال وفنزويال وكوبا".
وت��اب��ع ق���ائ���الً  :إنّ ��ه "ي�ج��ب ال�ع�م��ل ع��ىل إظ�ه��ار ن�ق��اط ق��وت�ن��ا وك�ش��ف
ن�ق��اط ض�ع��ف ال�ع��دو واالس�ت�ف��ادة منها يف امل��واج�ه��ة" ..الف��ت��اً إىل أنّ
"العدو يعمل عىل بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام
والتأثري يف سري املعارك".
تصعيد صهيوين
اعتقلت ق��وات ال�ع��دو الصهيوين ،أم��س األح��د 21 ،فلسطينيا

اقتحام املسجد األقىص
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب العدو الصهيوين
وع ��دوان ��ه ال��وح��ي وال ��دم ��وي ع��ىل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ني يف ق�ط��اع غ��زة
وتصعيد استهداف املسجد األقىص املبارك وإطالق يد املستوطنني
الستباحته وجهان لعملة العدو العنصري الواحدة.
وأدانت الخارجية االستهداف الصهيوين املتواصل للمقدسات
املسيحية واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك ،والتي
ك��ان آخ��ره��ا االق�ت�ح��ام��ات الجماعية ال��واس�ع��ة ال�ت��ي ق��ام بها غالة
امل�ت�ط��رف��ني ال�ي�ه��ود ل�ب��اح��ات��ه ب�م�ش��ارك��ة ع�ض��و ال�ك�ن�ي�س��ت امل�ت�ط��رف
ايتمار بن غافري ،وعناصر ومؤيدي الجمعيات االستيطانية وما
تسمى منظمات "جبل الهيكل".
وحملت الخارجية الفلسطينية ،العدو الصهيوين املسؤولية
الكاملة واملباشرة عن ع��دوان��ه املستمر ضد املقدسات املسيحية
واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك ،وعن تداعياته
وم �خ��اط��ره ع��ىل س��اح��ة ال �ص ��راع وامل�ن�ط�ق��ة ب��رم�ت�ه��ا ..وق ��ال ��ت :إن ما
يتعرض له املسجد األقىص من حمالت تهويد شرسة ومتواصلة هو
جزء ال يتجزأ من حرب االحتالل املفتوحة عىل الشعب الفلسطيني
وق�ض�ي�ت��ه وح �ق��وق��ه ،وي �ن ��درج يف إط ��ار م�ح��اوالت�ه��ا إلل �غ��اء ال��وج��ود
الفلسطيني يف القدس الشرقية املحتلة ويف عموم املناطق املصنفة
(ج) لتسهيل ابتالعها وتخصيصها كعمق اسرتاتيجي لالستيطان.
إىل ذل� ��ك ح �م �ل��ت ح ��رك ��ة امل �ق ��اوم ��ة اإلس ��الم �ي ��ة (ح� �م� ��اس) ال �ع ��دو
ال�ص�ه�ي��وين امل �س��ؤول �ي��ة ال�ك��ام�ل��ة ع ��ن ت��داع �ي��ات س�م��اح��ه ل�ل�م�ت�ط� ّرف��ني
الصهاينة باقتحام املسجد األق��ىص امل�ب��ارك ،ونتائجه ال�ت��ي ال يمكن
التنبّؤ بها ،يف الوقت الذي يستمر يف عدوانه الهمجي عىل قطاع غزّة.
ونقلت وكالة "فلسطني اآلن" عن الحركة يف بيان لها ،القول:
َّ
إن شعبنا الفلسطيني يف كلّ أماكن وجوده يقف اليوم موحّ داً يف
الدفاع عن أرضه ومقدساته.
ودع��ت ال�ح��رك��ة ج�م��اه��ري ال�ش�ع��ب الفلسطيني يف ال�ض�ف��ة األب� َّي��ة
وامل��راب �ط��ني يف ال �ق��دس ،وأه ��ل ال�ث�ب��ات يف ال��داخ��ل امل�ح�ت��ل إىل ش��دّ
ال � ّرح��ال وال � ّرب ��اط وم��واص�ل��ة االع�ت�ك��اف يف امل�س�ج��د األق ��ىص يف ه��ذه
األي� ��ام امل �ب ��ارك ��ة ،ت �ص ��دّ ي����اً ل �ه ��ذه االق �ت �ح ��ام ��ات ،وإف������ش������االً أله��داف �ه��ا
الخطرية.
كما دعت األمة العربية واإلسالمية ،قادة وشعوباً ،إىل التحرّك
العاجل للوقوف مع الشعب الفلسطيني بكلّ الوسائل ،يف معركة
ال��دّ ف��اع ع��ن قبلة املسلمني األوىل وم�س��رى ال � َّرس��ول األم ��ني ،حتى
تحقيق تطلعاته يف التحرير والعودة.
تفوق املقاومة
للرد عىل العدوان الصهيوين املستمر لليوم الثالث عىل التوايل
وال� ��ذي أس �ف ��ر ع ��ن ارت �ق ��اء  32ش����ه����ي����داً وأك� ��ر م ��ن  275ج��ري �ح �اً،
واصلت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي
يف فلسطني عمليتها التي أطلقت عليها "وحدة الساحات".
وذك ��رت وك��ال��ة "ف�ل�س�ط��ني ال �ي ��وم" اإلخ �ب��اري��ة أن س��راي��ا ال�ق��دس
أدخ�ل��ت يف ص�ب��اح أم��س األح ��د ،ت��ك��ت��ي��ك��اً وت����ط����وراً ج���دي���داً يف عملية
"وحدة الساحات".
وب �ح �س��ب ال �ع��دي��د م ��ن امل ��راق �ب ��ني ،أع �ل �ن��ت س ��راي ��ا ال �ق ��دس ال �ي��وم
م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ع ��ن ق �ص ��ف ال �ق ��دس امل �ح �ت �ل��ة وم �غ �ت �ص �ب��ة س ��دي ��روت
ب��رش �ق��ات ص ��اروخ �ي ��ة ض �م��ن ع�م�ل�ي��ة "وح� ��دة ال �س ��اح ��ات" رداً ع��ىل
استشهاد القائد الكبري خالد منصور وإخوانه الشهداء ،ورداً عىل
العدوان الصهيوين املتواصل عىل أبناء فلسطني يف قطاع غزة.
ويف حصاد عملية "وحدة الساحات" يف يومها الثالث :قصفت
س ��راي ��ا ال� �ق ��دس ال� �ق ��دس امل �ح �ت �ل ��ة وم �غ �ت �ص �ب��ة س� ��دي� ��روت ب��رش �ق��ة
صاروخية ..ودكت سرايا القدس مستوطنة نرييم بعدد من قذائف
ال�ه��اون ..واستهدفت تجمع لآلليات يف أح��راش كيسوفيم بعدد
من قذائف الهاون.
ك�م��ا دك ��ت س ��راي ��ا ال �ق ��دس م��وق��ع ك�ي�س��وف�ي��م ب �ع��دد م ��ن ق��ذائ��ف
الهاون ..وقصفت "نري عوز" برشقة صاروخية.
وكانت سرايا القدس قد دكت الليلة املاضية موقع "ناحل عوز"
بعدد من قذائف الهاون.
ويف عملية مشرتكة ضمن عملية «وحدة الساحات» استهدفت
سرايا القدس وكتائب املقاومة الوطنية وكتائب املجاهدين وكتائب
ش �ه��داء األق ��ىص ل ��واء ن �ض��ال ال �ع��ام��ودي م��دي�ن��ة ع�س�ق��الن امل�ح�ت�ل��ة
برشقات صاروخية.
واستهدفت سرايا القدس تحشدات لآلليات العسكرية يف صوفا
بعدد من قذائف الهاون ..وقصفت "مفتاحيم" برشقة صاروخية.
وقصفت سرايا القدس مدينة عسقالن املحتلة برشقة صاروخية
ضمن عملية «وح��دة الساحات» ..واستهدفت تجمع لآلليات يف
موقع كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون الثقيل.
كما استهدفت سرايا القدس أنظمة املراقبة والرؤية داخل موقع
"ناحل عوز" برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون ..وموقع
"إيرز" العسكري بعدد من قذائف الهاون.
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متفرقات

أعياد ثورتنا اليمنية 21:سبتمرب 26 ،سبتمرب 14 ،أكتوبر

اليمن مُ رصة على امتالك كامل السيادة الوطنية ،وترفض الهيمنة والتبعية

يف املٌناسبات العظيمة ويف ناحية األحداث دوماً يختار العلم
أي ال ��دروب يسلك ليصل إىل امل��وض��وع��ات امل�ه�م��ة وامل��ؤث��رة التي
ي�ن�ب�غ��ي أن ُت�ل��م ب�ه��ا ال��ذاك��رة ُ
وت�ب�ح��ر م�ن�ه��ا ال �ح��روف وال�ك�ل�م��ات..
ف�م��ا ب��ال�ك��م ون�ح��ن ن�ق��ف ع��ى ع�ت�ب��ات ت��اري�خ�ي��ة م��ن ت��اري��خ ال�ث��ورة
اليمنية وعى تفاصيل أحداثها العظيمة املتدفقة يف الشرايني
ويف القلوب ويف ال��وج��دان وم��ن األهمية بمكان أن نقف اليوم
ً
إجالال وتقديراً واعتزازاً أمام التدفق الزماين واملكاين واالحدايث
لثورات الشعب اليمني املجيدة ،ولذا فإن االحتفاء الذي يليق
بمناسباتنا الوطنية وهو بمثابة اعرتاف مؤكد ومُ ستدام بكفاح
األخ�ي��ار األب�ط��ال م��ن أب�ن��اء شعبنا وأب�ن��اء مؤسستنا الدفاعية،
وه ��و يف ذات ال��وق��ت ت�ع��زي��ز ل�ل�م��واق��ف ال�ت��اري�خ�ي��ة ل �ه��ذه ال �ث��ورة
اليمنية امل�ت�ج��ددة  21سبتمرب و  26سبتمرب و  14أك�ت��وب��ر ،كما
أن��ه اع �ت��زاز واح ��رتام ل�ت�ض�ح�ي��ات ال�ش�ه��داء األب ��رار ال��ذي��ن ص��اغ��وا
بدمائهم الزكية الطاهرة تاريخ مراحل النضال والكفاح الساعي
دوماً للوصول إىل مرتقيات عالية من العزة والكرامة..
ال �ي��وم وب�ع��د ث�م��اين س �ن��وات مُ �ف�ع�م��ة ب��ال�ت�ح��دي��ات وم�ش�ف��وع��ة
ب��اآلم��ال واألع �م ��ال واإلن �ج ��از ويف ظ��ل ظ ��روف ش��دي��دة ال�ت�ع�ق�ي��د
ً
ً
وحكومة وقوات مُ سلحة
قيادة
وعظيمة التحوالت تقف اليمن
وش�ع�ب��اً ع��ى عتبات مرحلة ج��دي��دة ،مرحلة اخ��رتن��اه��ا ع��ن ثقة
وع� ��ن إي �م ��ان وع� ��ن اس �ت �ق��الل �ي��ة وح ��ددن ��ا م �س��اف��ات �ه��ا وم �س ��ارات
تحركاتها االعتيادية واالستثنائية وكذا مساراتها اإلسرتاتيجية.
اليمن يف هذه املرحلة من التحديات جاء التحرك االقتصادي
م��ن خ ��الل إدارة م�ح�ك�م��ة وق ��درة ع��ى إدارة امل�م�ك��ن وامل �ت��اح من
املوارد والقدرات املتواضعة بحيث تجسدت الذات االقتصادية
ال�خ�ط��رية ب��ال��رغ��م م��ن ال�ح��رب االق�ت�ص��ادي��ة ال�ش�ع��واء ال�ت��ي تشن
عليها م��ن ع ��دوان ك��وين مستحكم وم�ت�ح��ال��ف م��ع ق��وى دول�ي��ة
ن��اف��ذة وم�س�ت�ع�ص�ي��ة ،ورغ ��م ذل��ك امل�ش��اه��د وامل�ع��اي��ش أن امل�س��ار
االق �ت �ص ��ادي ي �س ��ري ب �ه ��دوء وث �ق ��ة م �ت �ج ��اوزاً امل �ط �ب ��ات ال �ع��دائ �ي��ة
املصطنعة ،ليكون النجاح امللموس شاهداً عى حكمة وقدرات
ع��ال �ي��ة م ��ن اإلدارة االق �ت �ص ��ادي ��ة امل ��رن ��ة وال ��ذك �ي ��ة وال ��وص ��ول إىل
الغايات املرسومة بتكاليف أقل من الخسائر ونسب مهمة من
النجاحات ويكفي ما نراه من استقرار اقتصادي مهم نشهده
ونعايشه.
يف حني يسري املسار األمني بنجاح مُ تميز فلقد أصبح االستقرار
وال �ث �ب��ات األم �ن ��ي ه ��و ال�س�م��ة ال �ب ��ارزة يف م�ن�ه��اج ع�م��ل امل��ؤس�س��ة
األمنية وأجهزتها الفاعلة فلقد استعصت عى العدوان ومن
ي�ق��ف خ�ل�ف�ه��م داع �م��اً وم� ��ؤازراً وم �ش��ارك��اً يف إح ��داث أي اخ��رتاق
أم�ن��ي ..وذه�ب��ت ره��ان��ات األع ��داء وال�ت�م��وي��الت امل�ه��ول��ة واألم ��وال
القذرة التي دفعت ثمناً لذمم الرخاص من املندسني واملرىض
وامل ��رت ��زق ��ة ادراج ال ��ري ��اح ،ب ��ل أص �ب �ح��ت ه �ب ��اءً م �ن �ث ��ورا ،ألن ك��ل
خطوات املؤامرات وإجراءات االخرتاقات األمنية جوبهت بقوة
وفاعلية وذكاء املؤسسة األمنية وقياداتها وأسقطت من أيدي
األجهزة املخابراتية املعادية التي ابتلعت خيباتها املتتالية حتى
وصلت إىل حد اليأس.
وم�م��ا ض��اع��ف م��ن ن�ج��اح��ات امل��ؤس�س��ة األم�ن�ي��ة ب�ك��ل أج�ه��زت�ه��ا

يف ح � � ��ني ن � �ش � �ط� ��ت امل� �ن� �ظ� ��وم� ��ة
أن ه��ذه امل��ؤس�س��ة حققت ق�ف��زات
التعليمية العسكرية من معاهد
ن ��وع �ي ��ة يف ال �ت �ص �ن �ي ��ع ويف ت �ط��وي��ر
وك �ل �ي��ات وأك��ادي �م �ي��ة ع�س�ك��ري��ة يف
امل ��واج �ه ��ة ال �س �ي��ربان �ي��ة ويف ت�ط��وي��ر
مختلف امل�ج��االت ،إذ ل��م تتوقف
أس��ال �ي��ب ع �م��ل م��واج �ه��ة ال�ج��رع��ة
عجلة العمل والنشاط وإنما كل
امل� �ن� �ت� �ظ� �م ��ة وال � �ت � �ص � ��دي ل� ��إره� ��اب
ً
يشء سار ويسري وفقا للخطوات
واألع� � �م � ��ال اإلره � ��اب � �ي � ��ة ،وي �ش �ه ��د
والتدابري العسكرية وهنا مكمن
األع� � � � � ��داء ق � �ب� ��ل األص � � ��دق � � ��اء ع ��ى
ن �ج��اح��ات امل��ؤس �س��ة األم �ن �ي��ة وه��ي
التحدي الحقيقي ،وتجسيد حي
ن� �ج ��اح ��ات ت� �ن� ��ال ت �ق ��دي ��ر ال �ق �ي ��ادة
وف��اع��ل لشعار وم�ب��دأ "ي��د تحمي
السياسية وتنال تقدير الشعب،
ويد تبني"..
ف� ��األم� ��ن واالس � �ت � �ق� ��رار وامل � �ق� ��درات
يف امل �ق��اب��ل م ��ن ذل ��ك ت �ص��اع��دت
ال� � �ع � ��ال� � �ي � ��ة يف م� � ��واج � � �ه� � ��ة ك� ��اف� ��ة
وت ��رية ال�ع�م��ل واالن �ج ��از يف ج��ان��ب
ال �ت �ح ��دي ��ات األم �ن �ي ��ة ه ��ي م�ك�س��ب
ال�ت�ص�ن�ي��ع ال �ع �س �ك��ري ووص� ��ل إىل
مستويات ج��داً متقدمة – س��واءً
ع �ظ �ي��م ألن ك ��ل ال �ن �ج ��اح ��ات وك��ل
يف ص �ن ��اع ��ة ال� �س ��الح ال �خ �ف �ي ��ف أو
األنشطة االقتصادية واالجتماعية
يف ص �ن ��اع ��ة ال �ص ��واري ��خ ب �م��دي��ات �ه��ا
والثقافية ركيزتها األساسية األمن
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة م � ��ن امل� � � ��دى ال �ت �ك �ت �ي ��يك
واالستقرار.
ال� �ب� �س� �ي ��ط ووص� � � � � ً
�وال إىل م� ��دي� ��ات
أم ��ا ع ��ى ال �ص �ع �ي��د ال �ع �س �ك��ري،
ُ
سواءً بشقيه العمليايت القتايل أو اللواء الركن /عيل محمد الكحالين* ال � �ب � ��ال � �س � �ت � �ي � ��ات وف� � � � ��ق ت� �ق� �ن� �ي� ��ات
ح ��دي �ث ��ة ج �ع �ل ��ت ه � ��ذه ال �ص �ن ��اع ��ة
يف مساره التأهييل واإلعدادي فإن
أك � ��ر ت � ��دم � ��رياً وأك� � ��ر دق � ��ة م� ��ع م��ا
الحديث عنه واسع ومتشعب..
ي� � �ت � ��واك � ��ب م � � ��ن إع� � � � � ��داد م �س �ت �م ��ر
ول � �ي � �ك � ��ن ال� � �ح � ��دي � ��ث ع � � ��ن ذل � ��ك
ل �ل �ك �ف ��اءات ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ق �ي��ادي��ة
ال � �ت � �ت� ��وي� ��ج ال� �ع� �ظ� �ي� ��م ل �ف �ع ��ال �ي ��ات
واالس �ت �ط��الع �ي��ة ال �ت ��ي ت �ح ��دد ب�ن��ك
العروض العسكرية املهيبة والتي
أهداف مهمه وجيواسرتاتيجية يف
توّجت بالعرض العسكري الذي
ش �ه ��دت ��ه ع� � ��روس ال �ب �ح ��ر األح �م ��ر
ع�م��ق ع��واص��م ودول ال�ع��دوان،،
ً
ال� � �ح � ��دي � ��دة ،ف� �ل� �ق ��د ك � � ��ان ع� ��رض� ��ا
وه ��ذا م��ا ج�ع��ل ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان
ع�س�ك��ري��اً ع ��ايل ال�ت�ن�ظ�ي��م وال��دق��ة،
وم� ��ن ي� ��ؤازره� ��م ي �ص �ل��ون إىل ه��ذه
وم� �ت� �ك� ��ام� ��ل األداء ي� �ح� �م ��ل أك� ��ر
ال�ح�ق�ي�ق��ة ،،أي أن ال�ي�م��ن امتلك
م��ن رس��ال��ة وم ��وق ��ف ،وأوىل ه��ذه
ع � ��ن ك � �ف � ��اءة وج� � � � ��دارة ق� � � �وّة ردع
الرسائل تتمثل يف:
ص � ��اروخ � �ي � ��ة م � ��ؤث � ��رة إذ ل � ��م ت �ع ��د
دول ال�ع��دوان يتعاملون اعالمياً
• أن ال �ع ��دوان ال�ط��اغ��ي ال�ب��اغ��ي
ال �ظ ��ال ��م ق ��د ع �ج ��ز ك ��ل ال �ع �ج ��ز يف
بأسلوب يتسم بالسخرية عندما
أه� ��م أه� ��داف� ��ه ال �ع ��دائ �ي ��ة أال وه ��ي
ي�ط�ل�ق��ون ع��ى ص ��واري ��خ ت�ص��ل إىل
ال�ت��دم��ري امل�ُح�ك��م ل�ل�ق��وات املسلحة
أب �ع ��د م� ��دى م �س �م��ى "م �ق ��ذوف ��ات
ح��وث �ي��ة" ،،ووص �ل��وا إىل ي�ق��ني أن
واحداث فراغ عسكري يف مختلف
امل�س�ت��وي��ات ،خ��اص� ً�ة وأن�ه��م ا ّدع ��وا ب��أن�ه��م دمّ ��روا أك��ر م��ن  95%ال�ع��ال��م ي�س�خ��ر م�ن�ه��م ع�ن��دم��ا ي�ع�ل�م��ون أن ال�ب��ال�س�ت�ي��ات اليمنية
م��ن ال�ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة وم��ن ال�ق��وات امل�س�ل�ح��ة ،ث��م م��ا ل�ب�ث��وا أن وص�ل��ت إىل أرام �ك��وا ووص�ل��ت إىل ح�ق��ل ال�ش�ي�ب��ة ،وم��ؤخ��راً ج��اء
أف ��اق ��وا م ��ن أح� ��الم ي�ق�ظ�ت�ه��م ع ��ى واق� ��ع ك �ش��ف زي �ف �ه��م وف�ض��ح ذلك العرض العسكري املعنون "وعد اآلخرة" ليكشف ما تيسر
ادعاءاتهمّ ،،
وتبني للجميع أن القوات املسلحة اليمنية يف أعى من قدرات صاروخية رادعة سوا ًء صواريخ بالستية بعيدة املدى
مستوياتها استعداداً قتالياً وجاهزية قتالية وقدرات تأهيلية ،أو ص��واري��خ ب�ح��ري��ة ي�م�ك��ن اط��الق�ه��ا م��ن أي ن�ق�ط��ة أو م�ن�ط�ق��ة يف
وم��ن ب��اب ال��ذك��ر ليس ّإال ف��إن ع��دد ال ��دورات العسكرية س��واءً اليمن لتصل إىل األهداف البحرية بكل سهولة وبقوّة تدمريية
التخصصية أو االعتيادية فإنها تصل إىل املئات ،والعمل فيها كبرية ،،وهي أعمق رسالة تقول للعدوان أن مرحلة البلطجة
جار عى قدم وساق وخطط التدريب والتأهيل لم تتوقف يوماً ال �ب �ح ��ري ��ة ق ��د أف �ل ��ت وح� � ّ�ل م �ح �ل �ه��ا م ��رح �ل ��ة امل �ع �ط �ي ��ات ال�ي�م�ن�ي��ة
وال �ح �س ��اب ��ات ال �ج ��دي ��دة وه� ��ذا األم� ��ر ي �ج��ب أن ت ��أخ ��ذه ع��واص��م
وإنما تمتاز باالستدامة وبالفاعلية..

ال� � � � �ق � � � ��وات امل� �س� �ل� �ح ��ة
ال �ي �م �ن �ي ��ة ال� � �ي � ��وم ح �ق �ق��ت
ق �ف ��زات ن��وع �ي��ة ف ��ي ال �ب �ن��اء
والتحديث والتطوير
ق � � ��وة ال� � � � ��ردع ال �ي �م �ن �ي��ة
كفيلة ب��اخ�ض��اع ال �ع��دوان
ونسف حساباته

مثقفون لـ «

العدوان ومؤازريهم يف االعتبار..
وه��ذه ال�ق�وّة ال��رادع��ة الصاروخية البالستية والبحرية تقول
لعواصم العدوان كفى عبثاً وعودوا إىل سالم حقيقي ومُ شرّف
ون � ّ�دي ،ف�ل��م ت�ع��د ال�ي�م��ن ال�ح��دي�ق��ة ال�خ�ل�ف�ي��ة ألح ��د ،وآن ل��ذوي
القرار من جرياننا أن ينسوا أساليب الهيمنة ويل العنق وفرض
ال��وص��اي��ة ف�ل�ق��د ش��ب ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ع��ن ال �ط��وق واخ �ت��ار نهج
االستقالل وآمن حتى النخاع بسيادته الوطنية ويف ذات املنحى
الصناعي العسكري يأيت التطور املتسارع للطريان املسري الذي
ي�ق��ف ال�ي��وم ب�ج�ه��وزي��ة ع��ال�ي��ة ول��دي��ه س�ع��ة االح ��رتاف العسكري
ال �ف �ن ��ي وال �ت �خ �ط �ي �ط��ي م ��ا ي �ج �ع �ل��ه ي �ح �ظ��ى ب ��ال ��ري ��ادة وال �س �ي ��ادة
وم�ق��درت��ه تشهد ت�ط��ورات متسارعة عالية ق��ادرة ع��ى أن تضع
النقاط عى حروف دول العدوان...
فهال استوعب الجريان ّ
ّ
وهال استعادت قيادة عواصم جريان
ّ
ال� �ع ��داء امل �س �ت �ح �ك��م ب �ع ��ض ت ��وازن �ه ��ا ال �ن �ف ��ي وك ��ف ��ت ع ��دوان �ه ��ا
ومؤامراتها عى اليمن وشعبه قبل فوات األوان!
يجب ع��ى تحالف دول ال�ع��دوان أن يفهموا بأنهم يرتكبون
ً
خطأ جسيماً بتفويتهم فرص قبول اليد املمدودة بالسالم من
قبل القيادة الثورية والسياسية منذ بداية العدوان وذلك كونها
هي ذات اليد العازمة عى انتزاع السالم انتزاعاً بل وسنفرضه
فرضاً عليهم حتى يُدركوا بأن اليمن باتت دولة مستقله كاملة
السيادة الوطنية..
ولكم يثلج ال�ص��در م��ا شهدناه وم��ا عشناه م��ن تنامي وتطور
ال�ص�ن��اع��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ،وت�ج�س��د يف أب�ه��ى ص��ورة وم��ن
خالل نماذج مختارة يف عرض عسكري متكامل ومهيب ..كان
موفقاً اسمه ومُ سماه وتوقيته ومكانه "وعد اآلخرة"،
ومن عى شواطئ البحر األحمر وهو اي��ذان بانطالقة يمانية
ايمانية متدفقة باملعنويات واإلنجازات وبالريادة والسيادة شاء
م ��ن ش ��اء وأب ��ى م ��ن أب� ��ى ..ال�ي�م��ن اآلن ويف ه ��ذه االط ��الل ��ة ي��ؤك��د
أن��ه ال��رق��م الصعب وم��ا ع��ى الجميع إال أن يتفهم ه��ذا املعطى
الحيوي الجيواسرتاتيجي وال خيار أمام تحالف دول العدوان
إال ال ��رض ��وخ ل ��دع ��وات ال �س��الم ب��وق��ف ال �ع ��دوان ورف ��ع ال�ح�ص��ار
وخروج كافة أشكال االستعمار؛
أما من استعىص عن الفهم فهناك طرق وأساليب ووسائل
ُ
ق ��ادرة ع��ى أن ت��وص�ل�ه��م إىل ه��ذا ال�ف�ه��م وه ��ذا امل�ع�ن��ى ..ف��ن�ب��ارك
لقائد ال�ث��ورة السيّد العلم عبدامللك ب��در الدين الحويث حفظه
الله ،وإىل رئيس وأعضاء املجلس السيايس األعى ،وإىل رئيس
وأعضاء حكومة اإلنقاذ الوطني ،وإىل الشعب اليمني الصامد
بهذه املناسبة الغالية ،سائلني من الله سبحانه وتعاىل الرحمة
وال �خ �ل��ود ل �ل �ش �ه��داء ،وال �ش �ف��اء ل �ل �ج��رح��ى ،وال �ح��ري��ة ل��أس��رى
وامل�ف�ق��ودي��ن ،والنصر ل��رج��ال ال��رج��ال م��ن أب�ن��اء قواتنا املُسلحة
واألمن واملُخلصني من عموم هذا الشعب العظيم.
 #مُ ساعد وزير الدفاع للموارد البشرية

»:

ثورة  21سبتمرب أعادت االعتبار ملرشوع النضال الوطين
استطاعت ثورة ال�  21من سبتمرب الفتية أن تتجاوز أصعب املراحل التي تواجه العدوان الهمجي الغاشم عى مدى أكر
من سبع سنوات ونيف وبفضل الله وبتالحم ابناء الشعب اليمني اىل جانب الجيش تحت القيادة الحكيمة ممثلة بقائد
الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث تحقق لشبعنا وقواته املسلحة الكثري من االنجازات واالنتصارات عى تحالف املعتدين
وتتواصل مسرية الكفاح والنضال حتى نيل الحرية واالستقالل يف القرار الوطني الذي ظل مرتهنا للخارج عقودا من الزمن ,
وبمناسبة العيد الثامن لثورة ال�  21من سبتمرب  ..اجرينا هذه اللقاءات مع عدد من املثقفني وخرجنا بالحصيلة التالية :
أجرى اللقاءات  /عفاف الشريف
يف ال �ب ��داي ��ة ت �ح ��دث د.ع �ب ��دال ��وه ��اب م�ح�م��د ال �ج �ن �ي��د ب��ال�ق��ول
 :اس �ت �ط ��اع ��ت ث � ��ورة 21م � ��ن س �ب �ت �م��رب رغ� ��م امل� ��ؤام� ��رات ال ��دول �ي ��ة
واالق �ل �ي �م �ي ��ة وامل �ح �ل �ي ��ة واع � ��الن ح� ��رب ك ��ون �ي ��ة ض ��ده ��ا .اال ان �ه��ا
ت�م�ك�ن��ت م ��ن ان �ت ��زاع اس�ت�ق��الل�ي��ة وح ��ري ��ة ال �ق ��رار ال �س �ي��ايس ع��ى
الصعيد الوطني  ,ومن مالمح ذلك تطوير الصناعات الدفاعية
واألمنية وإعادة صياغة الشخصية اليمنية ودمجها يف قضايا
محيطها وب�ع��ده��ا ال�ع��رب��ي واالس��الم��ي  ,وم��واك�ب��ة املستجدات
العلمية يف مجال التفكري والتخطيط االسرتاتيجي يف إع��ادة
بناء الدولة اليمنية الحديثة والذي تجسد يف اطالق مشروع
الرؤية الوطنية ..وأصبحت هذه الرؤية خارطة الطريق لكل
أج �ه ��زة ال ��دول ��ة يف ات �ج ��اه ب �ن��اء ال �ق ��وة االس��رتات �ي �ج �ي��ة ال�ك��ام�ل��ة
ل�ل��دول��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ..ك�م��ا اض�ط�ل�ع��ت ال �ث��ورة يف م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
وه ��ي امل �ش �ك �ل��ة ال �ك ��ربى ال �ت ��ي اج �ه �ض��ت ال �ك �ث��ري م ��ن ط �م��وح��ات
الشعب اليمني خالل اكر من خمسني عاماً من عمر الثورة
ال�ي�م�ن�ي��ة ..ل �ق��د اس�ت�ط��اع��ت ال �ث ��ورة ك�ب��ح ال�ك�ث��ري م��ن م�م��ارس��ات
الفساد والتخلص من أدواته ..ومن ذلك الفساد يف األجهزة

األم�ن�ي��ة وم��ن ث��م تجفيف م�ن��اب��ع االره ��اب ال��ذي ك��ان��ت ج��ذوره
قد تغلغلت يف العديد من املحافظات اليمنية ..وعى صعيد
ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �م ��اس ��ك االج �ت �م ��اع ��ي اس �ت �ط ��اع ��ت ال� �ث ��ورة ت�خ�ل�ي��ص
املجتمع من بؤر التطرف الديني الواردة من املحيط اإلقليمي
وال�ح�ف��اظ ع��ى ال�ه��وي��ة اإلي�م��ان�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي ع��اش يف ظلها
اليمنيون مئات السنني يف تعاون وس��الم ..وذل��ك عى طريق
ت�ح�ق�ي��ق ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ال �ت ��ي ت �ع��رض��ت -وال ت� ��زال -ل�ع�ب��ث
العابثني ..تلك بعض األمثلة التي اسهمت ثورة21سبتمرب يف
إعادة االعتبار لثوريت 26سبتمرب و14اكتوبر ونفخ الروح فيها .

نقطة تحول
فيما استهل احمد محمد الصنعاين حديثه بالقول  :تأيت
ال �ث��ورات ب��وص�ف�ه��ا ن�ق�ط��ة ت�ح��ول ش��ام�ل��ة وق ��وة ش�ع�ب�ي��ة ت�ه��دف
للتغيري الواسع يف كل املجاالت ،وعى رأسها انتزاع الحق يف
تحقيق الحرية واالستقالل باعتبار ذلك بداية ومفتاح القدرة
عى إحداث تغيريات إيجابية وتحول نحو األفضل يف البالد.

وم ��ن ه ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ،ل ��م ي �ح��دث أن ع��اش��ت ال �ي �م��ن ،ش�م��اال
وجنوبا تغيرياً كفل كل االستحقاقات الثورية للشعب كنتيجة
منطقية للفعل الثوري ،وظلت اآلمال يف الحرية واالستقالل
مؤجلة ،إىل أن ج��اءت ث��ورة ال�ح��ادي والعشرين م��ن سبتمرب
 ،2014م�ص�ح�ح��ة ك��ل األح ��داث وال �ث ��ورات امل��اض�ي��ة ،وم�ع�ي��دة
االعتبار لثوريت  26سبتمرب و 14اكتوبر  ،ومصححة مساراتها
واستكمال تنفيذ أهدافها.
وج ��اءت ث ��ورة ال �� 21م��ن س�ب�ت�م��رب ام �ت ��داداً مل �ح��اوالت ال�ش�ع��ب
اليمني الخروج من تحت الوصاية الخارجية بكل أشكالها،
التي ظلت جاثمة عى اليمن لعقود طويلة ،ووقفت حائلة
دون التوجه الحقيقي نحو البناء والتنمية ،وألنها حققت هذا
الهدف ُ
الحلمُ ،شنت عى اليمن الحرب بواسطة السعودية
واإلم � � ��ارات ،مل �ح��اول��ة إع ��ادت �ه ��ا إىل ب ��راث ��ن ال �ف �س��اد وال�ت�ب�ع�ي��ة،
وه ��ذا م��ال��م ي�س�م��ح ب��ه ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي خ��اص��ة ب�ع��د أك ��ر من
تضحيات ،ويف املقابل التنامي امللحوظ يف القدرات العسكرية
بكل أشكالها ،ما يثبت عمليا أنها ثورة يمنية خالصة تتمتع
بكامل الحرية واالستقالل وماضية الستعادة كامل الرتاب
اليمني.
االستقالل
م��ن ج��ان�ب��ه ت�ح��دث ع�ب��دال�غ�ن��ي ال �ع��زي ب��ال�ق��ول  :ب��ال�ت��أك�ي��د
ان ث ��ورة ال �ح ��ادي وال�ع�ش��ري��ن م��ن س�ب�ت�م��رب ل �ع��ام  2014قد
حملت عى عاتقها تصحيح االنحراف الذي اصاب اهداف
ال�ث��ورت��ني االم وجعلت م��ن ذل��ك ه��دف��ا اسرتاتيجيا لها منذ
بزوغ فجرها يف العام  2014ومن اهم ذلك سعي قيادتها
ايل تحقيق االستقاللية التامة يف القرار السيايس الذي كان
مرتهناً خالل الفرتة التي تلت ثوريت سبتمرب واكتوبر االم ..
ح�ي��ث ك��ان��ت ال�ق�ي��ادات ال�ي�م�ن�ي��ة امل�ت�ت��ال�ي��ة ت�ع�ي��ش التبعية
ال�س�ي��اس�ي��ة ل�ل�ق��وى ال��دول �ي��ة واالق�ل�ي�م�ي��ة ب�ش�ك��ل ي�ت�ن��اف��ى مع
اه��داف ث��ورة ال�س��ادس وال�ع�ش��ري��ن م��ن سبتمرب ال�ت��ي ن��ادت
بالحرية واالستقالل والتحرر كهدف مهم لها اال ان القوى
ال��رج�ع�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة م�م�ث�ل��ة ب��ال�ن�ظ��ام ال �س �ع��ودي اس�ت�ط��اع��ت
ال�ق�ض��اء ع��ى ه ��ذا ال �ه��دف ال��وط�ن��ي وج�ع�ل�ت��ه ش �ع��اراً اج��وف
يخالفه الواقع املرتهن باإلغراءات املادية للنظام السعودي
مما ادي اىل افراغ الثورة من جوهرها واصبحت جسداً بال
روح وال هوية.
ول�ه��ذا ف�ق��د ك��ان��ت ث ��ورة ال �ح��ادي وال�ع�ش��ري��ن م��ن سبتمرب
ضرورة وطنية إلنقاذ الشعب اليمني وتحريره من الوصاية
واالرت �ه ��ان وه ��ذا ه��و م��ا اث ��ار ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي وم��ن خلفه
ام��ري�ك��ا واس��رائ�ي��ل وس�ع��وا ج��اه��دي��ن ل��وأد ال�ث��ورة يف مهدها
وقتل روح االنعتاق الشعبي الثوري الوطني اال ان صالبة
الثورة وحكمة قيادتها والتفاف جماهريها الوطنية افشل
ك��ل تلك املخططات وب�ع��ر ك��ل االه��داف الخبيثة ال�ت��ي ظل
النظام السعودي وع�م��الؤه بالداخل يرعونها ويحافظون
ع�ل�ي�ه��ا اىل م ��ا ق �ب��ل ان �ط ��الق ث� ��ورة ال �ح ��ادي وال �ع �ش ��رون م��ن
سبتمرب املجيدة ..
وع ��ى ت�ل��ك امل�ع�ط�ي��ات ف ��ان ث ��ورة ال �ح��ادي وال�ع�ش��ري��ن من
ً
س �ب �ت �م��رب ك ��ان ��ت ام � �ت � ��دادا ل� �ل� �ث ��ورات االم س �ب �ت �م��رب واك �ت ��وب ��ر
واستكماال ألهدافها الوطنية يف التحرر واالستقالل وبناء
ج �ي��ش وط �ن ��ي ق ��وي ي�ح�م��ي ال �ب ��الد وي ��داف ��ع ع ��ن م�ص��ال�ح�ه��ا
االسرتاتيجية الهامة .

ثمار الثورة
اىل ذلك تحدث أحمد النظامي قائال  :ج��اءت ث��ورة ال�21
من سبتمرب لتنتشل الوطن من مستنقع الوصاية والتبعية
،وتكسر أصنام العمالة واإلنبطاح  ,وما نشهده اليوم من
ان�ت�ص��ارات وق��وة وب��أس عظيم ه��و إح��دى ث�م��ار ه��ذه ال�ث��ورة
التي حققت آمال وتطلعات الشعب اليمني وجعلته رقماً
صعباً وصخرة صلبة تكسرت عليها كل مجنزرات العدوان
عى م��دى ثماين سنوات من الحرب والحصار  ,ويكفي أن
الشعب أنه ينعم باألمن واإلستقرار والتماسك والصمود
األس� �ط� ��وري ،يف ال ��وق ��ت ال� ��ذي ت �ع �ي��ش ب �ع��ض امل �ح��اف �ظ��ات
امل �ح �ت �ل��ة إم ��ارات �ي ��اً وس �ع ��ودي ��اً أب �ش ��ع ص ��ور اإلن �ف ��الت األم �ن��ي
والتمزق والضياع يف ظل نهب الروات واملوارد اإلقتصادية.

القضاء عىل مراكز النفوذ
احمد حسني السراجي أكد بالقول  :ثورة ال�  21من سبتمرب
2014م أع ��ادت اإلع�ت�ب��ار ل�ث��وريت 26س�ب�ت�ب�م��ر و 14اك�ت��وب��ر وم��ن
اهم ما جاءت به ثورة 21سبتمرب أنها قضت عى مراكز النفوذ
وتمكنت م��ن اس�ت�ع��ادة ال�س�ي��ادة وال�ت�ح��رر م��ن رب�ق��ة العمالة ,
وإن رأى آخرون خالف ذلك فإنما هو نتاج للعدوان والحصار
الذي نتعرض له منذ أكر من سبع سنوات لكننا صمدنا وثبتنا
ّ
وصنعنا وتحررنا وتطورنا عسكرياً وعند اإلنفراجة التي باتت
قريبة بإذن الله سنحصد كامل الثمار ما دامت لنا قيادة ربانية
حكيمة نعول عليها الكثري .
رفض الوصاية
ف�ي�م��ا اش ��ار ط��ه ال�ش��ري��ف ب��ال�ق��ول  :ث ��ورة 21س�ب�ت�م��رب ج��اءت
م�ك�م�ل��ة ل �ث ��وريت 26س �ب �ت �م��ربو14اك �ت��وب��ر وم �ص �ح �ح��ة مل�س��اره�م��ا
حيث خرجت من رحم معاناة الشعب اليمني التواق للحرية
والكرامة واالستقالل ورفض الوصاية الخارجية فقد أخرجت
اليمن م��ن ال��وص��اي��ة اىل الحرية واالس�ت�ق��الل ورف��ض الوصاية
حيث كانت قد وضعت امريكا يدها عى اليمن ولكن بربكات
تلك الثورة تم قطع كل يد تمتد عى اليمن وما الحرب الظاملة
والعدوان األمرييك اإلسرائييل عى وطننا العزيز اال للقضاء
عى ثورة 21سبتمرب بعد أن فشلوا يف إيقاف تطلعات الشعب
وال�س�ع��ي لنيل ك��ام��ل ح��ري�ت��ه واس�ت�ق��الل��ه وه��اه��م ف�ش�ل��وا أيضا
عسكريا وانتصرت الثورة عسكريا أيضا عى العدوان الغاشم
وق��دم��ت ن�ه��راً م��ن ال��دم��اء م��ن خ��رية وأح��رار وم�ج��اه��دي اليمن
الحر الذي يأبى الظلم والذل والعبودية ولقد تم تمريغ أنوف
آل سعود وال نهيان ومن ورائهم يف الوحل

امتالك القرار الوطني
أحمد املختفي قال  :ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب
اع � ��ادت ل� �ث ��وريت 26س �ب �ت �م ��رب و 14اك �ت ��وب ��ر ال �ق �ه �م��ا وب��ري �ق �ه �م��ا
واس�ت�ط��اع��ت ان تنتشلهما م��ن ف�س��اد االن�ظ�م��ة ال�س��اب�ق��ة ال�ت��ي
ارت�ه�ن��ت ل�ل�خ��ارج وت��رك��ت ال�ي�م��ن لقمة س��ائ�غ��ة للفساد مقابل
الحصول عى ثروات مشبوهة و بحمد الله اليوم وبفضل هذه
الثورة املباركة خلع اليمن عن نفسه االرتهان للخارج وانتهى
مصطلح الحديقة الخلفية للسعودية وأصبح اليمن يمتلك
ق ��راره ال��وط�ن��ي وغ ��داً يف امل�س�ت�ق�ب��ل ال�ق��ري��ب س�ي�ص�ن��ع ان�ت�ص��اره
الكبري بعد دحر الغزاة من املناطق التي دنسوها يف بالدنا .
انتهى عهد الوصاية
ب ��در ال�ك�م��ايل أك ��د أن ث ��ورة  21م��ن س�ب�ت�م��رب ج ��اءت لتحقق
الحرية الحقيقية واالستقالل االمثل وتحقق تطلعات وآمال
الشعب يف تحرير ال�ق��رار ال��وط�ن��ي ال�س�ي��ادي ال��ذي ظ��ل مرتهنا
لعقود من الزمن للنظام الرجعي آلل سعود  ..وقال  :بعد
قيام هذه الثورة املباركة سارع تحالف العدوان اىل شن حربه
الظاملة عى بالدنا يف محاولة منهم اىل اع��ادة اليمن اىل عهد
الوصاية واالرت�ه��ان لكن الصمود الشعبي واملالحم البطولية
للجيش واللجان الشعبية افشلت مساعي االعداء والحقت
بهم الخسائر الكبرية بفضل الله وعونه .

تصحيح املسار
الشيخ عبداملنان السنبيل يخطئ ً
مرة ومرتني بل ومائة مرة
من يعتقد أن ثورة  21سبتمرب قد جاءت لتلغي ثوريت السادس
والعشرين من سبتمرب والرابع عشر من أكتوبر أو تقلل من
حال من األح��وال كما
شأنهما أو تتعارض مع أهدافهما بأي ٍ
يحاول البعض اشاعته وترويجه ألنها يف حقيقتها ما جاءت
كمسار تصحيحي ملا أصابهما
إال لتكون امتداداً طبيعياً لهما
ٍ
ٍ
�اوزات م��رتاك�م��ة حرفتهما ك�ث��رياً ع��ن امل�س��ار
�الالت وت �ج�
م��ن اخ�ت�
ٍ
ٍ
والطريق الصحيح .
ً
ف�ه�ن�ي�ئ��ا ل�ش�ع�ب�ن��ا ال �ي �م �ن��ي ال �ع �ظ �ي��م اح �ت �ف��االت��ه ب��أع �ي��اد ث��ورت��ه
�ام
امل �ب��ارك��ة س�ب�ت�م��رب األوىل وال�ث��ان�ي��ة وأك �ت��وب��ر ون��وف �م��رب وك ��ل ع� ٍ
خري وعافية.
وأنتم والوطن بألف ألف ٍ
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منذ إش��راق��ة فجرها األول ظلت ث��ورة ال 21من سبتمرب 2014م
ثورة محتفظة بروح تجددها ،ماضية بكل قوة وإصرار وعنفوان
ع��ى درب ت�ح�ق�ي��ق ك��ام��ل أه��داف �ه��ا ،ال�ت��ي ت�م�ث��ل أب��رزه��ا يف ال��رف��ض
للوصاية الخارجية واملقاومة للطغيان والصمود يف وجه العدوان
وال�ح�ص��ار اإلج��رام��ي ال�غ��اش��م ..وت��أيت ال��ذك��رى الثامنة لهذه الثورة
العظيمة اليوم وروحها ال تزال مشرقة ومظاهر تجددها ال تزال
ت �ت �ج��ى يف ك ��ل ات �ج ��اه وع ��ى أك ��ر م ��ن ص �ع �ي��د س �ي ��ايس واج �ت �م��اع��ي
واقتصادي وعسكري.
رغم مرور ثمانية أعوام عى لحظة والدتها ،ال تزال ثورة ال 21
من سبتمرب  2014ثورة األحرار من أبناء شعب اليمن العظيم ثورة
األبطال املخلصني املتمسكني بمبادئ وأهداف ثورتهم املباركة ،ثورة
الصامدين يف وجه تحالف العدوان السعودي األمرييك الصهيوين
اإلم � � ��ارايت ،ث � ��ورة ال �ق ��ادري ��ن ع ��ى ك �س��ر وق �ه ��ر ال� �ع ��دوان ب��اس �ت �م��رار
صمودهم اليمني األس�ط��وري ال��ذي تحطمت ع��ى ص�خ��رة بأسه،
كل مخططات ومؤامرات وحقد أنظمة العدوان وأدواته.
لقد عكست هذه الثورة املباركة  ،إرادة يمنية ال تقهر واستطاعت
ص� �ن ��ع ت � �ح � ��والت ك� � ��ربى يف م� � �ف � ��ردات امل� �ش� �ه ��د ال � �س � �ي� ��ايس ال �ي �م �ن ��ي
وانعكاساته عى املستوى املحيل واإلقليمي والدويل.
وه��ا ه��ي ال�ي��وم يف ذك��راه��ا الثامنة تثبت للعالم أج�م��ع أن�ه��ا ث��ورة
التوجهات االسرتاتيجية لتطوير القدرات العسكرية اليمنية ،وبناء
الجيش القادر عى الدفاع عن سيادة واستقالل الوطن وحماية
ث ��روات ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ،وصياغة تاريخ وم��رح�ل��ة ج��دي��دة ،أب��رز
عناوينها يمن قوي موحد ومزدهر ،يمن متحرر من تبعات املايض
ومن كل أشكال االرتهان والوصاية الخارجية ..ثورة االستمرار يف
ت �ق��دي��م ال �ع �ط��اء ال �ص ��ادق وب� ��ذل ال�ت�ض�ح�ي��ات ال�ج�س�ي�م��ة م ��ن أج��ل
ت�ح�ق�ي��ق أه��داف�ه��ا ال�ع�ظ�ي�م��ة ال�ت��ي ال ت �ن��ازل أو ت��راج��ع ع��ن تحقيقها
مهما كانت التضحيات.
ثورة الكشف عن مخططات قوى االحتالل ،وتسابقها للسيطرة
عى مواقع النفط والغاز يف املحافظات الشرقية من بلدنا ،وحجم
النهب املنظم للنفط اليمني والذي يعد قرصنة وسرقة ونهبا ملوارد
الشعب اليمني.
ثورة القيادة الحكيمة والشعب العظيم والجيش اليمني القادر
ع��ى إدارة امل��واج �ه��ة ،وح �س��م ك��ل امل �ع ��ارك س� ��واءً ال�ع�س�ك��ري��ة ،أو
األمنية ،أو السياسية ،أو االقتصادية ،وإفشال كافة املؤامرات
واملخططات ذات البعد االسرتاتيجي والعسكري واالستخبارايت
لدول العدوان.
وحني ننظر بحيادية ومسؤولية علمية ،إىل هذه الثورة اليمنية
املباركة  ،نجد أن روحها املستمدة من روح اإلرادة الحرة للقيادة
امل �ب ��ارك ��ة ألح �ف ��اد ال ��رس ��ول األع �ظ ��م م �ح �م��د ص ��ى ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه وع��ى
آل��ه وس�ل��م ت�ت�ج��دد بشكل مستمر يف ال�ث�ب��ات وال�ص�م��ود والتمسك
باملبادئ الرافضة للهيمنة األمريكية والوصاية السعودية ،وللقمع
ال�ف�ك��ري ،وال�ت�ض�ل�ي��ل اإلع��الم��ي ،وت��وس�ي��ع ف�ج��وة ال�ت�ب��اع��د امل��ذه�ب��ي
والعقائدي واملناطقي والحزبي ،ال��ذي يحاول جاهدا استخدامه
ط��اغ��وت ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان ،مل�ح��و ال��دول��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ،وج�ع�ل�ه��ا دول��ة
ف��اش�ل��ة ،ي�س�ه��ل ع�ل�ي��ه إخ�ض��اع�ه��ا وإض��اف�ت�ه��ا إىل خ��ارط��ة (إس��رائ�ي��ل
ال�ع�ظ�م��ى) ال �ت��ي ي�ح�ل��م ب�ه��ا ال�ص�ه��اي�ن��ة ،وي �س �ع��ون ل�ج�ع�ل�ه��ا واق �ع��اً
وح�ق�ي�ق��ة ،ب�ك��ل م��ا أوت� ��وا ،وم ��ا أويت ح�ل�ف��اؤه��م م��ن ع�ل��م وإع ��الم،
وتخطيط ومكر وتضليل ،ومال وقوة.
وه �ن ��ا ت �ج ��در اإلش� � ��ارة إىل ح ��دي ��ث ق ��ائ � ُ�د ال� �ث ��ورة ال �س �ي��د ع�ب��دامل�ل��ك
ب ��در ال��دي��ن ال �ح��ويث –ي�ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه -ع��ن ه ��ذه ال �ث��ورة امل �ب��ارك��ة وع��ن
كثري من خطاباته حيث قال أن أك َ
رب أهداف
أسبابها وأهدافها يف
ثورة ال� 21من سبتمرب هو ٍالحرية واالستقاللّ ،
وأك�د أن قيامَ هذه
ال �ث��ورة ه��و امل�ح�ط��ة ال�ت��ي ان�ط�ل��ق م��ن خ��الل�ه��ا ال�ش�ع��ب ل�ل�خ��روج من
َ
امل ��ايض امل�ظ�ل��م ول �ب �ن��اء امل�س�ت�ق�ب��ل ع��ى أ َس� ��اس امل �ب ��ادئ وال �ق �ي��م ال�ت��ي
ُ
ُ
ُ
القائد إىل أن األمريكيني
السيد
الشعب ،ولفت
ينتمي إليها هذا
وضعوا أنظارَهم عى اليمن قبل ث��ورة  21سبتمرب ،بدافع عدايئ
واستعماري وب��دواف� َ�ع غ��ري مشروعة ،أب��رزه��ا امل��وق��ع االسرتاتيجي
ل�ه��ذا ال�ب�ل��د وال ��روة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ف�ي��ه ،وت �ط��رق ال�س�ي��د ال�ق��ائ��د إىل أن
األم��ري �ك �ي��ني أدرك � ��وا أن ش�ع�ب�ن��ا َ
إذا ك ��ان يف وض �ع �ي� ٍ�ة م �ت �ح �رّرة ف�ه��و
يملك املؤهالت ألن يكون له دو ٌر إيجابي وكبري عى مستوى واقع
ُ
األ َّم��ة ،فعمدوا لزيادة تدخلهم يف اليمن بعد أحداث  11سبتمرب؛
ليدفعوا السلطة للدخول يف حرب أهلية الستهداف أحرار شعبنا،
ُ
ُ
القائد أن ُك َّ�ل أشكال التعامل مع العد ّو اإلسرائييل
السيد
وأعقب
يعترب خروجاً من َ ّ ُ
ً ْ
ب األعداء ،وأن التطبيع
صف األ َّم��ة ٌوالتحاقا برَك ِ
م��ع ال�ع��د ّو اإلس��رائ�ي��يل إخ��الل ب��األم��ن وزع��زع��ة لالستقرار يف البالد
العربية واإلسالمية.
َ
ً
طويلة املدى
اسرتاتيجية
ويف هذا اإلطار ،فقد استخدمت أمريكا
يف ت��دم��ري ال�س��الح اليمني وال��دف��اع��ات ال��وط�ن�ي��ة م��ن خ��الل موافقة
ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق وت�ح��ت إش��راف م�ن��ه ،وج��اء ذل��ك م��ن خ��الل تدمري
ص ��واري ��خ ال ��دف ��اع ��ات ال �ج��وي��ة ال �ت��ي ك ��ان ي�م�ت�ل�ك�ه��ا ال �ج �ي��ش ال�ي�م�ن��ي
وبإشراف وتنفيذ لجنة تضم خرباء من الجيش األمرييك وبمشاركة
من قيادات عليا يف الجيش اليمني وهو ما كشفته وسائل اإلعالم
بعد قيام ثورة ال� 21من سبتمرب املباركة ،وكان هذا املسار يرتافق مع
مسار التدمري وتجريد اليمن من السالح وتفكيك الجيش وفرض
السيطرة العسكرية واألمنية ،حَ ُ
يث كان انتشار الجنود األمريكيني
َ
َ
أسابيع من حادثة املدمّ �رة كول مؤشراً يكشف
عدن بعد
يف مدينة
ً
َ
احتالل اليمن فعليا ،ولم يلجأوا إىل استخدام
أن األمريكيني قرّروا
القوة لفرض سيطرتهم ،فقد فرضوا وجودهم الكامل بواسطة
ال �ن �ظ��ام ال �ي �م �ن��ي ن�ف�س��ه ال� ��ذي ك ��ان ل ��ه ال � ��دو ُر امل �س��اع��د ع ��ى ت�ج��ري��د
ال�ج�ي��ش ال�ي�م�ن��ي م��ن ال �س��الح وت�ف�ك�ي��ك ال�ع�ق�ي��دة ال�ق�ت��ال�ي��ة وض��رب
ال ��هُ � � ِ�و َّي ��ة ال��وط �ن �ي��ة وت �غ �ي��ري ال �ث �ق��اف��ة وال �س �ل ��وك م ��ن خ ��الل اإلع ��الم
والخطاب الديني وت�ح��ول النفوذ السيايس والحضور العسكري
واألمني من شكل غري ظاهر إىل معلن وصريح وقد قامت أمريكا
بتنفيذ عمليات وغارات كثرية وضربت بالبوارج عدة مدن يمنية.
وب ��ال �ت ��وازي ق��ام��ت أم��ري �ك��ا ب�ت��دم��ري ال �ق ��وات ال�ب�ح��ري��ة وال��دف��اع��ات
�ؤس �س ��ات ال ��دول ��ة ُغ � � �ر َ
ال �ج ��وي ��ة وات� �خ ��ذت م ��ن م �ب ��اين م � ّ
َف ع�م�ل�ي��ات
وم� � �ق � ��رات ل� �ه ��م إلدارة وت �ن �ف �ي ��ذ ع �م �ل �ي ��ات �ه ��م وإك� � �م � ��ال ال �س �ي �ط ��رة
العسكرية ،وهو ما اتضح الحقاً من قيامهم بإعادة هيكلة الجيش
اليمني بتدمريه املمنهج وتسريح عدد كبري من قياداته وبموافقة
َ
من النظام السابق ،وَأ ْي �ض��اً ك��ان لها دور كبري يف إدارة االغتياالت
للسياسيني واملدنيني والتصفية لقيادات الجيش واألمن وإسقاط
يث كان مشروعاً موحَّ داً
الطائرات وتدمريها بذريعة خلل فنيَ ،ح ُ
ضمن أجندة االستباحة األمريكية لليمن ،وهذا ما تنبأ به السيد
الشهيد ال�ق��ائ��د ح�س��ني ب��در ال��دي��ن ال�ح��ويث -رض ��وان ال�ل��ه ع�ل�ي��ه -يف
دروس��ه ومالزمه من خطر دخول أمريكا لليمن ،وكذلك ما جاء
يف خطابات السيد عبدامللك ب��در الدين الحويث –يحفظه الله -يف
التحذير من خطر أمريكا عى الشعب اليمني ودخولها واحتاللها
اليمن ون�ه��ب ث��روات�ه��ا وت��دم��ري اق�ت�ص��اده��ا ال��وط�ن��ي ،ويف ف��رتة حكم
الفا ّر هادي فقد كان له الدور الكبري يف تقديم املزيد من التنازالت
لالحتالل والسيطرة عى اليمن واقتصادها تمثلت يف شن العدوان
ّ
السعودي اإلمارايت عى اليمن واحتالل أجزاء كبرية منه.
األمرييك
 #نائب رئيس هيئة االسناد اللوجستي
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نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية األستاذ محمود اجلنيد ل�"

عن ُقرب

":

ثورة الـ 21سبتمبر املجيدة عنوان العزة واالستقالل
وبناء الدولة اليمنية القوية

مثلت ثورة ال� 21سبتمبر املجيدة ضرورة حتمية إلنقاذ شعبنا اليمني من تداعيات االوضاع السياسية واالقتصادية واالمنية
أكد االستاذ محمود عبدالقادر الجنيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس
املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية ،أن ثورة الـ 21سبتمر املجيدة تعد مكسباً عظيماً
لشعبنا اليمني ،وعنواناً للعزة واالستقال وبناء الدولة اليمنية القوية ..وقال :إن
قيام ثورة  21من سبتمر مثل ضرورة حتمية إلنقاذ شعبنا اليمني من تداعيات االوضاع
السياسية واالقتصادية واالمنية التي كانت قد وصلت اليها الباد ،وكذلك للخروج
باليمن من حالة التبعية واالرتهان يف القرار السيايس والسيادي الذي اوصلته اليه القوى
السياسية الحاكمة عى مدى عقود من الزمن.
وأشـ ــار الـجـنـيــد يف تـصــريــح ل ــ"  26سـبـتـمــر" إىل
أن السلطة الحاكمة قبل ثورة  21سبتمر كانت
تعمل لصالح اجـنــدات خــارجـيــة ،فجعلت اليمن
ساحة للمؤامرات والصراعات ،وبالتايل تدهورت
األوض ــاع االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة...
م ـض ـي ـفــاً :أن م ــا حـصـلــت يف ال ـع ــام 2011م كــان
ن ـتــاجــاً ل ـت ـلــك االخـ ـت ــاالت واالش ـك ــال ـي ــات ال ـت ــي كــان
يـعــاين منها الـيـمــن ،حـتــى وصــل األمــر إىل اخـتــاف
واقتتال فرقاء السلطة فيما بينهم.

مشاركة واسعة

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن االهداف العظيمة
الـتــي جــاءت بها ثــورة  21سبتمر ،منها الـخــروج
م ـ ــن الـ ــوصـ ــايـ ــة الـ ـخـ ــارجـ ـيـ ــة واالس ـ ـت ـ ـق ـ ــال ب ــالـ ـق ــرار
السيايس ،وبناء الواقع اليمني بناء حقيقياً يلبى
ط ـمــوح وتـطـلـعــات الـشـعــب الـيـمـنــي عــى املـسـتــوى
ال ـس ـيــايس واالق ـت ـص ــادي واالج ـت ـمــاعــي والـتـنـمــوي،
أه ـ ــداف الم ـس ــت واق ـ ــع وم ـع ـي ـشــة ش ـع ـب ـنــا الـيـمـنــي
الذي سارع بقواه ومكوناته السياسية واالجتماعية
لالتحاق بركب الثورة واملشاركة فيها ،األمر الذي
ً
عاما مهماً النتصار الثورة وسقوط كل أقنعة
كان
العمالة وأيادي الفساد التي كانت تعبث برثوات
البلد وتسخرها ملصالحها الشخصية.

ال �س �ل �ط��ة احل ��اك �م ��ة ق �ب ��ل ث � ��ورة 21
سبتمبر كانت تعمل لصالح اجندات
خ� ��ارج � �ي� ��ة ج� �ع� �ل ��ت ال� �ي� �م ��ن س ��اح ��ة
للمؤامرات والصراعات
املشاركة الواسعة في الثورة كانت
ع��ام� ًال مهم ًا النتصارها وس�ق��وط كل
أقنعة العمالة وأيادي الفساد
م��ن أه��م إجن ��ازات ث��ورة  21سبتمبر
امل �ج �ي��دة م �ش��روع ال��رؤي��ة ال��وط�ن�ي��ة
لبناء الدولة اليمنية احلديثة

عززت الرؤية الوطنية حالة التعاون
وال �ت �ن �س �ي��ق ب ��ن م �خ �ت �ل��ف اجل �ه ��ات
احلكومية وعاجلت مشكلة التشتت
وعدم التكامل بن القطاعات
ق �ط �ع �ن��ا م��رح �ل��ة ج �ي ��دة ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
ال��رؤي��ة ولدينا في املرحلة القادمة
استراتيجيات قطاعية ومؤسسية
ت� �ض� �م� �ن ��ت خ � �ط� ��ة ال � � ��دول � � ��ة ل� �ع ��ام
1444ه � � � � م �ج �م��وع��ة م ��ن امل �ش��اري��ع
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وال �ه��ام��ة ف ��ي ك��اف��ة
القطاعات واملجاالت على املستوى
املركزي واحمللي
ل ـل ـم ــواط ـن ــني يف الـ ـج ــوان ــب ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وال ـص ـح ـيــة
وخــدمــات االتـصــال والـطــرق والنظافة وغــريهــا من
الجوانب الخدمية.

اسرتاتيجية وطنية

وأكد الجنيد أن مشروع الرؤية الوطنية لبناء
الدولة اليمنية الحديثة يعد من أهم إنجازات
ثورة  21سبتمر ،بوصفها اسرتاتيجية وطنية
شـمـلــت كــل امل ـج ــاالت عــى امل ـس ـتــوى الـسـيــايس
وعـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــوى االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
وع ــى مـسـتــوى ال ـخــدمــات بـشـكــل ع ــام ..مـبـيـنــاً
أن الخطط املنبثقة عن الــرؤيــة الوطنية ركزت
بشكل مباشر عى اإلصاح املؤسيس واملحافظة
عى مؤسسات الدولة والنهوض بقدراتها ،من
خ ــال إص ــاح ال ـقــوانــني وال ـل ــوائ ــح وال ـه ـيــاكــل،
وأيضاً إصاح املوارد البشرية التي كانت مختلة
تماما ،وكذلك معالجة موضوع البنية املادية
ملــؤس ـســات ال ــدول ــة وف ـق ــاً لــإم ـكــانــات امل ـتــاحــة،
وأت ـ ـم ـ ـتـ ــة األعـ ـ ـم ـ ــال ل ـت ـح ـس ــني ورف ـ ـ ــع م ـس ـت ــوى
األداء عــى كــل املـسـتــويــات ،وتـحـســني وتطوير
ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة

تكامل وتنسيق

وقــال نائب رئيس الــوزراء ":الرؤية الوطنية هي
االسرتاتيجية التي عالجت مشكلة التشتت يف أداء
مــؤسـســات الــدولــة ،وعــالـجــت الـتـكــامــل الــذي كــان
م ـف ـقــوداَ ب ــني ك ــل ال ـق ـطــاعــات ،ك ـمــا ع ــززت الــرؤيــة
الــوط ـن ـيــة ح ــال ــة ال ـت ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق ب ــني مـخـتـلــف
الجهات الحكومية ،بحيث تستطيع كل الجهات
من خــال خطط الــرؤيــة الوطنية تحقيق أهدافها
املؤسسية وتحقيق أهــداف البلد االسرتاتيجية يف
نفس الوقت".
وأضــاف :نحن اليوم أمام تحديات تتطلب رؤية
اســرتاتـيـجـيــة وتتطلب الـتـحــول مــن الـعـشــوائـيــة إىل
الـتـخـطـيــط وال ـت ـن ـظ ـيــم ،وإىل ال ـتــوج ـيــه واملـتــابـعــة
وال ـت ـق ـي ـيــم ،واالس ـت ـف ــادة م ــن ك ــل م ــا لــدي ـنــا مــن
إم ـكــان ـيــات س ـ ـ ً
ـواء م ــن امل ــوق ــع ال ـج ـغ ــرايف لـلـيـمــن
أو مـمــا تـمـتـلـكــه مــن مـقــومــات تـمـكـنـنــا مــن بـلــدنــا
بالشكل املطلوب.

مرحلة جيدة

وتـحــدث االس ـتــاذ مـحـمــود الـجـنـيــد بــأن الــرؤيــة
الوطنية الـتــي تحركت تحت شـعــار " يــد تحمي
وي ــد تـبـنــي" ،قـطـعــت بـفـضــل ال ـلــه ت ـعــاىل ودعــم
الـ ـقـ ـي ــادة الـ ـث ــوري ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وب ـج ـه ــود كــل
م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة مــرح ـلــة ج ـي ــدة وف ـق ــاً مل ــا هــو
متاح من اإلمكانات ..وقال " :يف املرحلة القادمة
لــدي ـنــا اس ــرتات ـي ـج ـي ــات ق ـطــاع ـيــة واســرتات ـي ـج ـيــات
مــؤسـسـيــة ،وس ــوف نـعــالــج مــا يـمـكــن معالجته
بشكل مخطط وموجه ومنظم بحيث نكون عند
مستوى املسؤولية التي تقع عى عاتقنا ،وايضا
تكون مؤسسات الدولة عند مستوى تطلعات
الشعب اليمني.

نائب وزير التخطيط والتنمية الدكتور عبدالسالم املهذري ل�"

مشاريع نوعية وداعمة

ون ــوه نــائــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء بــالــدعــم الـكـبــري الــذي
توليه القيادة الثورية والسياسية لتنفيذ الخطط
املنبثقة عن الرؤية الوطنية ،ومتابعتها املستمرة
ملسار الرؤية وعملية بناء مؤسسات الدولة ،األمر
الذي يعطي كل الجهات واملؤسسات دافعاً قوياً
نحو تحقيق املــزيــد مــن مــؤشــرات االنـجــاز وتحقيق
مستهدفات الرؤية الوطنية.
واشار الجنيد إىل أن خطة الدولة لعام 1444هـ
ه ــي خ ـط ــة م ـن ـب ـث ـقــة م ــن ال ـخ ـط ــة امل ــرح ـل ـي ــة ال ـثــان ـيــة
1443ه ـ ـ ـ ـ ــ1447ه ـ ـ ـ ـ ــ ،ت ـض ـم ـن ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
املشاريع االسرتاتيجية والهامة يف كافة القطاعات
واملـجــاالت عــى املستوى املــركــزي واملـحــي ،منها ما
يتعلق باملشاريع النوعية والتخصصية لكل وزارة
ول ـك ــل م ـج ــال م ــن املـ ـجـ ــاالت ال ـق ـط ــاع ـي ــة ،وك ــذل ــك
املـ ـش ــاري ــع ال ــداعـ ـم ــة امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــال ـب ـن ــاء ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي
واإلص ـ ـ ـ ـ ــاح امل ـ ــؤس ـ ــيس وال ـ ـت ـ ــي م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا ت ـع ــزي ــز
ق ـ ـ ـ ــدرات مـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة ل ـت ـت ـم ـك ــن م ـ ــن أداء
مهامها املساهمة يف تحقيق املستهدفات الوطنية
والتنموية االقتصادية واالجتماعية.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن شـ ـحـ ــة االمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات الـ ـنـ ــاتـ ـجـ ــة عــن
اس ـت ـمــرار ال ـع ــدوان وال ـح ـص ــار ال ـك ـثــري ،أث ــر بـشـكــل
كبري يف إيجاد التمويات الازمة لتنفيذ مشاريع
الخطة ،لذا سيتم تنفيذ ما يمكن تنفيذه بحسب
توافر التمويات ووفقاً لإمكانات املوجودة ،إىل
ج ــان ــب ال ـس ـعــي ل ـلــدفــع بــال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص لـتـنـفـيــذ
مجموعة من املشاريع االستثمارية خصوصاً التي
ت ـص ــب يف ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـن ـم ـيــة امل ـس ـت ــدام ــة ،وال ـب ـحــث
كذلك مع املجلس األعــى للشؤون اإلنسانية عن
كيفية الحصول عى بعض التمويات للمشاريع
التنموية.

":

الثورة أسقطت كل املؤامرات  ..وهي مستمرة لتحقق كامل أهدافها
ط� �ي� �ل ��ة ال � �ع � �ق � ��ود امل � ��اض � �ي � ��ة ت �ن �ك��ر
امل� �ت� �ع ��اق� �ب ��ون ع� �ل ��ى ال� �س� �ل� �ط ��ة م��ن
امل ��رت �ب �ط ��ن ب��ال �ل �ج �ن��ة ال �س �ع ��ودي ��ة
اخلاصة ألهداف ثورة  26سبتمبر

أكد نائب وزير التخطيط والتنمية الدكتور عبدالسام املهذري أن ثورة  21سبتمر
املجيدة ثورة عظيمة بعظمة شعبنا اليمن ،وأنها كانت وما تزال صمام أمان ملا سبقها
من ثورات ،وتصحيحاً ملسارتها وامتداداً لتلك األهداف العظيمة التي انطلقت تنشد
العزة والحرية واالستقال ،وبناء اإلنسان واملجتمع اليمني ،وتحقيق متطلبات
النهوض االقتصادي واالجتماعي والثقايف.
وأشـ ـ ــار ال ــدكـ ـت ــور امل ـ ـهـ ــذري يف ت ـص ــري ــح خ ـ ــاص ل ــ"
 26س ـب ـت ـم ــر" إىل أن ثـ ـ ــورة الـ ــواحـ ــد وال ـع ـش ــري ــن
مــن سـبـتـمــر امل ـبــاركــة ،وب ـقــدر مــا هــي ام ـتــداد ملـســار
النضال الوطني التحرري ،وامتداد ألهداف ثوريت
 26سـبـتـمــر و 14أك ـتــوبــر ،فـقــد ك ــان لـقـيــامـهــا يف
العام 2014م الفضل يف حفظ ثورة الشباب التي
سبقتها يف العام 2011م ،وأنقذتها ممن حاول
أن يخطفها ويحول مسارها ..مضيفاً :أن سفراء
الـ ــدول ال ـع ـشــر – حـيـنـهــا> وع ــى رأس ـه ــم أمــري ـكــا،
عملوا عى احتواء ثورة الشباب واختطافها لصالح
ع ـمــائ ـهــم يف ال ــداخ ــل ،وق ــد ن ـج ـحــوا يف ذل ــك مــن
البداية ثم أوجدوا حالة من الفوىض واالضطراب
األمـ ـن ــي وال ـت ـس ـل ــط ال ـس ـي ــايس وال ـع ـم ــل ع ــى ع ــزل
القوى الحرة.

أجهضت املؤامرات

وقال نائب وزير التخطيط والتنمية :إن ثورة 21
مــن سبتمر جــاءت لتجهض كــل تـلــك املخططات
وامل ـس ــاع ــي اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة ال ـخ ـب ـي ـثــة ،وتـعـيــد
األمــور إىل نصابها مــن خــال تصحح مسار الثورة
الـ ـ ــذي ان ـ ـح ـ ــرف ،ف ــأس ـق ـط ــت ال ـ ـث ـ ــورة ب ــال ـف ـع ــل كــل
امل ـ ــؤام ـ ــرات واألدوات ال ـت ــي ك ـ ــادت أن ت ـج ـهــز عــى
آم ــال الـشـعــب وتـطـلـعــاتــه لــانـعـتــاق مــن الــوصــايــة
والتبعية ،والتي بذل وقدم من أجلها التضحيات
الكبرية.
وتطرق الدكتور املهذري إىل أن هذه الثورة أعادت
األمــل يف تحقيق األهــداف النبيلة لـثــورة السادس
والعشرين من سبتمر ،وهي األهــداف التي تنكر

لها املتعاقبون عى السلطة من املرتبطني باللجنة
الـسـعــوديــة الـخــاصــة طـيـلــة الـعـقــود املــاض ـيــة ..كما
أع ـ ــادت ث ـ ــورة ال ـ ـ 21م ـ ــن س ـب ـت ـمــر روحـ ـي ــة ال ـت ـحــرر
والـعــزة واإلبــاء التي كــان يحملها األحــرار الـثــوار يف
ثورة الـ  14من أكتوبر ضد االستعمار الريطاين،
بل أن الثورة الفتية جــاءت لتجدد رفض الشعب
اليمني ومقاومته لكل أشكال االستعمار الجديد.

أعادت ثورة ال� 21من سبتمبر روحية
ال �ت �ح ��رر وال� �ع ��زة واإلب � � ��اء ال �ت ��ي ك��ان
يحملها أحرار ثورة ال�  14أكتوبر

عوامل نجاح

وب ــني الــدك ـتــور ع ـبــدال ـســام امل ـه ــذري أن مــن أهــم
عوامل نجاح ثورة الـ 21من سبتمر ،أنها انطلقت
من هوية وثقافة الشعب اإليمانية والقرآنية مع
وجــود الـقـيــادة الــرشـيــدة الحكيمة الـتــي تمثلت يف
ال ـس ـيــد ال ـع ـلــم /ع ـبــد امل ـلــك ب ــن ب ــدر ال ــدي ــن ال ـحــويث
(يحفظه الله) الذي استطاع بكل حكمة وشجاعة
أن ي ـق ــود الـ ـث ــورة وتـ ـج ــاوز ك ــل امل ـح ــن وال ـعــراق ـيــل،
وتحقيق النجاحات واالنـتـصــارات الكبرية عــر كل
مــراحــل ال ـث ــورة امل ـت ـع ــددة ..م ــؤك ــداً أن ه ــذه ال ـثــورة
املباركة ستظل ماضية ومستمرة لتحقق املزيد من
أهدافها ،فهي تحمل راية البناء واإلنتاج لتحقيق
تطلعات الشعب وحفظ مكتسباته.

مخاطر وتحديات

وت ـ ـحـ ــدث ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ال ـت ـخ ـط ـي ــط وال ـت ـن ـم ـي ــة عــن
ال ـص ـع ــوب ــات وامل ـخ ــاط ــر ال ـت ــي واج ـه ــت الـ ـث ــورة مـنــذ
انـطــاقـتـهــا األوىل ،وكــذلــك الـتـحــديــات الـسـيــاسـيــة
وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة واألمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ،الـ ـت ــي
اس ـت ـط ــاع ــت الـ ـثـ ــورة ب ـع ــون ال ـل ــه وح ـك ـم ــة ال ـق ـي ــادة

القرآنية أن تتجاوزها ،وتحول بالتايل التهديدات
إىل ف ــرص ،رغ ــم تـكــالــب وتـحــالــف أئ ـمــة الـكـفــر من
أمــريـكــا وإســرائـيــل وعـمــائـهــا مــن مـنــافـقــي األع ــراب
وعــى رأسـهــم الـسـعــوديــة واإلم ــارات ،لــوأد الـثــورة
والقضاء عليها من خال عدوانهم الغاشم الذي
شـ ـن ــوه عـ ــى ي ـم ــن اإلي ـ ـمـ ــان وال ـح ـك ـم ــة ب ـع ــد أش ـهــر
مــن ق ـيــام ال ـث ــورة يف  26م ــارس 2015م ،ولـكــن
رهــانــاتـهــم الـخــاســرة خــابــت وانــدحــرت بـفـضــل الله
وصمود وتضحيات املجاهدين من أبطال الجيش
واللجان الشعبية الذين تصدوا للعدوان وسطروا
أروع املـ ــاحـ ــم ال ـب ـط ــول ـي ــة يف ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن األرض
والعرض.

العمل املؤسيس

وأضــاف الــدكـتــور املـهــذري :هــا هــو شعبنا اليمني
وبعد ثماين سنوات من العدوان والحصار ،يمتلك
قـ ـ ــراره وس ـي ــادت ــه وح ــري ـت ــه ،وي ـح ـق ــق االن ـت ـص ــارات

جنحت الثورة ألنها انطلقت من هوية
وثقافة الشعب اإلمي��ان�ي��ة والقرآنية
ووجود القيادة الرشيدة احلكيمة
والـ ـنـ ـجـ ــاحـ ــات يف م ـخ ـت ـل ــف امل ـ ـج ـ ــاالت ال ـع ـس ـك ــري ــة
وال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة وال ـت ـن ـمــويــة ،ل ـت ـتــوازى
م ـع ــرك ــة ال ـت ـح ــرر م ــع م ـع ــرك ــة الـ ـبـ ـن ــاء ..مـ ــؤكـ ــداً أن
إصاح مؤسسات الدولة وتطوير العمل املؤسيس
من خال الرؤية الوطنية والخطط املنبثقة منها،
ي ــأيت ع ــى رأس اه ـت ـمــامــات قــائــد ال ـث ــورة وال ـق ـيــادة
السياسية ،وحكومة اإلنقاذ الوطني ،ملا لذلك من
أهمية يف امتاك عوامل النهوض يف كل املجاالت.
وأختتم نائب وزير التخطيط والتنمية تصريحه
بـ ــرفـ ــع الـ ـتـ ـهـ ــاين لـ ـلـ ـقـ ـي ــادة ال ـ ـثـ ــوريـ ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة،
وللمرابطني من رجال الجيش واللجان الشعبية
يف مختلف الجبهات ،بمناسبة ذكرى ثورة الـ21
مــن سـبـتـمــر امل ـج ـيــدة ،وق ــرب ح ـلــول ذك ــرى املــولــد
النبوي الشريف عــى صاحبه وآلــه أفـضــل الصاة
وأتم التسليم.

ثورة أعادت
االعتبار
للشعب
اليمني

إسماعيل ابراهيم املحطوري

ث ـ ــورة  21س ـب ـت ـمــر امل ـج ـي ــدة ه ــي الـ ـث ــورة ال ـت ــي أع ــادت
االع ـ ـت ـ ـب ـ ــار ل ـل ـش ـع ــب ال ـي ـم ـن ــي وص ـ ــوب ـ ــت م ـ ـس ـ ــار ال ـ ـقـ ــرار
ال ـس ـيــايس ،وان ـت ـصــرت لـكــل الـتـضـحـيــات الـتــي بــذلــت يف
سبيل الـحــريــة والـسـيــادة واالسـتـقــال ،والـتـخـلــص من
الوصاية والتبعية لقوى االستكبار ،كما أنها أسقطت
املـشــاريــع االسـتـعـمــاريــة وجـســدت مـعــاين وقـيــم الحرية
وال ـكــرامــة وال ـعــزة لـشـعـبـنــا ،وال ـتــوجــه ال ـجــاد نـحــو بـنــاء
الدولة اليمنية الحديثة.
كما إن خطابات قائد الثورة وما تضمنته من موجهات
لبناء الوطن وتحقيق االكتفاء الذايت ،وما تشهده تلك
املوجهات من تفاعل عى املستوى الرسمي والشعبي،
ل ـخــري دل ـي ــل ع ــى أه ـم ـيــة ال ـث ــورة ال ـت ــي جـ ــاءت ك ـض ــرورة
لتحقيق تطلعات الشعب اليمني يف تحقيق النهضة
الـشــامـلــة يف مـخـتـلــف امل ـج ــاالت ،وتـعــزيــز دعــائــم األمــن
واالستقرار.
لقد استطاعت ثورة  21سبتمر تجاوز وإفشال كل
املخططات الرامية إىل النيل من اليمن وأمنه وسيادته
واستقاله ،ومناهضة قوى االرتزاق ،وإبطال الوصاية
اإلقليمية والدولية ،والكيد السيايس.
وواضح للجميع أن ما تعرض له الشعب اليمني من
عدوان وحصار منذ ما يقارب ثماين سنوات ،ما هو إال
نتاج ثــورة  21سبتمر التي حــررت اليمن مــن التبعية
للخارج.
وم ــا يـحـقـقــه أب ـط ــال ال ـج ـيــش وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة مــن
انتصارات يف مختلف الجبهات ،والصمود األسطوري
ل ـل ـش ـع ــب ال ـي ـم ـن ــي ،ل ـخ ــري دلـ ـيـ ــل ب ـ ــأن ش ـع ــب اإليـ ـمـ ــان
والحكمة شعب عظيم ال يقبل الخنوع والظلم ،فشق
طريقه بثورته املباركة وكله إيمان وثقة بحتمية النصر
املبني الذي وعده الله لعباده املؤمنني.

 21سبتمبر..
العزة
واالستقالل

الدكتور/
شاكر عيل الشايف

يف  21س ـب ـت ـمــر م ــن الـ ـع ــام 2014م وق ـ ــف ال ـي ـمــن
ع ــى أبـ ــواب مــرح ـلــة تــاري ـخ ـيــة ع ـنــوان ـهــا ال ـع ــزة وال ـحــريــة
واالس ـت ـق ــال ،ع ـهــد مـخـتـلــف ت ـمــامــاً مل ــا ك ــان س ــائ ــداَ مــن
التبعية والتدخل اإلقليمي والدويل يف الشأن اليمني،
والــذي وصل إىل درجــة إدارة اليمن عر سفراء أمريكا
وبــري ـطــان ـيــا وال ـس ـع ــودي ــة وغ ــريه ــم م ــن س ـف ــراء الـ ــدول
العشر.
وه ـ ـ ــذا مـ ــا يـ ــؤكـ ــد أن مـ ـجـ ــيء ث ـ ـ ــورة  21مـ ــن س ـب ـت ـمــر
ً
املـ ـجـ ـي ــدة ،لـ ــم ي ـك ــن تـ ــرفـ ــا بـ ــل ض ـ ـ ــرورة م ـل ـح ــة فــرض ـت ـهــا
مـعـطـيــات االم ـت ـه ــان وال ـخ ـن ــوع ،وال ـظ ــروف الـسـيــاسـيــة
واالقتصادية ،وحاالت الفوىض األمنية وزيادة النشاط
اإلرهــابــي بعمليات إرهابية مــروعــة ،وهــي الحالة التي
أرادت الـقــوى اإلقـلـيـمـيــة والــدولـيــة إدخ ــال الـيـمــن فيها
ليتسنى لتلك القوى االستمرار يف نهب ثروات اليمن،
وت ـمــريــر م ـش ــروع تـقـسـيــم ال ـي ـمــن إىل اقــال ـيــم ،وبــال ـتــايل
أضعاف اي دور لليمن يف املحيط اإلقليمي ،واضعافه
عسكرياً واقتصادياً ،ليصبح تابعاَ أليفاَ ومنفذاً مطيعاً
لتوجيهات املشروع الصهيوامرييك.
ويف ظ ــل ت ـلــك امل ـت ـغ ــريات ك ــان امل ـش ــروع ال ـق ــرآين ال ــذي
أطـلـقــه الشهيد الـقــائــد حـســني بــدر الــديــن الـحــويث ،هو
املخلص بما يحمله من مبادئ وموجهات تنشد العزة
ل ـل ـي ـمــن ولـ ــأمـ ــة ،وت ــوج ــب ع ــى ك ــل األح ـ ـ ــرار ال ـت ـصــدي
مل ـش ــاري ــع ال ـت ـف ــرق ــة واإلض ـ ـع ـ ــاف ال ـ ــذي ال يـ ـخ ــدم س ــوى
األعـ ـ ــداء ،وألن ه ــذا ال ـت ـحــرك ن ــاب ــع م ــن أص ــال ــة شـعـبـنــا
اليمني وإرثــه الديني وهويته اإليمانية الصادقة ،فقد
رأيـنــا ذلــك االلـتـفــاف الـشـعـبــي والــرسـمــي يف ث ــورة ال ــ21
مـن سبتمبـر حول قيادة الثورة الحكيمة ممثلة بالسيد
عبدامللك بن بدر الدين الحويث ،الذي نجح يف إدارة كل
مراحل الثورة ،وكذلك ما بعد انتصار الثورة ،من خال
دعــوة كل األطــراف واملكونات السياسية للمشاركة يف
بناء اليمن والتوقيع عى اتفاق السلم والشراكة ،الذي
ضمن املشاركة الواسعة لكل اليمنيني يف إدارة الدولة
والـتـصــدي ملـشــاريــع الـتـجــزئــة والـتـقـسـيــم ،وتـفـعـيــل دور
األجـهــزة األمنية والقضائية وكــل املــؤسـســات الخدمية
والتنموية.
ول ـكــن ال ـق ــوى اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة ال ـتــي تـحــدثـنــا عــن
تــدخــاتـهــا امل ـبــاشــرة يف ال ـشــأن الـيـمـنــي ،وال ـتــي اع ـتــادت
ج ـعــل ال ـي ـمــن ت ــاب ـع ــاً ل ـهــا أو ك ـمــا ق ــال ــوا ع ـنــه  ":حــديـقــة
خلفية" ،أدركــت أن اليمن بعد ثــورة  21سبتمر لم
ً
قابا بالوصاية والتبعية ،فجمعوا أمرهم بتحالف
يعد
عدايئ خبيث نتج عنه العدوان عى اليمن يف  26مارس
ً
2015م ،ظنا منهم انهم قادرون عى إعادة اليمن إىل
ما كانت عليه قبل الثورة ،واستخدموا يف عدوانهم كل
األسلحة املتطورة واملحظور استخدامها ،واستهدفوا
كــل يشء ،اإلن ـس ــان ،امل ـق ــدرات االق ـت ـصــاديــة ،األمــاكــن
ال ـخ ــدم ـي ــة ،امل ـ ـ ــزارع واألس ـ ـ ـ ــواق وال ـ ـطـ ــرقـ ــات ،املـ ـ ــدارس
واملستشفيات ..كل ذلك االستهداف والوحشية قابلها
شـعـبـنــا بــاملــزيــد مــن الـصـمــود وال ـث ـبــات واالل ـت ـفــاف حــول
ال ـق ـيــادة ال ـثــوريــة والـسـيــاسـيــة ،ودع ــم الـجـبـهــات بــاملــال
والرجال.
وها نحن يف العام الثامن من الصمود اليماين ،أكرث
ق ــوة وإرادة ل ـل ـمــي يف ت ـح ـق ـيــق ك ــام ــل أه ـ ــداف ال ـث ــورة
امل ـج ـي ــدة ،وام ـت ــاك ك ــل م ـق ــوم ــات ال ـن ـه ــوض والـتـنـمـيــة
يف مـخـتـلــف امل ـجــاالت الــزراع ـيــة والـعـلـمـيــة والـصـنــاعـيــة،
ل ـلــوصــول بــالـيـمــن إىل امل ـكــانــة وامل ـس ـتــوى ال ــذي يـضــاهــي
الدول الكرى املتقدمة.
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 21سبتمبر

قيادات عسكرية ميدانية وأمنية تؤكد لـ«

عسكرية 12

»:

ثورة شعبية زلزلت عروش املستكبرين
العميدالركن /حسني صرب

ثورة  21سبتمرب ..
انتصار اإلرادة

كونها عربت عن إرادة الشعب التحررية وانعتاق الوطن من مرارة الوصاية وخذالن الهيمنة
وظلم املحتل األجنبي فكان لها املكانة العظيمة لدى أبناء اليمن وحظيت بالتفاف الجماهري لم تشهده
املنطقة العربية يف ثوراتها التي أجهضها املحتل بشتى الوسائل والخطط االستعمارية وزرع أجندتها
االحتاللية بواسطة عمالئها وأياديها الخائنة..
الـ 21من سبتمرب ثورة تحررية شعبية أغاظت دول الهيمنة واالستكبار العاملي أمريكا وإسرائيل ودول
أوروبا ألنها جاءت خالصة تمثل إرادة اليمنيني ولم تدنسها أيادي الوصاية والتدخل الخارجي فقامت
الدنيا ولم تقعد لدى الغرب والشرق كون اليمن أعلن بثورته املباركة الخالص من التبعية واالرتهان
ملخططات قوى الظلم واالحتالل ولم تعد لهم بعد هذه الثورة أي يد تصول وتجول يف أرض االحرار..

> العميد الركن صالح محمد معيوف -قائد محور صعدة
قال:
>> الـ ـحـ ــادي والـ ـعـ ـش ــرون م ــن س ـب ـت ـمــرب ث ـ ــورة ال ـي ـم ــن الـشـعـبـيــة
ال ـت ـحــرريــة انـطـلـقــت يف وج ــه ال ـط ـغــاة وامل ـس ـت ـكــربيــن ،وق ـضــت عــى
م ـشــاريــع اإلرهـ ــاب اإلجــرام ـيــة ورمـ ــوزه وكـشـفــت ودك ــت أوكــارهــم
مـمــن كــانــوا يـعـيـثــون يف األرض الـفـســاد يـهـلـكــون ال ـحــرث والـنـســل
عن طريق نشر الفوىض واالغتياالت والعبوات الناسفة ،وتفجري
املساجد وزعزعة األمن واالستقرار وإقالق السكينة العامة للوطن
وأبناء الشعب اليمني وأصبحت الحالة االمنية قبل قيام الثورة
ً
مقلقة والوطن يعيش حالة رعب ،فالكل مستهدف والكارثة أن
كثرياً من الرموز السياسية والقادة العسكريني واألمنيني الذين
كــانــوا يـسـيـطــرون عــى الــدولــة آن ــذاك هــم مــن يـمــولــون ويــدعـمــون
هــذه الجماعات اإلرهــابـيــة ،فقد وصــل بها الحد إىل الهجوم عى
املعسكرات واملنشآت الحكومية ،وماحصل من هجوم عى وزارة
الدفاع ومستشفى العريض سابقاً إال دليل عى رعايتهم لإلرهاب.
الـشـعــب الـيـمـنــي ال ـيــوم يـشــاهــد ويـتــابــع أي ــن يـتــواجــد اإلرهــابـيــون
وح ــال ــة ال ـف ــوىض واالغ ـت ـي ــاالت ال ـتــي تـشـهــدهــا امل ـحــاف ـظــات الـيـمـنـيــة
الجنوبية املحتلة ماهي إال دليل واضح عن رعاة اإلرهاب الحقيقيني
وم ــن يـمــولــه حـيــث بــاتــت تـنـتـشــر وبـشـكــل عـلـنــي وب ــدع ــم سـعــودي
وإمارايت والكثري من اإلرهابيني منخرطني تحت ما يسمى بالشرعية
وهــذا هو الوجه الحقيقي للعدوان ومــن يــدور يف فلكه ,فالنظام
الـسـعــودي هــو الــراعــي األكــرب ،واملـمــول األكــرب لــإلرهــاب ،والــداعــم
الذي كان يقف ويدعم رموزه يف السابق ويف الوقت الالحق.
لـقــد قــامــت ث ــورة 21سـبـتـمــرب لـتـصــويــب وتـصـحـيــح مـســار الـثــورة
األم 26سـبـتـمــرب و14أكـتــوبــر والــدخــول يف حقبة زاخــرة بالعطاء
والرقي والتقدم ألبناء الشعب وهو األمر الذي أثار حفيظة اململكة
وح ـش ــدت ل ـع ــدوان غــاشــم هـمـجــي ل ـتــدمــري ال ـي ـمــن وال ـق ـض ــاء عــى
مشروعه التحرري االستقاليل ,وها نحن اليوم نجدد عهدنا ووالءنا
لقيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية بأننا ماضون نحو تحقيق
ونصرة هذا املشروع اليمني الخالص مهما كانت التضحيات.
> العميد صالح الحاوري -قائد اللواء  203مشاة قال:
>> ل ـقــد مـثـلــت ث ــورة الـ ــ 21م ــن سـبـتـمــرب نـقـطــة ان ـط ــالق تـمـســك
ب ـه ــا أحـ ـ ــرار ال ـي ـم ــن ال ــرافـ ـض ــني ل ـك ــل أشـ ـكـ ــال ال ـه ـي ـم ـن ــة وال ـت ـس ـل ــط
وال ـت ــدخ ــل امل ـب ــاش ــر يف ح ــري ــة ال ـش ـعــب وق ـ ــراره ال ـس ـي ــادي م ــن قـبــل
القوى االستعمارية الدولية أو عمالئها يف الداخل والخارج وكان
ال ـعــدوان عــى بــالدنــا بـمـثــابــة إزاح ــة الـسـتــار وكـشــف الـحـقــائــق الـتــي
كانت غائبة عن البعض فمجرد معرفتهم بامتالك الشعب اليمني
حريته واستقالل قراره السيادي وبقيادة وطنية ثورية وسياسية
وعسكرية لــم ترتهن المــالءات وشــروط دول االستكبار ولــم تكن
يــومــاً عميلة تنفذ أجـنــدات ومخططات خارجية ولــم تــرضــخ يوماً
إلغراءات األموال واملكاسب حتى حاكت مؤامرة العدوان والغزو
وجلب املرتزقة واملأجورين يف أصقاع األرض الحتالل اليمن والنيل
من إرادة أبنائه الشرفاء األحرار.
لقد وقفت قيادة القوات املسلحة ومقاتلوها األشاوس مواقف
مشرفة منذ انـطــالق شــرارة ثــورة 21سبتمرب الـتـحــرريــة يف الدعم
وامل ـســانــدة وامل ـشــاركــة الـفــاعـلــة حـتــى ان ـت ـصــرت أهــداف ـهــا ومـبــادئـهــا
وتحققت غاياتها ومنذ بدء العدوان السعودي اإلمارايت األيادي
املنفذة ألجندات دول االستكبار العاملي أمريكا وإسرائيل عى بالدنا
تقدم أبطال الجيش إىل الخطوط األمامية طوعاً وكمهام وطنية
نــابـعــة مــن إيـمــانـهــم الـقــوي بــأحـقـيــة تــأديـتـهــم لــواجـبــاتـهــم املـقــدســة
امللقاة عــى عاتقهم وسـطــروا أروع املــالحــم البطولية والتضحيات
الجسيمة بأرواحهم وأنفسهم ودمائهم الغالية يف سبيل التصدي
ل ـل ـعــدوان وال ــدف ــاع ع ــن األرض وال ـع ــرض واإلن ـس ــان الـيـمـنــي الـتــي
سـفـكــت دمـ ــاؤه دون وج ــه ح ــق ،والزال األب ـط ــال ي ـقــدمــون الـعــرب
والــدروس الدينية والوطنية يف ميادين الـنــزال وجبهات املواجهة
لـكـســر كــربيــاء الـغــزاة وتـطـهــري األرض الـيـمـنـيــة إىل جــانــب أخــوانـهــم
املجاهدين جنباً إىل جنب ويف خندق واحد تختلط دماؤهم الزكية
الطاهرة وتتعانق أرواحهم يف سماء الوطن.
> العميد خالد حسني الهمداين -قائد ال�ل��واء الثاين مشاة
بحري قال:
>> نحتفل اليوم بأفراح ومباهج الذكرى الثامنة النتصار إرادة
الـيـمـنـيــني األحـ ــرار يف 21سـبـتـمــرب امل ـج ـيــدة وال ـتــي ك ــان لـهــا وجـهـهــا
وض ـيــاؤهــا الـحــق ونــورهــا امل ـشــرق عــى أب ـنــاء الـيـمــن واتـجـهــت كــافــة
فئات وشرائح املجتمع ومشاربه السياسية لتأييدها والوقوف اىل
جــانــب ثــوارهــا وقـيــادتـهــا كونها حملت مشاعل الـحــريــة واالنـعـتــاق
من الظلم والجور والهيمنة الخارجية والداخلية فكان لها وقعها
وصداها عى مستوى العالم وأحست الدول املهيمنة وأذنابها بأن
اليمنيني استنشقوا صعداء الحرية وانفردوا بقرارهم الذي كان
قابعاً تحت هيمنتهم وتسلطهم وصار الشعب هو املعني بتدبري
وتسيري أموره وشؤونه دون العودة اىل التبعية التي زرعتها أنظمة
االستكبار واالستبداد العاملي ،وبعيداً عن طاولة البيت األبيض وتل
أبيب والــريــاض وأبــوظـبــي وهــو األمــر الــذي أزعـجـهــم ،فــاعــدوا عدة

ومع هذه اإلرادة الصلبة لقيادة الثورة ممثلة بالسيد املجاهد العلم عبدامللك بن بدرالدين الحويث-
يحفظه الله -والثقة اإليمانية بالله ونصره املؤزر لعباده املخلصني الثابتني املجاهدين من شعب
اإليمان والحكمة الذين أعلنوا موقفهم الثابت القوي خلف قيادتهم فتحققت االنتصارات تلو األخرى
يف كافة الصعد فمن انتصار الثورة اىل انتصار املواجهة مع قوى العدوان والحصار واالحتالل..
وبذكرى الثورة التحررية السبتمربية الثامنة النتصارها كان لصحيفة "26سبتمرب" تواصالتها امليدانية
مع قادة عسكريني وميدانيني وأمنيني نقلت من خاللها انطباعاتهم وأفراحهم بهذه املناسبة الوطنية
الخالدة كانت البداية مع:
لقاءات :نبيل السياغي  -أحمد طامش

العميد معيوف 21 :سبتمبر انطالقة حتررية في وجه الطغاة

العميد احل ��اوري :ال�ق��وات املسلحة مبواقفها امل�ش��رف��ة آزرت
وجسدت أسمى معاني الوطنية
الثورة ّ

العميد الهمداني :الثورة حملت مشاعل احلرية واالنعتاق
من الوصاية والهيمنة اخلارجية
العميد احلمزي :شكلت الثورة حتو ًال مهم ًا في مصير وإرادة الشعب
الـعـمـيــد ال ـنــزي ـلــي :ال ـث ــورة امل ـبــاركــة اسـتـنـهـضــت الـيـمـنـيــن
ملواجهة قوى االستكبار والعدوان
العميد الشامي :ثورة سبتمبر صنعها الشعب بإرادته وعبرت عن مصالح اجلميع

العميد حــريــش :ال ــ 21مــن سبتمبر مـشــروع وطني
جسد إرادة اليمنين
بامتياز ّ

الـحــرب والـعــدوان وحـشــدوا أسلحتهم بــراً وبـحــراً وجــواً ،وضخوا
األمــوال الهائلة ألخــذ شرعية دولـيــة يف قتل األبــريــاء مــن األطـفــال
والنساء اليمنيني وأعانهم العمالء والخونة واملأجورون يف تدمري
الوطن ،وتشريد أبنائه ونهب خرياته أمام العالم الذي وقف عاجزاً
وصامتاً ولم يحرك ساكناً.
فــال سبيل لليمنيني ســوى الــدفــاع عــن أنفسهم وأرضـهــم ،وهو
امل ـب ــدأ الـ ــذي ح ـم ـلــه أب ـط ــال ال ـج ـيــش وال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة وض ـحــوا
ً
رخيصة يف سبيل الدفاع عن عزة وكرامة ابناء الشعب
بدمائهم
وسيظلون حراساً أوفياء وأباة حتى يتحقق النصر أو نيل الشهادة.
> العميد الركن عبدالله محسن الحمزي -قائد اللواء 89
مشاه حماية رئاسية قال:
** ثورة 21سبتمرب اليوم الذي أخذت حيّزاً له يف تاريخ اليمن،
وتـشـكــل ت ـحـ ً
ـوال مـهـمــاً ملـصــري وإرادة الـشـعــب ول ـيــس ول ـيــد لحظته
السياسية بل هو نتيجة صراع طويل ممتد ضد مشاريع الهيمنة
ع ــى ال ـي ـمــن وال ــوص ــاي ــة وال ـح ــري ــة ب ــل وأع ـ ــادت االع ـت ـب ــار وال ـكــرامــة
للشعب اليمني.
لـقــد أتــت الـثــورة كـمـســار تصحيحي لـلـتـحــوالت الـتــي طـمــح إليها
ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي ون ـش ــد م ــن خــالل ـهــا ال ـح ــري ــة واالس ـت ـق ــالل وب ـنــاء
مستقبل أفضل تنعم فيه األجيال اليمنية املتعاقبة ,كما أنها أتت
لـتـسـقــط كــل مـشــاريــع الـهـيـمـنــة ،وتـســد األب ــواب الـتــي كــانــت تفتح

لتكريس الوصاية عــى الـقــرار اليمني ،وإلفـشــال مـشــروع تقسيم
اليمن إىل أقاليم متناحرة.
وجـ ــاء إعـ ــالن الـ ـع ــدوان يف  26مـ ــارس 2015م إلج ـه ــاض هــذا
امل ـش ــروع ال ـت ـح ــرري وب ـمــا أن وكـ ــالء الـهـيـمـنــة ال ـخــارج ـيــة ف ـش ـلــوا يف
اليمن كان البد للسعودية واإلمارات ومن ورائها الواليات املتحدة
وإسرائيل أن يظهرا يف الواجهة مباشرة يف الحرب ،لحسم حرب
الـهـيـمـنــة ،ولـيـضـيـفــا هــزيـمــة مُ ــرة عــى هــزائـمـهــم الـتــي راكـمـهــا ثـبــات
وعــزيـمــة أبـنــاء الـشـعــب الـيـمـنــي الـحــر الـصــامــد واىل جــانـبـهــم أبـطــال
الجيش واللجان الشعبية الذين نكلوا باملعتدين والغزاة عى مدى
ثمانية أعوام من عدوانهم ..نحن اليوم مع سائر مكونات الشعب
اليمني قيادة وحكومة ومواطنني نحتفي بالذكرى الثامنة لثورة
الحادي والعشرين من سبتمرب التي نعتربها واقعا وحافزاً للتصدي
للمؤامرات الرامية إلعادة اليمن تحت هيمنة قوى االستكبار العاملي
ومن يدور يف فلكهم من العمالء والخونة واملرتزقة وسنحرص بكل
ُ
ما أوتينا من عزيمة وإصرار وقوة للحفاظ عى مبادئ الثورة اليمنية
 21و26سبتمرب و14أكتوبر وسنظل الدرع الواقي والحصن املنيع
الذي تتحطم عى صخرة وعي أبناء الشعب وبأس جيشه ولجانه
الشعبية كل املخططات والتآمرات الخارجية.
> العميد محمد أحمد النزييل – قائد لواء النقل الثقيل قال:
>> ث ــورة الـ ــ 21مــن سـبـتـمــرب ال ـث ــورة ال ـتــي اسـتـنـهـضــت الـيـمـنـيــني

ملــواج ـهــة ق ــوى االسـتـكـبــار ال ـعــاملــي الـصـهـيــوأمــريــي وعـمــالئـهــم مــن
الـنـظــامــني ال ـس ـع ــوإم ــارايت ..فـعـنــدمــا انـتـصــر الـيـمـنـيــون لـكــرامـتـهــم
وسـيــادة بـلــدهــم بــل ولقضيتهم األم وهــي الـقــدس وهــم يــرفـعــون
شعار املوت ألمريكا املوت إلسرائيل ،وهنا دق الصهاينة نواقيس
الخطر وتحركوا هــم ومرتزقتهم إلخمادها بــالـعــدوان عــى اليمن
ف ـ ــزاد اش ـت ـع ــال ل ـه ـي ـب ـهــا وامـ ـت ــد ل ـي ـس ـقــط أق ـن ـع ــة ص ـه ــاي ـن ــة ال ـع ــرب
وعروشهم..
فلوال هــذه الـثــورة لكان حالنا مثل هــذه الــدويــالت التي سارعت
للتطبيع مع إسرائيل وإقامة العالقات مع اليهود ألن ضغوطاتهم
يف ال ـس ـي ــاق ك ــان ــت تـ ــأيت ث ـم ــاره ــا ع ـن ــدم ــا كـ ــان ال ـح ـك ــم ب ـي ــد ال ـخــونــة
والعمالء..
ب ـثــورة ال ــ21م ــن سـبـتـمــرب وت ـحــت ق ـيــادة حـكـيـمــة مـمـثـلــة بــالـسـيــد
عبدامللك بدر الدين الحويث -حفظه الله -تحطمت آمال وطموحات
قــوى ال ـغــزو واالح ـتــالل الـصـهـيــوأمــريــي وأدوات ـه ــم الـسـعــوإمــارايت
ومــرتــزقـتـهــم ..وقــد كـشـفــت إن كــل مـشــاكــل الـيـمــن والـيـمـنـيــني هي
ال ـتــدخــالت الـخــارجـيــة ،ول ـهــذا كــانــت ث ــورة ال ــ 21مــن سـبـتـمــرب هي
الثورة الحقيقية والخروج الفعيل لالنتصار إلرادة الشعب اليمني
يف الحرية واالستقالل ..ثورة األحرار والشرفاء يف وجه العبودية
واملستعبدين وهــي الـثــورة العادلة يف وجــه الظلم والظاملني خرج
ً
ً
ً
وكرامة..
وعزة
حرية
فيها املستضعفون ليقولوا لهم كفى فأثمرت
> ال �ع �م �ي��د أح �م��د ع �ب��دال �ل��ه ال �ش ��ام ��ي -م �س �ت �ش��ار م��دي��ر دائ ��رة
اإلمداد والتموين قال:
>> نحتفل اليوم بثورتنا ثورة الـ 21من سبتمرب بعامها الثامن
ونحن منتصرون عــى الـغــزاة واملحتلني ومرتزقتهم ،وقــد جعلنا
من هذا العدوان الظالم عى اليمن وشعبه أضحوكة أمام العالم
بفضل الله سبحانه وتعاىل ..فهذه الثورة صنعها الشعب بإرادته
وع ــربت عــن مـصــالــح الـجـمـيــع وم ــدت يــدهــا لـلـجـمـيــع ..وع ــربت عن
طـمــوحــاتــه واس ـت ـعــادة حـقــه يف ال ـقــرار وحـقــه يف الـحــريــة وحـقــه يف
الكرامة.
قبل ثورة الـ 21من سبتمرب كانت السفارة األمريكية تحكم اليمن
سياسياً فدمرت القدرات العسكرية للجيش اليمني عرب عمالئها
الخونة وسعت بالتعاون مع بريطانيا والسعودية واإلمــارات إىل
استغالل الجغرافيا اليمنية لبناء قواعد عسكرية بما يمكنها من
الهيمنة العسكرية بشكل أكــرب يف الـشــرق األوســط فـجــاءت ثــورة
الـ ــ 21مــن سـبـتـمــرب أع ـظــم ث ــورة يف ال ـتــاريــخ ال ـحــديــث ث ــورة الــوعــي
والتحرير واالستقالل محطمة كل تلك املخططات االستعمارية
الـصـهـيــوأمــريـكـيــة يف الـيـمــن ومــا الــرؤيــة الــوطـنـيــة إال ثـمــرة مــن ثـمــار
ث ــورة الـ ــ 21مــن سـبـتـمــرب ث ــورة الـحــريــة واالس ـت ـقــالل الـتــي ال وجــود
فـيـهــا لــأجـنـبــي ،وال حـضــور فـيـهــا لـلـمـنـظـمــات وال تحكمها وصــايــة
وال امالءات.
ولوال هذه الثورة لكانت القاعدة وداعش تعبث يف كل محافظات
الجمهورية اليمنية ولكان أنذل وأرذل قادة وجنود دول تحالف
العدوان هم من يتحكمون اليوم يف أمننا وجيشنا ،ولكان سفراء
الدول املتصهينة هي من ترسم توجهاتنا وسياستنا.
فستبقى ثــورة  21سبتمرب مـسـتـمــرة حـتــى تـحــريــر كــل شــرب من
أرض الوطن ويستقل اليمن بقراره السيادي وعى قوى العدوان
ان ت ــدرك ان الـشـعــب الـيـمـنــي ل ــن ي ـت ـنــازل ع ــن حـقــوقــه مـهـمــا كــان
الـثـمــن ،الـنـصــر لـلـيـمــن والـيـمـنـيــني وال ـخــزي وال ـعــار لـتـحــالــف الـشــر
الشيطاين ومرتزقته.
> العميد خالد حريش  -مساعد مدير عام القيادة والسيطرة
بوزارة الداخلية قال:
>> ثورة الـ 21من سبتمرب مشروع تحرري وطني بامتياز جسد
اإلرادة الشعبية ألبناء اليمن يف التحرر من التسلط الخارجي عى
قراراته السيادية ورفضهم القاطع لكل أشكال الوصاية والهيمنة
االحتاللية التي خططت لها دول الظلم واالستكبار العاملي التي
تحيك املؤامرات ضد األمة العربية واإلسالمية ُ
وتدار من واشنطن
وتل أبيب وينفذها العمالء من الحكام واألمراء وامللوك العرب،
ومن يدور يف فلكهم من الخونة واملرتزقة عبدة الــدوالر والدرهم
الــذيــن بــاعــوا أنـفـسـهــم وارت ـم ــوا يف أح ـضــان ق ــوى ال ـع ــدوان الــذيــن
حاولوا إجهاض الثورة يف مهدها..
لقد كــان ألبـطــال الـقــوات املسلحة واألمــن مــن الـقــادة والضباط
والـصــف والـجـنــود الـيــد الـطــوىل يف دعــم وم ــؤازرة وتــأيـيــد ال ـثــورة يف
هبتها األوىل وقدموا تضحيات جسيمة يف سبيل االنتصار للثورة
الـتـحــرريــة وكــانــوا يف مـقــدمــة الـصـفــوف األوىل املــدافـعــني عــن ابـنــاء
شعبهم حتى انتصرت اإلرادة الشعبية وتحققت ثورة 21سبتمرب،
وه ــا نـحــن ال ـيــوم نـعـيــش فــرحــة ذك ــراه ــا الـثــامـنــة ووط ـن ـنــا وشـعـبـنــا
يـعـيــش مــآيس ال ـعــدوان األمــريــي الـصـهـيــوين الـسـعــودي اإلم ــارايت
غــري آبـهــني بـعــدوانـهــم وقــد الـتـحــق أب ـنــاء ال ـقــوات املـسـلـحــة واألمــن
بجبهات القتال طــوعــاً منذ أول استهداف آثــم لطائرات الـعــدوان
عى بالدنا وقدموا قوافل من الشهداء القادة والضباط واألفراد
وسالت الكثري من الدماء الزكية الطاهرة يف سبيل رفعة ومكانة
وشموخ اليمنيني األحرار.

ث ــورة الـ ـ  21سـبـتـمــرب ال ـت ـحــرريــة ه ــي ال ـث ــورة ال ـتــي أع ـلــن فـيـهــا
اليمنيون رفضهم للوصاية والتبعية ومطالبتهم بحقهم يف
الحياة والحرية واالستقالل.
لقد استند أبناء الشعب اليمني عى روح ثورة  21سبتمرب يف
مواجهة قوى العدوان ومرتزقته وعى رأسهم العدو الصهيو
أمريي والسعو إمارايت وصمدوا يف وجه هذا العدوان الرببري،
واستطاعوا وبعد فــرة وجـيــزة مــن الـعــدوان مــن قلب موازين
املــواجـهــة ،وبــأسـلـحــة حــربـيــة بـسـيـطــة ،ليكسر الـيـمـنـيــون بهذه
االسراتيجية إرادة الغزاة الذين يتسلحون بأحدث األسلحة
األمريكية والغربية واإلسرائيلية.
ثورة  21سبتمرب لم تأت من فراغ بل قامت استناداً إىل إرث
ً
ّ
املتأصل لدى اليمنيني ،ردا عى التدخالت األمريكية
الكرامة
وال ـس ـعــوديــة ،فـعـنــدمــا خ ــرج الـشـعــب الـيـمـنــي يف 21سـبـتـمــرب
بحثاً عن حقوقه املسلوبة وكرامته الوطنية ،لم يتورع حكام
التطبيع اإلسرائييل من العدوان عى اليمن باستخدام أحدث
الطائرات والصواريخ واألسلحة املحرمة دولـيــاً ،ضد األطفال
والشيوخ والنساء ،وتدمري البنية التحتية للشعب اليمني من
اجل إخضاعه وإجهاض أهداف ثورة  21سبتمرب املجيدة .
لهذا فالحرب والعدوان عى اليمن ،ومحاولة تمزيقه هو
ه ــدف ق ــوى ال ـع ــدوان مــن أج ــل اس ـت ـمــرارهــم بــالـتـحـكــم بــالـقــرار
السيادي لليمن ونهب ثــرواتــه ،ولذلك يمكن القول بكل ثقة
أن ثورة  21سبتمرب جاءت كضرورة حتمية ليس إلنقاذ اليمن
مــن الــوصــايــة والـتـبـعـيــة ،بــل أيـضــاً إلنـقــاذ الـعــرب والـعــالــم من
املخططات الصهيو أمريكية.
نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورة الـ 21من سبتمرب ،وال
ً
مستمرة ألن أهدافها لم تتحقق بعد ،لذلك عى اليمنيني
زالت
أن ي ـظ ـلــوا مـتـمـسـكــني ب ـهــا بــاع ـت ـبــارهــا ن ــرباس ــاً م ـش ـعــاً لـلـنـضــال
الــوطـنــي  ،وهــي قــدرهــم الــوحـيــد ألن الـغــزاة الزال ــوا متمسكني
بــوهــم السيطرة عــى اليمن والـقــدرة عــى تكبيله أســرياً خدمة
لقضاياهم وارتباطاتهم الخارجية املجرمة ،لهذا كله البــد أن
تبقى الثورة ،والبد أن تستمر ،وهو أمر محتوم .
يف األخري أقول رغم استمرار العدوان والحصار استطعنا أن
نرسم طريق املستقبل بربنامج (الرؤية الوطنية) الذي يشكل
الدليل النظري لتأسيس الــدولــة املدنية الحديثة ،واستطعنا
من إعــادة بناء وتطوير القوات املسلحة بعد أن طالتها أيادي
الـخــونــة الـعـمــالء بـهـيـكـلـتـهــا وب ــإش ــراف أمــريــي ،وم ــا الـعــروض
العسكرية التي نفذتها قواتنا املسلحة عى مستوى الوحدات
واملناطق العسكرية إال دليل وخري شاهد عى استعادة قواتنا
املسلحة ملكانتها ومهامها يف الــدفــاع عــن حياض هــذا الوطن،
وبكافة األسلحة ،وبهذه القوة العسكرية أصبح اليمن رقماً
صعباً يف املنطقة وتحول من موقف الدفاع إىل الهجوم بفضل
الله سبحانه وتعاىل ،وحكمة قائد الثورة السيد عبدامللك بن
بدر الدين الحويث.
قائد لواء  314مدرع حماية رئاسية

العميد /محمد مفتاح األبرقي

21سبتمرب..
املرشوع الوطين التحرري

يعيش وطننا قيادة وحكومة وشعباً وقوات مسلحة مناسبة
وطنية عظيمة بعظمة أبناء اليمن يف إيمانهم وحكمتهم التي
شهد لها التاريخ يف أنصع صفحاته وسطرها بأحرف من نور
يف سفر النضال والكفاح وشهد لهم القرآن الكريم والرسول
األعـظــم ،مناسبة الــذكــرى الثامنة للثورة الشعبية التحررية
الــ 21مــن سبتمرب التي مثلت حُ لماً لطاملا راود أبـنــاء الشعب
ومـطـلـبــاً لـطــاملــا ن ـشــده األحـ ــرار والق ــت تــأي ـيــداً شـعـبـيــاً والـتـفــافــاً
ج ـمــاهــرييــاً مـنـقـطــع ال ـن ـظــري حـيـنـهــا ه ــب أب ـن ــاء ال ـي ـمــن ملــؤازرت ـهــا
ودعـمـهــا والــوقــوف إىل جانبها وإىل جــانــب ثــوارهــا ومناضليها
وأحرارها وكان ألبناء املؤسسة الدفاعية واألمنية صولة وجولة
وت ـقــدمــوا ص ـفــوف ال ـث ــورة ق ــادة وض ـبــاطــاً وص ــف وج ـنــود حـتــى
تحققت أهدافها وانتصرت اإلرادة الشعبية املطالبة بالحرية
واالستقالل واالنعتاق من التبعية والوصاية الداخلية ملراكز
النفوذ القبلية والعسكرية والدينية ،وكذا الوصاية الخارجية
التي فرضت تدخالتها يف شؤون اليمن.
لقد أراد األعداء إجهاض هذا املشروع الوطني التحرري،
وسعوا جاهدين من خالل عمالئهم يف املنطقة للنيل من
إرادة الـشـعــب الـيـمـنــي ال ـحــر وش ـنــوا عــدوان ـهــم اإلجــرامــي
ودمـ ـ ــروا مـ ـق ــدرات ال ـش ـعــب وم ـصــال ـحــه ال ـخــدم ـيــة وب ـنــاه
الـتـحـتـيــة وق ـتــل أبـنــائــه وأط ـفــالــه ونـســائــه األب ــري ــاء وسـفــك
دم ــائـ ـه ــم عـ ــى مـ ـ ــرأى وم ـس ـم ــع مـ ــن الـ ـع ــال ــم وم ـن ـظ ـمــاتــه
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 ـمــالؤه ـمــا امل ــرت ــزق ــة امل ـن ـت ـف ـعــون ب ــاألم ــوال املــدن ـســة عــى
حـســاب دم ــاء األب ــري ــاء ..والزال أبـطــال الـجـيــش والـلـجــان
الشعبية عى طليعة املدافعني عن أهداف ومبادئ ثورة
الــ 21من سبتمرب ..مقدمني أرواحهم رخيصة يف سبيل
نيل الحرية والكرامة واالستقالل.

تهنئة

26sept26@gmail.com

www.26sep.net

 26september.net  26september.net

 صفحة24 | 2276 م | العدد2022  سبتمرب19 | هـ1444  صفر23 : االثنني

13

14 تهان

26sept26@gmail.com

www.26sep.net

 26september.net  26september.net

 صفحة24 | 2276 م | العدد2022  سبتمرب19 | هـ1444  صفر23 : االثنني

26sept26@gmail.com

www.26sep.net

 26september.net  26september.net

 صفحة24 | 2276 م | العدد2022  سبتمرب19 | هـ1444  صفر23 : االثنني

 تهان15

16

26sept26@gmail.com

www.26sep.net

 26september.net  26september.net

 صفحة24 | 2276 م | العدد2022  سبتمرب19 | هـ1444  صفر23 : االثنني

تهان
ٍ

تهان
ٍ

26sept26@gmail.com

www.26sep.net

 26september.net  26september.net

 صفحة24 | 2276 م | العدد2022  سبتمرب19 | هـ1444  صفر23 : االثنني

17

تهان
ٍ

26sept26@gmail.com

www.26sep.net

 26september.net  26september.net

 صفحة24 | 2276 م | العدد2022  سبتمرب19 | هـ1444  صفر23 : االثنني

18

كتابات

 26september.net  26september.net

www.26sep.net

26sept26@gmail.com

االثنني  23 :صفر 1444هـ |  19سبتمرب 2022م | العدد  24 | 2276صفحة

محافظ إب لـ 26سبتمرب :

بعد ثمانية أعوام على ميالدها

أنشطة وفعاليات متعددة احتفاء بأعياد الثورة واملولد النبوي
أوضح محافظ إب اللواء عبدالواحد صالح ان هناك برامج وانشطة
متعددة ستشهدها املحافظة احتفاء بأعياد الثورة اليمنية 21سبتمرب
و26سبتمرب و 14اكتوبر واملولد النبوي الشريف ملشاركة ابناء شعبنا هذه
املناسبات الوطنية والدينية ومنها املولد النبوي الشريف التي يستقبلها
أبناء شعبنا بكل حب وشوق لتجديد العهد والوالء لله ورسوله وأعالم
الهدى عليهم السالم  ،والتأكيد بالسري عىل النهج املحمدي القويم.
واعترب املحافظ صالح يف تصريح لـ"26سبتمرب" أن االحتفال بمولد خري
الربية هو احتفاء بحب النبي محمد صىل الله عليه وآله وسلم ،وحافز
مهما لتجديد التمسك بتعاليمه ورسالته السماوية وتجسيد مكانته يف
النفوس واستلهام الدروس من شخصيته القيادية والجهادية ..ونحن
يف محافظة إب نحرص دائما عىل أن تكون هذه املناسبة العظيمة يف كل
عام متميزة عن سابقاتها ،بما يليق بعظمتها ومكانة الرسول اﻷعظم
يف قلوب ونفوس اليمنيني.
وتنفيذا لتوجيهات قائد الـثــورة -حفظه الله -بهذا الشأن ،حرصنا

عىل أن يكون برنامج الفعاليات واالنشطة االحتفائية باملولد النبوي هذا
العام حافال بالفعاليات واالنشطة املتنوعة والتي يغلب عليها الطابع
الفرائحي ،كما حرصنا عىل توسيع برنامج الفعاليات ليشمل كآفة قرى
وعزل املديريات ومختلف القطاعات واملؤسسات الحكومية واﻷهلية،
وبما يجسد الهوية اإليمانية للشعب اليمني ،وارتباطه الوثيق بخاتم
االنبياء واملرسلني.
ح ـيــث تـضـمــن ال ــربن ــام ــج ال ـك ـثــري م ــن ال ـف ـعــال ـيــات امل ـت ـنــوعــة كــال ـنــدوات
والـلـقــاءات واملـحــاضــرات واﻷمـسـيــات والـصـبــاحـيــات اﻷدبـيــة والـشـعــريــة
واملهرجانات الفنية والخطابية واﻷنشطة الثقافية والفنية والشبابية
والرياضية وغريها من الفعاليات الفرائحية التي تــربز القيمة الدينية
واإلنسانية واﻷخالقية إلحياء هذه املناسبة العظيمة.
وانتهز هذه الفرصة ﻷدعو كآفة أبناء الشعب اليمني عموما وأبناء
محافظة إب عىل وجــه الخصوص اىل واالستجابة املطلقة لتوجيهات
الله عز وجل بنصرة الرسول وتعزيزه وتوقريه واتباع هديه من خالل

عـ ـنـ ــدمـ ــا نـ ـنـ ـظ ــر إىل م ـ ــا ح ـق ـق ـت ــه
ثـ ــورة ال ـ ــ ٢١م ــن س ـب ـت ـمــرب امل ـج ـيــدة
مــن مـكــاســب عـظـيـمــة وإن ـجــازات
هامة ،نجد أن هذه الثورة تعد
أعـ ـظ ــم ال ـ ـث ـ ــورات ال ـي ـم ـن ـي ــة عــىل
اإلط ـ ـ ــالق ،ح ـي ــث إنـ ـه ــا صـنـعــت
ف ـج ــر ال ـي ـم ــن املـ ـشـ ــرق ب ــال ـح ــري ــة
الحقيقية والتحرر من التبعية
والـهـيـمـنــة والــوصــايــة الـخــارجـيــة
واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـ ـق ـ ــرار ال ــوطـ ـن ــي..
وب ـه ــذا امل ـس ــار الـ ـث ــوري الـعـظـيــم
ال ـ ــذي اخ ـت ـط ـت ــه ث ـ ــورة الـ ـ ــ 21مــن
س ـب ـت ـمــرب امل ـب ــارك ــة ارتـ ـس ــم واق ــع
ج ــدي ــد أبـ ــرز ع ـنــاوي ـنــه الـعــريـضــة
الشيخ ماجد النصريي
ه ــي ال ـع ــزة وال ـك ــرام ــة وال ـح ــري ــة
وال ـس ـي ــادة واالس ـت ـق ــالل والـبـنــاء
والـتـنـمـيــة املـسـتــدامــة والـنـهــوض الـحـضــاري الـشــامــل ..ول ــذا فــان هــذه الـثــورة
املـجـيــدة واملـبــاركــة ،تـعــد أهــم وأعـظــم ال ـثــورات الـيـمـنـيــة ،بـمـســارهــا الـتـحــرري
والتنموي وبما تميزت به من عطاء وطني وشعبي مثمر ومتعاظم بانتصاراته
الحاسمة وإنجازاته امللموسة بمشاريع البناء والتنمية يف مختلف املجاالت،
كما أن حدثها الـثــوري العظيم أعــاد لشعبنا اليمني الـحــر الـعــزيــز اعـتـبــاره،
ولوطننا الحبيب مكانته املشرفة بني البلدان واﻷمم ..وعندما نحتفي بهذه
املناسبة الوطنية املجيدة ،فإننا نحتفي بما حققه مسارها الثوري ومنجزها
التحرري الذي قىض وإىل غري رجعة عىل واقع التبعية واالرتهان والوصاية
الـخــارجـيــة الـتــي فــرضــت عــىل وطـنـنــا وشـعـبـنــا طـيـلــة عـقــود عــديــدة وسـنــوات
مديدة ،حتى شع فجر هذه الثورة املباركة بنوره الوضاء عزاً
ً
ً
وكرامة
وحرية
وإباء ،وازاح بوهجه املتوقد عتمة االستعباد واالستعداد والظلم والفساد
ونهب الــروة واالستئثار بالسلطة وغريها من املفاسد واملمارسات العبثية
الهدامة ..فتحقق العدالة والحرية واﻷمن واالستقرار والشراكة الحقيقية
يف إدارة ش ــؤون الـبـلــد ،وه ــو مــا تـمـثــل بــاتـفــاق الـسـلــم وال ـشــراكــة الــوطـنـيــة..
لكن اعــداء الــوطــن حــاولــوا وسـعــوا بكل جهد إلجـهــاض هــذه الـثــورة املجيدة
بطرق ووســائــل شتى وعندما لــم يفلحوا يف كــل محاوالتهم اليائسة قاموا
بشن حرب عدوانية كونية ظاملة غاشمة وحصار مطبق وخانق عىل وطننا
وشعبنا اليمني الحر اﻷبي ،لكنهم خابوا وفشلوا عن تحقيق اهدافهم يف
اجهاض ثورة شعبنا العظيم ،بل هزموا شر هزيمة وتكبدوا خسائر فادحة
وكـســرت شــوكـتـهــم وسـحـقــت جـمــوعـهــم عــىل صـخــرة صـمــود وثـبــات شعبنا
وابطال جيشنا الشجعان امليامني الذين سطروا أروع املالحم البطولية يف
التصدي لتحالف العدوان وحشود مرتزقته ،وصنعوا انتصارات حاسمة
يف كافة جبهات القتال واملــواجـهــة وميادين الجهاد والـفــداء والتضحية يف
سبيل الله ودفاعاً عن اﻷرض والعرض والدين.
ولذا يحق لنا أن نفتخر ونحتفي بهذه الثورة املباركة ،التي شكلت محطة
تـحــول مهمة يف تــاريــخ اليمن املـعــاصــر ،وستظل هــذه الـثــورة املـجـيــدة نقطة
مضيئة بصوابية رؤيتها ووحــدة هدفها وحكمة قيادتها والـتـفــاف الشعب
حولها لتحقيق أهدافها العظيمة والسامية ..وسنميض وطنا وشعبا يف مسار
ثــورتـنــا املـبــاركــة وتـحــت رايــة ولــواء قيادتها امللهمة والحكيمة ممثلة بالسيد
عبدامللك بدر الدين الحويث -يحفظه الله -نحو تحقيق املزيد من النجاحات
واالنـتـصــارات الـحــاسـمــة وتـحــريــر وتـطـهــري كــل شــرب وكــل ذرة رمــل مــن دنــس
ورجس املحتلني وصنع النصر الكامل والتمكني والفتح املبني.

ثورة  21سبتمرب يف أنصع صورها

املشاركة الفاعلة والحضور املشرف والحشد الكبري لكل الفعاليات التي
ستقام باملناسبة وخــاصــة الفعاليات املــركــزيــة بما يليق بمقام ومكانة
الرسول اﻷعظم ،وتوجيه رسالة قوية للعالم بتمسك اليمنيني بالنبي
الخاتم ،كخيار وحيد لالنتصار ملظلوميتهم واالقتصاص لدماء الشهداء
اﻷبرار ،ومواجهة الحرب الناعمة لدول العدوان  ،وصوال اىل تحقيق
آمالهم وتطلعاتهم يف االستقالل والحرية والحياة الكريمة.
وقال اللواء صالح  " :يف الختام نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات
لقيادتنا الـثــوريــة الحكيمة ممثلة بسماحة السيد عبدامللك بدرالدين
ال ـحــويث (حـفـظــه ال ـلــه ) ،وال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة مـمـثـلــة بــرئـيــس املـجـلــس
السيايس اﻷعىل املشري الركن مهدي املشاط  ،واعضاء املجلس السيايس
اﻷعىل ،ورؤساء واعضاء مجالس النواب والوزراء والشوري واىل جميع
ابطالنا يف القوات املسلحة واﻷمن واللجان الشعبية وكآفة ابناء شعبنا
الـيـمـنــي وأمـتـنــا الـعــربـيــة واالســالم ـيــة ب ـقــدوم ذك ــرى املــولــد الـنـبــوي عىل
صاحبه وآله افضل الصالة وأتم التسليم "

اللواء  /عبدالواحد صالح

ثورة عظيمة وقيادة حكيمة

21سبتمرب ..ثورة اليمن الكربى

الثورات العظيمة تعكس عظمة صناعها وأبطالها وقادتها
اﻷح ــرار ومــا يـتـمـيــزون بــه مــن عـقــول راجـحــة وبـصــائــر صــادحــة
ب ـنــور ال ـعــزة وال ـحــريــة وال ـكــرامــة وتـحـقـيــق ال ـعــدالــة والـسـيــادة
واالس ـت ـق ــالل وال ـق ــدرة ع ــىل تـغـيــري م ـجــرى ال ـتــاريــخ واالن ـت ـقــال
ب ــاﻷوط ــان وال ـش ـع ــوب إىل واقـ ــع ي ـس ــود ف ـيــه اﻷمـ ــن وال ــرخ ــاء
وتـنـعــم فـيــه املـجـتـمـعــات بــالـعـيــش ال ـه ــائن ال ـكــريــم ،دون ذل
أو هــوان ومــن غــري خـنــوع وخـضــوع لـجــربوت الظاملني وتسلط
الـطـغــاة املـسـتـكــربيــن ..وه ــذا مــا يـنـطـبــق تـمــامــاً عــىل مــا حققته
ثورة ال 21من سبتمرب الخالدة بتحرير وطننا وشعبنا اليمني
من ربقة التبعية والوصاية الخارجية والهيمنة والغطرسة
الصهيونية واﻷمريكية ..وبسبب ذلك ّ
سخرت قوى الطغيان
واالسـتـكـبــار كــافــة إمكانياتها وحـشــدت حـشــودهــا وجحافلها
العسكرية وشنت عدوانها اإلجرامي الغاشم يف محاولة منها
للقضاء عىل ثورة ال  21من سبتمرب املجيدة ،ورغم كل ذلك
ظلت ثورة ال  21من سبتمرب ثورة صامدة وصادحة بالعطاء
والصمود اليمني املشرف والنضال الوطني املستمر واإلثبات
لحقيقة أن اليمن كانت ومــا تــزال وستبقى أبــد الدهر مقربة

األستاذ /بندر العسل #

لجحافل املحتلني والغزاة.
ولــن يـتــوقــف مـســار هــذه الـثــورة اليمانية العظيمة بعظمة

ثورة تصحيح املسار

اعـ ـت ــرب امل ـ ـشـ ــرف ال ـ ـعـ ــام يف م ـن ـط ـق ــة وراف
بمديرية جبلة محافظة إب الدكتور محمد
محسن الـقــادري إحياء ذكــرى املولد النبوي
ال ـشــريــف واالح ـت ـف ــال بــالـعـيــد ال ـثــامــن ل ـثــورة
 21سـبـتـمــرب ال ـخــالــدة ي ـعــد تـجـسـيــدا لـلــوعــي
بقيم الـنـضــال والــوعــي الـثــوري الــذي ينطلق
م ــن م ـب ــادئ امل ـس ــرية ال ـقــرآن ـيــة و ت ـعــزيــز قـيــم
التحرر واملبادئ الوطنية املعربة عن تطلعات
وإرادة ال ـي ـم ـن ـيــني و رفـ ــض ال ـخ ـن ــوع والـ ــذل
واالستسالم ..وقال يف تصريح لـ 26سبتمرب:
ثورة الـ 21من سبتمرب شكلت منعطفا كبريا
يف ال ـتــاريــخ الـيـمـنــي ملــا أحــدث ـتــه مــن تـغـيــريات
إيجابية شملت مختلف نواحي الحياة وانها
جاءت كضرورة وطنية لتصحيح مسار البالد
وأرست بنية سياسية لنظام انطلق من واقع
املجتمع اليمني وأولوياته واحتياجاته ..وقال:
"االحـ ـتـ ـف ــال ب ـم ــول ــد خ ــري ال ـب ـش ــري ــة ورس ـ ــول
االنسانية سيدنا محمد صىل الله عليه وآله
وسلم يعترب محطة لتجديد العهد بالسري
ع ــىل ال ـن ـه ــج امل ـح ـم ــدي وت ـج ـس ـي ــدا ل ــألخ ــالق
والقيم واملبادئ التي كان يتحرك بها رسول
الله عليه واله الصالة والسالم" ..مؤكدا بان
احـيــاء ذكــرى املــولــد النبوي الشريف مــن كل
ع ــام ه ـجــري يف الـ ـ  12م ــن ش ـهــر رب ـيــع اﻷول
هــو إرث اســالمــي الـتـصــق بـهــويـتـنــا االيـمــانـيــة
مـنــذ أن شــع ن ــور االسـ ــالم يف جــزيــرة الـعــرب

الدكتور /محمد القادري

ل ـي ـن ـت ـشــر اىل ك ــاف ــة أرجـ ـ ــاء امل ـع ـم ــورة والـ ــذي
كــان ﻷجــدادنــا اﻷنـصــار السبق يف االستجابة
املـطـلـقــة لـتــوجـيـهــات امل ــوىل سـبـحــانــه وتـعــاىل
بنصرة رسوله الكريم وتوقريه وإتباع نهجه
القويم ..وبني القادري أن اﻷمة ال يمكن لها
تجاوز ما أصيبت به من محن إال بالرجوع اىل
الله واالقـتــداء بسرية نبيه محمد صىل الله
عليه واله وسلم.
ودع ـ ــا ال ـج ـم ـيــع اىل امل ـش ــارك ــة ال ـفــاع ـلــة يف
احياء هذه املناسبة العظيمة وتعزيز االرتباط
بنبي الرحمة والتمسك بدعوته التي اخرجت
البشرية من الظلمات اىل النور.
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قيادتها وعظمة أهدافها ومــا حققته من منجزات عظيمة،
بل ستواصل مسارها وفعلها الثوري الوطني التحرري حتى
تـحـقـيــق الـنـصــر الـكــامــل وتـحــريــر وتـطـهــري كــل شــرب مــن أرايض
الـجـمـهــوريــة اليمنية مــن دنــس الـغــزاة واملـحـتـلــني ومرتزقتهم
اآلثمني.
واليوم تتعاظم أفراح شعبنا بثورته املباركة ،لتزامنها مع
قدوم أعظم وأجل وأشرف مناسبة وهي ذكرى املولد النبوي
الـشــريــف عــىل صــاحـبـهــا وآل ــه أفـضــل ال ـصــالة وأت ــم الـتـسـلـيــم،
وكــذا مــع مــا يـشـهــده وطـنـنــا الحبيب مــن احـتـفــاالت وعــروض
عسكرية مهيبة تجسد حجم القوة العظمى والبأس الشديد
والـتـطــور الـكـبــري ال ــذي تـحـقــق لـجـيـشـنــا الـعـظـيــم عــىل مـسـتــوى
اإلع ــداد والـتـسـلـيــح والـتـصـنـيــع الـحــربــي ..أع ــود هـنــا فــأقــول ان
هذه الثورة املجيدة مثلت اﻷساس ملا ننعم به من عزة وحرية
وكرامة ،وشكلت محطة التحول الكبري واالنطالق القوي نحو
إنجاز واقع التنمية والبناء والنهوض الحضاري الشامل.
 #مدير عام مكتب هيئة اﻷوقاف  -محافظة ٌب

 21سبتمرب ..حرية وتنمية وانتصار

ش ـك ـل ــت ثـ ـ ــورة ال ـ ـ ــ 21مـ ــن س ـب ـت ـمــرب امل ـج ـي ــدة مـحـطــة
ت ـحــول مـهـمــة يف ت ــاري ــخ ال ـي ـمــن امل ـعــاصــر ،ح ـيــث قىض
فـيـهــا الـيـمـنـيــون اﻷح ــرار عــىل عـهــود الـتـبـعـيــة والهيمنة
والــوصــايــة الخارجية ،ونقلت شعبنا العظيم وبلدنا
مــن وض ــع ك ــان فـيــه مـسـتـبــاحــاً مــن قـبــل اﻷع ـ ــداء ،إىل
وضــع جعل اليمن مــؤثــراً يف مجريات اﻷح ــداث وقــوة
ً
فضال عما حققته هذه الثورة
فاعلة باملنطقة والعالم..
املجيدة ،من تصحيح لألوضاع التي كانت تعاين منها
ب ــالدن ــا ج ــراء ال ـف ـســاد وال ـظ ـلــم واإلق ـص ــاء والـتـهـمـيــش
واالستئثار بــالــروة ..كما ان ثــورة الـحــادي والعشرين
م ــن س ـب ـت ـمــرب ك ــرس ــت م ـف ـهــوم ال ـش ــراك ــة الـحـقـيـقـيــة،
وانتصرت بالتحرك املسؤول والفاعل لكافة مكونات
الـشـعــب الـيـمـنــي ،رغــم تــآمــر االع ــداء عــىل هــذه الـثــورة
امل ـج ـيــدة ،لـكــن أب ـنــاء شـعـبـنــا اﻷحـ ــرار ال ـشــرفــاء تمكنوا
مــن ال ـخــروج مــن الــوصــايــة واالرت ـهــان وف ــرض إرادتـهــم
بحكمة الـقـيــادة الـثــوريــة الـشـجــاعــة واملـجــاهــدة ممثلة
بــال ـقــائــد ال ـع ـلــم امل ـج ــاه ــد ال ـس ـيــد ع ـبــدامل ـلــك ب ــدرال ــدي ــن
الحويث -يحفظه الله -وامليض قدما نحو صنع التطور
والنهوض والتنمية الشاملة بالرغم من كل التحديات
والصعوبات الناجمة عــن الـعــدوان والـحـصــار ..وتــأيت
هذه الذكرى الوطنية العظيمة يف عامنا هذا متزامنة
مع مناسبة دينية مباركة بل مع أعظم وأجل وأشرف
مناسبة عىل اإلطالق وهي ذكرى املولد النبوي الشريف
وبذلك تتعاظم أفراح شعبنا بهاتني املناسبتني وكذا بما
صنعه أبطال جيشنا ولجاننا الشعبية من انتصارات
حاسمة عىل قوى العدوان والشر وعصابات االرتزاق

العميد /عبدالرحمن الدمشقي #

والـعـمــالــة ،اىل جــانــب مــا شـهــدتــه قــواتـنــا املسلحة من
تـطــور كبري عــىل مستوى اإلع ــداد والـتــدريــب والتأهيل
وعىل مستوى التسليح والتصنيع الحربي الذي تجىل
بــوضــوح خ ــالل مـعــركــة الــدفــاع عــن الــوطــن والـشـعــب
وهو أيضاً ما يتجىل اليوم أيضاً من خالل االحتفاالت
وال ـع ــروض الـعـسـكــريــة املـهـيـبــة الـتــي تـنـفــذ يف مختلف
املناطق العسكرية والتي ان دلت عىل يشء فانما تدل
عــىل أن جيشنا العظيم أصـبــح الـيــوم أكــر قــوة وأكــرب
ت ـط ــوراً وس ـي ـكــون ع ــىل ال ـ ــدوام ب ــامل ــرص ــاد ل ـكــل اﻷعـ ــداء
واملعتدين ومنتصراً لليمن واليمنيني اﻷحرار.

 #نائب مدير دائرة الخدمات الطبية

بعد غد اﻷربعاء املوافق  21سبتمرب 2022م سيحتفل أبناء الشعب اليمني العظيم بالعيد
الثامن لقيام ثــورة  21سبتمرب الشعبية يف ظل انتصارات متحققة وإرادة حرة متجددة ،هذه
ال ـثــورة الـتــي فـتـحــت الـبــاب عــىل مـصــراعـيــه أم ــام كــل الـيـمـنـيــني لـيـشــاركــوا جـمـيـعــا يف بـنــاء يمنهم
الجديد وأنهت حالة الهيمنة والتحكم الفردي وقضت عىل مراكز النفوذ ووضعت حدا لإلقصاء
والـتـهـمـيــش إىل اﻷبــد بــل وأع ــادت االعـتـبــار لـسـيــادة الـيـمــن واسـتـقــاللــه وأحـيــت أه ــداف ثــورة (26
سبتمرب و 14أكتوبر) التي ظلت عىل مدى الستة عقود املاضية مصلوبة عىل الورق لنتغنى بها
إعــالمـيــاً ولــم ينفذ منها يشء عــىل أرض الــواقــع  ,لكن مــع اﻷســف الـشــديــد يـبــدو أنـنــا لــم نحسن
التعامل مع هذه الفرصة التي إذا لم نستغلها جيداً فلن تعوض أبداً فليس هناك اليوم خطوط
حمراء يمكن أن نتوقف عندها وإن كان ذلك يعتمد عىل ما نمتلكه من إرادة التغيري لتعويض
ما فاتنا من صنع املستقبل الــذي كنا ننشده ونتطلع إليه ,صحيح أن الطريق ليس معبدا وال
مفروشا بالورود إضافة إىل أن أعداء التغيري واملتضررين من قيام ثورة  21سبتمرب املجيدة يف
الداخل والخارج لن يسكتوا أبداً وسيقا ومون بشدة كل
توجه وطني نحو البناء والتعمري حفاظا عىل مصالحهم
الـخــاصــة ،وان كـنــا ال نـعـتـقــد أنـهــم سـيـكــونــون أق ــوى من
اإلرادة الشعبية مهما استخدموا من وسائل وأساليب
بـحـكــم مــا يـمـتـلـكــونــه مــن خ ــربة يف الـتــدمــري والـتـخــريــب
واستقوائهم بالخارج بهدف إيقاف عجلة التغيري التي
انطلقت ولن تعود إىل الوراء ﻷن إرادة الشعوب عادة
تستمد قوتها من إرادة الله ولن تقهر أبداً.
ويف ه ــذه امل ـنــاس ـبــة الــوط ـن ـيــة ال ب ــد أن نــذكــر بــالــدول
الـتــي عــرقـلــت بـنــاء الــدولــة الـحــديـثــة يف الـيـمــن ووقـفــت
ضد قيامها وخاصة السعودية خالل العقود املاضية
ح ـيــث ت ـع ــودت ع ــىل ّ
أال ي ـق ــول ل ـهــا أحـ ــد :ال ..ف ـجــاءت
ث ــورة  21سـبـتـمــرب الـشـعـبـيــة عــام 2014م لـتـفــرض هــذه
ّ
الال املحرمة عىل اليمنيني يف السابق والتي التف حولها
اليمنيون وشعروا بعد قولها بأن كرامتهم وسيادتهم
احمد الشريف
املـسـلــوبــة قــد ع ــادت إلـيـهــم مــاعــدا حـفـنــة مــن الـعـمــالء
واملرتزقة الذين تعودوا عىل بيع اﻷوطان بثمن بخس
حيث لم يخجلوا عىل أنفسهم من مجاهرتهم بتأييد العدوان عىل بلدهم علنا وبل القتال إىل
جانبه ويـتـبــاهــون بــذلــك يف بـيــانــات رسـمـيــة ،وعليه فقد جــاءت ثــورة  21سبتمرب لتقطع عليهم
الطريق ﻷن شعارها اﻷسايس الذي رفعته بعد قيامها مباشرة هو :بناء الدولة اليمنية الحديثة
وتحرير اليمن من الوصاية الخارجية وطرد املحتل ليحل محلها تحقيق الشراكة الوطنية بني
كل اﻷطراف السياسية حتى ال يستأثر طرف عىل آخر بحيث تكون مهمة بناء اليمن الجديد من
مسؤولية كل أبنائه وال يتكفل بها طرف معني مهما أظهر اإلخالص وأدعى الوطنية وإنما بناء
اﻷوطان وقيادتها نحو مسار صحيح مهمة مجتمعية تشارك فيها كل اﻷطراف السياسية بدعم
شعبي وهذا ما أزعج القوى الخارجية املتدخلة يف الشأن اليمني ﻷنها أرادت لليمنيني أن يبق
قرارهم السيايس تحت وصايتها وتسيريهم حسب أهوائها وخدمة مصالحها.
وعـنــدمــا أدرك ــت تـلــك الـقــوى بــأنــه بـعــد قـيــام ثــورة  21سبتمرب قــد اسـتـعــى عليها الـقـيــام بما
كــانــت تـقــوم بــه سابقا وأن اليمنيني عــازمــون عــىل بـنــاء دولــة وطنية قــويــة وعــادلــة تجعل منهم
رقما مهما يف املنطقة وتــؤســس الستعادة دورهــم الــريــادي الــذي عــرفــوا بــه عــىل مــدى تاريخهم
القديم والحديث حيث كان لهم شرف السبق يف الريادة منذ سبعة آالف عام طار صواب اﻷنظمة
التي أسستها بريطانيا يف شمال الجزيرة العربية والخليج وجعلت منها دويالت متفرقة تحت
الحماية الخارجية ﻷنهم يدركون تماما لو أن اليمنيني نجحوا يف بناء دولتهم الحديثة واستعادوا
مجدهم فإن دويالتهم املصطنعة قد تنتهي وتتالىش تلقائيا ولذلك فهم يعتقدون بأن عدوانهم
الرببري عىل اليمن وشعبه العظيم هو دفاعا عن أنظمتهم ودويالتهم املزعومة رغم قناعتهم
غــري املعلنة أن اليمنيني ال يـكـنــون لـهــم إال كــل الــود واالح ــرام وال يـتــدخـلــون يف شــؤونـهــم بــل إن
هــذه الــدول قــد بنيت عــىل أكـتــاف اليمنيني ..ومــن املـفــارقــات العجيبة أن الــذيــن شـنــوا الـعــدوان
الظالم عىل اليمن وحولوا انفسهم إىل أسود عليه هم انفسهم الذين يرتمون يف أحضان أمريكا
لتشكل لهم حماية وتدافع عن أنظمتهم الهشة مقابل نهب ثرواتهم واستخدامهم كأدوات
ورأس حربة للتدخل يف شــؤون الــدول التي ال تــرىض عــن أنظمتها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل
كما يفعلون الـيــوم يف ســوريــا والـعــراق وليبيا ولـبـنــان ويف عــدد مــن الــدول اﻷسـيــويــة واإلفريقية
وما تقوم به الرياض تحديدا يتم التخطيط له يف واشنطن وتل أبيب التي يهرول بعض العرب
ً
مستقال
للتطبيع معها واالرتماء يف أحضانها بهدف إخماد كل صوت حر يريد لشعبه أن يكون
ومعتمداً عىل نفسه وإمكانياته وال يقبل بالوصاية الخارجية عىل قراره السيايس وخري مثال ما
يحدث يف اليمن اليوم من عدوان ظالم عليه ال يوجد له مصوغ قانوين قامت بشنه السعودية
ومجموعة من التابعني لها الذين باعوا ضمائرهم بثمن بخس وذلك كحرب بالوكالة عن تل
أبيب وواشنطن والدول االستعمارية والذي ما يزال مستمرا للعام الثامن عىل التوايل يف ظل
صـمــود الـشـعــب اليمني يف مــواجـهــة هــذا الـعــدوان الـظــالــم وتحقيق االنـتـصــارات العظيمة عىل
أيدي الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات الداخلية وما وراء الحدود وتغيري معادلة
اسراتيجية الحروب التي توجت بعمليات توازن الردع وجعلت من اليمن رقما صعبا وحديث
الـعــالــم وهــو مــا يــؤكــد عــىل وجــود اإلرادة الـقــويــة لتخطي كــل الـصـعــاب وأن الـصـمــود هــو أقصر
الـطــرق لقهر الـعــدوان ،وهــي الحقيقة الـتــي حلت عــىل أذهــان وعـقــول وتفكري اﻷعــداء وخاصة
جــارة السوء السعودية وعمالئها يف الداخل بمثابة الصاعقة التي قضت عىل كل مؤامراتهم
وخططهم الفاشلة والدنيئة وكشفت نياتهم السيئة.
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تقرير

 220عامًا ..من التدخالت السعودية يف الشؤون اليمنية ()1

عسري أول أرض يمنية احتلها الوهابيون
رف� � � ��ض ال � � �ب� � ��در ط� �ل� �ب ��ا س � �ع � ��ودي � ��ا ب� �ت ��دخ� �ل� �ه ��ا ع� �س� �ك ��ري ��ا مل � �س � ��ان � ��دة وال� � � � � ��ده ض� � ��د ث� � � � ��وار 1955م
للذين لم يستوعبوا حتى اآلن حقائق التاريخ وحقيقة جارة
السوء ومطامعها باليمن فعدوانها عىل اليمن يف 2015م ما
هو اال امتداد ألول عدوان شنته عىل اليمن قبل  220عاما .
تقرير :عيل الشراعي

والحقيقة أن عدوانها وتدخالتها املستمرة يف الشؤون اليمنية من خالل استغاللها للظروف
السياسية الداخلية املضطربة وضعف سلطة الدولة املركزية بصنعاء .

العدوان األول

مع مطلع القرن التاسع عشر امليالدي كانت اليمن تعاين اضطرابات داخلية وضعف سلطة
ال��دول��ة املركزية بصنعاء وخ��روج مناطق جنوبية عن سيطرتها وص��راع األئمة ح��ول السلطة
وتزامنا مع ذلك كانت الدعوة الوهابية قد بدأت االنتشار خارج نطاق حدودها بنجد فاستغل
ال�س�ع��ودي��ون ت�ل��ك األوض ��اع امل�ض�ط��رب��ة يف ال�ي�م��ن ف�ك��ان��ت ع�س��ر أول أرايض ال�ي�م��ن ال�ت��ي سيطر
عليها الوهابيون سنة  1802م ومن ثم تقدموا نحو املناطق الساحلية فاحتلوا ميناء اللحية
ومع حلول سنة 1803م بسطوا سيطرتهم عىل الزيدية وبيت الفقيه بل توغلوا نحو مناطق
ال��داخ��ل الجبلية كمدينة ح�ج��ة وت�ه��دي��ده��م للعاصمة ص�ن�ع��اء .وت�م�ك�ن��وا يف ع��ام 1806م من
اس�ق��اط مدينة ال�ح��دي��دة اه��م م��وائن صنعاء ع��ىل البحر األح�م��ر وسقطت بعدها مدينة زبيد
وحيس القريبة من ميناء املخا وقبل عامل ميناء املخا مصالحه الوهابيني مقابل مبلغ من
املال .وهكذا وصل نفوذ الدولة السعودية االوىل يف املناطق الساحلية اليمنية من أبي عريش
شماال حتى املخا جنوبا.
وفيما يخص ميناء عدن ففي عام 1804م وصلت بعض السفن الوهابية إيل عدن وجزيرة
سقطرى .وبالنسبة لحضرموت فقد ق��اد الوهابيون ث��الث حمالت عسكرية نحوها بذريعة
ن�ش��ر امل��ذه��ب ال��وه��اب��ي ف�ك��ان��ت حملتهم األوىل س�ن��ة 1807م فيما ك��ان حملتهم ال�ث��ان�ي��ة لغزو
ح�ض��رم��وت سنة 1809م وه��دف��ت ال��وص��ول إىل ال�س��اح��ل ف��وص�ل��وا إىل مدينة الشحر يف حني
عززوا بحملة بحرية سنة 1811م .الحتالل حضرموت ومع تدخل واىل مصر محمد عيل باشا
بالحجاز واليمن استطاع القضاء عىل الدولة السعودية االوىل يف 1818م لينتهي شرهم عىل
اليمن ولم ينته طمعهم فيها لتعود تلك املطامع قبل اعالن دولتهم الثالثة عام 1932م.

اغتيال ابن سعود

وم��ع ان�ت�ه��اء ال�ح��رب ال�ع��امل�ي��ة االوىل اط�ل�ق��ت ب��ري�ط��ان�ي��ا الب��ن س�ع��ود ال�ض��وء األخ�ض��ر التوسع

بالحجاز ومن ثم نحو اليمن حيث كانت مذبحة تنومه بحق الحجاج اليمنيني العزل بداية
ج��رائ��م اب��ن س�ع��ود ب�ح��ق ال�ي�م�ن�ي��ني ل�ي��زح��ف ن�ح��و ع�س��ر وامل �خ��الف ال�س�ل�ي�م��اين ل�ي�ن�ت��زع�ه�م��ا من
االدري ��ي .وب��ذل��ك ت�ك��ون ص�ن�ع��اء يف م��واج�ه��ة م�ب��اش��رة م��ع اب��ن س�ع��ود ل�ت��دخ��ل يف ص��راع نتج
عنه حرب 1934م ومن ثم معاهدة الطائف بنفس العام ليحتل ابن سعود نجران وعسر
وجيزان وجزر فرسان بموجب تلك املعاهدة .
وبعد توقيع املعاهدة عمل الطرفان مباشرة عىل إنهاء الرتتيبات الالزمة الجتماع الحدود
وتم تخطيط الحدود يف العام التايل 1935م وتم رسم أول خريطة للحدود اليمنية السعودية
1936م وقد تخلل تلك الفرتة عدم وجود أي توتر بني الطرفني او بناء حصون وقالع يف املنطقة
املحرمة خمس كيلو مرت من الحدود عىل كال الجانبني ولم توجد مخالفات من هذا النوع
وقد ساعد عىل ذلك العالقة الحسنة بني عبدالله بن الوزير ال��ذي عقد املعاهدة نيابة عن
اإلمام والذي عني حاكما لتهامة واتخذ الحديدة مركزا له والذي كان املسؤول عن الحدود
الشمالية وبني تريك بن مايض حاكم جيزان يف الجانب السعودي من الحدود .
ويف ع��ام 1935م ه��اج��م ث��الث��ة م��ن ال�ي�م�ن�ي��ني امل�ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز ب��ن س�ع��ود ب�خ�ن��اج��ره��م أث�ن��اء
ط��واف��ه ح��ول الكعبة إال أن االم��ر س�ع��ود وىل ال�ع�ه��د اس�ت�ط��اع أن ي�ق��ي وال��ده ه��ذه ال�ض��رب��ات
ويتلقاها هو مما أدى إىل إصابته بعده ضربات يف ظهره وكتفه وقد استطاع الحرس قتل
ه��ؤالء الثالثة بالرصاص .وق��دا اثبت التحقيق انهم لم يكونوا مدفوعني من ط��رف حكومة
اليمن بل كانوا يطلبون الثأر لبعض أقاربهم الذين قتلوا أثناء الحرب اليمنية السعودية
السابقة .ويف 1940م قام االمر محمد بن عبدالعزيز يف حاشية كبرة بزيارة صنعاء وكان
ي��راف�ق��ه بشر ال�س�ع��داوى مستشار امل�ل��ك عبدالعزيز وط��اه��ر رض��وان م��ن ك�ب��ار موظفي وزارة
الخارجية للمملكة السعودية .

انقالب 1948

وفيما يخص انقالب 1948م وقفت السعودية مع اإلمام احمد رغم انها كانت تميل قبل
االنقالب اىل االم��ر عبدالله الوزير بناء عىل اسناده أماما بعد وف��اة االم��ام يحيى الطبيعية
واسرتجاعا ملواقف ويل العهد احمد عندما دبر مؤامرة اغتيال امللك عبدالعزيز بالحرم بثالثة
م��ن سنحان م��ن بيت حاضر فجرحوا ويل عهده سعود وقتلوا أح��د عبيده فاستشهدوا يف
الحال ونجا امللك ابن سعود .فاإلمام احمد بعد انقالب 1948م قد كان منهزما بعد اغتيال
ابيه واخ�ي��ه املحسن والحسني ف��ارس��ل الشيخ ب��ن هيج لتمهيد لجوئه إىل السعودية ولكن
امللك عبدالعزيز طلب منه الصمود يف الداخل ووعده بكل العون املادي والسيايس واملعنوي
عىل ان يطلب العون من امللوك االخرين فاتجه اإلمام احمد إىل حجة .
لذلك وقف ابن سعود من االنقالب موقفا عدائيا صريحا فعرقل بعثة الجامعة العربية
ان تصل لصنعاء ولم يرد عىل برقية ابن الوزير الذي ارسلها له عقب االنقالب وكان استقباله
ل��وف��د اب��ن ال��وزي��ر استقباال غ��ر م��رح��ب بهم ب��ل ان��ه ق��ال لهم ( أن�ت��م اي�ه��ا ال�ن��اس قتله  ...وقد
اتيتم إىل كضيوف عندي وأسمعتموين ما عندكم وان��ا ال استطيع إال أن اق��ول لكم  :اتركوا
بالدي) اما وفد جامعة الدول العربية فلم يصل اىل إال جدة اذا استدعاه امللك عبد العزيز
اىل ال��ري��اض واب�ق��اه هناك للمماطلة وق��د افهم امللك ال��وف��د ب��ان ال��وض��ع ق��د التهب يف اليمن
بعدما بدأ وىل العهد يعمل لالستيالء عىل الحكم وان مطار صنعاء قد حرقه البدو وبعض
ال�ع�ن��اص��ر ال�ف��وض��وي��ة ل��ذل��ك ف�ض��ل ال��وف��د ان ي�ن�ت�ظ��ر ل��رى م��ا ي�س�ت�ق��ر ع�ل�ي��ه االم ��ر اخ��ر وب��ذل��ك
استطاع ابن سعود ان يلعب دورا خطر يف تاريخ اليمن يف تلك الفرتة فقد نجح يف تعطيل
وفد جامعة الدول العربية عن مواصلة سره اىل صنعاء حتى ال يقوى بذلك ساعد الثورة .

هنا حجة

وقع انقالب عام 1955م يف اليمن بقيادة احمد الثاليا وبالتعاون مع األمر عبدالله وتم
تنازل اإلمام احمد عن اإلمامة كرها ألخيه عبدالله ولكنه استطاع إرسال برقية سرية البنه
األم ��ر ال�ب��در ال ��ذي اص�ب��ح ول�ي��ا ل�ل�ع�ه��د دع ��اه اىل ال�ت��وج��ه اىل ح�ج��ة ل�ج�م��ع ال�ق�ب��ائ��ل امل��وال�ي��ة له
ومقاومة االن�ق��الب حيث ك��ان البدر يعمل محافظا للحديدة وتوجه اىل حجة حيث يوجد
مخازن األسلحة واموال اإلمام احمد ومن حجة تحرك البدر عىل رأس قبيلتي حاشد وبكيل
يف اتجاه تعز .
فقد بادر امللك سعود 1955م بالوقوف بقوة وباستمرار مع اإلمام احمد والبدر ومحذرا
األم��ر عبدالله م��ن امل�س��اس بحياة اإلم��ام أح�م��د وح�ت��ى ال ي�ك��ون ن�ج��اح االن�ق��الب باليمن مثال
يحتذى به .حيث تشر الوثائق الربيطانية رغم الدعم السيايس السعودي وعدم االعرتاف
بحكومة االن�ق��الب فأنها رفضت طلب اإلم��ام احمد بضرب االنقالبني بالطائرات كما طلب
ولكنها اهدته بعد ذلك طائريت تدريب امريكيتني مع طيارين ومهندسني سعوديني .وكانت
السعودية مهتمة باألحداث يف تعز حتى اعتزم امللك سعود الوصول بنفسه اليها للعمل

 #الشهداء اليمنيني الثالثة الذين حاولوا اغتيال ابن سعود

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم دورة تدريبية توعوية بمحافظة حجة

متابعة:نبيل السياغي
اختتمت بمحافظة حجة ال��دورة التدريبية التوعوية بمخاطر األل�غ��ام والقنابل
ال �ع �ن �ق��ودي��ة وم �خ �ل �ف��ات ال� �ح ��روب ،ن�ظ�م�ه��ا امل ��رك ��ز ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ت�ع��ام��ل م ��ع األل �غ��ام
بالتنسيق مع فرع املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والسلطة املحلية
باملحافظة بتمويل اليونيسف.
ه��دف��ت ال ��دورة ال�ت��ي اس�ت�م��رت خ�م�س��ة أي ��ام إىل إك�س��اب  30م�ت��درب��ا م��ن م��دي��ري��ات
"مستبأ وع�ب��س وأس�ل��م وأف�ل��ح ال�ش��ام وأف�ل��ح ال�ي�م��ن" ،م�ع��ارف ح��ول ط��رق التوعية
امل�ي��دان�ي��ة ب�م�خ��اط��ر األل �غ��ام وال�ق�ن��اب��ل ال�ع�ن�ق��ودي��ة وم�خ�ل�ف��ات ال �ح��روب وك ��ذا مخاطر
األلغام والقذائف غر املتفجرة وكيفية التعامل معها واملناطق املشبوهة وحاالت
الطوارئ وخطوات السالمة.
ويف االخ �ت �ت ��ام أش� ��ار وك �ي ��ل امل �ح��اف �ظ��ة ع� ��ادل ش ��يل إىل أه �م �ي��ة م �ث��ل ه ��ذه األن�ش�ط��ة
التوعوية التي تستهدف بشكل مباشر رفع الوعي لدى أفراد املجتمع حول مخاطر
األلغام والقنابل العنقودية واملتفجرات.
ولفت إىل أن العدوان استخدم األسلحة املحرمة بما يف ذلك القنابل العنقودية
والصواريخ املحظور استخدامها وفقا للمواثيق الدولية.
فيما أشار مدير فرع املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية باملحافظة
عالن فضائل إىل أهمية إيصال الرسالة للمناطق املستهدفة ومواصلة النجاحات
التي حققتها ال�ف��رق امليدانية السابقة ..مشيدا ب��دور امل��رك��ز التنفيذي للتعامل مع
األلغام يف هذا الجانب.
وأكد أهمية التنسيق مع املجالس املحلية وقادة املجتمع لضمان نجاح الربنامج
وتحقيق األهداف املنشودة ..الفتا إىل ان هناك مئات القنابل العنقودية التي اسقطها
العدوان يف أغلب املناطق الحدودية باملحافظة.
واش ��ار إىل ض ��رورة اس�ت�ش�ع��ار امل �ت��درب��ني ل�ل�م�ه��ام امل��وك �ل��ة إل�ي�ه��م يف ت�ع��زي��ز ال�ت��وع�ي��ة
بمخاطر التعامل معها ومع األلغام واملتفجرات.
فيما أكد مدير مكتب الشئون االجتماعية والعمل باملحافظة الدكتور هيثم الجربي
اهمية تكثيف جهود فرق التوعية بمخاطر األلغام واملتفجرات والقنابل غر املتفجرة
حفاظا عىل األرواح خاصة األطفال.
ولفت إىل ض��رورة الرتكيز يف أع�م��ال التوعية ع��ىل النازحني ال��ذي��ن سيعودون إىل
م�ن��ازل�ه��م وق��راه��م ،م��ا ي�ج��ب ت��وع�ي�ت�ه��م ب�م�خ��اط��ر ال�ت�ع��ام��ل م��ع أي م�خ�ل�ف��ات ح�ف��اظ��ا
عىل أرواحهم.

ع��ىل ح��ل االزم ��ة ول �ك��ن ت �ق��رر اي �ف��اد اخ �ي��ه ف�ه��د م��ع ال�ش��اف�ع��ي ل�ل�ت�ه�ن�ئ��ة ب�ع��د ان ان�ت�ص��ر اإلم ��ام
وان�ت�ه��ت امل�ش�ك�ل��ة ب�م��ا س�م��ى (وف ��د ال�ن��واي��ا ال�ح�س�ن��ة) و(امل�س��اع��ي ال�ح�م�ي��دة) ل�ح��ل ال�خ��الف بني
احمد وعبدالله.
وارس �ل ��ت ال�س�ع��ودي��ة ل�ل�ب��در ج �ه��از اذاع ��ة ب��اس��م (ه �ن��ا ح �ج��ة) واع �ل �ن��ت ح��ال��ة ال �ط ��واري عىل
الحدود مع اليمن واب��رق سعود للبدر بأنه سيعينه باملال والسالح وال��رج��ال فشكره البدر
وطلب منه ايقاف التدخل لحني الطلب ..وذك��رت املفوضية العراقية يف ج��دة ب��ان عشرات
السيارات األسلحة ومعدات قد شحنت إىل اليمن .وبحسب املفوضية االنجليزية يف اليمن
ب��أن السعودية يف ق��راراة قناعتها ت��رى ان عبدالله مناسب لسياستها ل��وال املعارضة القوية

ضده لو حصل عىل دعم شعبي  .ففي يوم الخميس  9أبريل 1955م وصل عشرون شخصا
ع��ىل رأس�ه��م األم ��ر ف�ه��د ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز واالم ��ر م�ح�م��د ب��ن س�ع��ود و ح�س��ني ال�ش��اف�ع��ي وزي��ر
الشؤون االجتماعية بمصر إىل تعز وكان مقررا ايفادهم من الحكومتني اىل اليمن للتوفيق
بني وجهة نظر االمام واخيه عبدالله لكن االمام استطاع االنقالب عىل االنقالب عليه فجاءت
البعثة مهنئة له .الجدير بالذكر ان السعودية لم تعلن تأييدها علنا لإلمام احمد اال بعد
فشل االنقالب  .ورغم زيارة امللك سعود لليمن عام 1954م وزيارة األمام احمد للسعودية
عام 1956م اال انه حتى ذلك الوقت لم يكن بني البلدين عالقات دبلوماسية حيث كان عام
1958م بداية العالقات الدبلوماسية بني البلدين وألول مرة يف تاريخهما .

تهان
ٍ

26sept26@gmail.com

www.26sep.net

 26september.net  26september.net

 صفحة24 | 2276 م | العدد2022  سبتمرب19 | هـ1444  صفر23 : االثنني

23

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

األثنني

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.

 23صفر 1444هـ
 19سبتمرب 2022م | العدد 2276
ً
رياال
 24صفحة | 50

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

½Í—c)« bL× dU
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

Í“U−(« bOL(«b³Ž

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ

26sept26@gmail.com

إدارة اﺧﺮاج اﻟﻔﻨﻲ

½ÍdO×³« bO−*«b³Ž ≠ »e??F« d??U
√”U³Ž bL× ≠ rO× bLŠ

www.26sep.net

