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اسبوعية 
سياسية . عامة

  القوى اخلارجية عملت 
ضد أي مشروع يعيد لثورة 

26سبتمبر االعتبار

  منذ ثورة 26 سبتمبر 
مرورًا بفترة احلمدي 

وصواًل إلى ثورة 21 
سبتمبر، مت استهداف 

اليمن إلبقائه هزياًل وتابعًا 
للخارج املعتدي 

تفاصيل ص03

 الرئيس املشاط:

 وّجه فخامة املشري الركن مهدي 
املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل، يوم 
أمس خطاباً مهماً للشعب اليمني بمناسبة 

العيد الستني لثورة 26سبتمرب الخالدة.

تفاصيل ص03



دش����ن 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، ب����ال����ع����اص����م����ة ص����ن����ع����اء م������ش������روع ال����ن����ط����اق 

.)YEMEN 4G( العريض الالسليك بتقنية الجيل الرابع
وخ����������الل ال�����ت�����دش�����ن اإلل��������ك��������روين وإط������������الق ال�����خ�����دم�����ة م������ن ق��ب��ل 
الرئيس املشاط، تم االستماع إىل تقرير وع��رض كامل عن 
ال��خ��دم��ة وامل��ش��روع حتى ت��م إن��ج��ازه، تحت ش��ع��ار "ي��د تبني 

ويد تحمي".
وتخدم هذه التقنية التي تدعم الصوت والبيانات وبسرعات 
عالية، مختلف الشرائح، األفراد، وقطاع املال واألعمال.

وق���ام ال��رئ��ي��س امل��ش��اط ب��اف��ت��ت��اح خ��دم��ة )YEMEN 4G( من 

خالل االتصال بالصوت والفيديو مع محافظي الحديدة، 
وذمار، وعمران.

وأكد رئيس املجلس السيايس األعى، أنه سيتم االستفادة 
من خدمات هذا املشروع يف متابعة األعمال يف املحافظات.. 
وقال: "سنستمر يف متابعة املكاتب التنفيذية باملحافظات 
لتقديم الخدمات للمواطنن، استكمااًل ملا بدأناه مع أمانة 

العاصمة ومحافظة ذمار".
وأضاف" أشكر األخوة يف وزارة االتصاالت والطاقم القائم 
عى هذه الخدمة وإن شاء الله سنستغل هذه الخدمة يف 

عقد لقاءات دورية معكم ومع جميع الجهات".

وأع�������������رب ع�������ن أم������ل������ه يف أن ت�����ص�����ل ه���������ذه ال�����خ�����دم�����ة إىل ج���م���ي���ع 
املحافظات واستغالل السرعة التي تتيحها إلدارة ومتابعة 
امل��ح��اف��ظ��ات وم��ك��ات��ب��ه��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ األع���م���ال امل��وك��ل��ة 
إل���ي���ه���ا، وت���ق���دي���م أف���ض���ل ال����خ����دم����ات ألب����ن����اء ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي 

العزيز حسب ما هو متاح وممكن.
واس����ت����م����ع ال����رئ����ي����س امل������ش������اط، م�����ن وزي���������ر االت�������ص�������االت وت���ق���ن���ي���ة 
امل���ع���ل���وم���ات امل���ه���ن���دس م��س��ف��ر ال���ن���م���ر، وم����دي����ر ع�����ام ت��ش��غ��ي��ل 
الشبكة املهندس طه الرداعي، والعاملن يف إدارة الشبكة، 
إىل شرح حول هذا املشروع، والصعوبات والتحديات التي 
تواجه قطاع االتصاالت بشكل عام واملشروع بشكل خاص 

ج���راء ال��ح��ص��ار األم���ري���يك وال���ع���دوان وت��دم��ر ال��ب��ن��ي��ة التحتية 
خالل الثماين السنوات املاضية، وقام بجولة يف نواة الشبكة 

الخاصة بخدمة "يمن فور جي".
يذكر أنه تم التخطيط والبدء يف تنفيذ املشروع منذ العام 
2018، وهو أحد مكونات مدينة الشهيد الصماد الرقمية 
ال��ت��ي ق���ام ال��رئ��ي��س امل��ش��اط ب��وض��ع ح��ج��ر األس����اس ل��ه��ا ال��ع��ام 

املايض.
ك��ان يف استقبال فخامة الرئيس امل��ش��اط، وزي��ر االت��ص��االت 
وت���ق���ن���ي���ة امل����ع����ل����وم����ات ووك����������الء ال��������������وزارة ورؤس������������اء امل����ؤس����س����ات 

والهيئات التابعة للوزارة.

خالل تدشينه خدمة )YEMEN 4G( بتقنية اجليل الرابع

الرئيس املشاط: سنستمر في متابعة املكاتب التنفيذية باحملافظات لتقدمي اخلدمات للمواطنني

حكومة اإلنقاذ الوطني تدشن فعاليات االحتفاء الرسمي باملولد النبوي للعام 1444هـ

رف��ع وزي���ر ال��دف��اع ال��ل��واء ال��رك��ن محمد ن��اص��ر العاطفي 
ورئ������ي������س ه���ي���ئ���ة األرك������������ان ال����ع����ام����ة ال������ل������واء ال������رك������ن م��ح��م��د 
ع��ب��دال��ك��ري��م ال���غ���م���اري ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة إىل رئ���ي���س امل��ج��ل��س 
السيايس األعى - القائد األعى للقوات املسلحة املشر 
ال����رك����ن م���ه���دي امل����ش����اط وإىل أع����ض����اء امل���ج���ل���س ال��س��ي��ايس 
األعى بمناسبة العيد ال�60 للثورة اليمنية الخالدة 26 

سبتمرب .. جاء فيها :-
ي��ط��ي��ب ل��ن��ا ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة وال���ح���دث ال��ت��اري��خ��ي 
ال���ع���ظ���ي���م أن ن�����رف�����ع إل����ي����ك����م ب�����اس�����م ق�����ي�����ادة وزارة ال�����دف�����اع 
ورئاسة هيئة األركان العامة وكافة منتسبي املؤسسة 
العسكرية الذين خصهم الله بشرف الرباط يف سبيله 
ويف س��ب��ي��ل ال����دف����اع ع���ن األرض وال����ع����رض أزىك ع���ب���ارات 
التهاين وأصدق التربيكات بمناسبة العيد الوطني ال�60 
ل��ث��ورة ال�����26 م��ن سبتمرب امل��ج��ي��دة، متمنن ل��ك��م م��وف��ور 
ال���ص���ح���ة وال�����س�����ع�����ادة وال����ت����وف����ي����ق وال����ن����ج����اح يف ال���ن���ه���وض 
باملهام الوطنية التي تقع عى كاهلكم يف ه��ذه املرحلة 
االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة وال����ح����س����اس����ة م�����ن ت�����اري�����خ ي���م���ن���ن���ا ال���ح���ب���ي���ب، 
شادين عى أيديكم للميض قدماً يف خطواتكم الحكيمة 
والصائبة املؤكدة دائماً عى أن سيادة بلدنا واستقالل 
ق�������رارن�������ا ال�����وط�����ن�����ي وك�����رام�����ت�����ن�����ا وع�����زت�����ن�����ا خ�����ط�����وط ح������م������راء ال 

مساومة عليها، ونحن يف هذه املؤسسة الوطنية نقف 
إىل ج��ان��ب ك��ل ال��ح��ل��ول وامل���ب���ادرات األم��م��ي��ة ال��ت��ي تحرم 
إرادة شعبنا ووحدته الوطنية واستقالل قراره ومبادئ 
ث���ورت���ه ال��ع��ظ��ي��م��ة ال���ت���ي ض��ح��ى م���ن أج��ل��ه��ا وق�����دم ال��غ��ايل 
والنفيس ليتخلص من براثن وهيمنة ووصاية الخارج 

أياً كان مصدرها.
شكلت ثورة ال�26 من سبتمرب املجيدة منعطفاً تاريخياً 
مهماً يف حياة الوطن واألمة ومثلت يف جوهرها نقطة 
انطالق لكل ال��ث��ورات اليمنية وميالد عهد جديد لبناء 
ح���اض���ر وم��س��ت��ق��ب��ل ال����وط����ن، وم�����ا ي��م��ي��ز اح��ت��ف��ال��ن��ا ال���ي���وم 
بهذه املناسبة الغالية أنها جاءت متزامنة مع احتفاالت 
شعبنا ال��ح��ر وم��ؤس��س��ت��ن��ا ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ب��ط��ل��ة ب��ال��ذك��رى 
الثامنة لثورة ال�21 من سبتمرب الظافرة هذه الثورة التي 
جسدت يف مضمونها أن الشعوب هي من تقرر مصرها 
وأن ص���رخ���ة ال���ش���ع���ب ه����ي األم������ى واألق��������در يف ت��ح��ق��ي��ق 
امل���ص���ر وإن����ه����اء ك���ل أن������واع ال��ت��ب��ع��ي��ة وال���وص���اي���ة وال��ه��ي��م��ن��ة 
ال���خ���ارج���ي���ة ال���ت���ي ك���ان���ت م��ت��س��ل��ط��ة ع����ى ال�����ق�����رار ال��ي��م��ن��ي، 
ونعلم ج��ي��داً أن تحالف ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي اإلم���ارايت 
األمرييك قد سعى بكل ما أويت من قوة وإمكانات مادية 
وبشرية وعسكرية وسياسية عى مدى عدوانه الغاشم 

إىل ك��س��ر إرادة شعبنا ال��ي��م��ن��ي وس��ل��ب ح��ري��ت��ه وت��اري��خ��ه 
امل��ج��ي��د وان���ج���ازات ث��ورت��ه السبتمربية ول��ك��ن بفضل الله 
سبحانه وتعاىل وتوجيهاتكم السديدة وعزيمة الرجال 

ال���ش���رف���اء ال��غ��ي��وري��ن ع���ى وط��ن��ه��م وس���ي���ادت���ه واس��ت��ق��الل 
ق������������راره اس����ت����ط����ع����ن����ا أن ن����ف����ش����ل ك������ل م����خ����ط����ط����ات األع����������داء 
م��ث��ب��ت��ن ل��ه��م أن ال��ي��م��ن س��ي��ظ��ل ع���ى م���ر ال���ت���اري���خ م��ق��ربة 

لكل الطامعن واملستعمرين وأن لدينا الكثر والكثر 
من املفاجئات وما نالهم منها إال غيض من فيض وإن 

عادوا عدنا.
ختاماً نهنئكم مرة أخرى بهذه املناسبة الوطنية الغالية 
مؤكدين لكم أن منتسبي قواتنا املسلحة يف كل مواقع 
الشرف والبطولة يف أعى درجات الجاهزية واالستعداد 
وال�������روح امل��ع��ن��وي��ة ال��ع��ال��ي��ة س���ائ���ري���ن ع���ى ن��ه��ج ال��ش��ه��داء 
األخيار يف التضحية والفداء حتى يتحقق لهذا الشعب 
ما يصبو ويطمح إليه شاكرين لكم دعمكم ورعايتكم 
ال���دائ���م���ة ل���ه���ذه امل���ؤس���س���ة وم��ن��ت��س��ب��ي��ه��ا وال������ذي أس���ه���م يف 
ن���ق���ل���ه���ا إىل م����س����ت����وي����ات ع����ال����ي����ة يف ال�����ت�����دري�����ب وال���ت���س���ل���ي���ح 
والتطوير لقدراتها، مجددين العهد بأننا سنكون رهن 
توجيهاتكم الوطنية الحكيمة وخ��ر م��ن ت��وك��ل��ون إليه 
امل���ه���ام، ع��اق��دي��ن ال��ع��زم وال��ث��ق��ة ب��ال��ل��ه ب��أن��ن��ا سنستمر يف 
تطوير قدراتنا القتالية عى كافة املستويات ويف مختلف 
ال��ص��ن��وف والتشكيالت مؤمنن أي��م��ان��اً قطعياً ب��أن الله 

سيحق الحق ويبطل الباطل ولو كره املجرمون.

املجد للوطن.. الرحمة للشهداء.. والشفاء للجرحى.. 

والفرج القريب لألسرى.

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان يهنئان رئيس وأعضاء املجلس السياسي بثورة 26 سبتمبر

سيادة بلدنا واستقالل قرارنا الوطني وكرامتنا وعزتنا خطوط حمراء ال مساومة عليها

..و يتلقى برقية تهنئة 
من رئيس جمعية الصداقة 

الفلسطينية - اإليرانية
 تلقى فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس 

املجلس السيايس األعى برقية تهنئة من رئيس 
جمعية الصداقة الفلسطينية – اإليرانية الدكتور 
محمد البحييص، بمناسبة العيد الثامن لثورة 21 

سبتمرب املجيدة.
جاء فيها:

ب����اس����م����ي وب�����اس�����م إخ����������واين يف ج���م���ع���ي���ة ال�����ص�����داق�����ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
اإليرانية أتقّدم من فخامتكم ومن خاللكم إىل الشعب اليمني 
العزيز بأسمى آيات املباركة يف الذكرى الثامنة لثورة 21 سبتمرب 

املجيدة.
ه��ذه ال��ث��ورة التي أع��ادت لليمن مكانته ودوره بعد استعادته 
لهوّيته اإليمانية مّما مّكنه بفضل الله سبحانه وبحكمة قيادته 
ال���ّرب���ان���ي���ة وب��ت��ض��ح��ي��ات أب��ن��ائ��ه ال���غ���ي���ارى م���ن االس��ت��ج��اب��ة ل��ت��ح��ّدي 
العدوان والحصار وتحقيق الشعار: يٌد تحمي ويٌد تبني، وها 
هو اليوم يسّطر االنتصارات، ويمتلك اإلرادة الحّرة املستقلة 

التي بهرت العالم بأدائها عى صعيدي الدفاع والبناء.
إّن��ن��ا ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س إذ ن��ب��ارك ل��ك��م ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة الجليلة إّن��م��ا 
ن���ب���ارك ألن��ف��س��ن��ا يف ف��ل��س��ط��ن ال��ت��ي ت��ت��ط��ّل��ع ل��ح��ض��ورك��م ال���دائ���م، 
ونبارك لألّمة التي صارت اليمن نرباساً وملهماً لها عى طريق 

هزيمة االستكبار وكل أعدائها.

رف��ع رئيس مجلس ال��ن��واب األخ يحيى عيل الراعي 
ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة إىل ق���ائ���د ال����ث����ورة ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب��در 
ال�����دي�����ن ال�����ح�����ويث ورئ�����ي�����س امل���ج���ل���س ال����س����ي����ايس األع�����ى 
ف�����خ�����ام�����ة امل������ش������ر ال�������رك�������ن م������ه������دي امل��������ش��������اط، وأع������ض������اء 
املجلس ال��س��ي��ايس، بمناسبة العيد ال��� 60 ل��ث��ورة ال� 

26 من سبتمرب الخالدة.
وهنأ األخ يحيى عيل الراعي، باسمه وهيئة رئاسة 
وأعضاء املجلس وأمانته العامة، رؤس��اء وأعضاء 
مجالس الوزراء والقضاء األعى والشورى وقيادات 
ومنتسبي القوات املسلحة واألم��ن وأبناء الشعب 

اليمني األحرار بهذه املناسبة الوطنية.
وت��ط��رق إىل أهمية استشعار أب��ن��اء الشعب اليمني 
ألهداف الثورة اليمنية األم 26سبتمرب وما تالها من 
إنجازات أبرزها النظام الجمهوري وإع��ادة تحقيق 
الوحدة اليمنية، وأهمية الحفاظ عليها وصواًل إىل 
استعادة السيادة اليمنية عى كامل الراب واملياه 

والجزر اليمنية ودحر قوى العدوان واالحتالل.

وأشاد بحكمة قائد الثورة وحرص املجلس السيايس 
األعى يف تغليب املصلحة العامة وإعطاء األولوية 
للحفاظ عى مكتسبات ومقدرات الشعب اليمني 
وإفشال كافة املؤامرات التي تستهدف زعزعة أمن 
واستقرار اليمن والعبث برثواته، ورفض الوصاية 

الخارجية أو التدخل يف شؤونه الداخلية.
وأك����������������د رئ��������ي��������س م������ج������ل������س ال�������������ن�������������واب، أن اإلن�����������ج�����������ازات 
ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة واألم�������ن�������ي�������ة ال������ت������ي ت����ح����ق����ق����ت ه�������ي ص����م����ام 
أم�����ان ل��ل��ح��ف��اظ ع���ى أم����ن واس���ت���ق���رار ال��ي��م��ن وت��ق��دم��ه 
واس������ت������ع������ادة س������ي������ادت������ه، وث��������روات��������ه امل����ن����ه����وب����ة .. داع�����ي�����اً 
ال��ج��م��ي��ع إىل م���واج���ه���ة اآلث������ار ال���ك���ارث���ي���ة ال��ن��اج��م��ة عن 
تداعيات العدوان والحصار.. الفتاً إىل أهمية تعزيز 
وحدة الصف الوطني وتوحيد الجهود املخلصة يف 
معركة التنمية التي تتطلب شحذ املزيد من الهمم 
العالية والعمل الدؤوب يف معركة البناء، وإعادة 

اعمار ما دمره تحالف العدوان وأدواته.
وث���م���ن رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب ك���اف���ة امل����ب����ادرات ال��ت��ي 

أطلقها قائد الثورة واملجلس السيايس األعى بشأن 
ال���س���الم وال��ت��ع��اط��ي امل���س���ؤول م���ع ت��م��دي��دات ال��ه��دن��ة 
ب����ال����رغ����م م�����ن اس����ت����م����رار خ�����روق�����ات ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان 
وتعنته وتنصله عن االلتزام الحريف بتنفيذ بنودها 

املعلنة.
وأش���������������اد ب������ح������رص ق������ائ������د ال���������ث���������ورة يف م�����وج�����ه�����ات�����ه ال����ت����ي 
ت��ض��م��ن��ت��ه��ا خ��ط��اب��ات��ه ل��ت��وس��ي��ع ب���ن���ود ال��ه��دن��ة لتشمل 
ص���رف م��رت��ب��ات م��وظ��ف��ي ال��دول��ة م��ن ع��ائ��دات اليمن 
م����ن ال���ن���ف���ط وال����غ����از وال���������رثوات ال���ب���ح���ري���ة ال���ت���ي ت��ن��ه��ب 
ي����وم����ًي����ا ع�����ى م��������رأى وم���س���م���ع م�����ن ال����ع����ال����م وامل���ج���ت���م���ع 

الدويل واألمم املتحدة.
واب����ت����ه����ل األخ ي���ح���ي���ى ع����يل ال������راع������ي، إىل امل�������وىل ج��ل��ت 
قدرته أن يحفظ اليمن وأهله ويعيد هذه املناسبة 
الوطنية عى الشعب اليمني الصامد الصابر، وقد 
اك��ت��م��ل ال��ن��ص��ر ال��ي��م��اين وع���م ال���س���الم وال����رخ����اء، كل 
رب�����وع ال���وط���ن وط���وي���ت ص��ف��ح��ة ال����ع����دوان وال��ح��ص��ار 

وإىل األبد.

دشنت حكومة اإلنقاذ الوطني ، الفعاليات الرسمية 
لالحتفاء بذكرى املولد النبوي الشريف عى صاحبه 

أفضل الصالة وأزىك التسليم للعام 1444ه�.
وخ������������الل ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة أش������������ار رئ������ي������س ال������������������وزراء ال�����دك�����ت�����ور 
عبدالعزيز صالح ب��ن حبتور، إىل أن ه��ذه الفعالية 
ه���ي ب���اك���ورة ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��رس��م��ي��ة ل��الح��ت��ف��اء ب��ذك��رى 
امل�������ول�������د ال�����ن�����ب�����وي ع�������ى م�����س�����ت�����وى ال�������������������وزارات وال�����ج�����ه�����ات 
الحكومية.. الفتاً إىل أن إحياء هذه املناسبة العزيزة 
عى قلوب اليمنين بصورة سنوية وعى ذلك النحو 
غ����ر امل����س����ب����وق ي���ح���س���ب ل����ث����ورة 21 س��ب��ت��م��رب امل����ج����ي����دة.. 
م����ع����ت����رباً امل�����ول�����د ال����ن����ب����وي ي����وم����ا م����ب����ارك����ا يف ح����ي����اة األم�����ة 

اإلسالمية.
وق�����ال" ي��ح��ت��ف��ل امل��س��ل��م��ون ك��اف��ة ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة رغ��م 
ال�����دع�����اي�����ات واالدع����������������اءات امل������ض������ادة واإلش�������اع�������ات ال���ت���ي 

تطلقها الوهابية واتباعها ع��رب وس��ائ��ل اإلع���الم التي 
تسعى إىل التشكيك يف االح��ت��ف��ال بها مدعية بانها 

بدعة".
وأشار رئيس الوزراء إىل أن الرسالة املحمدية جاءت 
كضرورة إنسانية وأخالقية إلحداث ذلك التغير يف 
حياة العرب وإخراجهم من ظلمات الجهل إىل النور 

ليصنعوا حضارة عريقة أثرت يف العالم اجمع.
وب��ن أن الجميع يتعلم من ه��ذه املناسبة ال��دروس 
والعرب التي حملها الرسول صى الله عليه وعى آله 
وصحبه وس��ل��م، ويفخر كثرا بانتمائه إىل املدرسة 
امل���ح���م���دي���ة وب���ال���ق���ي���م ال���ت���ي ج���س���ده���ا خ���ات���م األن���ب���ي���اء يف 
حياته.. مؤكدا أن عى كل مسلم أن ينهل من هذه 
املدرسة ومن فكر صاحبها واملبادئ واملثل السامية 

كينبوع متواصل أمام األجيال املتعاقبة.

وذك���ر أن الشعب اليمني يعيش لحظات االنتصار 
العظيم بعد ثماين سنوات من العدوان عى الوطن 
تكالب خاللها العالم ضد الشعب اليمني املعروف 
ب���ع���زت���ه وع����ن����ف����وان����ه وت����اري����خ����ه امل�����ق�����اوم م���ن���ذ اإلس���ك���ن���در 
املقدوين وحتى تحالف العدوان الذي وأده اليمنيون 

بجدارة وبقوة وشراسة.
واع��������ت��������رب ال�������دك�������ت�������ور ب��������ن ح������ب������ت������ور، ال��������ع��������رض ال����ش����ب����اب����ي 
وال���ع���س���ك���ري ال������ذي أق���ي���م األرب�����ع�����اء امل������ايض يف م���ي���دان 

السبعن إشارة إىل هذا النصر العظيم.
ولفت إىل أن انكسار العدوان تم بفضل من الله أوال 
وب���ص���رب وج���ل���د وص���م���ود أب���ن���اء ه����ذا ال��ش��ع��ب وق��ي��ادت��ه 
الحكيمة املقتدرة ممثلة بقائد الثورة السيد عبدامللك 
بدر الدين الحويث، وبقوة الجيش واللجان الشعبية 

التي جرى ضمها إىل الجيش.

أشاد بحكمة قائد الثورة وحرص املجلس السياسي األعلى في تغليب املصلحة العامة

رئيس مجلس النواب يهنئ قائد الثورة بالعيد الـ 60 لثورة 26 سبتمبر اخلالدة

رئيس الوزراء:  املولد النبوي يوم مبارك في حياة األمة اإلسالمية
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الرويشان يؤكد ضرورة العمل امليداني 
للحفاظ على حرم مطار صنعاء الدولي

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن رئيس اللجنة الرئيسية ألرايض وحرم 
مطار صنعاء الفريق جالل الرويشان، ضرورة االنتقال من التخطيط إىل العمل امليداين 
للحفاظ عى أرايض وح��رم امل��ط��ار.. ج��اء ذل��ك يف االجتماع الثالث للجنة الرئيسية ألرايض 
وحرم املطار اليوم، ضم وزير النقل نائب رئيس اللجنة عبدالوهاب الدرة ومساعد وزير الدفاع 
اللواء عيل الكحالين ونائبي وزيري النقل محمد الهاشمي والعدل الدكتور إسماعيل الوزير 

ورئ����ي����س ه��ي��ئ��ة ال����ط����ران امل������دين واألرص���������اد ال���دك���ت���ور 
محمد عبدالقادر.

وق����ال ال���روي���ش���ان “ع���ى ال��ج��م��ي��ع أن ي����درك أهمية 
م��ط��ار ص��ن��ع��اء ال����دويل وخ��دم��ات��ه امل��الح��ي��ة ال��ج��وي��ة 

املدنية واإلنسانية للشعب اليمني”.
وأك�����د أن وزارة ال��ن��ق��ل وه��ي��ئ��ة ال����ط����ران امل�����دين هي 
ال��ج��ه��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة األوىل وال��ج��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة 
م���س���اع���دة ب���اع���ت���ب���ار أن أرايض وح������رم امل����ط����ار ي��خ��ص 

هيئة الطران املدين.
وحث نائب رئيس الوزراء، الجميع عى مضاعفة 
ال�����ج�����ه�����ود وال�������ت�������ع�������اون امل�������ش�������رك م�������ع ال�����ج�����ه�����ات ذات 
العالقة وتحقيق النتائج عى امليدان وفقاً ملخرجات 

اللجنة الفنية التي تم تشكيلها.

الرئيس املشاط يوجه 
بصرف نصف راتب 

جلميع املوظفني
وج������������ه “رئ���������ي���������س امل������ج������ل������س ال�����س�����ي�����ايس 
األع��ى املشر ال��رك��ن/ مهدي محمد 
املشاط، بصرف نصف راتب لجميع 
موظفي الدولة بمناسب�ة عيد ثوريت 

21 سبتمرب و26 سبتمرب.
وأوض�������ح�������ت وزارة ال�����خ�����دم�����ة امل����دن����ي����ة 
وال���ت���أم���ي���ن���ات يف ت��ع��م��ي��م ص������ادر ع��ن��ه��ا 
أن “ال�����رئ�����ي�����س امل������ش������اط وج��������ه ب���ص���رف 
النصف الثاين من مرتب شهر يونيو 
ل�����ج�����م�����ي�����ع وظ�������ف�������ي وح������������دات  2018م 
ال������خ������دم������ة ال������ع������ام������ة ال�������ت�������ي ل��������م ي���س���ب���ق 

الصرف لها”.



وق������ال" ل��ي��س األم�����ر ص���دف���ة وال ض���رب���ة رم�����ل، أو ق������راءة يف 
فنجان، حني تطل علينا هذه الذكرى ونحن ما نزال نواجه 
حرباً ضروساً من نفس تلك الجهات الخارجية التي حاربت 
ث����ورة ال�����26 م��ن سبتمرب ق��ب��ل س��ت��ني ع���ام���اً، وإن��م��ا األم����ر هنا 
دل��ي��ل ق��اط��ع ع���ى ح��ج��م ال��ت��آم��ر ال��ط��وي��ل ض���د أح����ام وآم����ال 

اليمن واليمنيني".
وأضاف" عى أن هذه الجهات نفسها لم ترفع نريانها عن 
الشعب اليمني يف يوم من األيام، وحتى حربها العسكرية 
يف ستينيات ال��ق��رن امل��ن��ص��رم ل��م ت��ت��وق��ف إال ب��ع��د االطمئنان 
التام بأن الثورة والجمهورية وكل املفردات الرنانة الجميلة 

قد أسندت إىل من سيتوىل إفراغها من محتواها".
وتابع رئيس املجلس السيايس األعى ولعل مثولنا أمام 
ه��ذا ال��واق��ع املثخن ب��ال��ج��راح، وامل��ك��ت��ظ ب��ال��رك��ة الثقيلة من 
الفقر والجوع واملرض والفساد والتبعية واالرتهان، وبقاء 
كل ذلك بعد ستني عاماً من قيامها لهو خري شاهد ودليل 

عى أن الخارج املعادي ل�26 من سبتمرب ما غفل وال غفى 
يوماً عن حربه الضروس ضد هذه الثورة، وضد أي مشروع 
يعيد لها االعتبار، وإنه ما سمح يوما باالقراب من تثمري 
النضاالت والتحوالت املهمة يف تاريخنا وتحويلها إىل واقع 
مجيد أو حياة كريمة أو دولة عزيزة، أو جيش قوي، حتى 
غدت مفردات الفشل والتبعية والحديقة الخلفية هي كل 
املعاين التي تتبادر إىل الذهن كلما تناول املثقفون واملتابعون 

مخرجات تلك الحقبة الطويلة من تاريخ الباد.
وأشار إىل أن هذا التوصيف ليس للمزايدة وال للمكايدة، 
وإنما هو واق��ع مؤسف عاشه وعايشه كل حر ومصلح يف 
هذا البلد عرب كل املحطات، منذ إسناد الثورة والجمهورية 
إىل األدوات امل��رت��ه��ن��ة ل���ل���خ���ارج، م�������روراً ب��م��رح��ل��ة ال��ح��م��دي، 
وانتهاًء بمرحلة ال���21 من سبتمرب املجيد يف عمل ممنهج 
إلبقاء اليمن هزيًا وتابعاً للخارج املعتدي قديماً وحديثاً.

وق�������ال" وه�����ا ن���ح���ن ال����ي����وم ن���ق���دم م�����ج�����دداً ن����ه����راً م����ن ال���دم���اء 

وال��ت��ض��ح��ي��ات ال��غ��ال��ي��ة يف م��ع��رك��ة ت��م��ث��ل االم���ت���داد الطبيعي 
مل��ع��رك��ة ك��ل ال��خ��ريي��ن م��ن اآلب����اء واألج�����داد ال��ش��رف��اء املحبني 
لبلدهم من مختلف التوجهات ذلك أنه يوجد أخيار وأشرار 
ويوجد أوف��ي��اء وخونة يف كل مرحلة ويف كل ح��دث وث��ورة 

من مراحل وأحداث وثورات التاريخ".
وأض�������اف" وال����ي����وم وال��ح��م��دل��ل��ه ي��س��ت��ط��ي��ع امل���ت���اب���ع وامل���راق���ب 
ال��ح��ص��ي��ف وامل��ن��ص��ف أن ي����درك ه����ذه ال��ح��ق��ي��ق��ة، ف��ق��د ال��ت��ق��ى 
ب���ال���ف���ع���ل ك�����ل أش���������رار امل�������ايض وال����ح����اض����ر يف خ����ن����دق ال�����ع�����دوان 
الخارجي، والتقى يف املقابل أحرار الوطن يف خندق الدفاع 

عن حرية واستقال يمننا الحبيب وكرامة شعبه".
وأكد الرئيس املشاط "أنه من املهم يف مثل هذه الذكرى 
أن نعزز حالة الوعي الوطني والسيايس، وأن نلتحم أكرث 
وأك��������رث ب���ب���ل���دن���ا وأرض������ن������ا، وأن ي���رت���ق���ي ج���م���ي���ع���ن���ا إىل م��س��ت��وى 
التضحيات التي يجرحها الشعب اليمني من أجل حريته 
واستقاله، وأال نقع مجدداً فريسة ألبواق الخيانة والغش 

وال���خ���داع والتضليل م��م��ن ي��ح��اول��ون امل���زاي���دة وامل��ك��اي��دة عى 
حساب ال��وط��ن والشعب وامل��ب��ادئ، فهم أبعد الخلق عن 

الوحدة والحرية والثورة والجمهورية".
وق�������ال" م����ن امل���ع���ي���ب ج�����دا أن ي��غ��ش��ون��ا م����ن ج���دي���د ب���ع���د أن 
مارسوا الغش والزيف لعقود ط��وال، وبعد أن فضحهم 
الله، وأصبحوا بشكل علني خداما صغارا يف باط املعتدين 
واملحتلني وأعداء الشعب والوطن والثورة والجمهورية".

وأه�����اب ال��رئ��ي��س امل���ش���اط ب��أص��ح��اب األق�����ام ال���ح���رة، وث����وار 
ال�21 من سبتمرب ومن تبقى من شرفاء ال�26 من سبتمرب 
ال����ت����ص����دي م����ع����اً ألك������اذي������ب أول�����ئ�����ك ال����خ����ون����ة وأدع�������ي�������اء ال����زي����ف 

والتضليل.
ونبه مجدداً دول العدوان والعالم املتواطئ إىل خطورة 
ع�����دم ال����ت����ع����اون يف ت��ل��ب��ي��ة م���ط���ال���ب ص���ن���ع���اء ب���اع���ت���ب���اره���ا ت��م��ث��ل 
حقوقاً إنسانية خالصة للشعب - ك��ل الشعب - ولليمن 
كل اليمن وال يجوز بحال من األحوال القفز عليها لكونها 

م���ط���ال���ب م���ح���ق���ة وع������ادل������ة، وال ت���ن���ط���وي ع�����ى أي ت���ع���ج���ي���ز أو 
أسقف مرتفعة، وال تستدعي أيضا أي تنازالت من أحد.

وذّك����ر الجميع ب���أن ال��ح��دي��ث ع��ن ال��س��ام واألم����ن ال قيمة 
ل����ه م����ن دون اح�������رام ح���ق���وق ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي.. م�����ؤك�����داً أن 
ال���ت���م���س���ك ب���ح���ص���ار ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي وح����رم����ان����ه م�����ن ث����روات����ه 
النفطية والغازية، جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية، 
وعائق كبري أيضاً يف طريق السام وبناء الثقة التي نحتاجها 

للميض نحو وقف إطاق نار دائم.
ومىض قائًا "ال بل يعد تمسكاً واضحاً بالحرب وتتحمل 
دول ال���ع���دوان ك��ام��ل امل��س��ؤول��ي��ة ع��ن ك��ل م��ا ق��د ي��رت��ب عى 
ذل����ك م���ن ت��ع��ق��ي��د أو ت��ص��ع��ي��د أو أض�����رار س����واء ع���ى امل��س��ت��وى 
امل��ح��ي أو اإلق��ل��ي��م��ي أو ال�����دويل، وه���ذا ال ش��ك أم���ر ال نتمناه 
ولكنه محتمل جداً يف حال لم نجد عقاء يف الطرف اآلخر 
يشاركوننا ال��ح��رص ع��ى ال��س��ام واالح����رام ملطالب شعبنا 

الداعمة للسام".
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2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصادي�ًا  الش�عب  مس�توى  رف�ع   -3
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5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية 
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في خطاب له مبناسبة العيد الـ60 لثورة الـ26 من سبتمبر.. الرئيس املشاط:

القوى اخلارجية عملت ضد أي مشروع يعيد لثورة 26سبتمبر االعتبار

 مفردات الفشل والتبعية واحلديقة اخللفية هي كل املعاني التي تتبادر 
إلى الذهن كلما تناول املتابعون مخرجات العقود املاضية بعد الثورة

 منذ ثورة 26 سبتمبر مرورًا بفترة احلمدي وصواًل إلى ثورة 21 سبتمبر، 
مت استهداف اليمن إلبقائه هزيال وتابعا للخارج املعتدي 

 وّجه فخامة 
املشري الركن مهدي 

املشاط رئيس املجلس 
السيايس األعىل، يوم 

أمس خطاباً مهماً 
للشعب اليمني 

بمناسبة العيد الستني 
لثورة 26سبتمرب 

الخالدة.
وهنأ الرئيس 

املشاط باسمه ونيابة 
عن أعضاء املجلس 

السيايس األعىل 
جماهري الشعب اليمني 

وكل الشرفاء بهذه 
املناسبة الوطنية.

  نـــواجـــه حــربــا ضـــروســـا من 
اجلهات اخلارجية نفسها التي 

حاربت ثورة 26سبتمبر
 املؤامرة اخلارجية لم تتوقف 
إال ب���ع���د االط���م���ئ���ن���ان ال����ت����ام ب���أن 
سبتمبر   26 وث���ورة  اجلمهورية 
ق����د ُأس�����ن�����دت إل������ى م����ن س��ي��ت��ول��ى 

إفراغها من محتواها
 الــــواقــــع املـــكـــتـــظ بــالــتــركــة 
الــثــقــيــلــة مـــن الــفــقــر واملــــرض 
والفساد والتبعية واالرتهان 
بـــعـــد 60 عــــامــــا عـــلـــى الــــثــــورة 
هــو خير شــاهــد على التحرك 

اخلارجي ضدها 
 نقدم مجددًا نهرًا من الدماء والتضحيات الغالية في معركة متثل االمتداد الطبيعي ملعركة كل اخليرين من اآلباء واألجداد 

 أهيب بأصحاب األقالم احلرة وبالثوار الشرفاء أن يتصدوا معًا ألكاذيب اخلونة وأدعياء الزيف والتضليل

ش����ه����د م�����ي�����دان ال����ت����ح����ري����ر يف ال����ع����اص����م����ة ص����ن����ع����اء، م�����س�����اء ي����وم 
امس  حفل إيقاد شعلة العيد ال�60 لثورة ال�26 من سبتمرب 
الخالدة، نظمته وزارة الشباب والرياضة وجمعية الكشافة 

واملرشدات.
ويف الحفل، ال��ذي ُب��دئ بالسام الجمهوري بحضور عضو 
املجلس السيايس األعى الفريق الركن اول سلطان السامعي 
ووزي���������ر ال�����دف�����اع ال�����ل�����واء ال�����رك�����ن م���ح���م���د ن����اص����ر ال���ع���اط���ف���ي وأم�����ني 
العاصمة حمود ُع��ب��اد وعضو اللجنة االستشارية السياسية 
للمجلس السيايس األع��ى مجاهد القهايل وأم��ني عام محي 
أمانة العاصمة أمني جمعان، تقّدم قائد االستعراض الشبابي 

الكشفي، ناصر عي املجزي، باالستئذان لبدء العرض.
ح��ي��ث ق���ام أش��ب��ال وش��ب��اب ال��ك��ش��اف��ة ب��امل��رور م��ن أم���ام منصة 
االحتفال، يف عرض جّسد فيه املشاركون أهداف الثورة اليمنية 
الستة، ومبادئها العظيمة، وهتفوا بشعارات الحرية املعرّبة 
عن عظمة ومكانة ه��ذه املناسبة الوطنية يف نفوس ووج��دان 

اليمنيني.
وج�����س�����دت ف�����ق�����رات ال�����ع�����رض ال���ش���ب���اب���ي ال���ك���ش���ف���ي، م���ص���ح���وب���اً 
باملوسيقى العسكرية واأللحان الوطنية، الكثري من املدلوالت 
التي تعرّب عن أفراح أبناء الشعب اليمني وابتهاجهم بحلول 

هذه املناسبة السبتمربية الخالدة.
ويف االح����ت����ف����ال، أش�������ار ال����وك����ي����ل امل����س����اع����د ل���ق���ط���اع ال����ش����ب����اب يف 
وزارة ال���ش���ب���اب وال����ري����اض����ة، أح���م���د ال����ع����ش����اري، إىل م����ا ش��ك��ل��ت��ه 
ثورة 26سبتمرب من محطَة تغيرٍي وواقٍع جديٍد ألبناء الشعب 
اليمني.. مبيناً أن الشباُب يحتفون بهذه املناسبة، التي تنظُمها 
وزارُة ال���ش���ب���اِب وي��ن��ف��ُذه��ا م���ئ���اُت م���ن ش���ب���اِب ال���وط���ِن ومنتسبي 

الحركِة الكشفية، الذين دأبوا عى االحتفاِء بها كَلّ عاٍم.
ولفت إىل أن ميدان التحرير مستمر يف إشعاِل وهج الثورة 
تعبريا عن استمراِر عطاِئها، وما حققْتُه للشعِب اليمني من 
ٍر م��ن واق����ٍع ُم���ع���اٍش إىل واق����ٍع م��غ��اي��ٍر أك����رَث ازده����ارا  ت��غ��ي��رٍي وت���ح���ُرّ
ون��ه��ض��ة م���ا دف����َع ال��ك��ث��ري م���ن األن���ظ���م���ِة مل��ح��ارب��ِت��ه��ا، وع����ى رأِس��ه��ا 

النظامان األمرييك والربيطاين وأتباُعهما يف املنطقة.

�����ل�����ْت�����ُه ث������������ورُة 26س����ب����ت����م����رب ال������خ������ال������دة م��ن  وق������������ال: "ب�������ق�������دِر م������ا م�����َثّ
���ل���ْت���ه م���ن ح���ص���ان���ٍة ل��ل��ن��ظ��اِم ال���ج���م���ه���وري، إاَلّ  ت����ح����والت، وم����ا ش���َكّ
أَن����ه����ا ت���ع���رض���ْت ل���ان���ت���ك���اس���ِة م����ن ب�����نِي ال�����ث�����وراِت ال���ت���ي ان���دل���ع���ت يف 
خمسينيات وستينيات القرن املايض يف املنطقة، فكانت الثورَة 

األطوَل زمًنا، حيث استمرت نحَو سبِع سنوات".
وأضاف: "إَن عملياِت التغيرِي السيايس واالقتصادي والثقايف 
واالج����ت����م����اع����ي واإلداري ل�����م ت�����ت�����واص�����ْل ب����ش����ك����ٍل م�����ت�����س�����ارع، ف��ق��د 
برزت بعُض الخافات األيديولوجية، لتشكَل مع غرِيها من 
امل��ش��ك��اِت املحيطة ت��ح��دي��اٍت أث���رت ع��ى ع��ط��اءات ه��ذه ال��ث��ورة، 

وحالت دون تحقيق كامل األهداف كما كان مخطًطا لها".
ولفت الوكيل العشاري إىل معاناة الشعب اليمني يف ظِلّ 
استمراِر العدواِن األمرييك السعودي- اإلمارايت منُذ ما يقارُب 
ث��م��ان��ي��ة أع�������وام، إال أن ص���م���ود ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال����ح����َرّ امل��ن��اض��َل 

نه، من الخروِج من دائرِة الهيمنِة األمريكيِة- الخليجيِة،  مَكّ
ليشَنّ تحالُف ق��وى ال��ش��ِرّ العاملي، بقيادِة أمريكا وبريطانيا، 
وعمائهما يف املنطقة، عدواَنهم عى اليمن وف��رض الحصار 

عليه.
وب������������نّي أن ت�����ح�����ال�����ف ال����������ع����������دوان اس������ت������ه������دف األرَض واإلن��������س��������اَن 
رات، ف��ق��ت��ل م���ئ���اِت م���ن األط����ف����اِل وال���ن���س���اِء وال���ع���ج���زِة يف  وامل�����ق�����َدّ
ق����راه����م وم����دِن����ه����م وم����زارِع����ه����م وأس����واِق����ه����م وص���������االِت أف���راِح���ه���م 
�������ر امل��ن��ش��آِت  وق����اع����اِت ع���زاِئ���ه���م، ح��ت��ى أم����اك����ِن اح���ت���ج���اِزه���م، ودَمّ
ال������ش������ب������اب������ي������ِة وال��������ري��������اض��������ي��������ِة وال������ت������ن������م������وي������ِة وال���������رب���������وي���������ِة وال�����ص�����ح�����ي�����ِة 
والسياحية، وتسَبّب التحالف يف أكرِب أزمة إنسانيٍة للشعب 

اليمني يف التاريِخ الحديث.
وأشاد الوكيل املساعد لقطاع الشباب بصمود وثبات الشعب 
اليمني الحر الذي لم يستسلم ولم يخضع أو يستكني، ووقف 

بشموخ وعزة يف مواجهة قوى العدوان واملرتزقة، وكان لهم 
باملرصاد يف مختلف الجبهات وأذاقهم الويل والثبور.

وُقّدمت يف االحتفال، بحضور مساعد وزي��ر الدفاع أبوبكر 
ال���غ���زايل ورئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة يف م��ح��ي األم��ان��ة 
حمود النقيب ووكيل وزارة الشباب املساعد حسني الخوالين 
ومفوض عام الكشافة عبدالله عبيد وسكرتري عام الجمعية 
مطهر السواري وقيادات عسكرية وأمنية، لوحة استعراضية 
بعنوان "انتهى ال��درس يا غبي" لفرقة الذئب األس��ود بقيادة 
ال���ك���اب���ن أح����م����د األك���������وع، وف����رق����ة األص�����ال�����ة وامل����ع����اص����رة ل��ل��ف��ن��ون 
ال��ش��ع��ب��ي��ة، ف��ك��رة وإخ������راج امل���ف���وض ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��ش��اف��ة ع��ب��دال��ل��ه 

عبيد بإشراف وكيل وزارة الشباب عبدالله الرازحي.
عقب ذلك قرأ القائد هيثم صربة رسالة وفاء وعرفان رفعها 
ش���ب���اب ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة إىل ف��خ��ام��ة امل���ش���ري ال���رك���ن م��ه��دي 

املشاط، رئيس املجلس السيايس األعى، القائد األعى للقوات 
املسلحة:

جاء فيها:
ون���ح���ن ن��ح��ت��ف��ل ب���ال���ذك���رى ال���س���ت���ني ل����ث����ورة ال��������26 م����ن س��ب��ت��م��رب 
امل����ج����ي����دة، ي���س���رن���ا أن ن���رف���ع ال���ت���ه���اين ل��ف��خ��ام��ت��ك��م وم�����ن خ��ال��ك��م 
ألعضاء املجلس السيايس ومجالس النواب والوزراء والشورى 

والقضاء األعى، وإىل جماهري الشعب قاطبة.
األخ الرئيس:

ل�����ق�����د ش�����ع�����رن�����ا ب����ال����ف����خ����ر واالع����������ت����������زاز ون������ح������ن ن�����ش�����اه�����د ال������ع������روض 
ال���ع���س���ك���ري���ة واألم����ن����ي����ة ال����ت����ي ج����ّس����دت إرادة اإلن�����س�����ان ال��ي��م��ن��ي، 
وع��زي��م��ت��ه وق���درات���ه يف م��ج��ال التصنيع ال��ح��رب��ي، وال��ت��ي أك��دت 
للعالم أجمع بأن هنا دولة قوية صامدة عصية عى أعدائها 
ال ت��ن��ح��ن��ي ل��ل��ع��واص��ف وش��ع��ب��ن��ا ع���زي���ز ش���ام���خ ال ت��ث��ن��ي��ه امل��ه��م��ات 
وال يعريه وه��ن مهما بلغ حجم وبشاعة ال��ع��دوان وق��س��اوة 

الحصار.
ن��ح��ن واث��ق��ون م��ن ص���واب خ��ط��وات��ك��م ال���دؤوب���ة يف م��س��ار بناء 
ال��دول��ة اليمنية الحديثة يف ظ��ل امل��س��رية القرآنية املباركة التي 
يقودها السيد العلم عبدامللك بدر الدين الحويث- حفظه الله- 
ونعاهدكم أننا سنظل جند الوطن األوفياء املخلصني املدافعني 
عن سيادة الوطن وكرامة الشعب - بإذن الله وعونه- مع كل 
األح����رار وال��ش��رف��اء م��ن أب��ن��اء شعبنا اليمني العظيم، سائلني 
امل���وىل-ع���ز وج���ل- أن يوفقكم وي��ح��ف��ظ وط��ن��ن��ا وشعبنا م��ن كل 
مكروه وأن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفّرج عن أسرانا.. 
س���ريوا ون��ح��ن معكم ب��ع��زة وك��رام��ة يف ظ��ل ق��ائ��د ال��ث��ورة السيد 
العلم عبدامللك الحويث- حفظه الله- ولرجال الرجال أبطال 

الجيش مع التحية والعرفان مما يقّدمونه من تضحيات.
عاش اليمن حراً أبياً عزيزاً شامخاً.

إخوانكم شباب الجمهورية اليمنية
29 صفر 1444ه� / املوافق 25 سبتمرب 2022م.

في حفل شهده الفريق الركن سلطان السامعي واللواء الركن محمد ناصر العاطفي:

صنعاء ُتوقد شعلة العيد الستني لثورة 26 سبتمبر املجيدة
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:» الدكتور ياسر احلوري أمني سر املجلس السياسي األعلى لـ»

 الثورة مستمرة في حتقيق أهدافها وكل قوة عسكرية 
وصناعية واقتصادية تساند وتدعم الثورة

أكد الدكتور ياسر الحوري أمني سر املجلس السيايس االعىل ان ثورة الـ 21 من سبتمرب املجيدة ثورة عظيمة رفعت راية الحرية 
والسيادة واالستقالل ورفضت تقسيم وتفتيت اليمن.. مشرياً إىل أن هذه الثورة تعد امتداداً عملياً للثورات اليمنية التي تم 

االلتفاف عىل اهدافها ويف مقدمتها ثورة 26 سبتمرب، وكذلك تصحيحاً لثورة الشباب 2011م التي تآمرت عليها بعض القوى 
السياسية والنظام السيايس السابق.

وقال الدكتور الحوري يف حديث لـ"26سبتمرب" :إن الثورة مستمرة يف تحقيق اهدافها، وأن كل قوة عسكرية وصناعية 
واقتصادية تحققت يف هذه الفرتة، هي قوة تساند وتدعم الثورة وتعمل عىل تحقيق اهدافها.. 

وأضاف: أن القوة االسرتاتيجية للدولة تحتم عىل الجميع رفع مستوى االستفادة العلمية والتكنولوجية وكل ما يخدم 
الصمود اليمني، وهذا أمر جاٍر العمل عليه بوعي وادراك من قبل قيادتنا الثورية الحكيمة.

< ب�����م�����ن�����اس�����ب�����ة ذك��������������رى ق�������ي�������ام ث��������������ورة 21 س���ب���ت���م���ر 
املجيدة.. هل لكم أن تتحدثوا عن مبادئ وأهداف 
ال���ث���ورة يف ظ��ل امل��ت��غ��رات امل��ت��س��ارع��ة ع��ى امل��س��ت��وى 

اإلقليمي والدويل؟
 << لــقــد جــــاءت ثــــورة 21 مـــن ســبــتــمــرب يف وقــتــهــا وســط 
زخـــم هــائــل مــن املــتــغــريات الــدولــيــة، ويف ذروة االســتــبــداد 
العاملي بقيادة امريكا، ففي الوقت الــذي اعتقدت دول 
االستكبار أن اليمن لقمة سائغة وأن بإمكانها مواصلة 
ممارسة الوصاية عليه عرب السعودية ومرتزقتها، أتت 
ثـــورة 21 مــن سبتمرب ثـــورة عظيمة وخــالــدة ألنــهــا رفعت 
رايــــــة الـــحـــريـــة والــــســــيــــادة واالســــتــــقــــالل ورفــــضــــت الــتــقــســيــم 
والتفتيت لليمن، وانطالقاً من ذلك فالثورة مستمرة اىل 
يومنا هذا يف منازلة غري عادية مع قوى الطغيان، وبعون 
الله سيكتب لهذه الثورة النصر والتمكني بقيادة السيد 
عبدامللك بدر الدين الحويث <حفظه الله< وكل من حوله 
من الرجال املخلصني يف املجلس السيايس االعىل بقيادة 
الرئيس مهدي املشاط ويف الحكومة ومختلف املؤسسات 

املدنية ويف الجيش واللجان الشعبية.

احلركات التحررية
<  ال�������ع�������دوان ال����ص����ه����ي����وين األم������ري������ي ال����س����ع����ودي 
واإلم��������ارايت ع���ى ال��ي��م��ن ج����اء ع��ق��ب ق���ي���ام ث�����ورة 21 
سبتمر.. ما هي العوامل التي مكنت أحرار اليمن 
من الصمود واملحافظة عى استمرارية الثورة؟ 

<< أهــــداف ثـــورة 21 سبتمرب هــي الــتــحــرر مــن الــوصــايــة 
والتبعية وحــمــايــة الــقــرار اليمني والــحــفــاظ عــىل السيادة 
واالستقالل وتحقيق طموحات الشعب اليمني يف دولة 

قوية وقادرة وايجاد حياة كريمة لكل اليمنيني.
هــذه الثورة هي عملياً امتداد للثورات اليمنية التي تم 
االلــتــفــاف عــىل اهــدافــهــا ويف مقدمتها ثـــورة 26 سبتمرب، 
كما يمكننا القول أنها تصحيح لثورة الشباب 2011م 
الـــــتـــــي تــــــامــــــرت عـــلـــيـــهـــا بــــعــــض الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة والــــنــــظــــام 

السيايس السابق.
ولــلــعــلــم فــالــقــوى الــعــاملــيــة دومـــــاً تــقــوم بــرصــد الــحــركــات 
الــتــحــرريــة خــصــوصــاً إذا كـــانـــت اســـالمـــيـــة، لــــذا فــقــد كــانــت 
املــــــســــــرية الــــقــــرآنــــيــــة تــــحــــت مـــجـــهـــر هـــــــــــؤالء، فـــكـــيـــف لــــهــــم ان 
يـــســـمـــحـــوا بـــنـــجـــاحـــهـــا وقــــيــــادتــــهــــا لـــــدولـــــة مـــثـــل الـــيـــمـــن الـــــذي 
اليــــزال متمسكاً بهويته اإليــمــانــيــة أفــضــل بكثري مــن بقية 
الــدول والشعوب العربية واالســالمــيــة.. ولذلك كــان من 
املحظور أن تشهد اليمن ثــورة أو تغيرياً سيما وموقعها 
الجغرايف يسمح لها بأن تهدد كل العالم خصوصاً الكيان 
الصهيوين الذي أضحى مرعوباً من انبالج صبح جديد اغر 
يف اليمن تحت قيادة يستحيل أن تقدم اي تنازل للغازي 
واملــحــتــل الــطــامــع يف مــوقــع الــيــمــن وثــــرواتــــه، ولـــذلـــك فقد 

كانت ثورة 21 من سبتمرب صفعة لالستكبار العاملي.
فــــالــــعــــدوان عــــىل الـــيـــمـــن هــــو أحـــــد تـــعـــبـــريات غـــضـــب قـــوى 

االســـتـــعـــمـــار والــهــيــمــنــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي ارادت اعــــــادة الــيــمــن 
لـــلـــوصـــايـــة والـــتـــبـــعـــيـــة، ولــــكــــن صــــمــــود الـــشـــعـــب وشـــجـــاعـــة 
وحكمة القيادة أبطلت مفعول كل هذا العدوان خالل 

ثماين سنوات تقريباً.

قيادة وفية للتضحيات
< ث������ورة 21 س��ب��ت��م��ر ث������ورة ج���م���اه���ري���ة ب���ام���ت���ي���از.. 
م��ا دالل���ة االل��ت��ف��اف الشعبي وامل��ش��ارك��ة ال��واس��ع��ة 
م�������ن ك�������ل ف������ئ������ات امل����ج����ت����م����ع وم������ك������ون������ات������ه ال����س����ي����اس����ي����ة 

واالجتماعية يف قيامها؟
<< دالالت االلتفاف الشعبي حول الثورة يعني نجاحها 
ومالمستها الحتياجات ومتطلبات الجماهري، فقد كانت 
الــيــمــن بـــال قـــــرار قــبــل 2014م وهـــــذا االمـــــر كــــان مــلــحــوظــاً 
مـــن قــبــل الـــشـــعـــب، وكـــانـــت الــــكــــوادر الــشــريــفــة تــصــفــى أو 
تحارب والخارج يتحكم بالقرارات الرسمية حتى أحياناً 
عىل مستوى مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء، وكان 
الـــســـفـــري االمــــريــــي أو الـــســـعـــودي وغـــريهـــمـــا مــــن يــوجــهــون 
الـــــــــوزراء واملــــســــؤولــــني، وكــــــان الـــيـــمـــن خـــاضـــعـــاً لــالســتــعــمــار 
يحكمه مــنــدوب سامي مــن دول االستعمار، ولــذلــك تم 
اضعاف الدولة وتدمري قدراتها العسكرية ونهب ثرواتها، 
كل ذلك ضمن اسباب الثورة التي يحاول الغرب ودول 
العدوان تشويهها، لكن الثورة يوماً بعد يوم تؤكد انها 
حققت نقالت نوعية للدولة وان القيادة كانت ومازالت 

امينة وفية حقاً لكل التضحيات املقدمة ملواجهة العدوان.

مضاعفة القوة
< العروض العسكرية األخرة عكست املستوى 
املتطور الذي وصل إليه الجيش اليمني وقدراته 
يف حماية السيادة اليمنية.. ما هي الرسالة التي 

جسدتها العروض العسكرية ؟ 
<< الثورة مستمرة يف تحقيق أهدافها وكل قوة عسكرية 
أو صناعية أو اقــتــصــاديــة أو يف اي مــجــال هــي قــوة تساند 
وتدعم الثورة وتعمل عىل تحقيق اهدافها، وهي اهداف 
ال تتوقف عىل عرض أو عند فرتة زمنية، صحيح أن األثر 
الذي أحدثه عرض املنطقة الخامسة تحديداً مثل زلزااًل 
لــلــعــدوان، إال أن الــقــوة االسرتاتيجية للدولة تحتم عىل 
الجميع مضاعفة هـــذه الــقــوة ورفـــع مــســتــوى االســتــفــادة 
العلمية والتكنولوجية، وكل ما يخدم الصمود اليمني، 
وهذا امر جاٍر العمل عليه بوعي وادراك من قبل قيادتنا 

الحكيمة .

التخطيط بأفضل املنهجيات
< الرؤية الوطنية املشروع الوطني الذي جسد 
شعار الرئيس الشهيد صالح الصماد "يد تحمي 
ويد تبني".. بصفتكم أحد مهنديس هذا املشروع.. 

ما تقييمكم ملستوى والتفاعل والتنفيذ؟ 
<<  الــــــرؤيــــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــبــــنــــاء الــــــدولــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــحـــديـــثـــة 
2019- 2030م هـــي تــرجــمــة لــلــمــشــروع الـــــذي اطــلــقــه 
الرئيس الشهيد صالح عيل الصماد، وبدعم وقيادة من 
الرئيس مهدي املشاط، ورعاية كريمة من السيد القائد 
عبدامللك بدر الدين الحويث - حفظه الله- وتحت شعار 
" يـــد تــحــمــي ويــــد تــبــنــي" واتــــشــــرف اين عــمــلــت يف اعـــدادهـــا 
وُكلفت اىل جانب االستاذ محمد النعيمي بمتابعة هذا 
املـــلـــف الـــــذي يـــقـــوده الـــيـــوم االخ رئـــيـــس املــجــلــس الــســيــايس 

األعىل بنقسه.
نــعــم بــفــضــل الــلــه الــجــمــيــع يــعــمــل عــىل تــرجــمــة األهــــداف 
االســـرتاتـــيـــجـــيـــة لـــلـــرؤيـــة مـــن خــــالل عــمــلــيــة الــتــخــطــيــط وفــق 
أفـــضـــل املــنــهــجــيــات، وإن كــــان يـــعـــوزنـــا الـــدعـــم املـــــايل الــــالزم 
لــتــنــفــيــذ كـــل املــشــاريــع يف الــخــطــط املــركــزيــة واملــحــلــيــة إال أن 
الــــجــــمــــيــــع تـــــوحـــــد نـــــظـــــريـــــاً يف طــــريــــقــــة الـــتـــخـــطـــيـــط واملــــتــــابــــعــــة 
والتقييم فيما يخص خطط الــدولــة، وكــذلــك تــم تطوير 
اآللـــــيـــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــلــــرؤيــــة الــــتــــي اعـــــــــادت تـــحـــزيـــم األعــــمــــال 
مـــن خــــالل الــقــطــاعــات الـــتـــي تــجــمــع الــجــهــات واملــؤســســات 
املتجانسة يف ادوارها ويف اطار اللجنة العليا إلدارة الرؤية 
الــــتــــي يــــراســــهــــا رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــمـــا اشــــرنــــا وبــعــضــويــة 
رؤســـاء الــنــواب والــقــضــاء والحكومة والــشــورى وعضوية 
مسؤويل القطاعات ونحن اىل جانبهم، وهــذا بحد ذاته 
أعــطــى زخــمــاً لــلــرؤيــة ودعــمــاً لعملية عكسها اىل الجانب 

التنفيذي.

ونستطيع الــقــول أن التفاعل مقبول يف ظــل املعوقات 
الـــقـــائـــمـــة، ووســـــائـــــل املـــتـــابـــعـــة والـــتـــقـــيـــيـــم يف تـــطـــويـــر دائــــــم، 
بــــاإلضــــافــــة إىل االهــــتــــمــــام بــــتــــدريــــب الــــــكــــــوادر عـــــىل مــخــتــلــف 

املستويات وهذه مسألة جيدة. 
ومع العلم أن هناك العديد من املشاريع التي كان يمكن 
ان تربز االعمال واهمية ما ورد يف الرؤية لكننا لم نجد لها 
اي تمويل بسبب الــعــدوان والحصار وعــزاؤنــا يف ذلــك ان 
الــكــل يعمل، وأن ثقافة جــديــدة ترسخت يف املؤسسات 
هي وجود مستهدفات عامة وان العمل يكون وفق نماذج 
وأدلــة ومؤشرات وأدوات قياس، وأن الخطط تعد عىل 
الــنــحــو الـــــذي يــنــبــغــي، وأن هـــنـــاك أولــــويــــات يــجــب الــعــمــل 
عليها، وأن املتابعة هي بأهمية التخطيط، وأن التشارك 
والــــعــــمــــل الـــجـــمـــاعـــي مـــــن اســـــبـــــاب الــــنــــجــــاح، وأن مــخــتــلــف 
االعمال البد أن تتكامل وتقود لتحقيق أولويات القيادة 
يف اطار التأسيس لدولة يمنية عادلة وقوية وقادرة وذات 
وزن يف املنطقة، وأن البناء ال يقل شأنا عن الحماية وهذا 

هو صلب فكرة الرؤية لبناء الدولة.

جتديد للثبات الشعبي
< أط���ل���ق���ت ال����ق����ي����ادة ال���س���ي���اس���ي���ة م�����ؤخ�����راً ب���رن���ام���ج 
ال��ص��م��ود ال��وط��ن��ي.. م��اه��ي م��ك��ون��ات ه���ذا ال��رن��ام��ج 

واهميته يف املرحلة الراهنة؟ 
<< برنامج الصمود وأي برنامج وطني يطلق هو مكمل 
وليس متعارضاً مع الرؤية كما يطرح البعض، واهميته 
يف املرحلة الحالية أنه تجديد للثبات الشعبي والتفاعل 
وتوحيد للجهود الرسمية والشعبية لتعزيز الصمود، 
ورسالة للعدوان بأن اليمن بعد ثماين سنوات أكرث قوة 

وأشد بأساً عوداً وشكيمة.

تعزيز قوة اليمن
< كلمة أو رسالة تودون قولها يف هذه املناسبة؟
<< بـــهـــذه املــنــاســبــة نـــؤكـــد عـــىل مــكــانــة ثـــــورة 21 سبتمرب 
املــــهــــمــــة بـــــني كـــــل الـــــــثـــــــورات الـــيـــمـــنـــيـــة ألنــــهــــا جــــــــاءت يف وقــــت 
تعودت فيه الشعوب عىل الخنوع واالستكانة خصوصا 
بعد اجهاض ما اسمي ثورات الربيع العربي، لذلك فقد 
خــافــت دول الـــجـــوار مــن هـــذه الـــثـــورة الــتــحــرريــة وإمــكــانــيــة 
تــأثــريهــا عـــىل شــعــوب تــلــك الـــــدول الــكــرتــونــيــة الــتــي تــحــارب 

مبادئ التحرر واالستقالل.
 كما أن موقع اليمن تعزز بقوة يف إطار محور املقاومة 
واملمانعة بإذن الله تعاىل وهذا يقلق العدو، لكنه مسار 
اســـرتاتـــيـــجـــي لــلــيــمــن الــــجــــديــــد، وأن أيــــــة مــــعــــانــــاة يــعــيــشــهــا 
الشعب اليمني جــراء ما يتعرض له من عــدوان وحصار 
ستكون مدماكاً شامخاً يف مجد اليمن وعزته وشموخه 
واستقراره، وسيعود بالخري عىل األجيال القادمة بإذن 

الله تعاىل.

حوار: عبدالحميد الحجازي 

21 سبتمبر ثورة رفعت راية احلرية والسيادة واالستقالل ورفضت تقسيم وتفـــــتيت اليمن

ثورة 21 سبتمبر امتداد للثورات اليمنية التي مت االلتفاف على اهدافها وفي مقدمتها ثورة 26سبتمبر

 العدوان على اليمن أحد تعبيرات الغضب من قوى االستعمار 
والهيمنة الدولية التي اعتبرت الثورة مبثابة صفعة لها

 أضحى الكيان الصهيوني مرعوبًا من انبالج صبح جديد 
أغر في اليمن حتت قيادة يستحيل أن تقدم أية تنازالت 

تــــطــــويــــر اآللــــــيــــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لـــــــــلـــــــــرؤيـــــــــة أعـــــــــــــــــــــادت حتـــــــزمي 
األعــمــال مــن خـــالل القطاعات 
املتجانسة فــي أدوارهـــــا وفــي 
إطـــــــار الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا إلدارة 

الرؤية

بـــــرنـــــامـــــج الـــــصـــــمـــــود الــــوطــــنــــي 
جتــــــديــــــد لـــــلـــــثـــــبـــــات الـــشـــعـــبـــي 
والـــرســـمـــي ورســـالـــة لــلــعــدوان 
بأن اليمن بعد 8 سنوات أكثر 

قوة وأشد بأسًا

عميد: عبدالسالم السياين

بإذن الله سنفرض 
السالم

بــــــال شــــــك إن كــــــل عـــــاقـــــل ولــــبــــيــــب ومـــنـــصـــف 
يشاهد العدوان عىل الشعب اليمنى وكيف 
تمر محطات العدوات ومرتزقته فيتبني له 
أن هـــــذا الـــتـــحـــالـــف لــــن يـــوقـــف الــــحــــرب ألجـــل 
جـــانـــب إنــــســــاين أو ألجـــــل جـــانـــب حـــقـــوقـــي او 
حــتــى مــن اجـــل طــمــس فــضــائــحــه الــتــاريــخــيــة 
يف الـــــعـــــدوان، وكــــذلــــك لــــن يــجــنــح الــــعــــدوان 
للسلم حــتــى لــو تــنــازلــت حــكــومــتــنــا وجيشنا 
ولجاننا عن أي طلب وحتى لو وافقنا عىل 
معظم ما يريدونه انه من الواضح والجيل 
أن قـــيـــادات الـــعـــدوان وأزالمـــهـــم لـــن يــوقــفــوا 
هـــــذه الــــحــــرب الـــعـــدوانـــيـــة بـــالـــطـــرق املــنــطــقــيــة 
والــعــقــالنــيــة بـــل الــعــكــس ســــيــــزدادون نــفــورا 
ولهذا يفهم الراسخون يف العلم هذا املنطق 

والتوصيف ...
ومـــــــــــن اجـــــــــــل هـــــــــــذا أحـــــبـــــبـــــنـــــا أن نـــــــقـــــــدم لـــكـــم 
الجديد الذى ال يصل اىل خواطر املحللني 

فــلــقــد ســعــى جــمــيــع املــحــلــلــني الــســيــاســيــني 
والـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــني بـــــــعـــــــد مــــــــشــــــــاهــــــــدة الـــــــعـــــــرض 
العسكري الثامن لثورة الـــ21 من سبتمرب 
إىل الــــــــقــــــــول أن حـــــكـــــومـــــة الـــــشـــــعـــــب الـــيـــمـــنـــى 
الــعــظــيــم وجـــيـــشـــه الـــبـــاســـل يــــريــــدون إرســـــال 
عدد من الرسائل للعدوان وتحالفه املقيت 
وأزالمه، الرسالة األوىل التي طرحها الكثري 
مـــــــن املــــحــــلــــلــــني الـــــســـــيـــــاســـــيـــــني والــــعــــســــكــــريــــني 
الــــــقــــــدرات املــــتــــســــارعــــة لـــلـــجـــيـــش والــــلــــجــــان يف 
الــتــصــنــيــع الـــعـــســـكـــري واإلعــــــــالن املـــبـــاشـــر عــن 
صـــواريـــخ جــديــدة بــإمــكــانــهــا أن تــصــل إىل أي 
نقطة يف البحر ولــهــا  مــواصــفــات استثنائية 

تربك العدوان.. 
كــــل هـــــذا وغــــــريه مــــن الــــرســــائــــل لـــيـــس فــيــهــا 
الــــــــجــــــــديــــــــد أبـــــــــــــــــــداً فــــــــــالــــــــــعــــــــــدوان يــــــعــــــلــــــم تـــــنـــــامـــــي 
القدرات الذاتية للتصنيع العسكري وبأيد 
يمنية ويعلم صــالبــة املــوقــف الــســيــايس من 
حــــيــــث عـــــــدم الـــــــرتاجـــــــع او االنـــــحـــــنـــــاء او حــتــى 
النقاش يف احد أهداف الثورة املجيدة وهو 
االســـــتـــــقـــــالل وعــــــــدم الـــــوصـــــايـــــة مـــــن أي دولـــــة 
يف الـــــعـــــالـــــم والـــــــقـــــــرار يــــجــــب ان يـــــكـــــون يـــمـــنـــيـــاً 
خالصاً خصوصا وشهداؤنا يرقبون املوقف 
ويـــتـــابـــعـــونـــه بـــعـــنـــايـــة ومــــــن بـــــــرزخ اكــــــرث واكـــــرب 
وارفــــــــــــــع يف الــــــــــقــــــــــدرات ويـــــــــمـــــــــدون يـــــــد الـــــعـــــون  

واملساعدة 
كل هذا ولم يصل الكثري اىل خواطر اهم 
يف الــرســالــة األعــم واالعــظــم لــرجــال الثقافة 
القرآنية ...أال وهى قدراتنا املتسارعة والتي 
تنجح بتوفيق ورعــايــة إلهية كما ذكــر ذلك 
قــــائــــد الــــــثــــــورة الــــســــيــــد عــــبــــد املــــلــــك بـــــــدر الــــديــــن 
الحويث حفظه الله.. هذا التسارع والنجاح 
والنواميس الجديدة  املسخرة بهذا الشكل 
لــــم تـــــأت لــــي نـــهـــدد الـــــعـــــدوان بـــمـــا ســيــواجــه 
فـــحـــســـب عـــنـــد عــــــدم انـــصـــيـــاعـــه لـــلـــحـــق وإنـــمـــا 
رســـالـــتـــنـــا الـــكـــبـــرية لـــلـــعـــالـــم ودول االســـتـــكـــبـــار 
وأزالمــهــم ومرتزقتهم بأننا أصبحنا بفضل 
الــــلــــه قــــــادريــــــن عـــــىل فــــــرض الـــــســـــالم املــــشــــروع 
الــســمــاوي املــقــر يف جميع الكتب السماوية 
بــــــالــــــقــــــوة وكــــــســــــر إرادة الـــــشـــــيـــــطـــــان الــــــرافــــــض 
دومـــــــا لـــلـــســـالم والــــســــلــــم، والشـــــــك ان الــنــيــة 
الـــصـــادقـــة لـــلـــرجـــال املــخــلــصــني قــــد مــنــحــتــهــم 

القوه والصرب والتمكني 
فرسالتنا واضحة ويجب ان يعيها الجميع 
بـــــمـــــا فــــيــــهــــم قــــــائــــــد الــــــــضــــــــالل الـــــشـــــيـــــطـــــاين بـــــأن 
برامجه القادمة قد تم اخرتاقها والسيطرة 
عـــلـــيـــهـــا ولــــيــــس أمـــــامـــــه إال االنــــصــــيــــاع لــلــســلــم 

والسالم, والله يؤيد بنصره من يشاء.

انــطــالقــا مــن حقيقة أن ثــــورة الــــ 26 مــن سبتمرب 1962م  
املــــجــــيــــدة قـــــد مـــثـــلـــت ضـــــــــرورة تـــتـــويـــج ملــــســــرية الــــنــــضــــال الـــوطـــنـــي 
وخــــالصــــة انـــتـــصـــار حــتــمــيــة إلرادة الـــشـــعـــب الـــتـــحـــرريـــة ونــقــطــة 
فاصلة بني زمنني وحدثا تاريخيا غري مجرى التاريخ اليمني.. 
ال يــمــكــن ألحـــــد إنــــكــــار حــقــيــقــة أن تـــلـــك الــــثــــورة كـــانـــت وال تــــزال 
وستظل هي الثورة األم التي أسست وأرست مداميك انطالق 
الــــثــــورات الــيــمــنــيــة املــتــالحــقــة ابـــتـــداء بـــثـــورة ال 14 مـــن أكــتــوبــر 
1963م ضد املستعمر الربيطاين وانتهاء بثورة ال 21 من 
سبتمرب 2014م يف وجه أنظمة الطغيان والتبعية والوصاية 

عىل قرار الشعب وسيادة وثروات الوطن.
ومثلما أن تلك الثورة السبتمربية كانت ثورة نضال وتحرر 
وخروج من تحت عباءة أنظمة العمالة والرجعية يف املنطقة 
ويف مــقــدمــتــهــا نــظــام املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وأن مـــا تىل 
تلك الثورة من ثورات هي ثورات امتداد عميل ورد اعتبار لها 
وتجديد لروحها وإعادة تصحيح وتصويب ملسارها واستمرار 
يف السري عىل درب ترسيخ مبادئها وتحقيق أهدافها التي تم 
االلتفاف والتآمر عليها من قبل األنظمة الرجعية والعميلة 
لدول الهيمنة واالستكبار العاملي ويف مقدمتها أنظمة اإلدارة 

األمريكية والربيطانية والصهيونية.
وبالنظر إىل مــوقــف أنظمة الهيمنة والــطــغــيــان واالستكبار 
العاملي املذكورة آنفا ومعها نظام العمالة والتبعية واالرتهان 
الــســعــودي مــن ثــــورة ال 26 مــن ســبــتــمــرب، ومـــا ســخــرتــه تلك 
األنظمة من إمكانيات وشنته من حروب خفية وظاهرة لوأد 
تلك الثورة يف مهدها واالنحراف بها عن مسارها والحيلولة 
دون نجاحها يف تحقيق أهدافها طيلة سنوات عمر ثورة ال26 
من سبتمرب، ال يمكن ألحد إنكار حقيقة أن تلك األنظمة إن 
لــم تكن قــد نجحت يف الــقــضــاء عــىل ثـــورة الـــ 26 مــن سبتمرب 
فــأنــهــا قـــد نــجــحــت يف إفـــراغـــهـــا مـــن مــضــامــيــنــهــا واالنــــحــــراف بها 
عن مسارها الصحيح وإعادة فرض وصايتها وهيمنتها عىل 

الوطن والشعب اليمني حتى تاريخ ال 
21 من سبتمرب 2014م، وهو تاريخ 
انـــــــطـــــــالق ثـــــــــــورة شــــعــــبــــيــــة يــــمــــنــــيــــة جـــــديـــــدة 
مباركة وسط زخم هائل من املتغريات 
الـــدولـــيـــة، ويف ذروة االســـتـــبـــداد الــعــاملــي 
بقيادة أمريكا، ويف وقت اعتقدت فيه 
دول االســــتــــكــــبــــار أن الـــــوطـــــن والـــشـــعـــب 
اليمني قد أصبح لقمة سائغة لها وأن 
بـــإمـــكـــانـــهـــا مــــواصــــلــــة مــــمــــارســــة الـــوصـــايـــة 
عليه عرب مرتزقتها يف الداخل وأنظمتها 
العميلة يف املنطقة ويف مقدمتها نظاما 

آل سعود وآل زائد.
ومثلما تآمر األعداء عىل ثورة ال 26 
من سبتمرب 1962م  فقد كان عدوان 
قوى االستعمار والهيمنة الدولية عىل 

وطننا وشعبنا اليمني أحد تعبريات غضبها ونقمتها عىل ثورة 
ال 21 من سبتمرب2014م  ومحاولة وسعيا منها لتحقيق 
هدف وأدها والقضاء عليها وإعادة اليمن مرة أخرى إىل دائرة 
الوصاية والتبعية، ولكن صمود الشعب وشجاعة وحكمة 
القيادة أبطلت مفعول كل هذا العدوان خالل ثماين سنوات

غري أن الثورة الجديدة، ثورة الـ 21 من سبتمرب 2014م، 
ثـــــورة الــتــجــديــد لـــــروح ثـــــورة الـــــ 26 مـــن ســبــتــمــرب 1962م قد 
مــثــلــت ثــــــورة الـــتـــحـــرر مــــن الــــوصــــايــــة والـــتـــبـــعـــيـــة وحـــمـــايـــة الـــقـــرار 
اليمني والحفاظ عىل السيادة واالستقالل وتحقيق طموحات 
الشعب اليمني يف دولة قوية وقادرة عىل التصدي واإلفشال 
ملخططات ومؤامرات منظومة الهيمنة والطغيان واالستبداد 

واالستكبار العاملي، وإيجاد حياة كريمة لكل اليمنيني..
ولـــــقـــــد أثــــبــــتــــت تــــلــــك الـــــــثـــــــورة "ثــــــــــــورة 21 مــــــن ســــبــــتــــمــــرب" أنـــهـــا 
ثـــــــورة عــظــيــمــة وخـــــالـــــدة ألنــــهــــا رفــــعــــت رايـــــــة الـــحـــريـــة والـــســـيـــادة 

واالســــــتــــــقــــــالل ورفــــــضــــــت الـــتـــقـــســـيـــم والـــتـــفـــتـــيـــت 
لليمن، وأنــهــا ثـــورة انــبــالج صبح ثـــوري وطني 
يمني تحرري جديد أغر تحت قيادة يستحيل 
أن تقدم أي تنازل للغازي واملحتل الطامع يف 

موقع اليمن وثرواته. 
وســـتـــظـــل هــــــذه الـــــثـــــورة مـــســـتـــمـــرة يف تــحــقــيــق 
أهــــدافــــهــــا وكــــــل قــــــوة عـــســـكـــريـــة أو صـــنـــاعـــيـــة أو 
اقــــتــــصــــاديــــة أو يف أي مــــجــــال هـــــي قـــــــوة تـــســـانـــد 
وتدعم الثورة وتعمل عىل تحقيق اهدافها، 
وهي أهــداف ال تتوقف عند فرتة زمنية، وإذا 
كـــانـــت حــقــيــقــة نـــجـــاح هـــــذه الــــثــــورة يف تــحــقــيــق 
هدف من أهدافها وهو الهدف املتمثل يف بناء 
جـــيـــش وطــــنــــي قــــــوي قـــــــادر عــــىل حـــمـــايـــة الـــبـــالد 
وحــــــراســــــة مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا قـــــد تـــجـــلـــت مـــــن خــــالل 
العرض املهيب الذي شهدته العاصمة صنعاء 
يــــــوم 21 ســـبـــتـــمـــرب، ومــــثــــل زلــــــــــزااًل هــــز عـــــــروش دول مــنــظــومــة 
الطغيان والعدوان، إال أن القوة االسرتاتيجية للدولة تحتم 
عىل الجميع مضاعفة هــذه القوة ورفــع مستوى االستفادة 
الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة، وكــــل مـــا يـــخـــدم الــصــمــود الــيــمــنــي، 
وهــــذا أمــــر جــــاٍر الــعــمــل عــلــيــه بــوعــي وإدراك مـــن قــبــل قــيــادتــنــا 

الحكيمة .
وانــطــالقــاً مــن ذلـــك فـــإن ثــــورة ال 26 مــن سبتمرب تبقى 
ثــــــورة مــســتــمــرة إىل يـــومـــنـــا هـــــذا ويف مـــنـــازلـــة غــــري عــــاديــــة مــع 
قــوى الطغيان، وبعون الله سيكتب لهذه الــثــورة النصر 
والــتــمــكــني بـــقـــيـــادة الــســيــد عــبــداملــلــك بــــدر الـــديـــن الـــحـــويث - 
حـــفـــظـــه الــــلــــه- وكــــــل مــــن حــــولــــه مــــن الـــــرجـــــال املـــخـــلـــصـــني يف 
املــجــلــس الــســيــايس األعــــىل بــقــيــادة الــرئــيــس مــهــدي املــشــاط 
ويف الــحــكــومــة ومــخــتــلــف املـــؤســـســـات املــدنــيــة ويف الــجــيــش 

واللجان الشعبية.

الـ 26 من سبتمبر 1962.. منبع الثورات املتجددة واملستمرة 

عقيد / يوسف الشمري 
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القضية املركزية لألمة الفلسطينية. خصوصاً التي هرولت نحو التطبيع وباعت املتواطئة التي ابدتها بعض االنظمة العربية والضحية، ولعل األدهى واالمر تلك املواقف تدعو لضبط النفس، بل تساوي بني الجالد الالإنسانية فلم تصدر سوى تصريحات باهتة والحقوقية، التي اعتادت عىل مثل هذه املواقف لحكومات ودول العالم ومنظماته الدولية  وكالعادة نرى املواقف املخزية واملفضوحة املحتلة.الغربية أو القطاع أو باقي املدن الفلسطينية الشعب الفلسطيني سواًء يف القدس أو الضفة باستمرار هذا الصلف الصهيوين االرعن بحق هو امتداد لسلسلة الجرائم واملجازر التي يرتكبها قطاع غزة يوم الجمعة بغارات هستريية أثمة،  إقدام العدو الصهيوين عىل استهداف 

تقرير: عبدالحميد الحجازي

وتعليمية اإلسرائييل خّلف أضرارا يف 650 وحدة سكنية ومؤسسات خدمية وك����������ان اإلع������������الم ال����ح����ك����وم����ي يف ق�����ط�����اع غ��������زة ق������د أك��������د أن ال������ع������دوان مستمرة.احصاءات أولية خصوصاً وأن غارات العدو الصهيوين ما زالت 5 أع��وام وسيدة مسنة فيما أصيب بجروح 125آخرين وهي العسكري يف سرايا القدس ونحو 15شهداً بينهم طفلة تبلغ 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 أهداف لحركة الجهاد اإلسالمي يف قطاع غّزة، أدت - بحسب العملية العسكرية التي أعلن عنها جيش الكيان املحتل ضد 

وصّفارات اإلنذار تدّوي يف بات يام وحولون”.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، باتجاه بلدات يف جنوب فلسطني املحتلة، وقالت مصادر محلية وف���ص���ائ���ل اخ�������رى ض���م���ن “رده��������ا األويل” ع����ن اط�������الق 100 ص�����اروخ 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 الكبري تيسري الجعري وإخوانه الشهداء.  املقاومة.. متوعدة بالرد القايس واملؤلم عىل جريمة اغتيال القائد الفلسطينية أن رد املقاومة ق��ادم وبالطريقة التي تحددها قيادة ورداً عىل هذا االعتداء الصهيوين السافر أكدت فصائل املقاومة جاهزية الفصائل

غوريون، تحسباً إلطالق صواريخ من قطاع غزة.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 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 الحدودية مع قطاع غزة باإلضافة إىل منطقة تل أبيب.غزة، كما قام جيش االحتالل بنشر القبة الحديدية عىل املنطقة تتضمن منع التجمهر وف��ت��ح امل��الج��ئ ع��ىل بعد 80 ك��م م��ن قطاع يف ح�����ني ات����خ����ذ ج���ي���ش االح������ت������الل ت�����داب�����ري خ����اص����ة يف "غ��������الف غ�����زة" غزة يف العام املايض.م��واج��ه��ات شبيهة لتلك ال��ت��ي ان��دل��ع��ت خ���الل ال���ع���دوان ع��ىل قطاع لنشر عدد منها يف املدن الساحلية مثل اللد وعكا، خشية اندالع عومر بار ليف، 10 سرايا من قوات االحتياط يف "حرس الحدود"، 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، استدعاء 25 ألف جندي من قوات االحتياط، تحسباً ألي رد من الذعر والخوف، فسارع وزير األمن اإلسرائييل، بيني غانتس، إىل 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 حالة ذعر إسرائيلية

املستوطنني".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 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 وس���ت���وازن ال����ردع وستبقى ت��الح��ق االح��ت��الل وس��ت��ه��زم��ه ك��م��ا هزمته 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 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 تحتاج إىل موقف واضح حيال مواجهة هذا العدوان.وسنقاتلهم كرجل واح��د بشكل موحد.. مشدداً عىل أن اللحظة والساعات القادمة ستثبت للعدو أن كل فصائل املقاومة واحدة صحافية قال إن تل أبيب ستكون أحد أهداف صواريخ املقاومة، 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 تل أبيب هدفًا

وطالب جماهري األمة بأن ُتعيل صوتها رفضا لإلجرام الصهيوين هي القضية املركزية لكل مكونات األمة.أن يكون كيانا طبيعيا يف األمة.. مبيناً أن القضية العربية ستظل إن العدو الصهيوين كان وسيبقى العدو املركزي لألمة، وال يمكن ونقلت وك��ال��ة "ش��ه��اب" الفلسطينية لألنباء ع��ن ق��اس��م، قوله: الفلسطينيني.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 الفلسطيني ومقدساته منذ انطالق مسار التطبيع الحايل، مشرياً قاسم، قد أكد أن العدو الصهيوين يصعد من عدوانه عىل الشعب 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 التطبيع شجع العدو

الفلسطيني، واألمن القومي العربي، ومصالح كل األمة.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 ض��د الشعب الفلسطيني، وتوحيد جهودها ع��ىل ت��ن��وع مكوناتها 

العدوان الصهيوين املتواصل.ال��س��ب��ع وع���س���ق���الن ون��ت��ي��ف��وت وس����دي����روت ب���� 60 ص����اروخ����اً رداً عىل قصفها يف تمام ال�12 "تل أبيب" ومطار بن غوريون وأسدود وبرئ 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 أفضل حاالتها ويد مجاهدينا ستظل العليا يف امليدان بإذن الله"."نطمنئ أبناء شعبنا وجمهور املقاومة ب��أن معنويات مقاتلينا يف القدس، استمرار القتال رداً عىل ال��ع��دوان الصهيومي.. وقالت: وب����ح����س����ب وك������ال������ة "ف����ل����س����ط����ني ال������ي������وم االخ��������ب��������اري��������ة.. أك����������دت س����راي����ا بدأتها عند تاسعة البهاء بتوقيت املقاومة ليلة الجمعة.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 أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي عملية وحدة الساحات

واستنكر وزير اإلعالم، الصمت املخزي للمجتمع الدويل واألمم 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 وامل��ق��دس��ات اإلس��الم��ي��ة، وح���ق ال���رد ب��ق��وة يف ع��م��ق األرايض املحتلة وأكد عىل حق الشعب الفلسطيني يف الدفاع عن نفسه وأرضه لألمة.العميلة للتطبيع مع العدو الصهيوين وتخليها عن القضية املركزية ارتكبها كيان العدو يف غزة ما كانت لتحصل لوال هرولة األنظمة 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 أن هذه الجريمة تأيت يف إطار سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الشامي، وبشدة ال��ع��دوان الصهيوين عىل قطاع غ��زة، مشرياً إىل حيث أدان ناطق حكومة االنقاذ الوطني وزير اإلعالم ضيف الله والعلمائية واملثقفني واالكاديميني والسياسيني واالعالميني. الرد املناسب، إىل جانب مواقف العديد من الفعاليات السياسية تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني املشروع يف الصهيوين وعدوانه عىل غزة، وتجىل ذلك باملوقف السيايس الثابت 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 املوقف اليمني

األحرار يف فلسطني وكل البالد اإلسالمية.املحاصر واغتياله رجال الجهاد واملقاومة يجب أن يستنهض همم 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 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 قطاع غزة من كل الهيئات التشريعية مجلس النواب والشورى، إىل ذلك توالت املواقف والبيانات املنددة بالعدوان الصهيوين عىل اإلسالمي. 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 وعر علماء اليمن عن عزائهم ومواساتهم للشعب الفلسطيني الجبانسعيدا بعد جهاد مشرف ومواجهة بطولية مع الكيان الصهيوين 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 الوحشية بحق الشعب الفلسطينيال��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 وقالت الرابطة يف بيان لها : تابعنا بألم شديد العدوان الصهيوين عىل قطاع غزة كما دانت بشدة رابطة علماء اليمن العدوان الصهيوين الجبان الجعري وعدد من رفاقه جراء العدوان الصهيوين.لحركة الجهاد اإلسالمي والشعب الفلسطيني يف استشهاد القائد وع��ر ناطق الحكومة، عن تعازي الحكومة والشعب اليمني، العدوان وضرب عمق العدو.يف املنطقة.. داعيا حركات املقاومة إىل توحيد جهودها ملواجهة هذا انعكاسات خطرية عىل كيان العدو الصهيوين، واألمن واالستقرار كما أكد أن العدوان عىل غزة، لن يمر مرور الكرام وسيكون له الفلسطينيني.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 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 ودع������ا ال����وزي����ر ال���ش���ام���ي، ال���ش���ع���وب ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة وأح������رار األرايض الفلسطينية.جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير كافة وجدد التأكيد عىل موقف اليمن الثابت واملبديئ يف الوقوف إىل تتنافى مع كل األعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.املتحدة عىل جرائم العدو الصهيوين بحق الشعب الفلسطيني التي 

الدفاع عن حقوقه بالحياة والحرية.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 لكل قيم القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.ونساء وشيوخا يعكس بشكل سافر تواطؤ مع العدوان وتجاهل السورية إن عدم اهتمام املجتمع الدويل بدماء الفلسطينيني أطفاال 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 اإلنسانية.الصهيونيني، الذين اعتادوا ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد 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 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 املوقف السوري

ولفت إىل أن مسرية التطور عىل الساحة الفلسطينية وانحدار وخاصة محور املقاومة يمر بظروف خاصة".االسالمي يف فلسطني زياد النخالة، قوله: إن "العالم اإلسالمي 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 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 جرائمه األخرية.وبالتايل فإن الكيان الصهيوين سيدفع مرة أخرى ثمنا باهظا جراء 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 السريع للمقاومة االسالمية الفلسطينية عىل الجرائم الصهيونية أكد قائد الحرس الثوري اإليراين اللواء حسني سالمي، أن الرد املوقف االيراين

عىل إدارة حروب كبرية".ق��ائ��اًل: إن "ق��وة املقاومة تنامت كثريا قياسا للمايض وب��ات��ت ق��ادرة وت��ط��رق ال��ل��واء س��الم��ي إىل ت��ط��ور ق���درات امل��ق��اوم��ة الفلسطينية.. بال تراجع، وسيكون تحرير القدس قريبا بإذن الله.القوة الصهيونية نحو الزوال واالنهيار، هي مسرية ماضية لألمام 

والتأثري يف سري املعارك"."العدو يعمل عىل بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام ن��ق��اط ض��ع��ف ال��ع��دو واالس��ت��ف��ادة منها يف امل���واج���ه���ة".. الف��ت��اً إىل أّن وت���اب���ع ق���ائ���اًل: إّن����ه "ي��ج��ب ال��ع��م��ل ع���ىل إظ���ه���ار ن��ق��اط ق��وت��ن��ا وك��ش��ف يف العراق وأفغانستان وإيران واليمن والصومال وفنزويال وكوبا"."التجربة أثبتت أيضاً أّن أمريكا ُتهزم سياسياً وميدانياً كما جرى أّن ج��ي��ش االح���ت���الل ُي��ق��ه��ر وُي���ه���زم وُي����ذل وُت��ك��س��ر ه��ي��ب��ت��ه".. مضيفاً: 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 تجارب معنا واملقاومة دائما باملرصاد".وأه��ل غ��زة وكذلك عندما يتوجه بالخطاب إىل لبنان وه��م لديهم 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 الفصائل".األعزاء يف حركة الجهاد اإلسالمي ومع قيادة حركة حماس وبقية ونحن يف حزب الله نتابع ما يجري وعىل تواصل دائم مع إخواننا "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 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 حق حركة الجهاد أن ترد عىل هذا االعتداء ويجب عىل كل شريف وأضاف: "من حق الشعب الفلسطيني ومن حق املقاومة ومن غزة لن ترد وحركة الجهاد اإلسالمي لن ترد".السبت: "من الواضح أن العدو يذهب إىل التقديرات الخاطئة بأن املركزي الذي يقيمه حزب الله يف الضاحية الجنوبية لبريوت مساء 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 "الساعات واأليام املقبلة ستكشف أن العدو أخطأ التقدير يف غزة".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 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، املقاومة هي األعىل 

اعتقلت ق��وات ال��ع��دو الصهيوين، أم��س األح���د، 21 فلسطينيا تصعيد صهيوين

مخيم الفوار.الخليل، اعتقلت قوات العدو الصهيوين، أربعة مواطنني من 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 كما اعتقلت ق���وات ال��ع��دو ش��اب��ا م��ن خ��رب��ة الحديدية ب��األغ��وار عنزة.تبلغ من)22 عاما( من حي املراح، وأسريين محررين من بلدة ومن جنني، اعتقلت قوات العدو الصهويني طالبة جامعية منزليهما يف مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.ومن نابلس، اعتقلت قوات العدو شقيقني بعد أن داهمت داهمت منازلهم وفتشتها.اثنني منهم من مخيم طولكرم، وآخر من بلدة صيدا، بعد أن  ومن ط��ول��ك��رم، اع��ت��ق��ل��ت ق����وات ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين ث��الث��ة شبان بلدة بيت فجار.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 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 اعتقلت قوات العدو ثالثة مواطنني من بلدة الخضر، ومواطنني 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، 

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

بأكثر  من 900  صاروخ  ..

فصائل املقاومة الفلسطينية تدك مواقع هامة للكيان الصهيوني
السيد نصرالله:  املقاومة في لبنان وفلسطني أثبتت أّن جيش االحتالل ُيقهر وُيهزم وُيذل وُتكسر هيبته

   الشامي:  العدوان على غزة سيكون له انعكاسات خطيرة 
على كيان العدو واألمن واالستقرار في املنطقة

    سوريا: عدم اهتمام املجتمع الدولي بدماء الفلسطينيني 
يعكس التواطؤ مع العدوان وجتاهل كل قيم القانون الدولي

    سالمي: الرد السريع للمقاومة الفلسطينية على اجلرائم 
الصهيونية يدل بأن املقاومة تعيش فصاًل جديدًا من القوة

  فصائل املقاومة: معنويات 
مقاتلينا في أفضل حاالتها ويد 

مجاهدينا ستظل العليا في امليدان
 أصبحت تل أبيب 

ومستوطنات العدو هدفًا 
مشروعًا لصواريخ املقاومة 

الفلسطينية

  العدو الصهيوني يعتقل 21 
فلسطينيًا من الضفة بينهم 

طالبة جامعية
 32 شهيدًا بينهم القائدان 

اجلعبري ومنصور  و 275 
جريحًا  حصيلة التصعيد 

الصهيوني على غزة
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21سبتمبر.. 
تاريخ السيادة والتغيير

يف مفصلية التاريخ دوما تتضح الرواية وتتجىل فيه 
مفاهيم العطاء والبناء.. وخاصًة عندما تكون مفصلية 
التاريخ بحجم وأهمية 21سبتمرب.. اليوم الخالد.. يوم 
ح����دث ف��ي��ه زل�����زال م��ت��غ��ر يف رك����ام س���ن���وات م���ن ال��ف��وىض 

ومن الفساد واإلفساد..
سنوات طويلة اتوحشت فيه مراكز القوى وتمرتست 
واصبحت لها الكلمة االوىل وقد تحكمت بمصادر القرار 

ونشرت فسادها املنظم وفسادها غر املنظم..
ام����ا ال���وج���اه���ات امل���س���ت���أس���دة ال���ت���ي ك���ان���ت ال ت����رى ال��دن��ي��ا 
اال م���ن م��ن��ظ��اره��ا وم����ن رؤي���ت���ه���ا وت��ت��ح��ك��م يف ال���ع���دي���د من 

الجوانب..
يف ذات ال���وق���ت ك����ان ال���س���ف���راء ال��ذه��ب��ي��ون ل��ه��م ال��ق��ول 
وال�����ف�����ص�����ل.. وك�����ان�����وا ي���ت���ح���ك���م���ون ب�����ق�����رار ال���ي���م���ن ال���س���ي���ايس 
واالق����ت����ص����ادي وظ����ن ال��ش��ع��ب ان االم������ور ق���د وص���ل���ت اىل 
مرحلة االنسداد الكامل وان ال امل بالتغير وال مخرج 

للبالد من مأزقها هذا؟!
ولكن غ��اب م��ن املتشائمني ان الله يغر م��ن ح��ال اىل 
حال فقيض لليمن رجااًل مخلصني ال يخافون يف الله 
ل����وم����ة الئ�����م وال ي���ب���ال���ون ب���م���ا ي���م���ك���ن ان ت����ق����وم ب���ه���ا م���راك���ز 
ال����ق����وى وم����راك����ز ال���ن���ف���وذ وال����وج����اه����ات امل���ن���ت���ن���ف���ذة.. ف��ج��اء 
رجال الله وشفوا هذه املفاهيم املغلوطة.. وقادوا ثورة 
شعبية كاملة وشاملة اجتثت هؤالء من مراكز واعادت 
التوازن املفقود.. بل استعادت هيبة الدولة التي كانت 
قد تعرضت للتآكل والضياع واالنفالت.. وقد ولت كل 
ت��ل��ك ال���وج���اه���ات امل��ت��وح��ش��ة امل��ت��ن��ف��ذة اىل زواي������ا ال��ن��س��ي��ان 
وان���ح���س���ر ال���ت���دخ���ل االج���ن���ب���ي وذه�����ب اىل ح��ي��ث ال رج��ع��ة 
ول�����ه�����ذا ن���س���م���ع ض���ج���ي���ج ال�����س�����ف�����ارات وال�����س�����ف�����راء وم���ن���ه���م 
السفر االم��ري��ي والسفر ال��ربي��ط��اين.. وس��ف��راء العشر 
ال����ت����ي ك����ان����ت ت��ت��ح��ك��م ب����ال����ق����رار ال���وط���ن���ي وك����ان����ت ت��ع��ت��س��ف 

التوجه وتمارس هيمنتها عىل اليمن..
ف��ه��ل ه���ن���اك اه����م م���ن اس���ت���ع���ادة ال���ق���رار ال��وط��ن��ي واه���م 

من الحفاظ عىل الوطن وعىل خياراته يف االستقالل..
وهل هناك اهم واعظم من ان يحظى الوطن واملواطن 
ع��ىل مساحة واس��ع��ة م��ن ك��رام��ت��ه وم��ن ع��زت��ه.. حتى ان 
تعاظم الحصار وتوحش العدوان فاننا نرابط من اجل 

الله ودفاعاً عن الوطن واليمن العظيم..
ان ثورة 21سبتبمر هي ثورة ضرورية تاريخية تحقق 
خ��الل��ه��ا ان���ج���از وط��ن��ي ال ي��ض��اه��ى.. ت��م��ث��ل يف امل���ق���درة عىل 
ام��ت��الك ال��ق��رار الوطني ال��س��ي��ادي وب��ه اس��ت��ع��ادت اليمن 
هويتها املهتوية م��ن ج���ران ال��س��وء واش��ق��اء التدخالت 
ال�����س�����اف�����رة.. ول�������ذا ف������ان ال������ع������دوان ن���اب���ه���ا ال�����ع�����داء م�����ن اول 
ي����وم وح��ش��د ل��ه��ا ق����وى وج���م���اع���ات واش�����رتى ل��ه��ا م��رت��زق��ة 

عديدين.. ولكن باءت كل تلك املحاوالت بالفشل..
وهاهي اليوم هذه الثورة الشعبية تواصل نجاحاتها 
وصمودها.. وىل ايدي رجالها امليامني تحقق انجاز امني 
كبر وتحقق ايضا ان��ج��از عسكري ترسخ ال��ي��وم يف بناء 
ص��ن��اع��ة ع��س��ك��ري��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ب�����دءاً م���ن ال���س���الح الخفيف 
وم���������ن ال��������وي��������ات وم���������ن ال�������س�������الح ال����ت����ك����ت����ي����ي اىل امل����دف����ع����ي����ة 
اىل ال���ص���واري���خ ال��ب��ال��ي��س��ت��ي��ة وال����ص����واري����خ ال���ب���ح���ري���ة.. ويف 
ال�����ن�����ه�����وض االق�������ت�������ص�������ادي ت����ح����ق����ق اع�������ج�������از ب������رغ������م ال����ح����ص����ار 

واملخاطر والحرب االقتصادية..
تحية لثورة 21سبتمرب وتحية للصامدين املجاهدين 
االوفياء الذين علموا العالم معاين التضحية والبطولة 

والرجولة والصمود.

جمال القيز

الثورة.. اإلميان والهوية 
الهوية اإليمانية العظيمة لثورة 21سبتمرب هي العماد 
ال����ق����وي وه������ي امل���س���ت���ن���د ال�������ذي ت����ق����وم ع���ل���ي���ه ث�������ورة ال��ش��ع��ب 
العظيمة.. الثورة التي انطلقت ضد الطغيان والفساد 
واإلف��������س��������اد وض��������د رم����������وز ال�������رض�������وخ ل���ل���ه���ي���م���ن���ة ال����خ����ارج����ي����ة 

والتبعية..
فالثورة الشعبية التي تجددت يف يوم 21سبتمرب قد 
ق���ام���ت ع���ىل اإلي���م���ان وال���ه���وي���ة اإلي��م��ان��ي��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ل��ه��ذا 
الشعب املكافح املناضل من اجل حياة أفضل ولذا كانت 
استجابة حركة التاريخ عظيمة وتهاوت مراكز القوى 
وه���رول���ت رم����وز ال��ف��س��اد إىل خ����ارج ال��ي��م��ن ح��ام��ل��ة معها 
حصاد الفساد واإلفساد وذهبوا غر مأسوف عليهم.. 
وانهارت املنظومات التي بذلوا كل جهدهم لي تبقى.. 

وكانت االنهيارات املعتدية ابرز تجليات هذا املوقف..
وفقدت تلك الرموز كل إمكانية لبناء حاضنة شعبية 
أو اجتماعية يف الداخل اليمني ولكنها ظلت قائمة عىل 
ارتزاقها وعىل ارتهانها للقرار الخارجي.. فمنهم من يدار 
م���ن أب��وظ��ب��ي وم��ن��ه��م م���ن ي����دار م���ن ال���ري���اض وم��ن��ه��م من 
ي���دار م��ن قطر وك��ث��رون وض��ع��وا أنفسهم تحت خدمة 

املخابرات وملن يدفع أكرث..
وم����ن خ����الل امل����واق����ف وت������وايل األي������ام ان��ك��ش��ف��ت م��ع��ادن 
أولئك الذين ظلوا يصدعون رؤوسنا بالوالء واالنتماء 
وباملواقف القومية والعروبية واالسالموية يف حني هم 

ارخص مرتزقة يف تاريخ االمم والشعوب..
وال����������ي����������وم ون�������ح�������ن ن�����ح�����ت�����ف�����ي ون�����ح�����ت�����ف�����ل ب������ان������ط������الق������ة ث���������ورة 
ال������ش������ع������ب.. ث�����������ورة األج��������ي��������ال ث���������������ورة.. ال����ت����غ����ي����ر وال������ب������ن������اء يف 
21سبتمرب من حقنا أن نعلن للعالم كله هذه الفرحة 
وان نعتز ونجل ه��ذه املناسبة العظيمة.. إنها مناسبة 
وطنية ارت��ق��ت باليمن وبنخبها وب��أب��ن��اء اليمن إىل أعىل 
م�����ص�����اف م������ن ال����ف����خ����ر وال�������ك�������رم وال������ك������رام������ة وس����ن����ظ����ل ن��ع��رب 
ع��ن عظيم ابتهاجنا وس��ع��ادت��ن��ا ب��ه��ذا ال��ي��وم األغ����ر.. يوم 

21سبتمرب..
ولسوف تنتصر اليمن بهذه ال��ث��ورة وتحقق منجزات 
ع��ظ��ي��م��ة أه��م��ه��ا وأب����رزه����ا ال���ع���زة واالس���ت���ق���الل وال���س���ي���ادة 
وال���ت���وج���ه ن��ح��و ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة.. ت��ن��م��ي��ة ال��ي��م��ن ال��ت��ي 
توفر لها السيادة الكاملة واالنتصار عىل األعداء وعىل 

حسابات املتآمرين املرتبصني باليمن.

العميد انور املاوري 

أوضح نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي أن 
القطاع الزراعي تعرض ألضرار كبرية بسبب العدوان والحصار 
حيث بلغت الخسائر املباشرة وغري املباشرة أكرث 111 مليار دوالر.
مؤكدا بأن ثورة الـ21 من سبتمرب استطاعت أن تتجاوز هذه 
التحديات بفضل الله وتم اطالق الثورة الزراعية بمراحلها 
الثالث تنفيًذا ملوجهات القيادة الثورية والسياسية .. الفًتا إىل أن 
هناك نتائج كبرية تحققت زيادة يف املساحات املزروعة وكميات 
االنتاج وتحرك املجتمع نحو الثورة الزراعية .. تفاصيل هامة عما 

شهده القطاع الزراعي تضمنها الحوار التايل: 

 - القطاع الزراعي ُيعد من اهم القطاعات االقتصادية حدثونا عن أهمية هذا القطاع 
يف دعم االقتصاد الوطني؟ 

يعترب القطاع الزراعي من أهم القطاعات االقتصادية يف اليمن والذي ارتبط هذا القطاع 
بتاريخ وحضارة وهوية  الشعب اليمني حيث نهضت  الحضارات اليمنية القديمة معتمدة 
ع��ىل ال���زراع���ة، و  ح��ال��ًي��ا يمثل ه���ذا ال��ق��ط��اع م��ا نسبته %17 م��ن ال��ن��ات��ج امل��ح��ي وي��ع��م��ل يف ه��ذا 
القطاع اكرث من %56 من القوى العاملة ويعتمد  عليه اكرث من %70 من السكان يف اليمن 
، وت��أيت أهمية  القطاع ال��زراع��ي كونه قطاعاً مرتبط ب��األم��ن ال��غ��ذايئ ، واليمن ولله الحمد 

تمتاز بتنوع يف  مناخها وخصوبة تربتها، وجودة يف منتجاتها الزراعية. 
− نظراً لهذه األهمية للقطاع الزراعي إال أنه تعرض لإلهمال والتدمر املمنهج خالل العقود 

املاضية..  ما نوع هذا التدمر الذي تعرض له وما هي االسباب  ؟ 
ن��ع��ل��م ج��م��ي��ع��ا ان ال���ع���دو يف ب���داي���ة خ��م��س��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل�����ايض ب����دأ ي��ت��ح��ول م���ن االس��ت��ع��م��ار 
العسكري اىل االستعمار الغذايئ يف البلدان العربية واإلسالمية ونحن جزء من هذه البلدان 
ونظًرا ألهمية الزراعة لدى الشعب اليمني وارتباطها بهويته وتاريخه، والذي كان  اىل نهاية 
ال��س��ب��ع��ي��ن��ات م��ك��ت��ف��ًي��ا ذات���ًي���ا بنسبة ت��زي��د ع��ن %85، ول��ي��س ه���ذا وح��س��ب ب��ل أن ال��ي��م��ن خ��الل 
سنوات الحرب العاملية الثانية لم يتأثر بهذه الحرب، ولم يحدث مجاعة يف الشعب اليمني 
كبقية دول العالم،  كونه كان معتمًدا اعتماًدا كلًيا عىل منتجاته الزراعية، ومكتفًيا،  وكان 
ي��ص��در ل��ل��خ��ارج، م���ن ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات  ب����دأت ال��س��ي��اس��ات واألج���ن���دة ال��خ��ارج��ي��ة ل��ل��ب��ن��ك ال���دويل 
واملنظمات بالتآمر عىل القطاع الزراعي وذلك عن طريق جمع البيانات وتحليلها والتخطيط 
لتدمر ه��ذا القطاع الحيوي الهام وم��ن اشكال وأن���واع التدمر املنهج للقطاع ال��زراع��ي أوال 
االستهداف الهيكي لوزارة الزراعة والري، وكذا  تغييب التسويق الزراعي ، وعدم االهتمام 
بالرثوة الحيوانية، واالستهداف يف البذور ومدخالت االنتاج ورفع تكاليف مستلزمات االنتاج 
كذلك ت��م استهداف املنتج املحي ع��ن طريق اغ���راق  ال��س��وق باملنتجات ال��زراع��ي��ة الخارجية، 
وم��ن اش��ك��ال   االس��ت��ه��داف ه��و تغير ال��خ��ارط��ة املحصولية وذل���ك ع��ن ط��ري��ق م��ش��اري��ع  كانت 
تمول خارجيا عن طريق البنك الدويل ومنظمة الفاو تحت مسمى مشاريع التنمية الريفية 
ومشاريع الري، و  هذه املشاريع حولت  الخارطة املحصولية يف اليمن من املحاصيل األساسية 
مثل الحبوب والبقوليات اىل محاصيل اقل اهمية او ثانويات مثل املانجو واملوز حيث نجد 
ان الحواجز التحويلية يف وادي مور مثال  كانت عىل ضفاف ال��وادي والتي ال يستفاد منها 
بشكل كبر وال تتسع لكميات  كبرة من مياه االمطار وال تغطي مساحات كبره من االرايض 
الزراعية هذه املشاريع التي يف  ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب تم تغير الخارطة املحصولية 
يف وادي م����ور وغ����ره م���ن ودي�����ان ت��ه��ام��ة م���ن زراع�����ه ال��ح��ب��وب اىل زراع�����ة امل��ان��ج��و وامل�����وز وك��ذل��ك 
حرمت أرايض شاسعة من أرايض هذه الوديان ال تصلها مياه االمطار والسيول  وحرم من 
هذا القطاع  شريحة كبرة من املزارعني واصبح من يستفيد من هذا القطاع هم عبارة عن 
امل��ش��ائ��خ وال��ن��اف��ذي��ن م��ن السياسيني وال��ق��ي��ادات العسكرية ال��ذي��ن يمتلكون ارايض شاسعة 
ي��زرع��ون��ه��ا باملانجو وامل���وز ويستفيدون م��ن م��ي��اه ال���ودي���ان، وم��ن أش��ك��ال االس��ت��ه��داف الهجرة 
الكبرة من الريف اىل املدينة وهو ما أثر بشكل كبر عىل االنتاج الزراعي وهنالك اشكال كثرة 
من االستهداف التي تعرض لها القطاع الزراعي فاذا كان العدوان العسكري عىل بالدنا بدأ 

يف مطلع العام 2015م  فإن العدوان االقتصادي بدأ منذ 50 عاما
− نعيش ه��ذه األي���ام ال��ذك��رى الثامنة ل��ث��ورة ال��ح��ادي والعشرين م��ن سبتمرب والتي 
ت��ع��د ث�����ورة ش��ع��ب��ي��ة وث�����ورة ت��غ��ي��ر ح��ق��ي��ق��ي��ة م�����اذا أح���دث���ت ه�����ذه  ال���ث���ورة م���ن ت��غ��ي��ر يف واق���ع 

القطاع الزراعي؟ 
ك����ان ال��ت��وج��ه ن��ح��و االك���ت���ف���اء ال�����ذايت ث���م���رة  م���ن ث��م��ار ث����ورة ال���ح���ادي وال��ع��ش��ري��ن م���ن سبتمرب 
والتي تعد ث��ورة التغير وث��وره احدثت نهضة زراعية شاملة حيث كلنا يف سابق نفتقد اىل 
القيادة والتوجه القيادي الجاد نحو االكتفاء الذايت واالهتمام بالقطاع الزراعي لكن بفضل 
ه���ذه ال��ث��ورة اصبحنا ال��ي��وم نمتلك ال��ق��ي��ادة ال��رب��ان��ي��ة ممثله يف ق��ائ��د ال��ث��ورة ال��س��ي��د ع��ب��د امللك 
الحويث حفظه الله والقيادة السياسية ممثلة برئيس املجلس السيايس االعىل املشر  الركن 
مهدي املشاط أصبح لدينا توجه كبر نحو القطاع الزراعي ومن خالل التوجه الجاد للقيادة 
الثورية والسياسية بدأ التوجه الرسمي وخلق توجه مجتمعي وبالتايل بدأنا نميض ويف مسار 
واحد وتوجه واحد نحو االكتفاء الذايت وأصبح االهتمام بالقطاع الزراعي جزًءا أساسًيا من 
اهتمامنا وواجًبا  دينيا  وإنسانيا ووطنيا  يف مواجهة األعداء ونصرة اإلسالم واليوم بفضل 
ث��ورة ال���21 من سبتمرب رغ��م  الحرب والعدوان والحصار ورغ��م االض��رار الكبرة التي تعرض 
لها القطاع الزراعي خالل سنوات العدوان والحصار والتي تجاوزت الخسائر املباشرة وغر 
امل��ب��اش��رة اك���رث م��ن 111  م��ل��ي��ار دوالر إال أن��ن��ا ل��م ن��ق��ف م��ك��ت��ويف األي����دي ول���م نستسلم، بفضل 
موجهات وتوجيهات القيادة الثورية  والسياسية، تم إطالق الثورة الزراعية بمراحلها الثالث 
وه��ن��اك نتائج ك��ب��رة حققت زي���ادة يف امل��س��اح��ات امل��زروع��ة وك��م��ي��ات االن��ت��اج وت��ح��رك املجتمع 
نحو ال��ث��ورة الزراعية فكان هو ال��داع��م وال��راف��د واملساند االول يف الجبهة  الزراعية كما كان 
يف الجبهة العسكرية، حيث بلغت امل��ب��ادرات املجتمعية اكرث من 1151م��ب��ادرة مجتمعية، 
وت��م إن��ش��اء اك��رث م��ن 64جمعية تعاونية زراع��ي��ة، وإع���ادة تفعيل 145 جمعية ، وت��م اع��ادة 
تفعيل االتحاد التعاوين الزراعي، وانشاء اتحاد جمعيات منتجي الحبوب، واتحاد جمعيات 
منتجي النب، وكلها من ثمار وبركة ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب ، والتي بفضلها  
تغر تفكر املجتمع وأصبح يعتمد اعتمادا كليا عىل ارضه ويزرعها،  ثورة الحادى والعشرين 
أبطلت النظريات والتقارير وال��دراس��ات  والتي وضعها البنك ال��دويل ومنظمة الفاو والتي 
ك��ان��ت ت����روج ع���دم ج��دوائ��ي��ة زراع�����ة ال��ق��م��ح وال��ح��ب��وب يف ال��ي��م��ن  ك��ون��ه��ا  ال ت��م��ت��ل��ك م��س��اح��ات 
شاسعة من األرايض وعدم توفر املياه فجاءت  الثورة وأبطلت هذه املفاهيم وهذه النظريات 
واملصطلحات التي روجت لها املنظمات وهي جزء من االستهداف الذي استهدفت به القطاع 
الزراعي يف اليمن بفضل ثورة الواحد والعشرين من سبتمرب توجهنا نحو الجوف لزراعتها 
بالقمح وال��ح��ب��وب والبقوليات وه��ي ال��ت��ي ح��رم��ت ع��ق��ودا م��ن ال��زم��ن،  وبفضل  ه��ذه ال��ث��ورة 
أص��ب��ح��ن��ا ن��ع��م��ل ج��اه��دي��ن ع��ىل تخفيض ف���ات���ورة االس���ت���راد ودع����م امل��ن��ت��ج امل��ح��ي وع��ك��س ه��ذه 

الفاتورة لصالح املزارع اليمني. 
− زراع�����ة ال��ق��م��ح وال��ح��ب��وب م���ن األول����وي����ات ال��ت��ي ت��ول��ي��ه��ا ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
وتعترب من املحاصيل الغذائية االسرتاتيجية ، ما واقعها اليوم وما خططكم للتوسع 

والزيادة فيها ؟
زراع����ة ال��ح��ب��وب وال��ق��م��ح ك��م��ا ق��ل��ن��ا ح���دث ه��ن��اك اس��ت��ه��داف ممنهج ل��ل��خ��ارط��ة املحصولية، 
وت��ح��ول��ن��ا م���ن زراع������ة امل��ح��اص��ي��ل األس���اس���ي���ة اىل زراع������ة امل��ح��اص��ي��ل األق�����ل أه��م��ي��ة م���ن امل��ح��اص��ي��ل 
الحبوب والبقوليات وبالتايل نقول اليوم هناك توجه كبر لالكتفاء الذايت من هذه املحاصيل 
وخ��ص��وص��اً م��ح��اص��ي��ل ال��ح��ب��وب وال��ب��ق��ول��ي��ات م���ن خ���الل االس���ت���ف���ادة م���ن ال��ب��ي��ئ��ة امل��ن��اخ��ي��ة امل��ي��زة 
النسبية يف بالدنا،  كما تعلمون اننا نستورد اكرث من 3 ماليني طن من القمح، وهي كمية 
كبرة نسعى لسد الفجوة منها، كما عملنا مع الذرة الرفيعة، والدخن والتي   كنا اىل ما قبل 
سنة من اآلن أو سنتني كنا نستورد محاصيل الذرة والدخن، ولكن اآلن أصبحنا مكتفيني 
ذاتيا منها ، وتم ايقاف االستراد منها ، واليوم نحن يف توجه للرتكيز عىل محصول القمح 
ك��أول��وي��ة ، وت��م التنسيق م��ع مختلف ال��ج��ه��ات املعنية وبتوجيهات السيد ال��ق��ائ��د عبدامللك 
ال��ح��ويث  يحفظه الله  يف الرتكيز عىل املحاصيل ذات األول��وي��ة والتي ترتبط باألمن الغذايئ 
والقومي للبلد، حيث نعمل جاهدين الستغالل املقومات الزراعية التي تمتلكها اليمن،  
ح��ي��ث سنعمل خ���الل امل���وس���م  ال��ش��ت��وي ال���ق���ادم ع��ىل ال��ت��وس��ع يف زراع����ة ال��ق��م��ح يف امل��رت��ف��ع��ات 
ال��وس��ط��ى وال��ش��م��ال��ي��ة ويف امل��ن��اط��ق ال��ش��رق��ي��ة اي���ض���اً، ه���ذا ال��ت��وج��ه س��ي��زي��د م��ن اإلن��ت��اج��ي��ة اي��ض��اً 
لدينا توجه لزراعة القمح كزراعة مطرية وه��ذه الزراعة  كنا غافلني عنها حيث كان البنك 
ال���دويل وامل��ن��ظ��م��ات ال��خ��ارج��ي��ة ي��ن��ش��رون ت��ق��اري��ر  ودراس����ات وي��روج��ون لها ب��ان ب��الدن��ا معرضة 
ل��ل��ج��ف��اف وال ي��م��ك��ن زراع����ة ال��ق��م��ح يف ال��ي��م��ن ، وإن زراع����ة ال��ق��م��ح غ��ر م��ج��دي��ة ول��ي��س��ت لديها 
جدوى اقتصادية يف بالدنا، ولكن بحمد الله اصبح لدينا اليوم  توجه لزراعة القمح حتى 
تحقيق  االكتفاء ال��ذايت، لدينا  تجارب كثرة يف زراع��ة القمح يف املوسم الشتوي يف تهامة 
وهناك نتائج مبشرة، وان كانت  بإنتاجية قليلة ، ونطمح خالل هذا املوسم القادم اىل إيجاد 
م��زارع إنتاجية نموذجية لزراعة القمح يف تهامة، ولدينا خطط لزراعة القمح والبقوليات 
يف املرتفعات الوسطى والشمالية واملناطق الشرقية ، وزارع���ة ا ل��ذرة الشامية والبقوليات 
يف تهامة، ه��ذه أه��م املحاصيل التي لدينا توجه كبر وت��وج��ه ق��ي��ادي وت��وج��ه شعبي وتوجه 

مجتمعي لسد الفجوة الغذائية من هذه املحاصيل.
− التسويق من اهم الحلقات يف النهوض بالقطاع الزراعي ما أهميته؟ وما الجديد 

فيه؟
التسويق يعترب أهم الحلقات املساهمة يف النهوض بالقطاع الزراعي، فال يمكن النجاح 
يف أي إن��ت��اج م��ا ل��م ي��ك��ن ل��دي��ن��ا ن��ظ��ام تسويقي ، فالتسويق ه��و م��ن ي��ق��ود اإلن��ت��اج فكلما ك��ان 

أداء التسويق أفضل كلما كان انتاجنا أفضل وكلما حققنا نتائج كبرة يف جانب اإلنتاج. 
يف ال���س���اب���ق ك�����ان ال���ت���س���وي���ق ال�����زراع�����ي غ���ائ���ب���اً ت���م���ام���ا ، وك������ان ه���ن���اك غ���ي���اب ل���ل���ق���وان���ني ال��خ��اص��ة 
ب��ال��ت��س��وي��ق ال�����زراع�����ي، وغ���ي���اب ل��ل��ب��ي��ان��ات واالح���ص���ائ���ي���ات ال��ت��س��وي��ق��ي��ة ، ح��ي��ث ك���ان���ت األس�����واق 
الزراعية قبل ثورة 21 سبتمرب ال يوجد جهة تشرف عليه، كان من يحكم األسواق الزراعية 
ه��م م��ت��ن��ف��ذون يف ع��ه��د االن��ظ��م��ة ال��س��اب��ق��ة، ال ي��وج��د أي اه��ت��م��ام ب��م��ع��ام��الت م��ا ب��ع��د الحصاد 
وال��ت��ي تمثل ج���زءاً أس��اس��ي��اً مثل النقل والتغليف والتعبئة وال��ت��ربي��د وال���ذي تمثل عملية أو 
حلقات من سلسلة التسويق، لكن  اليوم بحمد الله  لدينا توجه كبر يف اصالح املنظومة 
القانونية للتسويق وايضاً إليجاد البنية التحتية املناسبة واالهتمام بمعامالت ما قبل وما 
بعد ال��ح��ص��اد، وب��دأن��ا يف االش����راف ع��ىل األس����واق ال��زراع��ي��ة ب��دأ يتحرك خ��الل ه��ذا ال��ع��ام وان 
ش���اء ال��ل��ه سنستمر يف االش�����راف وال��ت��ن��ظ��ي��م ورف����ع ك���ف���اءة األس�����واق امل��ح��ل��ي��ة إض���اف���ة اىل تنمية 
الصادرات الزراعية ، وايجاد قاعدة بيانات ومعلومات تسويقية بدأنا يف هذا املشروع من 
خالل إيجاد الدراسات التسويقية ايضاً االرشاد التسويقي كان غائباً بشكل كبر وليس هناك 
أي اهتمام ال رسمي وال مجتمعي وال ارش��اد تسويقي أو معلومات تسويقية ايضاً نطمح 
بإذن الله خالل الفرتة القادمة اىل إيجاد نظام متكامل للتسويق الزراعي وجمع البيانات 
واملعلومات واالشراف الكامل واالستفادة من التقنيات الحديثة يف االشراف عىل األسواق 

الزراعية والحصول عىل املعلومات والبيانات واالسعار السائدة اواًل بأول.
ونعمل حاليا عىل إنشاء أسواق نموذجية تمتلك البنية التحتية املتكاملة والتي تحتوي 
عىل هناجر ومخازن وثالجات تربيد، وفرز وتنظيف وتغليف و وغرها، وتم افتتاح سوق تعز 
املركزي، وسوق يف صعدة ، وقريبا افتتاح سوق الحزم املركزي حيث وصلت نسبة االنجاز 

%80 وسوق  ا لحديدة نسبة االنجاز %60 وكذلك سوق يف االمانة نسبة االنجاز  60%. 

−   الزراعة التعاقدية نظام تسويق  حدثونا عنها وماذا تحقق منها حتى اآلن ؟
مشروع الزراعة التعاقدية تم اطالقه يف أغسطس 2020م تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة 
السيد القائد عبدامللك ال��ح��ويث وكثمرة م��ن ثمار ث��ورة 21 م��ن سبتمرب،  وبحمد الله هناك 
ن��ج��اح��ات ك��ب��رة ب��دأن��ا يف امل��وس��م��ني امل��اض��ي��ني يف إي��ج��اد ت��ج��ارب وه��ن��اك ن��ج��اح��ات يف ك��ث��ر من 
التجارب وهناك استجابة وهناك وعي مجتمعي زراعي يف أهمية الزراعة التعاقدية كنظام 

من أنظمة التسويق الحديثة، وخالل التجربة األوىل للزراعة التعاقدية 
تم تأسيس ثماين شركات للزراعة التعاقدية كل شركة متخصصة يف مجال خاص من 
املنتجات الزراعية النباتية، سواء الحبوب أو البقوليات واملكسرات وبعضها يف الدواجن، 
وبعضها لألعالف، وأخرى للمستلزمات الزراعية، و شركة للرثوة الحيوانية وتم إنجاز إىل 
حد  اآلن أكرث من 60 عقداً مع الجمعيات واملنتجني الزراعيني يف محصول الذرة الشامية 
ت���م ال��ت��ع��اق��د ع���ىل 4200 ط���ن ويف م��ح��ص��ول ال���ث���وم ت���م ال��ت��ع��اق��د وش�����راء ك��م��ي��ة 5000 ط���ن ويف 
محصول البقوليات تم التعاقد عىل 1200  طن، والتمور تم االتفاق مع الوكالء عىل  شراء 
2500 طن، و الزبيب تم شراء 125 طناً، وكذلك يف الرمان والتفاح واملانجو، وقد انخفضت 
فاتورة  االستراد يف بعض املنتجات الزراعية بنسب متفاوتة بعضها زادت عما كنا مخططني 
ل��ه م��ث��ل ال��ث��وم نسبة %50، ال����ذرة ال��ش��ام��ي��ة %5،  ال��زب��ي��ب %70،  ال���دواج���ن %20،  التمور 
%15، اللوز %5، كل هذا االنخفاض بفضل توجيهات القيادة التي أرشدتنا اىل التحول نحو 
الزراعة التعاقدية وتحويل فاتورة االستراد لصالح املزارع اليمني ، ولدينا اليوم توجه لربط 
الزراعة التعاقدية بالكثر من املشاريع مثل التمكني الزراعي وغرها لخلق وعي مجتمعي 
ولحلحلة كثراً من التسويق والذي يعترب من أهم املشاكل، إضافًة إىل أن هناك اهتماماً أيضاً 
بالصناعات الغذائية كجزء أو نشاط من أنشطة التسويق أو الصناعات التحويلية ملنتجاتنا 

لالستيعاب الفائض وخصوصاً يف الفواكه وغرها من املنتجات األساسية.
− النب محصول قومي مرتبط بالهوية والتاريخ اليمني، ما هي خططكم للنهوض 

بهذا املحصول؟
 هناك خطة اسرتاتيجية تم اعدادها بالتنسيق مع اللجنة الزراعية ووحدة النب واإلدارة 
العامة للنب وهذه الخطة االسرتاتيجية شملت العديد من األنشطة سواًء يف جانب اإلنتاج 
أو يف جانب التسويق أو يف جانب تنمية الصادرات ورفع قيمة منتج النب املحي وكل هذه 
األن��ش��ط��ة ستعمل ع��ىل رف��ع القيمة التنافسية للنب اليمني ليعود ملكانته كما ك��ان م��وروث��اً 

ثقافياً وموروثاً تاريخياً وموروثاً زراعياً يجب االهتمام به.
− ص��درت ع��دة ق��رارات بمنع استراد بعض املنتجات الخارجية مثل الزبيب والثوم 
والتفاح، ما مدى تطبيق هذه القرارات؟ وما الفوائد التي عادت عىل املنتج ا ملحيل من 

خالل هذه القرارات؟
ل��دي��ن��ا خ��ط��ة اس��رتات��ي��ج��ي��ة يف  وزارة ال���زراع���ة وال����رّي لخفض ف��ات��ورة االس���ت���راد وال��ع��م��ل عىل 
التقليص ال��ت��دري��ج��ي مل��ن��ع اس���ت���راد ب��ع��ض امل��ن��ت��ج��ات، ه��ن��اك ب��ع��ض امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي وص��ل��ن��ا إىل 
إيقاف استرادها بدرجة أساسية مثل التفاح وهناك منتجات نمنع استرادها اثناء املوسم 
مثل الربتقال وغرها من الفواكه وايضاً الزبيب هناك توجه إليقاف استراده، نحن يف طور 
اع���داد دراس���ة لكل منتج م��دى توفر احتياجات املستهلك م��ن الزبيب وج��ودت��ه وب���إذن الله 
سيكون هناك انخفاض هذا ضمن اطار الزراعة التعاقدية وضمن اطار حماية املنتج املحي 
الن الحفاظ عىل أسعار املنتج املحي يشء أسايس من انشطتنا وبرامجنا التي يجب أن نتدخل 
فيها و ال يمكن تحقيق أي تحسن يف االكتفاء الذايت يف مختلف املنتجات، وأيضاً نستطيع 
القول أننا يف اطار الحفاظ عىل املنتجات، تحققت نتائج كبرة وكثر من املنتجات التي تعود 
بالفوائد عىل املزارع اليمني بما يلبي تكاليف اإلنتاج  وتحسنت  أسعار هذه املنتجات بما ال 

يضر باملستهلك،  وكان مردود هذه القرارات هو التوسع يف زراعة هذه املنتجات.
- ق��ان��ون ال��ب��ذور وق��ان��ون حماية امل��ن��ت��ج، وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��وان��ن والتشريعات، 

هل سنسمع عن صدورها قريبًا؟
 لدينا مشروع إلصالح منظومة القوانني واللوائح الزراعية، بدأنا بتشكيلها من مختلف 
الجهات وبمشاركة االخوة يف وزارة الشؤون القانونية وبإشراف من القطاع اإلداري بمكتب 
رئاسة الجمهورية عىل هذا املشروع وبحمد الله تم البدء يف التحديث لدينا مسار تحديث 
للقوانني الحالية ومسار انشاء لقوانني جديدة، من أهم القوانني التي سنعمل عىل تحديثها 
ه��ي ق��ان��ون ال���ب���ذور وان��ت��ه��ي��ن��ا م��ن ت��ح��دي��ث��ه ، ون��ح��ن ن��ع��م��ل ح��ال��ي��اً ع��ىل ت��ح��دي��ث وت��ط��وي��ر ق��ان��ون 
تنمية الثورة الحيوانية ، إن شاء الله ستعقد العديد من الورش خالل األيام القادمة مع 
االخصائيني والخرباء عىل تحديث هذه القوانني، ايضاً لدينا خطة لتحديث قانون البذور 
واملخصبات وايضاً إيجاد قوانني جديدة ومن اهم هذه القوانني هي قانون التسويق الزراعي 
وقانون الغابات واملراعي وايضاً قانون حماية األرايض الزراعية من الزحف العمراين ، قانون 
ت��ن��ظ��ي��م ت�����داول امل��ب��ي��دات ، وإع�����داد م���ش���روع  ق����رار إن���ش���اء ص���ن���دوق ال��ت��ن��م��ي��ة ال���زراع���ي���ة، وإع����داد 
مشروع تعديل قرار إنشاء املؤسسة العامة للخدمات الزراعية، واصدرنا 10 قرارات وزارية 
منظمة، وجاري اصدار باقي القرارات املنظمة للقوانني الزراعية  كل هذه القوانني  نعمل 

عىل دراستها حالياً و إخراجها بالشكل املناسب بإذن الله.
− املياه من املقومات االساسية للزراعة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني ما واقعها 

اليوم وما هي خططكم املستقبلية لحصاد مياه االمطار واالستفادة منها؟
تعد امل��ي��اه م��ن أه��م امل��ق��وم��ات االس��اس��ي��ة ل��ل��زراع��ة  وق��د عملنا ع��ىل تنفيذ توجيهات  السيد 
القائد يف الحفاظ عىل مياه االمطار واالستفادة منها وانشاء العديد من الحواجز بمختلف 
أنواعها س��واًء عىل املستوى الشخيص أو الجماعي أو التعاوين أو املجتمعي، عملنا يف هذا 
االطار عىل مسارين مسار البناء ومسار طارئ، مسار البناء نعمل حالياً عىل تقييم املنشآت 
املائية يف سبعني مديرية من حيث جدوائيتها هل هي تعمل هل لديها جدوى هل هي بحاجة 
للصيانة هل ال يوجد صيانة هل هي فاعلة بمختلف جوانب التقييم، وايضاً اقرتاح منشأة 
وح��واج��ز مائية ج��دي��دة وال��ت��ي م��ن امل��ف��رتض يف اط���ار معاير امل��ي��اه وواق��ع��ي��ة يف ال���رّي سنعمل 
ع��ىل اخ����راج أدل����ة ارش���ادي���ة ل��ل��رّي ل��ل��م��ن��ش��أة امل��ائ��ي��ة يف ه���ذه امل��دي��ري��ات إىل أن ن��ص��ل إىل خ��ارط��ة 
مائية رقمية للمديرية، ه��ذا يف إط��ار البناء وإن ش��اء الله خ��الل الشهرين القادمني ننتهي 
من السبعني مديرية ونبدأ يف مديريات أخرى جديدة، وخالل الثورة املائية تم إنشاء عدد  
91 منشأة مائية ما بني سد وحاجز وكرفان وقناة بمبادرات  مجتمعية، باإلضافة إىل 105 
منشأة ري تم املساهمة يف تمويلها من وح��دة تمويل املشاريع وامل��ب��ادرات الزراعية باألمانة 
واملحافظات ، وتم تأهيل وصيانة وترميم 130منشأة مائية، وكلها بمبادرات مجتمعية، 
ويف اطار املسار  الطارئ عملنا عىل تنفيذ برنامج الرّي الطارئ يف تهامة وبرنامج الرّي الطارئ 
يف ال��ج��وف وب��ح��م��د ال��ل��ه ك��ث��م��رة م��ن ث��م��ار ه���ذا ال��ربن��ام��ج وص��ل��ت االم��ط��ار امل��روي��ة او امل��س��اح��ات 
املروية اىل 126 الف معاد يف تهامة  حيث وصلت املياه اىل مناطق حرمت لعقود من الزمن 
،وه���ذا امل��ش��روع يستهدف ري اك��رث م��ن 127216 ه��ك��ت��اراً،  اي��ض��اً يف ال��ج��وف توسعنا يف زراع��ة 
ال���ص���ح���راء ك����ان ك��ث��م��رة م���ن ث���م���ار ه����ذا امل����ش����روع وه�����ذا ال���ربن���ام���ج ال������رّي ال����ط����ارئ ه���و ال����دخ����ول يف 
زراع��ة األرايض الصالبة واألرايض الصحراوية لالستفادة من مياه االمطار وزراع��ة قدر اكرب 

من هذه املساحات.
الرثوة الحيوانية، ما أهميتها؟ وكيف يمكن الحفاظ عليها؟

 تعترب ال���رثوة الحيوانية الشق ال��ث��اين  إىل جانب االن��ت��اج ال��ن��ب��ايت،  وتمثل %23 م��ن الناتج 
العام  للقطاع الزراعي ولها أهمية كبرة حيث أن الرثوة الحيوانية تعترب مصدر دخل لنسبة 
كبرة من االسر اليمنية ، والتي ال يخلو بيت من بيوت األسر اليمنية من الرثوة الحيوانية 
، وتكتسب اهميتها نظرا ملا تمتاز به من تنوع منتجاتها ، ونحن نويل الرثوة الحيوانية جل 
اهتمامنا فلدينا توجه كبر للحفاظ عىل هذه ال��رثوة وتنميتها نظرا ألهميتها االقتصادية، 
وذلك من خالل االهتمام بصحة الرثوة الحيوانية عن طريق اإلدارة العامة للصحة الحيوانية 
وال��ط��ب البيطري، وتفعيل املخترب الفحص البيطري، وك��ذا منع ذب��ح صغار وإن���اث ال��رثوة 
الحيوانية بالتعاون مع املؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم، كما قمنا بإعادة عمل 

املزارع الخاصة بالدولة.

التوجه نحو االكتفاء الذاتي  كان ثمرة  من ثمار ثورة الـ21 من سبتمرب
نائب وزير الزراعة لـ »                                                   «:

خسائر القطاع الزراعي �  
بسبب العدوان بلغت أكثر 

من 111 مليار دوالر 

تم إنشاء أكثر من �  
64جمعية تعاونية زراعية، 

وإعادة تفعيل 145 جمعية
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مثلت الثورة تحوًال دراماتيكيًا ضد الركود والتسلط واالستبداد والهيمنة الخارجية
اللواء القادري قائد لواء الدفاع الساحلي مدير الكلية البحرية لـ»                                                              «:

عبدالقادر سفيان

ق��ال اللواء الركن محمد عي ال��ق��ادري قائد ل��واء الدفاع 
الساحي مدير الكلية البحرية إن احتفالنا هذا العام بالعيد 
الثامن لثورة 21 سبتمرب املجيدة يأيت يف ظل نجاحات كبرة 
ت��ح��ق��ق��ت ع����ىل م��خ��ت��ل��ف األص�����ع�����دة رغ�����م اس����ت����م����رار ال����ع����دوان 
وال���ح���ص���ار.. م���ؤك���داً أن ث�����ورة ال�������21 م���ن س��ب��ت��م��رب ت��م��ث��ل ال��ح��ق 
وتتحرك عىل أساسه يف مواجهة الباطل، وحققت الكثر 
من اإلنجازات واالنتصارات، وهي اليوم تواصل مشوارها 
وال تبايل بحجم التحديات التي تواجهها، ب��ل تعمل عىل 
التغلب عليها ألنها تتمتع بقيادة حكيمة وأهداف سامية.

ولفت اللواء محمد عي القادري إىل أن ثورة 21 سبتمرب 
ال��ت��ي ف��ش��ل ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان يف إج��ه��اض��ه��ا غ���رت مجريات 
األح����داث يف املنطقة، كونها تملك اإلرادة وال����روح الثورية 
اإلي�����م�����ان�����ي�����ة ال�����ت�����ي ت�����رف�����ض ال�����ف�����س�����اد وال�����ط�����غ�����ي�����ان واالس����ت����ع����ب����اد 
والوصاية الخارجية وتعشق الحرية واالستقالل.. موضحاً 
أن ال��ش��ع��ُب ال��ي��م��ن��ي يحتفي ال��ي��وم ب��ال��ذك��رى ال��ث��ام��ن��ة ل��ث��ورة 
ال������������21 م������ن س���ب���ت���م���رب امل�����ج�����ي�����دة ال�����ت�����ي ق�����ام�����ت ِم��������ن أج���������ِل ال���ي���م���ن 
أرض��اً وإنساناً؛ ولضمان استقالل وسيادة القرار اليمني، 
فانتصرت اإلراَدة اليمنية عىل إراَدة ق��وى االستكبار، وبها 
استعاد الشعُب اليمني استقالَله املسلوب وقراره السيايس 
واالقتصادي املختطف منذ عقود، فكانت ثورة 21 سبتمرب 
تحواًل دراماتيكياً ضد الركود والتسلط واالستبداد والظلم 
���ا يف ح��ي��اة  وال��ه��ي��م��ن��ة ال���خ���ارج���ي���ة، وم���ث���ل���ت م��ن��ع��ط��ف��اً ت���اري���خ���ًيّ

اليمنيني؛ لقيامها عىل أُُسٍس وطنية محّددة األهداف.
وأض������اف ال����ل����واء م��ح��م��د ع���ي ال����ق����ادري أن ال����ث����ورة ال��ي��م��ن��ي��ة 
وم����ن ض��م��ن أه���داف���ه���ا ب���ن���اء ج��ي��ش وط���ن���ي ق�����ادر ع���ىل ح��م��اي��ة 

البالد، وقد بدأ بالفعل تحقيق هذا الهدف السامي الذي 
ل����م ي��ت��ح��ق��ق خ������الل ال���ع���ق���ود امل���اض���ي���ة ون�������رى ال����ي����وم ال����ق����درات 
الكبرة التي تتمتع بها القوات املسلحة بمختلف صنوفها 
ومنها القوات البحرية التي مثلت عالمة فارقة يف تشكيالت 
الجيش اليمني، وكانت العمليات التي نفذتها سواء عىل 
م����س����ار ال����ه����ج����وم أو ال������دف������اع دل����ي����ل ع�����ىل ج���ه���وزي���ت���ه���ا ال���ع���ال���ي���ة 
واس����ت����ع����داد ت������ام ل��ت��ث��ب��ي��ت ال���س���ي���ط���رة ع����ىل ك����ل امل����ي����اه ال��ي��م��ن��ي��ة 

وخصوصا مياه البحر األحمر.
وقال: لقد التفتت القيادة اليمنية بعد ثورة 21 سبتمرب 
إىل أهمية إع���ادة ب��ن��اء ه��ذه التشكيالت وذل���ك بعد أن رأت 
احتدام الصراع اإلقليمي والدويل عىل مخزونات ومكنونات 
البحار وال��ص��راع أيضا عىل املنافذ وال��ط��رق البحرية؛ حيث 
تبذل الدول الكربى مجهودات كبرة من أجل الوصول إىل 
امل��ي��اه اليمنية وال��ت��ح��ك��م يف م��ن��اف��ذه��ا ومضايقها وخصوصا 
مضيق باب املندب والذي يعترب كنرتول التحكم يف طرقات 
ال��ب��ح��ر األح��م��ر ال��ج��ن��وب��ي��ة ف��امل��ت��اب��ع مل��ا ي��ج��ري اآلن م��ن ح��روب 
ب��ح��ري��ة يف ال��ب��ح��ر األح��م��ر وش���رق امل��ت��وس��ط وال��خ��ل��ي��ج العربي 
والبحر األسود، يلحظ أن القوات البحرية اليمنية كانت لها 
صوالت وجوالت رادعة لكل محاوالت القوى االستعمارية 
وال���ق���وى اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وف���رض���ت ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة 
وال�������دف�������اع ال����س����اح����ي يف ت���ك���ت���ي���ك���ات���ه���ا ال���ه���ج���وم���ي���ة وال����دف����اع����ي����ة 

اسرتاتيجية عسكرية جديدة تكسر شوكة املعتدين.
وأش������ار ال����ل����واء ال����ق����ادري إىل أن ال����ق����وات ال��ب��ح��ري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
ا اْسَتَطْعُتم  وا َلُهم َمّ تسعى إىل تطبيق اآلية الكريمة )َوأَِعُدّ
ُك��ْم  ��ِه َوَع��ُدَوّ َب���اِط اْلَخْيِل ُت��ْرِه��ُب��وَن ِب��ِه َع���ُدَوّ ال��َلّ ٍة َوِم��ن ِرّ ��ن ُق���َوّ ِمّ
�����ُه َي���ْع���َل���ُم���ُه���ْم ۚ َوَم�����ا  َوآَخ������ِري������َن ِم�����ن ُدوِن������ِه������ْم اَل َت���ْع���َل���ُم���وَن���ُه���ُم ال�����َلّ
������ِه ُي������������َوَفّ إَِل������ْي������ُك������ْم َوأَن��������ُت��������ْم اَل  ٍء يِف َس����ِب����ي����ِل ال������َلّ ُت����ن����ِف����ُق����وا ِم������ن يَشْ

ُت�����ْظ�����َل�����ُم�����وَن( ف����ال����س����الح وال����ع����ت����اد ال����ب����ح����ري ال��������ذي ق����ام����ت ت��ل��ك 
ال������ق������وات ب���ت���ص���ن���ي���ع���ه أك���س���ب���ه���ا ف����رص����ا ك����ب����رة ل���ل���ن���ص���ر وال���ظ���ف���ر 
يف ك���ل ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ال��ق��ت��ال��ي��ة؛ ك��م��ا أن����ه س���اه���م أي���ض���اً يف زي����ادة 
ن����ف����وذ س���ي���ط���رت���ه���ا ال���ب���ح���ري���ة ل���ف���ع���ال���ي���ت���ه ودق�����ت�����ه يف اس���ت���ه���داف 
نقاط ال��ع��دو الهجومية.. كما استطاعت ال��ق��وات البحرية 
اليمنية بسالحها املصٌنّع محليا أن تنفذ عمليات عسكرية 
يف عمق املياه السعودية حيث استهدفت بعمليات نوعية 
ميناء جيزان السعودي أدت إىل تدمر زوارق حربية كانت 
راس��ي��ة يف امل��ي��ن��اء وق���د تمكنت ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة م��ن تصنيع 
م��خ��ت��ل��ف ال���ص���واري���خ  ال���ت���ي ت��م��ت��از ب��دق��ت��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة يف إص��اب��ة 
الهدف ومزودة بتقنية ال تستطيع سفن العدو العسكرية 
فك شفراتها وتم إنتاجها بالتعاون بني الوحدة الصاروخية 

والقوات البحرية .
وقال اللواء محمد القادري إننا اليوم نؤكد لقائد مسرتنا 
ولقيادتنا السياسية والعسكرية بأن املياه اإلقليمية اليمنية 
محمية بعزيمة وب��أس رج��ال البحرية وسنقطع اليد التي 
ت�����ح�����اول امل�����س�����اس ب���س���ي���ادت���ن���ا وم����ق����درات����ن����ا وث�����روات�����ن�����ا ال���ب���ح���ري���ة 
ف���ال���ب���ح���ري���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال����ي����وم ه����ي ال�����ح�����ارس األم������ني ل��ش��واط��ئ��ن��ا 
وج��زرن��ا ول��دي��ه��ا ال��ق��درة ال��ك��ام��ل��ة ع��ىل ذل���ك ق���وال وف��ع��ال ول��ن 
ي����ق����ب����ل ال����ش����ع����ب وج����ي����ش����ه ال����ب����ط����ل إال أن ي�����ك�����ون س������ي������داً ع��ىل 
موقعه البحري االسرتاتيجي ومياهه وج��زره وأي رهانات 
لتحالف العدوان خارج هذا السياق ستكلف املعتدين أثماناً 
باهظة  ومن مصلحتهم التوجه الجاد الصادق واملسؤول 
إىل س���الم م��ش��رف وع����ادل وش��ام��ل ب��ه يستعيد ال��ي��م��ن أمنه 
واستقراره ووحدته وثرواته املسلوبة يف املحافظات املحتلة 
والقادم بالنسبة للشعب اليمني لن يكون أسوأ ّمما مر، 

والغطرسة حماقة تصنع الهزائم.



07 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net   26september.net
االثنني   :    30    صفر    1444هـ     |    26    سبتمرب    2022م    |    العدد  2277      |    20  صفحة تهنئة



26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net   26september.net
االثنني   :    30    صفر    1444هـ     |    26    سبتمرب    2022م    |    العدد  2277      |    20  صفحة

* بمناسبة ذكرى قيام ثورة 21سبتمرب 
امل����ج����ي����دة.. ب���رأي���ك���م ك���ي���ف ت�����ق�����رأون ع��ظ��م��ة 

الثورة ومضامني أهدافها؟
** بداية نبارك لشعبنا اليمني العظيم وقيادته 
الثورية والسياسية الذكرى الثامنة لثورة الحادي 
وال��ع��ش��ري��ن م��ن س��ب��ت��م��ر, ه���ذه ال���ث���ورة ال��ت��ي ج��اءت 
بعد عقود من الوصاية واالرتهان, عاشها الشعب 
ال����ي����م����ن����ي يف ظ������ل اخ�������ت�������االت س����ي����اس����ي����ة واج���ت���م���اع���ي���ة 
واق��ت��ص��ادي��ة وثقافية جعلت اليمن يف ذي��ل قائمة 
الدول عىل مستوى املنطقة والعالم، وكان الفشل 
يف شتى املجاالت هو السمة البارزة، مما استدعى 
ال�����ق�����وى ال���ي���م���ن���ي���ة ال�����ح�����رة إىل اس����ت����ش����ع����ار امل���س���ؤول���ي���ة 
ال����وط����ن����ي����ة ل�����ق�����ي�����ادة امل������س������ار ال�������ث�������وري ال����ش����ع����ب����ي ال������ذي 
أتسم باملصداقية والتحرك الجاد بخطوات ثابتة 
م���ن خ����ال ع����دة م���راح���ل، ح����اول ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��ايس 
ح���ي���ن���ه���ا ب���ش���ت���ى ال����وس����ائ����ل واألدوات إج�����ه�����اض ه���ذه 
الثورة املباركة، حتى جاء يوم الحادي والعشرين 
م�����ن س���ب���ت���م���ر م�����ن ال�����ع�����ام ٢٠١٤م م���ع���ل���ن���اً ان���ت���ص���ار 
ال����ث����ورة ال���ت���ي ح��م��ل��ت أه�����داف�����اً س���ام���ي���ة أب�����رزه�����ا، ب��ن��اء 
دول��ة يمنية قوية ح��رة وع��ادل��ة، وتكريس مفهوم 
ال����ش����راك����ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة يف ال���ح���ك���م و ت��ص��ح��ي��ح م��س��ار 
ال��ث��ورات اليمنية ال��س��اب��ق��ة، ومعالجة االخ��ت��االت 
التي صاحبت الوحدة اليمنية ٢٢ مايو ١99٠م، 
وتداعيات الحرب األهلية ١99٤م، والقضاء عىل 
ال���ف���س���اد وال���ظ���ل���م واالس�����ت�����ب�����داد, ب���م���ا ي��ح��ف��ظ ل��ل��ي��م��ن 
س�����ي�����ادت�����ه واس������ت������ق������ال ق�������������راره ال�����س�����ي�����ايس وال�����ح�����ف�����اظ 
ع��ىل وح��دت��ه، واس��ت��ع��ادة هويته الوطنية العربية  
اإلس���������ام���������ي���������ة, واه���������������م ه������������دف وم������ن������ج������ز ه���������و أن ث���������ورة 

٢١سبتمر أسقطت الوصاية بكافة أشكالها. 
ويف ظ��ل امل��ت��غ��رات امل��ح��ل��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة 
ب��ع��د ث��م��ان س��ن��وات م��ن ال���ع���دوان ع��ىل ال��ي��م��ن ال��ذي 
ي�����ن�����درج ض����م����ن م������ح������اوالت دول ت����ح����ال����ف ال�����ع�����دوان 
العودة باليمن إىل مربع الوصاية واالرتهان للقوى 
ال���دول���ي���ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة وب���رغ���م ك���ل ال���ع���وائ���ق, ف����إن ما 
تحقق خال الفرتة املاضية من عمر الثورة الفتية 
يف مختلف املجاالت يمثل تجسيداً وتنفيذاً ألهداف 
الثورة املجيدة، ومحتم علينا حمايتها واالستمرار 
يف م����واج����ه����ة م����ش����اري����ع ال�����غ�����زو واالح�������ت�������ال وك�������ل م��ا 
ي��رتت��ب ع��ل��ي��ه��ا م���ن ن��ه��ب ل���ل���روات وم���ح���اول���ة ت��م��زي��ق 

وتفتيت اليمن أرضاً وانساناً.

مشروع صهيوامرييك
* ال����������������ع����������������دوان ال��������ص��������ه��������ي��������وين األم����������ري����������يك 
ال���س���ع���ودي واإلم���������ارايت ع���ى ال��ي��م��ن ج��اء 
عقب قيام ثورة 21 سبتمرب.. أال يظهر 
ذل�����ك ح���ج���م ال����ع����داء اإلق���ل���ي���م���ي وال������دويل 

ل���������ل���������ث���������ورة، وك��������ي��������ف ت�����م�����ك�����ن�����ت ال������������ث������������ورة م����ن 
امل����ح����اف����ظ����ة ع�����ى م����س����اره����ا أم��������ام ك�����ل ت��ل��ك 

املؤامرات؟
** بالعودة إىل ما قبل ثورة ٢١ من سبتمر فإنه 
من املعلوم أن النظام السيايس بمختلف أركانه, 
ك�������ان ي���ن���ف���ذ أج������ن������دة دول إق���ل���ي���م���ي���ة أب�������رزه�������ا امل���م���ل���ك���ة  
ال��س��ع��ودي��ة واإلم���������ارات, ال��ج��م��ي��ع ي��ع��م��ل��ون ل��ص��ال��ح 
امل��ش��اري��ع االس��ت��ع��م��اري��ة )امل���ش���روع ال��ص��ه��ي��وام��ري��ي( 
ال���������ذي ي����س����ت����ه����دف امل����ن����ط����ق����ة ب����رم����ت����ه����ا، ه��������ذا امل�����ش�����روع 
وأدوات�������������ه ه�����م م�����ن ق�����ام�����وا ب�����ال�����ع�����دوان ع�����ىل ال���ي���م���ن، 
ألن ال��ث��ورة سحبت البساط م��ن تحت تلك القوى 
ال��ع��م��ي��ل��ة ف���أص���ب���ح امل�����ش�����روع ال���وط���ن���ي امل�����ق�����اوم ال����ذي 
ت����ق����وده ال����ق����وى امل���ن���اه���ض���ة ل����ل����ع����دوان ب���ق���ي���ادة أن���ص���ار 
الله، ومثل االيمان بالله والتوكل عليه ومستوى 
ال��وع��ي ال��ش��ع��ب��ي ال��ك��ب��ر، األس����اس ل��ن��ج��اح ال��ث��ورة، 
والصمود والثبات يف مواجهة العدوان الغاشم، 
ال���ذي أب��ل��غ يف وحشيته وب��ش��اع��ة ج��رائ��م��ه وت��دم��ره 
للبنى التحتية, ولذلك فإن الشعب اليمني بكافة 
م���ك���ون���ات���ه وب���ق���ي���ادة ال��ح��ك��ي��م��ة ال���ش���ج���اع���ة ال���ص���ادق���ة 
ال��ت��ي ح��م��ل��ت ع���ىل ع��ات��ق��ه��ا امل����ي يف ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��روع 
امل���ق���اوم���ة وال���ت���ح���رر واالس���ت���ق���ال وب���ع���دال���ة ق��ض��ي��ت��ه, 
تلك هي أبرز عوامل الصمود يف مواجهة العدوان 
وال���ض���م���ان���ة ال���ك���ام���ل���ة ل���ح���م���اي���ة واس����ت����م����راري����ة ال����ث����ورة 

وتحقيق أهدافها.

زخم جماهريي
* م��������������ن م������������وق������������ع يف رئ��������������اس��������������ة األح������������������������زاب 
املناهضة للعدوان.. ما دالل��ة االلتفاف 
ال���ش���ع���ب���ي وامل����ش����ارك����ة ال����واس����ع����ة م����ن ك��ل 
ف�����ئ�����ات امل����ج����ت����م����ع وم�����ك�����ون�����ات�����ه ال���س���ي���اس���ي���ة 
واالجتماعية يف قيام ثورة 21 سبتمرب؟

** التضحيات الكبرة التي قدمها أبناء الشعب 

اليمني يف معركته الستعادة الحرية واالستقال 
وال���ع���زة وال���ك���رام���ة، وق����دم م���ن أج����ل ذل����ك ع��ش��رات 
اآلالف م��ن ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى وال��ن��ازح��ن وآالف 
األسرى من مختلف فئات وشرائح املجتمع وقواه 
السياسية الحرة، دليل عىل التفاف املجتمع اليمني 
وت���ح���رك���ه ب��م��س��ؤول��ي��ة ع���ال���ي���ة, ف���ك���ان ل��ل��ج��م��ي��ع أدوار 
ه��ام��ة أع��ط��ت ل��ل��ث��ورة ال��زخ��م ال��ش��ع��ب��ي ال��ج��م��اه��ري 
ال�����ذي م��ث��ل ال����وق����ود الن���ت���ص���ار ال����ث����ورة، وح���م���ل ذل��ك 
االل���ت���ف���اف دالالت م���ت���ع���ددة أب����رزه����ا إي���م���ان امل��ج��ت��م��ع 
وإج����م����اع����ه ح������ول ح��ت��م��ي��ة ال���ع���م���ل ال�����ث�����وري مل���واج���ه���ة 
ال����ظ����ل����م وال����ط����غ����ي����ان ال��������ذي ك�������ان م���س���ت���ف���ح���ًا ل���ع���ق���ود 
م��ن ال���زم���ن، وان��ع��ك��س اث���ر ذل���ك ع��ىل ش��ت��ى مناحي 
ال�����ح�����ي�����اة، وان ال����ف����ع����ل ال������ث������وري ه�����و ال����خ����ي����ار االم����ث����ل 
إلخ�����راج ال��ي��م��ن م���ن م��س��ت��ن��ق��ع ال��ع��م��ال��ة واالرت����ه����ان، 
وال��ت��ط��ل��ع إىل مستقبل م��ش��رق ب��ال��ح��ري��ة وال��ع��دال��ة 

والنهضة يف مختلف املجاالت.

تجليات االنتصار 
* ال����������������ع����������������روض ال��������ع��������س��������ك��������ري��������ة األخ������������������رية 
ع���ك���س���ت امل����س����ت����وى امل����ت����ط����ور ال��������ذي وص���ل 
إل����������ي����������ه ال��������ج��������ي��������ش ال�������ي�������م�������ن�������ي وق����������������درات����������������ه يف 
حماية السيادة اليمنية.. ما داللة تلك 
ال��ع��روض يف وص���ول ال��ث��ورة إىل تحقيق 

كامل أهدافها؟ 
** م�������ن امل�������ؤك�������د أن اإلرادة ال����ش����ع����ب����ي����ة ال�����ص�����ادق�����ة 
ان�����ت�����ص�����رت ب����م����ي����اد ث����������ورة ال�������ح�������ادي وال�����ع�����ش�����ري�����ن م��ن 
سبتمر ٢٠١٤م املجيدة، وتجليات هذا االنتصار 
أص���ب���ح���ت واض�����ح�����ة يف ال���ك���ث���ر م�����ن امل�����ج�����االت وم��ن��ه��ا 
ال��ب��ن��اء ال��ن��وع��ي ل��ل��م��ؤس��س��ت��ن ال��ع��س��ك��ري��ة واألم��ن��ي��ة 
ال��ل��ت��ن ت��م��ث��ا أه����م رك���ائ���ز ال���ص���رح ال���ث���وري ال��ش��ام��خ, 
وال��ح��ام��ي للمسار ال���ث���وري، وامل���ي يف تنفيذ كافة 
أهداف بهذه الثورة املباركة، ونحن مدركون حجم 
التحديات والعوائق واملؤامرات التي تستهدف هذا 
االنجاز العظيم, فامتاك الشعب لهذه املؤسسات 
يمثل أهم الضمانات لحماية الثورة واإلسهام يف 
تنفيذ أه��داف��ه��ا، وق���د مثلت ال��ع��روض العسكرية 
واألم��ن��ي��ة خ���ال األي����ام امل��اض��ي��ة أب��ل��غ رس��ال��ة ألع���داء 
األم���ة وأذن��اب��ه��م، ب���أن ه���ذا امل��س��ار وم��خ��رج��ات��ه, هما 
الرهان بعد الله سبحانه وتعاىل إلخراج اليمن إىل 
ب��ر األم����ان ب��ت��ح��ري��ره م��ن ال��غ��زاة وامل��ح��ت��ل��ن الناهبن 

لرواته والساعين لتمزيق شعبه، وتحمل األيام 
القادمة مزيداً من االنجازات الثورية عىل مختلف 

املستويات.
ندية واحرتام

* كيف تقيمون تحقيق الثورة ألهدافها 
ع��������ى امل�������س�������ت�������وى ال�������س�������ي�������ايس واس�������ت�������ع�������ادة 
ال��������س��������ي��������ادة، وك��������ذل��������ك يف ج�������ان�������ب إص��������اح 

مؤسسات الدولة؟ 
** ث����������ورة ال�������������٢١ م������ن س���ب���ت���م���ر ال������ي������وم ت����ت����ج����ىل م��ن 
خ�����ال ال�����واق�����ع, ف���ق���رارن���ا ال���س���ي���ايس أص���ب���ح م����ح����رراً، 
ولدينا قيادة سياسية ومؤسسات معنية بالشأن 
ال����س����ي����ايس، وف�����ري�����ق وط����ن����ي ي�����ش�����ارك يف امل������ش������اورات 
وامل��ف��اوض��ات ال��س��ي��اس��ي��ة، وأص��ب��ح ال��ع��ال��م يتعامل 
م���ع���ن���ا ب���ن���دي���ة واح�����������رتام، وأص����ب����ح امل�����ف�����اوض ال��ي��م��ن��ي 
باسم العاصمة اليمنية صنعاء يشار إليه بالبنان.. 
وفيما يتعلق بإصاح مؤسسات الدولة فإن اإلرادة 
ال���ث���وري���ة وال���س���ي���اس���ي���ة ت��ت��ج��ىل يف م��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت 
،بالعمل عىل تنفيذ املشروع الشامل لبناء الدولة 
)يد تحمي ويد تبني( والسر كذلك يف مسار تفعيل 
دور امل��ج��ت��م��ع ب��م��خ��ت��ل��ف ش��رائ��ح��ه ك��ش��ري��ك أس���ايس 
وفاعل يف البناء التنموي واالقتصادي، والشواهد 
ع���ىل ذل����ك م���ت���ع���ددة، وم���م���ا ت���ج���در اإلش�������ارة إل���ي���ه ما 
نشهده يف الكثر من املناطق الريفية من االسهامات 
املجتمعية يف املشاريع الخدمية واالقتصادية، التي 
أصبحت يف تناٍم مستمر، ويتطلب ذلك مزيداً من 

التنسيق والرعاية الرسمية.

بناء املستقبل
* ك���ل���م���ة أو رس�����ال�����ة ت����������ودون ق����ول����ه����ا م��ن 

خال هذا اللقاء؟
** مثلما كان الشعب اليمني هو صانع املتغرات 
وامل��ع��ج��زات م��ن خ���ال ص��م��وده االس���ط���وري، فإننا 
وم������ن خ������ال ه������ذه امل����س����اح����ة ال�����ح�����رة ن����دع����و ال��ج��م��ي��ع 
إىل الحفاظ ع��ىل ه��ذه ال��ث��ورة امل��ب��ارك��ة واإلس��ه��ام يف 
تحقيق كامل أهدافها، وكما كان الصمود يف وجه 
ال��ع��دوان هو عنوان وسمة لهذا الشعب العظيم 
فإن العمل الجماعي التشاريك املنظم هو الضامن 
لبناء املستقبل املشرق لشعبنا الذي يمثل بتوجهه 
ال��ح��ايل ال��ص��ائ��ب الشمعة املضيئة ل��أم��ة يف ظلمة 
الليل الحالك ملقاومة األنظمة والدول املنخرطة يف 

مشاريع التطبيع والخيانة لأمة وقضاياها.

 أوضح املهندس/ لطف عيل الجرموزي- رئيس الدائرة السياسية والعاقات الخارجية 
بمجلس الشورى رئيس تحالف األحزاب والقوى السياسية املناهضة للعدوان، أن 
مشاركة فئات وشرائح املجتمع وقواه السياسية الحرة وانخراطها يف املسار الثوري 

لثورة ال�21 من سبتمر املجيدة، أعطى للثورة زخماً شعبياً وجماهرياً كبراً، وحمل 
دالالت متعددة أبرزها إيمان املجتمع وإجماعه عىل حتمية العمل الثوري ملواجهة الظلم 

والطغيان، وإخراج اليمن من مستنقع العمالة واالرتهان.
وأشار يف حديث ل�"26سبتمر" إىل النجاحات التي حققتها الثورة يف البناء النوعي 

للقوات املسلحة، واستنهاض مؤسسات الدولة للقيام بمهامها يف إطار املشروع الوطني 
"يد تحمي ويد تبني".. مؤكداً مىض ثورة 21سبتمر يف تحقيق كامل أهدافها وصناعة 

املستقبل املشرق الذي يتطلع إليه كافة أبناء اليمن. 

رئيس حتالف األحزاب والقوى السياسية املناهضة للعدوان عضو مجلس الشورى لـ"                                                     ":

عن ُقرب08
إعداد وإشراف: عبدالحميد الحجازي 

 اإلميان بالله ومستوى الوعي هما األساس في جناح 
الثورة والصمود في مواجهة العدوان

مثلت ثورة الـ21 سبتمبر املجيدة ضرورة حتمية إلنقاذ شعبنا اليمني من تداعيات االوضاع السياسية واالقتصادية واالمنية

متابعة: محمد الضاعي

اطلع فريق الدعم الفني من مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 
الجودة برئاسة عضو املجلس الدكتور عبد العزيز الشعيبي عىل 
ال��خ��ط��وات وامل���راح���ل النهائية ال��ت��ي قطعها ب��رن��ام��ج ال��ط��ب البشري 
والجراحة بجامعة العلوم والتكنولوجيا للحصول عىل االعتماد 

الرامجي وفق معاير الفدرالية الدولية للتعليم الطبي.
حيث اطلع الفريق عىل مدى استيفاء الرنامج لشروط وإجراءات 
وم��ع��اي��ر االع��ت��م��اد امل��ح��ي وال�����دويل، واس��ت��م��ع م��ن رئ��ي��س الجامعة 
الدكتور عادل املتوكل وعميد كلية الطب الدكتور عبدالله املخايف 
حول البنية التحتية واألكاديمية واملعامل والتجهيزات التي وفرتها 
الجامعة واملكتبة الورقية وااللكرتونية ومستوى التطبيق العلمي 
للتشريح، يف إطار السعي للحصول عىل االعتماد املحي الرامجي 

وفق متطلبات ومعاير االعتماد الدويل.
وتفقد أعضاء مجلس االعتماد، املعامل الطبية يف فرع الطالبات 
وم����دى اس��ت��ي��ف��ائ��ه��ا ل��ل��ش��روط واإلج��������راءات ودل���ي���ل م��ع��اي��ر االع��ت��م��اد 
األك��ادي��م��ي.. وأوض����ح ع��ض��و مجلس االع��ت��م��اد األك��ادي��م��ي ال��دك��ت��ور 

الشعيبي أن ال��زي��ارة ت��ه��دف ل��اط��اع ع��ىل ال��خ��ط��وات ال��ت��ي قطعتها 
الجامعة يف إط��ار استمارة التقييم ال��ذايت لرنامج الطب البشري 
وم��ع��رف��ة أداء ال��رن��ام��ج ون��ق��اط ال��ق��وة وخ��ط��ط ال��ت��ح��س��ن.. م��ش��ي��داً 
ب����إن����ج����ازات ال���ج���ام���ع���ة، م����ا ج��ع��ل��ه��ا ت���ت���ب���وأ م����راك����ز م��ت��ق��دم��ة يف م��ؤش��ر 

التصنيف العاملي عىل املستوين الوطني واالقليمي.
من جانبه أكد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا سعي الجامعة 
والتزامها بالتطور وفقاً ملعاير الجودة واالعتماد األكاديمي املحي 
وال����������دويل.. وأش�������ار إىل أن اإلن�����ج�����ازات ال���ت���ي ت��ح��ق��ق��ت رغ�����م ال����ع����دوان 
والحصار، تأيت يف إطار املسؤولية االجتماعية واالهتمام بالتحديث 
والتطوير وتجويد مخرجات التعليم األكاديمي تنفيذاً ملتطلبات 

ومعاير االعتماد املحلية والدولية.
ف��ي��م��ا اس���ت���ع���رض ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���ط���ب وال���ع���ل���وم ال��ص��ح��ي��ة ال��دك��ت��ور 
امل��خ��ايف مل��ح��ة تعريفية ع��ن ب��رن��ام��ج ب��ك��ال��وري��وس ال��ط��ب وال��ج��راح��ة 
والخطوات واالن��ج��ازات التي حققتها الجامعة يف البنية التحتية 
واألكاديمية واملعامل وإعداد وتنفيذ الخطة االسرتاتيجية والتقييم 
الذايت والتقدم بحزمة من الرامج لتقديم الدعم الفني لتأهيلها 

لنيل االعتماد الخاص يف طريق الحصول عىل االعتماد الدويل.

ت���م اخ��ت��ي��ار امل���درس���ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة م���ن ضمن 
35٠ م���ن���ظ���م���ة ل��������3٠ دول�������ة يف ب����رن����ام����ج م���س���رع 
ال��ت��ض��ام��ن امل��ن��ف��ذ ع���ر ال���رن���ام���ج اإلن����م����ايئ ل��أم��م 
املتحدة وتشارك املدرسة الديمقراطية مع 5٠ 
منظمة يف تدريب موسع وشامل ومتجدد يف 
تنفيذ املشاريع التي تساعد عىل نهوض الشباب 
وتمكينهم رقميا وتنمية مقرتحاتهم وجعلها 

قابلة للتنفيذ وذات أثر يف مجتمعاتهم. 
ه�������ذا االخ�����ت�����ي�����ار ن����ال����ت����ه امل������درس������ة ب������ج������دارة وي�����أيت 
ت�����واص�����ا ل���ن���ج���اح���ات���ه���ا ك���م���ن���ظ���م���ة م���ج���ت���م���ع م���دين 
رائ����������������������دة وم������س������ت������ق������ل������ة ع�����������ىل م��������س��������ت��������وى ال�������س�������اح�������ة 
اليمنية ونتيجة الثقة التي تحظى بها املدرسة 

الديمقراطية.
وأوض�����������������ح األس����������ت����������اذ ج�������م�������ال ال�������ش�������ام�������ي رئ�����ي�����س 
امل�����درس�����ة ال���دي���م���ق���راط���ي���ة أن ه������ذا االخ����ت����ي����ار ي��ع��د 

ت��ك��ري��م��ا ل��ج��ه��ود امل����درس����ة وت���ق���دي���را مل���ا ت���ق���وم من 
ب�����ه م�����ن أع�����م�����ال يف ح����م����اي����ة ال����ط����ف����ول����ة يف ال���ي���م���ن 
ورعاية الشباب وذلك خال السنوات املاضية 
م���ن���ذ ت���أس���ي���س امل�����درس�����ة وال�����ت�����ي ن����ال����ت ب��أع��م��ال��ه��ا 
ث���ق���ة امل���ن���ظ���م���ات امل���ح���ل���ي���ة وال����دول����ي����ة يف  ال��ت��وع��ي��ة 
والتثقيف بمفاهيم حقوق اإلنسان والحقوق 
ال������دي������م������ق������راط������ي������ة ع���������ر خ������ل������ق ت������ج������م������ع������ات واع������ي������ة 
بحقوقها.. واملدرسة الديمقراطية منظمة غر 
ح���ك���وم���ي���ة غ�����ر رب���ح���ي���ة ت���ه���ت���م ب���ح���ق���وق اإلن����س����ان 
وال�����ح�����ق�����وق ال����دي����م����ق����راط����ي����ة )ح������ق������وق ال����ط����ف����ل(، 
ت��ع��م��ل امل����درس����ة ب��ح��ي��ادي��ة وت���ه���دف إىل ال��ت��وع��ي��ة 
والتثقيف بمفاهيم حقوق اإلنسان والحقوق 
ال���دي���م���ق���راط���ي���ة ع�����ر خ���ل���ق ت���ج���م���ع���ات )أط�����ف�����ال، 
ش��������ب��������اب، ن��������س��������اء( وب������ال������ت������ع������اون وال��������ش��������راك��������ة م���ع 

الجهات الحكومية وغر حكومية.

الدكتور /
 محمد يحيى الخالد

يف ال��������������٢١ م�����������ن س���ب���ت���م���ب�������ر ع���������ام ٢٠١٤م ك���������ان ال���ي���م���ن 
ع�����ىل م�����وع�����د  م�����ع م���رح���ل���ة ت���اري���خ���ي���ة ج�����دي�����دة، ت���ح���م���ل يف 
ط��ي��ات��ه��ا ت��ط��ل��ع��ات ش���ع���ب ع��ظ��ي��م ت������واق ل���ل���ع���زة وال���ح���ري���ة 
واالس����ت����ق����ال.. ع����اىن ك���ث���راً ول���ع���ق���ود زم��ن��ي��ة م��ت��ت��ال��ي��ة من 
التدخات الخارجية يف الشأن السيايس واالقتصادي، 
األم��������ر ال��������ذي ح������ال دون اس����ت����غ����ال ال�����������روات وامل������ق������درات 
بالشكل ال����ازم  ل��ب��ن��اء اق��ت��ص��اد ال��ي��م��ن وص��ن��اع��ة نهضته 

التنموية.
وع���������ىل ال�������رغ�������م م�������ن االس�����ت�����ك�����ش�����اف�����ات ال����ن����ف����ط����ي����ة وال������غ������از 
خ���ص���وص���اً ب���ع���د ال�����وح�����دة ال��ي��م��ن��ي��ة امل����ب����ارك����ة يف ٢٢ م��اي��و 
١99٠م، وزيادة فرص االتجاه نحو استغال الروة 
السمكية ع��ىل ام���ت���داد ال��س��واح��ل اليمنية ال��ك��ب��رة التي 
ت���ب���دأ م���ن ال����ح����دود ال��ب��ح��ري��ة م���ع ال���س���ع���ودي���ة ش���م���ااًل إىل 
ال���ح���دود ال��ب��ح��ري��ة م���ع س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان ش���رق���اً، ب��اإلض��اف��ة 
إىل م��ق��وم��ات ال��ن��ه��ض��ة ال���زراع���ي���ة، وف����رص االس��ت��ث��م��ار يف 
القطاعات الصناعية والتجارية والسياحة، وما قابل 
ذلك من استقرار سيايس وتوافر املورد البشري املعول 
ع��ل��ي��ه، إذا م��ا ت��م ب��ن��اؤه بشكل ج��ي��د، إح����داث نهضة يف 
م��خ��ت��ل��ف امل�����ج�����االت.. ل���ك���ن ال���س���ي���اس���ات اإلداري���������ة ل��ل��دول��ة 
ح��ي��ن��ه��ا ظ��ل��ت ت��ع��ب��ث ب��ك��ل ت��ل��ك امل����ق����درات واإلم��ك��ان��ي��ات، 
فظلت نمطية اإلدارة املتبعة يف كل مؤسسات الدولة 
ت��خ��ض��ع ل��ل��ت��ص��رف��ات ال��ش��خ��ص��ي��ة وال�����ق�����رارات االرت��ج��ال��ي��ة 
ال��ع��ش��وائ��ي��ة ال��ب��ع��ي��دة ع���ن أس���ال���ي���ب وم��ن��ه��ج��ي��ات اإلدارة 
ال���ح���دي���ث���ة ال���ت���ي ت���ق���وم ع����ىل ال��ت��ح��ل��ي��ل امل����ؤس����ي ال��ش��ام��ل 
وال���ت���خ���ط���ي���ط االس����رتات����ي����ج����ي ل���ل���م���دى ال����ق����ري����ب وامل���ت���وس���ط 
وال���ب���ع���ي���د، ف����ض����ًا ع����ن غ����ي����اب م����ب����دأ ال�����ث�����واب وال����ع����ق����اب، 
وتفيش الفساد املايل واإلداري نتيجة عدم وجود آليات 
واضحة للمتابعة والتقييم والتي عادة ما تكون بحسب 

املؤشرات التخطيطية ومؤشرات االنجاز. 
وق�����د م���ث���ل غ���ي���اب ال���ع���م���ل امل����ؤس����ي يف أج����ه����زة ال���دول���ة 
ووح��دات الخدمة العامة، ارث��اً ثقيًا وكبراً أم��ام ثورة 
٢١سبتمر، التي جاءت يف ظروف استثنائية وضعت 
يف ط����ري����ق����ه����ا ال�����ع�����دي�����د م��������ن  ال������ع������وائ������ق وال�����ت�����ح�����دي�����ات ع��ىل 
املستوى ال��داخ��ي وال��خ��ارج��ي، وت��ص��دي ال��ث��ورة بثوارها 
وج����ي����ش����ه����ا ول����ج����ان����ه����ا ال���ش���ع���ب���ي���ة ل����ت����ح����ال����ف ع�����������دوان دويل 
مستمر منذ ما يقارب ثماين سنوات، عدوان عسكري 
غ��اش��م وح���ص���ار ج����وي وب���ح���ري وب����ري ظ���ال���م.. وه��ن��ا ت��رز 
حكمة وحنكة قيادة الثورة ممثلة  بالسيد القائد العلم 
/ع��ب��دامل��ل��ك ب��ن ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث رض����وان ال��ل��ه ع��ل��ي��ه يف 
إدارة املعركة والسر بالثورة نحو تحقيق أهدافها، عىل 
أن يكون التصدي للعدوان والدفاع عن استقال اليمن 
يف مقدمة تلك األهداف والضامن لتحقيق بقية أهداف 

البناء واإلصاح والتغير. 
وهنا أىت مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية 
الحديثة كثمرٍة ومنجٍز من إنجازات ثورة ٢١سبتمر، 
وال�������ذي ج���ّس���د ش���ع���ار ال��ش��ه��ي��د ال���رئ���ي���س ص���ال���ح ال��ص��م��اد 
س������ام ال����ل����ه ع���ل���ي���ه " ي����د ت���ح���م���ي وي������د ت���ب���ن���ي" ح���ي���ث ب����دأت 
مؤسسات الدولة العمل عىل تحقيقها وفقاً للخطط 
املرحلية املنبثقة ع��ن ال��رؤي��ة، وال��ت��ي اع��ت��م��دت منهجية 
التخطيط االسرتاتيجي القومي من أول خطة مرحلية 
٢٠١9-٢٠٢٠م، ف���ك���ان ل���ه���ذا ال���ت���وج���ه وأي�����ض�����اً دع���م 
ال����ق����ي����ادة ال����ث����وري����ة وال���س���ي���اس���ي���ة، ث����م����اره يف ال���ت���وج���ه ن��ح��و 
ال��ع��م��ل امل���ؤس���ي امل��ن��ظ��م، واالرت����ق����اء ب�����األداء ال��ح��ك��وم��ي 
وت��ط��وي��ر ال��خ��دم��ات ال��ت��ي تقدمها ال����وزارات وامل��ؤس��س��ات 

والهيئات عىل املستوى املركزي واملحي.
هذه االنطاقة والرغبة يف إصاح مؤسسات الدولة، 
راف��ق��ه��ا ب��رن��ام��ج إص����اح إداري ش��ام��ل ل��ل��وائ��ح واألن��ظ��م��ة 
وال���ق���وان���ن وال��ه��ي��اك��ل وم��ت��ط��ل��ب��ات ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل التقنية 
وال����رب����ط ال���ش���ب���ي، ب���اإلض���اف���ة إىل ب����رام����ج ب���ن���اء ال����ق����درات 
لشاغي مختلف املستويات الوظيفية العليا والوسطى، 
وه���و ب��رن��ام��ج مستمر ُي��ع��ن��ى ب��ه امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي للعلوم 
اإلداري��ة بالدرجة الرئيسية، وبالتعاون والتنسيق مع 

مراكز بناء القدرات يف الجهات املختلفة.
وألن إصاح مؤسسات الدولة يف ظل الظروف الحالية 
ل���ي���س ب����األم����ر ال���س���ه���ل، ل���ش���ح���ة اإلم����ك����ان����ات امل�����ادي�����ة ل���دى 
أغلب الجهات الحكومية، ناهيكم عن انقطاع مرتبات 
م���وظ���ف���ي ال�����دول�����ة، وت����أث����ر ذل�����ك ع����ىل األداء ال���وظ���ي���ف���ي، 
إض��اف��ًة إىل ال��رتاك��م��ات السلوكية، وخ��وف البعض من 
التغير والتطوير.. وهذا ما ضاعف من التحديات التي 
تواجهها ال��ث��ورة، وج��ع��ل عملية ال��ب��ن��اء امل��ؤس��ي تسر 
بخطوات بطيئة، لكنها وبفعل اإلرادة الثورية الداعمة 
وامل������ح������ف������زة وج�����������دت ت�����ف�����اع�����ًا ك�������ب�������راً م�������ن ك�������ل امل�����ؤس�����س�����ات 
وال����وح����دات اإلداري�������ة، األم����ر ال����ذي ي��ؤك��د إص�����رار ق��ي��ادت��ن��ا 
السياسية وح��ك��وم��ة اإلن��ق��اذ ال��وط��ن��ي، امل���ي يف عملية 
ال��ب��ن��اء ب���ال���ت���وازي  م���ع االن���ت���ص���ارات ال��ت��ي ي��ح��ق��ق��ه��ا أب��ط��ال 
الجيش واللجان الشعبية يف جبهات العزة والكرامة، 
والصناعات العسكرية التي شاهدنا جزءاً بسيطاً منها 
أثناء العرض العسكري املهيب احتفاًء واحتفااًل بالعيد 
الثامن لثورة ال�٢١ من سبتمر الخالدة، للوصول إىل 
الدولة اليمنية الحديثة التي ينشدها كل أبناء اليمن.

إصالح 
مؤسسات 

الدولة
 هدف لثورة 

21سبتمبر

كــــان الــنــظــام الــســيــاســي قــبــل الـــثـــورة 
يــنــفــذ أجـــنـــدة دول إقــلــيــمــيــة أبــرزهــا 

اململكة  السعودية واإلمارات
 امــتــاك الشعب ملؤسسة عسكرية 
قـــويـــة مــــن أهـــــم الـــضـــمـــانـــات حلــمــايــة 
الثورة واإلسهام في تنفيذ أهدافها
 الـــــــعـــــــروض الــــعــــســــكــــريــــة واألمــــنــــيــــة 
املــهــيــبــة أبــلــغ رســـالـــة ألعـــــداء األمـــة 

وأذنابهم

* عميد املعهد الوطني للعلوم اإلدارية

حملت ثــورة 21 مــن سبتمبر أهــدافــًا 
سامية أبــرزهــا بــنــاء دولـــة قــويــة حرة 

وعادلة
 املـــســـار الـــثـــوري الــشــعــبــي لـــثـــورة 21 
مـــــن ســبــتــمــبــر أتــــســــم بـــاملـــصـــداقـــيـــة 

والتحرك اجلاد بخطوات ثابتة 
  الــــعــــدوان يـــنـــدرج ضــمــن مـــحـــاوالت 
الـــعـــودة بــالــيــمــن إلــــى مــربــع الــوصــايــة 

واالرتهان

املدرسة الدميقراطية ضمن برنامج 
التضامن الدولي

اإلطالع على املراحل النهائية لتأهيل برنامج الطب بجامعة العلوم

اف��ت��ت��ح ن��ائ��ب وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث 
ال����ع����ل����م����ي ال������دك������ت������ور ع�������ي ي����ح����ي����ى ش���������رف ال�����دي�����ن 
امل��������ع��������رض ال������ط������ب������ي ال������ن������ب������ايت ال�����������راب�����������ع، وال��������ن��������دوة 
ال���ع���ل���م���ي���ة ال���ص���ي���دالن���ي���ة ال����ت����ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ج��ام��ع��ة 
ال����ح����ك����م����ة ب����ص����ن����ع����اء ب����م����ن����اس����ب����ة ال������ي������وم ال����ع����امل����ي 
للصيادلة.. وأطلع نائب وزير التعليم العايل 
ومعه وكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية 
الدكتور غالب القانص ورئيس مجلس أمناء 
الجامعة الدكتور صاح مسفر عىل محتويات 
وط������ب������ي������ع������ة امل���������ع���������رض ال���������������ذي ي��������ع��������رض م���خ���ت���ل���ف 
أص��������ن��������اف ال�����������������دواء وم�����س�����ت�����ح�����ض�����رات ال���ت���ج���م���ي���ل 
املستخلصة من النباتات الطبية النادرة التي 
تزخر بها اليمن .. ويف االفتتاح أكد نائب وزير 
التعليم العايل أن اليمنين استطاعوا تحقيق 
االنتصارات يف شتى املجاالت والتفوق العلمي 
يف التصنيع الحربي األمر الذي يستدعي عىل 

ط��اب الصيدلة تغر مفهوم مهنة الصيدلة 
واالن��ت��ق��ال ب��ه��ا م��ن ب��اي��ع��ي أدوي����ة إىل التصنيع 

الدوايئ للوصول نحو االكتفاء الذايت.
وأشاد بمبادرة جامعة الحكمة وانتظامها 
ل���ل���س���ن���ة ال����س����اب����ع����ة ع������ىل ال�������ت�������وايل يف االح����ت����ف����ال 
ب����ال����ي����وم ال���ع���ل���م���ي ل���ل���ص���ي���ادل���ة وال���������ذي ي������أيت ه���ذا 
ال��������ع��������ام ت�����ح�����ت ش�������ع�������ار "م�������ت�������ح�������دون يف ال����ع����م����ل 
م���ن أج����ل ع���ال���م أك����ر ص���ح���ة" يف إط�����ار ال��س��ع��ي 
لتحقيق األمن الدوايئ والتوعية بأهمية دعم 
وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية.. الفتاً 
إىل أه����م����ي����ة االرت�������ق�������اء ب���م���ه���ن���ة ال����ص����ي����دل����ة وع�����دم 
ج����ع����ل����ه����ا س����ل����ع����ة ت������ب������اع وت�������ش�������رتى يف ال�������ش�������وارع 
والحارات كالبقاالت كون هذه املهنة مرتبطة 
بحياة الناس.. داعياً الجهات املعنية بضرورة 
ت���ط���وي���ر امل���س���ت���ح���ض���رات ال���ص���ي���دالن���ي���ة م���ت���ع���ددة 
امل���������ص���������ادر، و االه������ت������م������ام ب����ال����ص����ن����اع����ة ال�����دوائ�����ي�����ة 

ال���وط���ن���ي���ة ب���اع���ت���ب���اره���ا رك����ي����زة أس���اس���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 
األم����ن ال������دوايئ وال��ص��ح��ي ب��ال��ب��ل��د .. م���ن جانبه 
أك����د رئ���ي���س ج��ام��ع��ة ال��ح��ك��م��ة ال���دك���ت���ور م��خ��ت��ار 

دائل ونائبه الدكتور ماجد القطوي أن األمن 
ال�����دوايئ ج���زء ال ي��ت��ج��زأ م���ن األم����ن ال��وط��ن��ي إذا 
غاب الدواء تعرت صحة اإلنسان وأي دولة 

ال يمكنها أن تنهض أو تتطور ب��دون التعليم 
والصحة .

وأش����ارا إىل أه��م��ي��ة االرت���ق���اء بمهنة الصيدلة 
م�������������ن خ�����������������ال امل����������������������زج ب�������������ن ال����������ع����������ل����������وم امل�������ع�������رف�������ي�������ة 
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة ب���م���ا ي����واك����ب ال����ت����ط����ورات ال��ع��امل��ي��ة 
لارتقاء بجودة املخرجات وإيجاد كوادر قادرة 
ع��ىل إن��ت��اج وت��ص��ن��ي��ع دواء م��ح��ي ذات فاعلية 
ل��ل��وص��ول إىل االك��ت��ف��اء ال�����ذايت، س��ي��م��ا وال��ب��اد 
ت��م��ت��ل��ك ن����ب����ات����ات ن��������ادرة م����ت����ع����ددة امل�����ص�����ادر ع��ىل 
م��دار ال��ع��ام م��ا يشجع ع��ىل أهمية االستفادة 
م���ن���ه���ا يف إن����ت����اج ال���������دواء وف�����ق م���ع���اي���ر ع��ل��م��ي��ة.. 
وأك�������������دا ع�������ىل ال�������������دور امل�������ع�������ول ل����ل����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي 
وت�����ش�����ج�����ي�����ع ال�������ص�������ي�������ادل�������ة، يف ت������ط������وي������ر األدوي��������������ة 
امل����ح����ل����ي����ة وف��������ق امل�����ع�����اي�����ر وامل�������واص�������ف�������ات ال���ع���امل���ي���ة 
لتغطية احتياجات السوق من أصناف الدواء 

املختلفة.

د. شرف الدين:  استطاع اليمنيون حتقيق االنتصارات في شتى املجاالت ومنها التصنيع الدوائي
في معرض طبي صيدلي وندوة علمية مبناسبة اليوم العاملي للصيدلة
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في الذكرى السادسة الستشهاد اللواء 
الركن حسن عبدالله امللصي )أبو حرب(

ون������ح������ن ال�������ي�������وم ن����ح����ت����ف����ل ب����ال����ع����ي����د ال�����ك�����ب�����ر وال����ن����ص����ر 
العظيم العيد الثامن لثورة ال�21 من سبتمرب الذي 
ي���ت���واف���ق م���ع إح���ي���اء ال����ذك����رى ال���س���ادس���ة الس��ت��ش��ه��اد 
ال��ل��واء ال��رك��ن حسن املليص رحمه الله وال���ذي كان 
أهم أسباب استشهاده وكثر من الشهداء لتحقيق 

أهداف ثورة ال�21 وال�26 من سبتمرب الخالدة.. 
أن  ال��ش��ه��ي��د ال����ل����واء ح���س���ن امل���ل���يص ك�����ان ن���م���وذج���اً 
ومثااًل للقائد الوطني الغيور عىل وطنه، وسيبقى 
مدرسة وعنواناً للوطنية تنهل منها األجيال معاين 

العزة والكرامة.
 وم����������راح����������ل ح�������ي�������اة ال�����ش�����ه�����ي�����د امل�����ل�����ي�����ئ�����ة ب�����ال�����ب�����ط�����والت 
والتضحيات يف جبهات العزة والكرامة ضد تحالف 

قوى العدوان عىل اليمن وشعبه..
وبهذه الذكرى تم اللقاء ببعض أقاربه وزمالئه

الشهيد امللصي قائدًا لن يتكرر!
اللواء الركن/ عبدالرحمن العبايل- رفيق 

الشهيد تحدث بالقول:
ه��و ق��ائ��د ع��س��ك��ري م��ن م��غ��اوي��ر ال��ي��م��ن وب��ط��ل من 
أبطالها امليامني يرتجل، ملتحقاً بركب الخالدين 
يف ج��ب��ه��ات ال��ش��رف وال���ع���زة وال��ك��رام��ة ب��ن��ج��ران بعد 
رحلة جهادية حافلة بالبذل والعطاء مدافعاً عن 

الوطن وكرامة أبنائه.
أخي ورفيقي حسن- رحمة الله تغشاه..

أخذنا أن��ا ورفيقي الشهيد حسن املليص العديد 
من الدورات العسكرية، وحصل عىل العديد من 
األوسمة منها “وسام الشجاعة” الذي أثبت بحق 
خالل مسرته العسكرية والجهادية أنه استحقه 
وب��ج��دارة رغ��م أن��ف امل��ع��ت��دي ال��س��ع��ودي وأذن��اب��ه يف 

الداخل.
 وانطلق الشهيد حسن إىل ميادين الجهاد بتأريخ 
-2015م متوجها إىل جبهة نجران ألداء الواجب 
الديني والوطني، وكذلك نخوة وحمية ودفاعا عن 
مظلومية الشعب اليمني ووجد يف الجهاد عظمة 
ال��ل��ه ف��ب��ذل ن��ف��س��ه وأوالده وس��خ��ر ك��ل م��ا ي��م��ل��ك يف 

سبيل الله.
ك������ان رح����م����ه ال����ل����ه ي���ج���س���د ك������الم ال����ل����ه ق������وال وف���ع���ال 
وع����م����ال أي "ع������ني ع�����ىل ال�����ق�����رآن وع������ني ع�����ىل ال�����واق�����ع" 
وك���ان ص��اح��ب منطق وق����درة ع��ىل اإلق��ن��اع ك��م��ا ك��ان 
يحث املجاهدين عىل الجهاد حتى تحرير القدس.

خ����اض ال���ع���دي���د م���ن امل����ع����ارك وأص���ي���ب ع����دة م���رات 
ب���ج���روح ب��ل��ي��غ��ة ف��ق��د ك����ان ل��ل��م��ج��اه��دي��ن األخ واألب 

والزميل.
الشهيد املُليص كان من أوائل القادة العسكريني 
الذين انطلقوا إىل ميادين الجهاد بعد أي��ام قليلة 
م������ن ش������ن ال��������ع��������دوان ع������ىل ال����ب����ل����د م����ت����ج����ه����اً إىل م���ح���ور 
ن������ج������ران، م���������رباً ب���ق���س���م���ه ال����ع����س����ك����ري، ح����ري����ص����اً ع��ىل 
أداء م�����ه�����ام�����ه وواج��������ب��������ه ال������دي������ن������ي وال������وط������ن������ي ب���ن���خ���وة 
اليماين األصيل الذي يأبى الضيم ويرفض الخنوع 

واالستسالم.
وقبل أن يجود بنفسه كان قد جاد بفلذة كبده، 
ول������ده األك������رب ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف، م���ج���س���داً ب���ذل���ك امل��ع��ن��ى 

الحقيقي للتضحية والفداء.

ق���ائ���د م���ق���دام ال ت��م��ن��ع��ه ج���راح���ه ع���ن ال���ق���ت���ال، وال 
يكتفي برسم الخطط وقواعد االشتباك؛ بل يتقدم 

صفوَف املقاتلني مطلقاً رصاصة االنتصار األوىل.
ف��ق��د وج���دن���اه ن��ع��م األخ وال���رف���ي���ق وال���زم���ي���ل ال���ويف 

والقائد العسكري 
املحنك واملتواضع 
ه��������������������������������������ذا م�����������������������������ا ك�������������������ان 
ع����������ل����������ي����������ه ال��������ش��������ه��������ي��������د 
أب���������������و ح���������������رب ال�����������ذي 
ج��������������������������رع امل�����������ع�����������ت�����������دي 
ال���س���ع���ودي ال��وي��ل 
م���������م���������رغ���������اً أن����������ف����������ه يف 
ال�������������������������رتاب ق���������ب���������ل أن 
ي�����������رت�����������ق�����������ي ش���������ه���������ي���������داً 
ع����ظ����ي����م����اً يف ال����������22 
م���ن ش��ه��ر سبتمرب 
يف ج��ب��ه��ة ن���ج���ران، 

ت���ارك���اً وراءه اآلالف 
من رجال الحرب وأبطال امليدان.

و ك�����ان ال���ش���ه���ي���د ح���س���ن امل���ل���يص غ�����ي�����وراً ع����ىل وط��ن��ه 
متشبعاً بالوطنية رحمة الله تغشاه.. نعم انه اآلن 
ع��ن��د خ��ال��ق��ه ح��ي ي����رزق.. م��ع ال��ش��ه��داء والصديقني 
ون��ع��م أن��ن��ا وجميع أب��ن��اء الشعب اليمني فخورين 
ب���م���ا ق����دم����ة ه������ذا األس��������د امل������غ������وار ألج������ل ع������زة وك����رام����ة 

واستقالل بلدنا اليمن.
 ولكن يف الوقت نفسه نعرتف أن القوات املسلحة 

وال���ج���ي���ش ق���د ف��ق��د ق����ائ����داً ض���رغ���ام ورج������اًل م���ن خ��رة 
رج�������ال ال����ي����م����ن.. ف���ل���ي���س ي������وم ال�����ذك�����رى الس���ت���ش���ه���اده  
فقط من يذكرنا ال  فالشهيد أبو حرب يف قلوبنا ويف 
ذاكرتنا مدى الحياة فلن ننساه ولن تحذف بطوالته 
ف����ق����د خ����ل����د يف 
ذاكرة التاريخ 
وذاك�����������������������رة ك����ل 

يمني حر.. 
ف�������������ه�������������ن�������������ي�������������ئ�������������اً 
ل����ش����ع����ب أن�����ت 
شهيدة يا أبى 
ح���رب وه��ن��ي��ئ��اً 
ل�����������������������ك ش��������ع��������ب 
اس������ت������ش������ه������دت 

ألجله.
لقد اشترى 

الله من 
املؤمنني 

أنفسهم، فنعم البيعة أبا حرب..
ال���دك���ت���ور/ أح���م���د ع��ب��دال��ل��ه امل���ل���ي- شقيق 

الشهيد:
ب��م��ن��اس��ب��ة ال����ذك����رى ال��س��ن��وي��ة ال���س���ادس���ة للشهيد 
ال����ق����ائ����د ال�����ل�����واء ال����رك����ن ح���س���ن ع���ب���دال���ل���ه امل����ل����يص )أب����و 

حرب(..
َن امْلُْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما  بسم الله القائل: )ِمّ

ن  ن َقَضٰ َنْحَبُه َوِمْنُهم َمّ َعاَهُدوا الَلَّه َعَلْيِه َفِمْنُهم َمّ
ُلوا َتْبِدياًل )23(( صدق الله العظيم. َينَتِظُر  َوَما َبَدّ

يف هذه املناسبة العظيمة بذكرى مولد خر الربية 
وه������ادي األم�����ة م��ح��م��د ص���ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس��ل��م 
والتي توافق الذكرى السنوية السادسة الستشهاد 
أخي الشهيد القائد العميد حسن عبدالله املليص 
)أبو حرب( الذي استشهد يف موقع نهوقة بنجران 

يف 22/٩/2016م..
اس���أل ال��ل��ه ان ي��رح��م أخ��ي الشهيد حسن املليص 
واب������ن������ه ال����ش����ه����ي����د ع����ب����دال����ل����ط����ي����ف ح����س����ن امل�����ل�����يص وك����ل 
ال��ش��ه��داء ال��ذي��ن ب��ذل��وا أرواح��ه��م رخيصة يف سبيل 

الدفاع عن الوطن..
لم تمت يا حسن فقد اختارك الله واصطفاك اىل 
ج��واره وتحت ظله حّيا ت��رزق حياة أبدية سرمدية 

خالدة..
ل��م تمت ي��ا حسن لقد اش���رتاك الله وتقبل منك 

كل تضحياتك..
لم تمت يا حسن فال تزال حياً يف صدور اليمنيني 
وذك�������راك ال ت���ف���ارق أل��س��ن��ت��ه��م يف امل���ق���اي���ل وامل��ج��ال��س 

واالجتماعات واملناسبات..
اجل لن ينىس الشعب اليمني والوطن ما قدمت 
م��ن ت��ض��ح��ي��ات ف���داء يف سبيل ك��رام��ت��ه وال�����ذود عنه 

والدفاع عن سيادته ووحدته..
لن ينىس اليمنيون املعارك التي خضتها منتصراً 
ضد اإلرهاب وأعداء الوطن يف كل املناطق والثغور 

يف كل مراحل حياتك..
لن ينىس الوطن ذلك الجندي املخلص وشجاعته 

وأقدامه وصدقه ورجولته وبطشه بالِعدى..
ل��ن ي��ن��ىس ال��ش��ع��ب وال���وط���ن وف����اءك ف��ق��د أوف��ي��ت 
بعهدك م��ع الله وأوف��ي��ت بقسمك العسكري مع 

الوطن..
لن ينسوا أخالقك لطاملا كنت عوناً للمحتاجني 

وسنداً للمستضعفني واملظلومني..
ل���ن ي��ن��ىس ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ج���ه���ودك يف ال��ح��ف��اظ 
ع������ىل وح����������دة ال����ج����ب����ه����ة ال�����داخ�����ل�����ي�����ة وس����ع����ي����ك يف ح��ل 
ال��خ��ص��وم��ة وامل���ن���ازع���ات وق��ض��اي��ا ال���ث���أر ب���ني اليمنيني 
وم��ن��ه��ا ح��ي��ن��م��ا ت���ع���رض اب���ن���ك ه���اش���م ل���ج���روح ب��ال��غ��ة 
ب��ع��ي��ار ن�����اري ف����ب����ادرت ب��ال��ع��ف��و ع���ن ال���ف���اع���ل م��ب��اش��رة 
معلاًل ان العدو هو األجنبي واملحتل وليس صاحبي 
وأخي، فقد دمعت أعني الحاضرين لتقديم واجب 
ال����ع����زاء يف اس���ت���ش���ه���اد اب���ن���ك األك������رب ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف يف 
ج����ب����ه����ة ن��������ج��������ران، ح�����ي�����ث ك�����ن�����ت ال ت������������زال يف ال���ج���ب���ه���ة 

وسمعوا إعالن عفوك عرب الهاتف..
ل�����ن ي���ن���ىس رف�����اق�����ك وزم����������الؤك يف ج���ب���ه���ات ال���ق���ت���ال 
أق��دام��ك واستبسالك وشموخك وشجاعتك فقد 

كنت وال تزال لهم القائد واالخ واالب والرفيق..
لن تنساك جبال نجران وكل شرب فيها لن تنىس 
ذلك األسد الضرغام الذي داسها ومرغ انف العدى 

فيها مزلزاًل منتصراً..

الشهيد القائد )ابو حرب(
ل��ب��ى ن�����داء ال����واج����ب ال���دي���ن���ي وال���وط���ن���ي واألخ���الق���ي 
واإلن����س����اين وذه�����ب ل���ل���دف���اع ع���ن ال���وط���ن ك���ل ال��وط��ن 
وعن الدم اليمني، ذهب للدفاع عن املرأة والطفل 
عن األرض والعرض عن السيادة والكرامة، ذهب 
لخدمة الوطن ولم يذهب لخدمة جماعة او طائفة 
او ح���زب ف��ه��و ش��ه��ي��د ال���وط���ن ك���ل ال���وط���ن وال���واج���ب 

املقدس الذي اختاره وسلك طريقه.

يف الذكرى السنوية السادسة 6 الستشهاد اللواء الركن حسن عبدالله املليص )أبو حرب( قائد جبهة نجران..
استشهد اللواء الركن حسن عبدالله املليص يف يوم الخميس املوافق 2016/9/22م يف جبهة نجران وهو يواجه 
أعداء الله والوطن مدافعاً عن دينه ووطنه وأرضة وعرضه وعن كرامة أبناء شعبة، قدم نفسه وأبنائه رافداً 

بكل غاٍل ورخيص فداًء للوطن..
اكرم األشول..

العميد / محمد حزام الرداعي 

م��ث��ل��ت ث������ورة ال��������21 م����ن س��ب��ت��م��رب 2014م ب���م���ا ت��ح��م��ل��ه م��ن 
مشروع وطني ونهضوي وتحرري ضرورة وطنية هامة ومطلبا 
جماهريا عربت عنه الحشود التي هبت يف زحف ثوري عظيم 
ملساندة الثورة ونصرتها منذ اللحظات األوىل لبزوغ فجرها.

 ومن هذا املنطلق فقد وضعت هذه الثورة الفتية األسس 
واملداميك القوية لبناء اليمن القوي الحر واملوحد واستطاعت 
أن تعيد االع��ت��ب��ار للشعب اليمني، ونجحت ب����إرادة أبطالها 

امليامني يف تحريره من الوصاية والهيمنة االستعمارية .
وحني أدرك تحالف العدوان بقيادة النظامني السعودي 
واإلم������������������ارايت وم��������ن خ���ل���ف���ه���م���ا أم�����ري�����ك�����ا وإس������رائ������ي������ل أن األه����������داف 
العظمية التي تحملها ثورة ال� 21 من سبتمرب ستمثل نقطة 
تحول هامة يف حياة الشعب اليمني ويف نهوضه وتطوره يف 
شتى امل��ج��االت، ويف مقدمتها التحرر م��ن الهيمنة والخنوع 
ل���ل���ق���وى ال���رج���ع���ي���ة واالم����ربي����ال����ي����ة.. م����ا ك�����ان م����ن ه������ؤالء ال��ط��غ��اة 
وامل���س���ت���ك���ربي���ن إال أن ت���ك���ال���ب���وا ل���ش���ن ع����دوان����ه����م ال���ظ���ال���م ب��ه��دف 

القضاء عىل الثورة يف مهدها .
ولكن بفضل الله وبفضل ال��ق��ي��ادة الحكيمة ممثلة بقائد 
ال����ث����ورة ال���س���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك ب����درال����دي����ن ال����ح����ويث اس���ت���ط���اع ش��ع��ب��ن��ا 
وقواته املسلحة تحقيق االنتصارات املتوالية عىل قوى الشر 
والعدوان عىل مدى أكرث من ثماين سنوات ونيف واستطاعت 
ال��ق��وات املسلحة أن ت��ت��ح��ول م��ن م��رح��ل��ة ال��دف��اع إىل الهجوم 

وألحقت بتحالف العدوان هزائم نكراء .
ال������ي������وم ي���ح���ت���ف���ل ش���ع���ب���ن���ا وق�������وات�������ه امل����س����ل����ح����ة ب����ال����ع����ي����د ال����ث����ام����ن 
ل��ث��ورة ال��� 21 م��ن سبتمرب ال��خ��ال��دة ب��ع��روض عسكرية مهيبة 
ش���ه���دت���ه���ا ال����ع����اص����م����ة ص����ن����ع����اء ل����ن����م����اذج م�����ن وح����������دات ال����ق����وات 
املسلحة بمشاركة أسلحة نوعية من مختلف صنوف القوات 
املسلحة الربية والبحرية والجوية وخالل هذه العروض تم 
أي���ض���ا إزاح��������ة ال���س���ت���ار ع����ن م���ن���ظ���وم���ات ج����دي����دة م����ن ال���ص���واري���خ 
وال���ط���ائ���رات امل��س��رة وال������زوارق ال��ح��رب��ي��ة ال��ت��ي دخ��ل��ت ال��خ��دم��ة 

يف القوات املسلحة .
ك������ل ه��������ذا ال�����ت�����ط�����ور ال�����ن�����وع�����ي يف  م���خ���ت���ل���ف م������ج������االت ال����ب����ن����اء 
ال�����ع�����س�����ك�����ري ت������دري������ب������ا وت������أه������ي������ال وت����س����ل����ي����ح����ا ي�����م�����ي ب����خ����ط����وات 
مدروسة ومتابعة حثيثة واهتمام مباشر من قبل القيادة 
الثورية والسياسية العليا ترجمة وتجسيدا للشعار الخالد 
ال��ذي رفعه الرئيس الشهيد صالح الصماد " يد تبني ويد 

تحمي ".
وها هي اليد التي تحمي قد استطاعت أن تحدث توازنا 
كبرا يف الرعب مع تحالف العدوان الذي انكسرت عنجهيته 
وخارت قواه أمام ثبات وصمود أويل القوة والبأس الشديد.
وخ����الل ث��م��اين س���ن���وات م���ن ع��م��ر ث����ورة ال���� 21 م���ن سبتمرب 
ت����ح����ق����ق ل���ش���ع���ب���ن���ا وق�������وات�������ه امل����س����ل����ح����ة ال����ك����ث����ر م������ن اإلن�������ج�������ازات 
وال���ن���ج���اح���ات غ����ر امل���س���ب���وق���ة" ك���م���ا وك���ي���ف���ا " ف���ع���ىل امل��س��ت��وى 

ال������دويل اس��ت��ط��اع��ت ه����ذه ال����ث����ورة أن ت���ب���دد م��ط��ام��ع وأه�����داف 
الغزاة واملحتلني وعىل رأسهم العدو األمرييك واإلسرائييل 
وال����س����ع����ودي واإلم����������ارايت وع�����ىل امل���س���ت���وى امل���ح���يل اس��ت��ط��اع��ت 
الثورة أيضا أن تحقق األمن واالستقرار وأن تطوي صفحة 
امل�����������ايض وت�����ن�����ه�����ي ع�����ه�����د ف���������رق امل�����������وت ال������ت������ي ن������ف������ذت ال�����ك�����ث�����ر م���ن 
االغ��ت��ي��االت ملنتسبي ال��ق��وات املسلحة واألم���ن والسياسيني 
إىل جانب ارتكابها لألعمال التخريبية وأعمال االختطافات 

والتقطع يف الطرقات.
وبالتأكيد فإن املؤسسة العسكرية واألمنية اليمنية من 
خ���الل ع��روض��ه��ا امل��ه��ي��ب��ة وامل���ع���ربة ع��ن ج��اه��زي��ت��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة قد 
أوصلت رسائل عدة منها تطمني الداخل أنها أصبحت قوة 
قادرة عىل حماية السيادة الوطنية برا وبحرا جوا ، وكذلك 
رسائل تحذيرية للمعتدين بأن قدراتها الدفاعية أصحبت 
قادرة عىل تنفيذ ضربات نوعية قوية وموجهة يف أي مكان 

يتواجد فيه العدو .
وب�����اه�����ت�����م�����ام وإش�������������راف م����ب����اش����ر م������ن ق����ب����ل ال�����ق�����ي�����ادة ال����ث����وري����ة 
وال���س���ي���اس���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة ال���ع���ل���ي���ا ت����ت����واص����ل م����س����رة ال���ب���ن���اء 
والتطوير للقوات املسلحة التي أصبحت اليوم تمتلك من 
ال��ك��ف��اءات وأس��ل��ح��ة ال����ردع االس��رتات��ي��ج��ي م��ا يجعلها ق���ادرة 
عىل خوض املعركة الحديثة املشرتكة بكل كفاءة واقتدار.

وما من شك يف أن العرض العسكري الذي شهده ميدان 
السبعني بمناسبة العيد الثامن لثورة ال�21 من سبتمرب قد 
أوصل رسالة التأكيد للعدوان وأدواته أن هذه الثورة هي 
ث���ورة االن��ت��ص��ار ل����إرادة الوطنية اليمنية ال��ح��رة وأن م��ا بعد 
21 سبتمرب 2022م ليس كما قبله، وفقا لالسرتاتيجية 
والعقيدة العسكرية الجديدة للقوات املسلحة اليمنية التي 
أصبحت قوة عسكرية إقليمية كبرة ضمن محور املقاومة 

ملشاريع الطغيان والهيمنة األمريكية والصهيونية.

 ثورة االنتصار لإلرادة الوطنية
 21سبتمبر .. 



10 عسكرية
:" بني انتصار احلرية.. وعظمة املناسبة.. قادة عسكريون وميدانيون يتحدثون لـ"

الـ21والـ26 من سبتمبر جتسيد حقيقي لإلرادة الشعبية في نيل احلرية واالستقالل 

ال�����ع�����م�����ي�����د ع��������ي ال�������ع�������اق�������ل- رئ�������ي�������س ع�����م�����ل�����ي�����ات امل����ن����ط����ق����ة 
العسكرية السادسة قال:

** تتجىل عظمة الثورة اليمنية 21 و26سبتمرب املجيدتني 
ب����ع����ظ����م����ة أب�����ن�����ائ�����ه�����ا األح���������������رار األب��������ط��������ال وك���������ل م�������ن ي����ن����ش����د ال����ح����ري����ة 
واالس��������ت��������ق��������ال واالن��������ع��������ت��������اق م��������ن ع�������ب�������ودي�������ة ال�������وص�������اي�������ة وظ�����ام�����ي�����ة 
الهيمنة ودي��اج��ر االس��ت��ع��م��ار واالح��ت��ال األج��ن��ب��ي، لقد مثلت 
الثورة اليمنية 26سبتمرب منعطفاً تاريخياً يف حياة الشعب 
اليمني، واالنتقال من عصور االستبداد والجهل والظام إىل 
حياة العلم وط��ري��ق املستقبل املليئة بالتطلعات وآم���ال أبناء 
الوطن يف العيش الكريم والتقدم واالزدهار وسباق الحضارة 
وال���ت���ط���ور وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل��ك��ن ب��ع��ض ال���ق���وى ال��ع��م��ي��ل��ة ل��ل��خ��ارج 
لم ي��رق لها ذل��ك، فحاولت تثبيط العجلة التنموية البشرية 

واالق��������ت��������ص��������ادي��������ة، وج����ع����ل 
ال����������������ب����������������اد ت�����������ح�����������ت وص�����������اي�����������ة 
النظام السعودي مقابل 
ثمن بخس م��ن ال��ري��االت 
وب����ع����م����ال����ة ل�����م ي���ش���ه���د ل��ه��ا 
ال��ي��م��ن م��ث��ي��ًا، ف��اح��ت��ك��رت 
السلطة وباعت السيادة 
ظ��ن��اً م��ن ت��ل��ك ال��ق��وى انها 
ستتأبد بعمالتها للخارج 
يف الحكم إىل يوم القيامة 
ف����ج����اءت ث�������ورة ال���������21 م��ن 
سبتمرب لتصحح مسارات 
أه���������������������داف وم������������ب������������ادئ ث�����������ورة 

ال�26 من سبتمرب التي حاولت قوى العمالة جاهدة لانحراف 
والخروج عن تلك األهداف الوطنية فوقفت ضد هذا املشروع 
الوطني التحرري واستدعت قوى االستكبار العاملي  للعدوان 
ع���ىل ش��ع��ب��ن��ا وح����ص����اره، ول���ك���ن ب��ث��ب��ات وص���م���ود ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي 
ق���ي���ادة وح��ك��وم��ة وق�����وات م��س��ل��ح��ة ت��ح��ط��م��ت آم����ال وط��م��وح��ات 
قوى الغزو واالحتال التآمرية وتكبدت أقىس الهزائم النكراء 
عىل أي��دي أبطال الجيش واللجان الشعبية عىل م��دى ثماين 

سنوات من العدوان.
وبهذه املناسبة العظيمة نعاهد قيادتنا الوطنية بأننا سنظل 
األب���ط���ال امل��داف��ع��ني ع���ن ث��ورت��ن��ا ووح��دت��ن��ا وأرض���ن���ا ح��ت��ى يتحقق 

النصر أو نيل الشهادة. 
أعياد وطنية مجيدة

•ال���ع���م���ي���د ال�����رك�����ن ن���ج���م ع����ب����اد – م����دي����ر دائ���������رة ش�����ؤون 
الضباط- قال:

** يحتفل أب��ن��اء ال��ش��ع��ب وم��ع��ه��م أب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال����ش����ع����ب����ي����ة ب������ال������ذك������رى ال����������60ل���������ث���������ورة ال���������������26 م�������ن س����ب����ت����م����رب  ب���ع���د 
ابتهاجاتهم بالذكرى الثامنة لثورة 21سبتمرب بفرحة كبرة 
وب���االن���ت���ص���ارات ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا أب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة ع����ىل م�����دى 8 س����ن����وات وب����األخ����ص يف ج���ان���ب اإلع������داد 
وال��ب��ن��اء والتطوير يف ال��ج��ان��ب العسكري ال���ذي ن��ش��اه��ده اليوم 
من خال العروض العسكرية عىل مستوى الوحدات واملناطق 
العسكرية.  وشعبنا اليمني يعيش ه��ذه األي���ام أع��ي��اد وطنية 
مجيدة إنما هو الوفاء والتقدير ملن وهبوا أرواحهم  ودماءهم 
وحياتهم ألجل هذا الشعب ليعيش حراً وعزيزاً، فلزاماً علينا 
ان ن���ت���ذك���ره���م  ون���ع���اه���ده���م أن���ن���ا س�����ائ�����رون ع����ىل ط���ري���ق ال���ك���رام���ة 

والفداء فوطننا هو رمز لحريتنا واستقالنا ومجدنا.
وب����ه����ذه امل���ن���اس���ب���ات ال���وط���ن���ي���ة امل���ج���ي���دة ن���ج���دد ال���ع���ه���د وال����وف����اء 
ل���ث���ورت���ن���ا ال���خ���ال���دة ب���أن���ن���ا ج���ن���وده���ا وأرواح�����ن�����ا ودم�����اؤن�����ا ل��ح��م��اي��ت��ه��ا 
فالواجب الديني والقسم الوطني يستلزم منا التضحية لوطننا 

ليبقى مستقًا وكريماً رافضاً للوصاية واملحتل.
 وما عاشه الوطن من عدوان بربري غاشم منذ ثماين سنوات 
انكسرت فيه شوكته وعنجهيته  أمام  ثبات وصمود وبسالة 
قواتنا املسلحة ومن ورائهم الشعب العظيم إنما هي ملحمة 
أخ������رى وث��������ورة ض����د ال�����غ�����زاة وص����م����ود ل���ل���ح���ف���اظ ع����ىل م��ك��ت��س��ب��ات��ن��ا 

واستقالنا وحريتنا.
ف�����االح�����ت�����ف�����االت ال����وط����ن����ي����ة دروس يف ال���ت���ض���ح���ي���ة واس����ت����ش����ع����ار 
ل���ل���م���س���ؤول���ي���ة امل����ل����ق����اة ع������ىل ع�����ات�����ق ك������ل ف�������رد م������ن أف�����������راد ال���ش���ع���ب 
واستنهاض للهمم والطاقات وشحذ للمعنويات وبذل الغايل 
والنفيس ف��داء للثورة واألرض وال��وح��دة وال��ك��رام��ة وال��وط��ن، 
عندما أحس األع��داء بان ثورة 21سبتمرب املجيدة قامت من 
اجل حرية واستقال أبناء اليمن فما كان من نظام آل سعود 
وبعد أشهر قليلة من قيامها إال أن حشد أقوى تحالف دويل 
ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ي��ه��ا وإخ����ض����اع أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ث��ائ��ري��ن وامل��ت��ط��ل��ع��ني 
ل��ل��ح��ري��ة واالس���ت���ق���ال وال����ب����ن����اء.. وب�����دأ ه����ذا ال��ت��ح��ال��ف ال���ع���دواين 
بقيادة العدو اإلسرائييل واألمرييك وعرب أذنابهم السعوامارايت 
يف شن غاراته وضرباته العنيفة عىل الشعب اليمني وتدمر 

مقدراته التنموية واالقتصادية يف شتى املجاالت..
أمام هذا العدوان الرببري الغاشم صمد أبناء اليمن قيادًة 
وحكومًة وشعبا وق���وات  مسلحة يف مواجهة ه��ي األك��رب من 

نوعها يف تاريخ الحروب بعد الحربني العامليتني األوىل والثانية 
ليثبتوا للعالم اج��م��ع أن إرادة ال��ش��ع��وب ال تقهر وان ال��دم��اء 

تهون يف سبيل تحقيق الحرية والتقدم والبناء. 
صمود اسطوري

• العميد الركن احمد عبدالله السياين- قائد لواء 
النقل الخفيف قال:

** إن احتفال شعبنا اليمني ب��األع��ي��اد الوطنية ال����60 لثورة 
26س��ب��ت��م��رب وال������ 8 ل���ث���ورة 21س��ب��ت��م��رب ت��ج��س��د واح����دي����ة ال���ث���ورة 
اليمنية بكل تجلياتها وبالتزامن مع احتفاالت أبناء الشعب 
ال��ي��م��ن��ي ب���أع���ظ���م االن����ت����ص����ارات ع����ىل ال�����ع�����دوان ال����ربب����ري ال��غ��اش��م 
عىل م��دى ثماين سنوات من الصمود األس��ط��وري يتوج اليوم 
بالعروض العسكرية التي نفذتها القوات املسلحة يف مختلف 
الوحدات واملناطق العسكرية وختامها العرض املركزي املهيب 
يف م����ي����دان ال��س��ب��ع��ني ال������ذي أظ����ه����رت ف���ي���ه م��ؤس��س��ت��ن��ا ال��دف��اع��ي��ة 
واألمنية قدراتها الحربية املتنامية  بالصناعات العسكرية لكل 

اشكال ومختلف أنواع األسلحة االسرتاتيجية .
إن املحتلني كانوا قد أبوا أن يخرجوا من اليمن بماء الوجه 
وب��ال��ت��ايل فقد دفعهم غ��روره��م وك��ربه��م ال��ي��وم للخروج أذالء 
وصاغرين كون اليمن مقربة الغزاة وستبقى كذلك يف أي زمان 
وم���ك���ان وي��ن��ب��غ��ي ه��ن��ا اإلش������ارة إىل ح��ق��ي��ق��ة م��ف��اده��ا أن ال��ج��ي��ش 
واللجان الشعبية ال يحققون كل هذه االنتصارات العظيمة 
ال��ي��وم م��ن خ��ال االع��ت��م��اد ع��ىل م��ا يملكونه م��ن ع��ت��اد عسكري 
ولكن كل ما تحقق اليوم من انتصار هو بفضل من الله أواًل 
ثم بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الثورية والسياسية 
وال���ع���س���ك���ري���ة.. ث���ان���ي���اً إض����اف����ة إىل أن م���ق���ات���يل ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 
الشعبية يتمتعون بعقيدة قتالية دفاعية عن األرض والعرض 
والدين والهوية الوطنية كونهم أصحاب قضية حق ضد باطل 

وضد محتل غاز.
حرية واستقالل

ال���ع���م���ي���د ع����ب����دال����ل����ه ال����س����ب����اع����ي- ن����ائ����ب م����دي����ر دائ�������رة   •
اإلمداد والتموين قال:

** إن اح��ت��ف��ال شعبنا ال��ي��م��ن��ي وق��ي��ادت��ه ال��ث��وري��ة والسياسية 
والعسكرية بالعيد الوطني ال�60 لثورة 26سبتمرب والذي يأيت 
متزامناً مع احتفال شعبنا بعيد الحرية االستقال العيد ال�8 
لثورة 21سبتمرب التي قطعت يد الوصاية والتبعية واىل األبد 
هذه الثورة التي أتت مكملة ملسرة الثورات اليمنية السابقة 
ولتصحيح مسارات أهداف ثورة 26سبتمرب بعد أن نالت منها 
وعبثت بها يد الوصاية والتبعية لنظام آل سعود خال أكرث 

من خمسني عاماً ماضية.
إن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال���ي���وم م��م��ث��ًا ب��أب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
الشعبية ودولته الوطنية الوليدة من رح��م ث��ورة 21سبتمرب 
حق له أن يخر له املجد راكعاً بعد صموده األسطوري ثماين 
س��ن��وات ض��د اع��ت��ي ع����دوان همجي يف ال��ع��ص��ر ال��ح��دي��ث وليس 
ه���ذا ف��ح��س��ب ب���ل أن ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م وه���و ي��ج��ن��ي ث��م��ار 
صموده ونضاله ثماين سنوات من العدوان الرببري الغاشم 
انتصارات عظيمة يعد اليوم انجازاً وإعجازا إلهيا النتصار الحق 
عىل الباطل ونصراً تاريخياً يرقى إىل الفعل الوطني التاريخي 

ألبناء شعبنا اليمني الصابر املجاهد.
إن احتفال شعبنا وقيادته الثورية والسياسية بالذكرى ال�60 
لثورة 26سبتمرب كثورة أم يمثل صفعة قوية عىل وجه قوى 
ال��رج��ع��ي��ة وم��رت��زق��ت��ه��م م���ن ال��ي��م��ن��ي��ني ال���ذي���ن ارت���م���وا يف أح��ض��ان 
نظامي آل سعود وزاي���د، وال��ذي��ن ظلوا يكذبون ع��ىل الشعب 
اليمني ع��ق��وداً م��ن ال��زم��ن م��ن أن��ه��م أب��ط��ال ث���ورة 26سبتمرب، 
ه��اه��م ال��ي��وم يقفون إىل ج��ان��ب أل��د أع���داء ال��ث��ورة اليمنية كتفاً 

بكتف.
ال للوصاية والتبعية

• ال��ع��م��ي��د ي��ح��ي��ى ال��ش��ع��ث��م��ي – امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
الخامسة- قال: 

** يحتفل أب��ن��اء الشعب اليمني ال��ي��وم ب��ال��ث��ورة السبتمربية 
امل������ج������ي������دة ب����م����ش����اع����ر وط�����ن�����ي�����ة غ������اب������ة وه���������م ي������داف������ع������ون م�������ن اج�����ل 

استكمال تحقيق األهداف الوطنية والقومية.
إن ثورة ال�26 من سبتمرب كانت محصلة للعديد من األحداث 
وامل��واق��ف الوطنية الشجاعة، ولكن وم��ع انطاق شرارتها تم 

االل��ت��ف��اف عليها وم���ص���ادرة أه��داف��ه��ا وم��ب��ادئ��ه��ا، 
فجاءت ثورة ال�21 من سبتمرب لتعيد للشعب اليمني 
ح��ري��ت��ه وك��رام��ت��ه وس��ي��ادت��ه واس��ت��ق��ال��ه ب��ع��د أن ع���اش س��ن��وات 
ط��وي��ل��ة ت��ح��ت ال��وص��اي��ة وال��ت��ب��ع��ي��ة ل��ق��وى إقليمية ح��رص��ت عىل 

إفقاره وتجويعه. 
يف ال�������21 م���ن س��ب��ت��م��رب خ����رج ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ل��ي��ق��ول كلمته 
ال ل��ل��وص��اي��ة وال��ت��ب��ع��ي��ة واالرت���ه���ان ل��ل��خ��ارج يف ث���ورة م���أت سمع 
ال����زم����ان وب���ص���ره وأراد ال���ل���ه ل���ه���ذه ال����ث����ورة ال��ع��ظ��ي��م��ة ال���ن���ج���اح يف 
اجتثاث املرتهنني واملفسدين الذين تحولت اليمن يف عهدهم 
إىل إقطاعيات فيما ظل الشعب اليمني خارج دائرة االهتمام 
والرعاية مفتعلني األزمات والصراعات بني أبنائه لكن وبقدر 
النجاحات التي حققتها هذه الثورة وقفت يف طريقها العديد 
م��ن التحديات وع��ىل رأس تلك التحديات العسكرية فما أن 
نجحت تلك ال��ث��ورة املجيدة وب���دأت تحقق أه��داف��ه��ا حتى جن 
جنون املرتبصني بها وعىل رأسهم العدو السعوامارايت وبدأوا 
بتشكيل ت��ح��ال��ف ع����دواين أرادوا ب��ه ال��ق��ض��اء ع��ىل ه���ذه ال��ث��ورة, 
ل��ك��ن ف��اج��أه��م ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ب��ص��م��وده األس���ط���وري وع��ن��دم��ا 
ت���ح���رك ك���ل أب��ن��ائ��ه ل��ل��دف��اع ع���ن ش��ع��ب��ه��م ووط��ن��ه��م واس��ت��ط��اع��وا 
نقل معركتهم إىل العمقني السعودي واإلمارايت مستهدفني 
منشآتهم الحيوية هاهم يحتفلون بعيدهم الثامن رغم أنوف 
ال����غ����زاة وامل��س��ت��ك��ربي��ن ال���ذي���ن س���ع���وا ج���اه���دي���ن ع��ق��ب ق���ي���ام ث���ورة 
21س��ب��ت��م��رب إلخ��م��اد ه���ذه ال���ث���ورة ال��ف��ت��ي��ة وال��ق��ض��اء عليها حتى 
ال ي��خ��رج ال��ي��م��ن��ي��ون م���ن ع���ب���اءة ال��وص��اي��ة وال��ه��ي��م��ن��ة ع���ىل ال��ق��رار 
الوطني الذي ظل أسراً لنظام آل سعود ألكرث من نصف قرن.. 
ول��ك��ن��ه��ا ازدادت أل���ق���اً وش��م��وخ��اً ب���اآلم���ال وال��ط��م��وح��ات ال��ك��ب��رة 
ألب��ن��اء الشعب اليمني ال��ذي��ن ي���رون فيها ال��ب��واب��ة ال��ت��ي سيطل 
م��ن��ه��ا ال��ي��م��ن ق��ري��ب��اً ع���ىل ال��ع��ال��م ب��ال��ن��ص��ر وال���ح���ري���ة واالس��ت��ق��ال 
بعيداً عن كافة أشكال الوصاية والتبعية لأنظمة الرجعية 

املتسلطة..
أيقونة الثورات

العميد عبدالسالم عامر -   •
قوات الحرس الجمهوري:

** إن ث��������ورة 21 س���ب���ت���م���رب س��ت��ب��ق��ى 
إي����ق����ون����ة ال������ث������ورات ال���ي���م���ن���ي���ة ب�����ا م���ن���ازع 
ول�����ي�����س غ�����ري�����ب أن ت�������أيت ذك������راه������ا ال������8  
وش�����ع�����ب�����ن�����ا ال�����ي�����م�����ن�����ي ي����ح����ت����ف����ل ب����أع����ظ����م 
االنتصارات العسكرية التي اجرتحها 
أب����ط����ال ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة 
يف ك����ل ج���ب���ه���ات امل����واج����ه����ة ع����ىل م���دى 
ث���م���اين س����ن����وات ض����د ق�����وى االس��ت��ك��ب��ار 
ال�����ع�����امل�����ي وأدوات����������ه����������م ال������س������ع������وام������ارايت 
ال�������ذي�������ن ه�������م م�����ن�����ذ ع������ق������ود م�������ن ال�����زم�����ن 
ي��م��ارس��ون امل����ؤام����رات ض���د ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي. ي��ح��ق ال���ي���وم ل��ش��ع��ب��ن��ا أن 
ي���ط���اول ال���ن���ج���وم اع�����ت�����زازاً واف����ت����خ����اراً وش���م���وخ���اً ب���ان���ج���ازات وب���ط���والت 
أبطال الجيش واللجان الشعبية وخصوصاً منها ما اجرتحوه من 
انتصارات عظيمة يف عملياتهم القتالية يف جميع جبهات املواجهة 
ويف عمليات البناء واإلعداد التي نعيشها اليوم من خال العروض 

العسكرية التي تنفذها القوات املسلحة.
إن اليمنيني اليوم بصمودهم األسطوري وبانتصارهم عىل 
ق���وى ال���ع���دوان م��ن��ذ ث��م��اين س���ن���وات ق���د أع������ادوا ص��ي��اغ��ة وك��ت��اب��ة 
التاريخ اليمني الحديث بدماء شهدائهم الزكية ودونوا بمعاين 
الحرية والتضحية والفداء أعظم املاحم البطولية التاريخية 
التي ليس لها نظر يف تاريخ اليمن، وسوف تتزين بهذه لوحات 

النصر املبني عىل اعتي عدوان همجي عرفته البشرية.
إن قوى العدوان ومرتزقتهم الذين رفضوا الرحيل من األرض 
اليمنية بماء وجوههم هاهم اليوم يخرجون من اليمن أذالء 
م��دح��وري��ن بعد أن تمكنت ق��وات��ن��ا املسلحة م��ن تمريغ أنوفهم 
بالرتاب، وان قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية مصممة 

عىل امليض قدماً حتى تحرير كل شرب من ارض  الوطن.
مرحلة تاريخية

•ال������ع������ق������ي������د ال���������رك���������ن ع���������دن���������ان ال����������وزي����������ر – ج�����ب�����ه�����ة م���������أرب 
قال: 

** ال������ث������ورات ال���س���ب���ت���م���ربي���ة ال����خ����ال����دة م���ّث���ل���ت م���رح���ل���ة ت���اري���خ���ي���ة 
لشعبنا اليمني املقاوم والثائر ضد كل الطغاة عىل مر التاريخ، 
وبهذه املناسبة الوطنية الخالدة نستلهم دروس التضحيات 
وال��ك��ف��اح وال��ن��ض��ال األس���ط���وري لشعبنا العظيم ل��ل��خ��روج من 

الوصاية والظلم اىل فضاء الحرية واالستقال. 
ف��رغ��م ك��ل م���ؤام���رات ال��خ��ي��ان��ة وال��ت��ك��ال��ب ال��خ��ارج��ي إلج��ه��اض 
م���ش���روع���ن���ا ال����وط����ن����ي ال���س���ب���ت���م���ربي إال أن إي�����م�����ان ش���ع���ب���ن���ا ب���ث���ورت���ه 
ومبادئه السامية وقف كالبنيان املرصوص لتتحطم كل تلك 

املؤامرات عىل جدار الوطنية لهذا الشعب العظيم.
االح������ت������ف������ال ب�����ث�����ورت�����ن�����ا ال����س����ب����ت����م����ربي����ة ال���������� 21و26 ه�������و ت���ج���س���ي���د 
لعظمة هذا الشعب ولكل من ضحوا بدمائهم الزكية وإعان 
ل��ل��ع��ال��م ب���أن ال��ي��م��ن ت��رف��ض ال��ت��ب��ع��ي��ة وال���وص���اي���ة وح��ك��م ال��ط��غ��اة 

واملستكربين.
فثورتنا  قادها الشعب وأشعل شرارتها األوىل  وقدم قوافل 

من الشهداء وما زال هو حارسها وحاميها .
إن أعيادنا الوطنية السبتمربية مسرة كفاح وقصة بطوالت 
وم������اح������م أس�����ط�����وري�����ة وم������ع������ارك خ������ال������دة ان����ت����ص����ر ف���ي���ه���ا ال���ش���ع���ب 
لكرامته وع��زت��ه وح��ري��ت��ه واس��ت��ق��ال��ه وم��ج��ده التليد وحضارته 

العريقة.
فشعبنا الثائر عىل مر تاريخه وهو يصارع الطغاة واملحتلني 
وال��غ��زاة وتاريخنا م��ش��رق بكل م��ع��اين ال��ب��ط��والت والتضحيات 
وع��ىل ترابنا قرب الغزاة وذل الطغاة ورفعت راي��ة الجمهورية 

والحرية.
ل���ق���د ت���ج���س���دت أم����ج����اد ال���ت���ب���اب���ع���ة وم����ل����وك س���ب���أ وح����م����ر ب���ث���وار 
سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب  فعىل خط النضال ساروا ويف موكب 

األحرار ناضلوا.
فثورتنا هي مجدنا ووقوفنا مع كل الشرفاء من أبناء الوطن 
هو التزام ديني وأخاقي ملبادئنا وقيمنا ووفاء لوطننا وثورتنا 

وشهدائنا.

سبتمرب النصر شهر له دالالته ومعانيه لدى قلوب ووجدان واحاسيس اليمنيني الذين يعتربوه انطاقة يف نيل الحرية واالنعتاق من الوصاية والظلم واالستكبار الذي 
ردح زمناً طويًا جاثماً فيه عىل األرض اليمنية السعيدة.

 سبتمرب املجد تنفس فيه أبناء الشعب اليمني صعداء الحرية واالستقال ورفض الهيمنة األجنبية والتدخل يف شئونهم الداخلية.
21 سبتمرب و26 سبتمرب عامات فارقة يف تاريخ اليمن رغم املعاناة التي واجهها أبناء الوطن والتضحيات العظيمة التي بذلها أبناء الشعب يف مقارعة اجندات الدول 

االستعمارية ومخططاتها االجرامية يف تدنيس الرتاب اليمني الطاهر ونهب ثورات الوطن وخرباته ومقدراته فعدو االمس الذي أراد اجهاض ثورة ال� 26 من سبتمرب هو 
عدو اليوم الذي سعى اىل اخماد شرارة الحرية واالستقال  بقيام ثورة ال�21من سبتمرب وبني االمس واليوم الزالت إرادة الطغاة املستكربين تريد النيل من اإلرادة الشعبية 

اليمنية التحررية وفرض الوصاية عىل االحرار والشرفاء وهو مشروع أعدته قوى االستكبار والظلم العاملي أمريكا وإسرائيل ونفذته قوى الخيانة والعمالة والتطبيع من 
نظامي ال سعود وال زايد وواجهته قوى الحرية وشرفاء الوطن قيادة وحكومة وشعبا وقوات مسلحة للتتويج انتصارات وعروض عسكرية مهيبة اذهلت العالم بعد 

سنوات العدوان والغزو..
 بهذه املناسبة الخالدة" 26 سبتمرب " تواصلت مع قيادات عسكرية ميدانية وسجلت انطباعاتهم  عن عظمة الثورة اليمنية السبتمربية ال�21وال� 26 املجيدتني كانت 

البداية مع:

منعطفًا  مثلت  السبتمبرية  الـــثـــورة  الــعــاقــل:  الــعــمــيــد 
تاريخيًا في حياة شعبنا

العميد جنــم عــبــاد: أعــيــادنــا الوطنية وفـــاء وتــقــديــر ملــن وهــبــوا أرواحــهــم 
ودماءهم ألجل احلرية واالستقالل

الــعــمــيــد الــســيــانــي: ثـــورتـــا 21 و26 ســبــتــمــبــر عظيمة 
بعظمة أبنائها األحرار

الــعــمــيــد الــســبــاعــي: الـــثـــورة الــيــمــنــيــة قــطــعــت يـــد الــوصــايــة 
والتبعية والهيمنة االستعمارية 

العميد الشعثمي: شعبنا اليمني احلر بثورته السبتمبرية لم 
يرضخ للوصاية والتبعية

العميد عــامــر: يحق لشعبنا أن يــطــاول النجوم اعــتــزازًا وفــخــرًا بــإجنــازات 
وبطوالت قواتنا املسلحة

العقيد الوزير: ثورتنا السبتمبرية نستلهم منها دروس 
التضحيات والكفاح

لقاءات: مقدم نبيل السياغي- مقدم: احمد طامش

يف أج������������واء س����ب����ت����م����ربي����ة ي���س���ت���ق���ب���ل ف��ي��ه��ا 
شعبنا اليمني العظيم أعياده الوطنية 
ال���ع���ي���د ال���ث���ام���ن ل����ث����ورة 21م�������ن س��ب��ت��م��رب، 
وال���������ع���������ي���������د ال������������������������60 ل������������ث������������ورة 26 س����ب����ت����م����رب 
الخالدتني يف تجسيد عن مدى الصمود 
وال������ث������ب������ات ل���������دى أب�������ن�������اء ال�����ش�����ع�����ب ال���ي���م���ن���ي 
يف م�������واج�������ه�������ة ك��������ل م�����������ؤام�����������رات امل����ع����ت����دي����ن 
وم���رت���زق���ت���ه���م واالن����ت����ص����ار إلرادة ال��ش��ع��ب 
ال��ذي ق��ال كلمته الفصل يف ث��ورة ال���21 
م����������ن س�����ب�����ت�����م�����رب ال���������ظ���������اف���������رة م������ع������ل������ن������اً ن�����ه�����اي�����ة 
ال��وص��اي��ة والتبعية واالت��ج��اه نحو البناء 
والتنمية رغم الظروف التي يمر بها بلدنا 

وشعبنا بسبب العدوان والحصار.
إن امل��ت��اب��ع مل��ج��ري��ات األح����داث ي��ص��ل إىل 
ق�����ن�����اع�����ة ت������ام������ة ب���������ان ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي ه���و 
ش����ع����ب امل�����ع�����ج�����زات ف����ه����ا ه�����و رغ�������م ت���ك���ال���ب 
األع����داء عليه إال ان��ه اس��ت��ط��اع ان يفرض 
م�������ع�������ادل�������ة ج���������دي���������دة ت�����م�����ث�����ل�����ت يف ام������ت������اك 
ق�����درات ق��ت��ال��ي��ة م��ه��ول��ة يف زم���ن ال���ح���رب.. 
كما استطاع ان يغر املعادلة عىل األرض 
رغ���م أن���ف امل��ع��ت��دي��ن.. وم���ا ت��ل��ك األسلحة 
ال�������ن�������وع�������ي�������ة ال���������ت���������ي ظ���������ه���������رت يف ال���������ع���������روض 
ال��ع��س��ك��ري��ة إال رس���ال���ة واض���ح���ة ل���أع���داء 
م��ف��اده��ا كلما زاد ع��دوان��ك��م يف همجيته 
ازددن����ا ق��وة وتماسكا وث��ب��ات��ا ول��م يقتصر 
البناء عىل املؤسسة العسكرية بل شمل 
ج���م���ي���ع ق����ط����اع����ات ال������دول������ة، وه��������ذا ي��ع��ت��رب 
اح���د م��ن��ج��زات ث���ورة ال�����21 م��ن سبتمرب، 
وم���ازال هناك الكثر م��ن ال��خ��ر، وق��ادم 
األي���ام ستبشرنا بما ي��ري��ح ويثلج ص��دور 

املؤمنني.
ت����ت����وه����ج ش����ع����ل����ة ال����ع����ي����د ال�����ث�����ام�����ن ل����ث����ورة 
ال���������21 م����ن س��ب��ت��م��رب ال�����ث�����ورة ال����ت����ي ج����اءت 
ك��������ض��������رورة م����ل����ح����ة ل����ل����ت����ح����رر واالس�����ت�����ق�����ال 
وال������������خ������������اص م����������ن ال���������وص���������اي���������ة وال�����ه�����ي�����م�����ن�����ة 
واالرت���ه���ان وال��ع��م��ال��ة ل��ل��خ��ارج.. ك��م��ا أنها 
أتت يف تاريخ مفصيل من حياة الشعب 
اليمني الذي قال كلمته بعد عقود من 
ال��ت��ب��ع��ي��ة أه����درت ف��ي��ه ف���رص ب��ن��اء ال��دول��ة 
التي طاملا حلم بها هذا الشعب اليمني 

الصابر املجاهد.
واالع������ظ������م م�����ن ذل�������ك أث����ب����ت����ت أن����ه����ا ث�����ورة 
اإلرادة  ت��������م��������ل��������ك  ع��������س��������ك��������ري��������ة  ص��������ن��������اع��������ي��������ة 
وال��ع��زي��م��ة ع��ىل تطوير خ��ربات��ه��ا وق���درات 
جيشها العسكرية ورغم الظروف التي 
واج�����ه�����ت�����ه�����ا إال أن�������ه�������ا ص�����ن�����ع�����ت ال������ط������ائ������رات 
املسرة والصواريخ البالستية واملجنحة، 
م��ا يميز ث���ورة 21سبتمرب أن��ه��ا أسقطت 
الوصاية التي رزح اليمن تحتها لعقود 

من الزمن واىل غر رجعة.
فاالحتفال بثورة 26سبتمرب يف ذكراها 
ال�60 وثورة ال�21 من سبتمرب يف ذكراها 
الثامنة يمثل وفاًء لدماء الشهداء الذين 
ق���دم���وا أرواح����ه����م ودم����اءه����م رخ��ي��ص��ًة يف 

سبيل الله والوطن.
وال ري�����ب ب�����أن واح����دي����ة ال����ث����ورة ال��ي��م��ن��ي��ة 
26س��ب��ت��م��رب وث����ورة 21س��ب��ت��م��رب تتجسد 
ال������������ي������������وم ب��������أن��������ص��������ع ص������������وره������������ا يف ال�������ت�������اح�������م 
واالص��ط��ف��اف ال��وط��ن��ي لكل أب��ن��اء الوطن 
ح�������������ول ق�������ي�������ادت�������ن�������ا ال���������ث���������وري���������ة وال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة 
وال����ع����س����ك����ري����ة، ويف خ�����ن�����دق ال������دف������اع ع��ن 
الوطن ضد ق��وى ال��ع��دوان، كما تتجىل 
ال�������ي�������وم أس������م������ى م������ع������اين ص���������ور ال���ت���ض���ح���ي���ة 
وال��������������ف��������������داء ل�����ش�����ع�����ب�����ن�����ا ال�������ي�������م�������ن�������ي يف ث�����ب�����ات�����ه 
وص�������������م�������������وده األس���������������ط���������������وري خ���������������ال ث������م������اين 
س��������ن��������وات م��������ن ال�����������ع�����������دوان واالن��������ت��������ص��������ارات 
ال��ت��ي اج��رتح��ه��ا أب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ك��اف��ة ال��ج��ب��ه��ات ق��د أع���ادت 

االعتبار لكل أبناء الشعب اليمني. 

العميد الركن/ محمد آل عبدالله*

إنتصار 
اإلرادة
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عروض عسكرية مهيبة ..  حملت رسائل  جيواستراتيجة هامة 

يف العيد الثامن لثورة الـ 21 من سبتمرب املباركة، كانت املفاجأة للصديق والعدو معا بما وصلت إليه القوات املسلحة من مستوى متقدم يف مختلف مجاالت البناء  
تسليحاً وتدريباً وتأهياًل، وبعد أكرث من سبع سنوات من العدوان الغاشم والحصار الجائر استطاعت القوات املسلحة أن تنهض وتحقق الكثري من االنتصارات يف 
ميادين وجبهات القتال، وبالتوازي مع تلك العمليات البطولية ظلت منظومات التدريب والتأهيل والبناء النوعي ومجاالت التصنيع الحربي تؤدي مهامها بأياد وخربات 

وكفاءات يمنية خالصة، بشكل جعل القوات املسلحة تبدو بهذا املظهر الالئق واملشرف يف العيد الثامن من عمر ثورة 21 سبتمرب  من خالل العروض العسكرية املهيبة 
وبمنظومات حديثة ومتطورة دخلت الخدمة يف املؤسسة الدفاعية بمختلف صنوفها الربية والبحرية والجوية.

ناصر الخذري

يف الحروب الطويلة التي شهدتها معظم دول العالم خالل مراحل 
مختلفة من التاريخ تخرج معظم الجيوش منهكة ومنهارة بعد حروب 
االســتــنــزاف طويلة األمـــد، لكن يف اليمن كانت املــعــادالت والنتائج غري 
مـــا ألــفــه كــثــري مـــن املــحــلــلــن واملـــراقـــبـــن الــعــســكــريــن عــّمــا تــخــلــفــه حـــروب 

االستنزاف .
وقــــــد تــــبــــدى لــلــجــمــيــع ومـــنـــهـــم املـــحـــلـــلـــون الـــســـيـــاســـيـــون والـــعـــســـكـــريـــون 
أن الـــيـــمـــن مــــن خــــــالل عــــروضــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة وأســـلـــحـــتـــهـــا املــــتــــطــــورة الــتــي 
تـــزيـــح الــســتــار عــنــهــا بـــن الــفــيــنــة واألخــــــرى ومــنــهــا مـــا تـــم الــكــشــف عــنــه يف 
العروض التي أقيمت بمناسبة العيد الثامن لثورة الـ 21 من سبتمرب 
تعيش مــرحــلــة رخـــاء وســـالم ولــيــس مــرحــلــة مــن أشـــد املـــراحـــل صعوبة 
يف مــواجــهــة أعــتــى عـــــدوان دمـــر املـــقـــدرات الــتــنــمــويــة االقــتــصــاديــة وفــاقــم 

األوضاع بالحصار الجائر .

استراتيجية معركة النفس الطويل  
ومــمــا يــدعــو إىل الــتــأمــل والــبــحــث جــيــدا هـــو كــيــف اســتــطــاعــت الــقــوات 
املسلحة أن تنهض من تحت ركام العدوان بالتصنيع واملواجهة والبناء 
والتدرب ويف آن واحد ؟ ومن خالل املتابعة والقراءة املتأنية يف خطابات 
قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث نجد يف مضامينها دالالت 
وإجابات ملا ظل الكثري يبحث عنه من إجابات وهي أنه باإليمان واإلرادة 
والــعــزيــمــة والــصــرب واالخــــالص استطاعت الــقــوات املسلحة اليمنية أن 
تـــجـــعـــل مـــــن الــــــخــــــربات والــــــكــــــفــــــاءات الـــعـــســـكـــريـــة مـــــصـــــدر إبــــــــــداع وتـــصـــنـــع 
وابتكار مستفيدة من ميدان القتال لتضيف قواعد جديدة يف التكتيك 
العسكري يف خــوض مــعــارك القتال بــأقــل التكاليف والخسائر املــاديــة 
والبشرية وفق اسرتاتيجية معركة النفس الطويل التي أعلن عنها قائد 
الثورة يف بداية العدوان مطلع العام 2015م، هذا جانب والجانب 
اآلخــر من خــالل مشاهد العرض العسكري رأى املتابعون للفعاليات 
عرب شاشات التلفزة ومواقع التواصل االجتماعي دخول رئيس املجلس 
الــســيــايس األعـــى الــقــائــد األعـــى لــلــقــوات  املسلحة املــشــري الــركــن مهدي 
املــــشــــاط وإىل جـــانـــبـــه وزيــــــر الـــــدفـــــاع ورئــــيــــس هــيــئــة األركـــــــــان الـــعـــامـــة وهـــم 
يعتلون مــدرعــة إمــاراتــيــة كـــان املــرابــطــون قــد اغــتــنــمــوهــا مــع الــعــديــد من 
املدرعات السعودية أيضا واألسلحة األخرى يف ميادين وجبهات القتال 
.. هذه الرسالة أيضا كانت واضحة بأن اليمنين شرسون يف خوضهم 

لقتال املحتلن وتغلبهم عليهم بل وأخذ سالحهم وقتالهم به وهناك 
كثري من الشواهد التاريخية التي أشارت إىل وقائع اغتنم فيها اليمنيون 

من املحتلن كاألتراك وغريهم .

معنويات الشعب واجليش 
مرافقة املروحيات لفعاليات العرض العسكري كانت غري متوقعة 
للشعب اليمني الــذي غابت عنه مثل هذه املشاهد منذ بدء العدوان 
يف مطلع العام 2015م، بالفعل كثري من الناس تفاجأوا بمثل هكذا 
عروض وجاهزية وسالح ال يزال حاضرا ولم تنل منه غارات العدوان 
التي لم ترتك ثكنة أو معسكراً إال وقصفته، لكن ما يبعث عى املفاجأة 
فعال هــو أن الــقــوات املسلحة بقادتها ورجــاالتــهــا املخلصن استطاعوا 
إىل جــانــب الــحــفــاظ عــى األســلــحــة واملـــعـــدات الــعــســكــريــة املــخــتــلــفــة التي 
اليــزال منها يف األماكن اآلمنة الكثري إضافة إىل تصنيع تلك الطائرات 
املسرية التي تمثل املوت الزؤام والرعب الذي ال يفارق العدو بحداثتها 
وتنوعها والتي كانت حاضرة يف العروض العسكرية ضمن األسلحة 
التي كشفت عنها القوات املسلحة من الصواريخ الباليسيتة مثل : " 
فــلــق , بـــدر1 , بـــدر2 , كـــرار , قـــدس 3 وحــاطــم ( وغــريهــا مــن الــطــائــرات 

املسرية التي دخلت الخدمة أيضا مثل وعيد وخاطف 2 ومرصاد2 إىل 
جانب أسلحة القوات البحرية من الزوارق الحربية الحديثة وأسلحة 
ومنظومات الدفاع الجوي واملدرعات وغريها من األسلحة االسرتاتيجية 

التي تمتلكها القوات املسلحة .

التصنيع العسكري 
وعما أحدثته الــثــورة بشكل عــام وخاصة يف الجانب العسكري أكد 
قائد الثورة السيد عبدامللك أن من منجزات الثورة هو العمل عى إعادة 
بــنــاء الــجــيــش واألمــــن عــى أســـس صحيحة وعــقــيــدة قــتــالــيــة صحيحة، 
مشرياً إىل أن هناك عماًل دؤوبــاً يف بناء الجيش عى أسس سليمة يف 

خدمة الشعب والدفاع عن الوطن وعدم االرتهان للخارج.
ولفت إىل أن التصنيع العسكري هو من أهم إنجازات الثورة، قائاًل: 

"هذا إنجاز يفتخر به الوطن فهو إنجاز عظيم وغري عادي".
وأوضــــــح أن الــتــصــنــيــع يــتــم مـــن املـــســـدس والـــكـــالشـــنـــكـــوف واملــــدفــــع إىل 
الصواريخ البالستية والطائرات املسرية بمختلف مداياتها، مشرياً إىل 
أن "الـــنـــهـــوض بــالــتــصــنــيــع الــعــســكــري جــــرى يف ظـــل الــــعــــدوان والــحــصــار 

وكتب الله التوفيق العجيب لإلخوة يف هذا املجال".

واعترب السيد عبدامللك أن مستقبل التصنيع يف بلدنا عسكرياً ومدنياً 
مــســتــقــبــل واعـــــد، مـــؤكـــداً أنــنــا الـــيـــوم نــصــنــع مـــا تــعــجــز الــكــثــري مـــن الــــدول 

عن تصنيعه.

حفل النصر الكبير 
وعــن الــعــرض العسكري ومــا حمله مــن دالالت هــامــة أوضـــح رئيس 
مجلس الوزراء أ . د عبدالعزيز بن حبتور أن هذا العرض املهيب مّثل 
أنموذجاً عن حفل النصر الكبري لليمن , وقال  "دول االستكبار حاولت 
أن تــكــســر إرادة الــشــعــب الــيــمــنــي وحــــاولــــت أن تـــشـــرتي املـــرتـــزقـــة ولــكــنــهــا 
فشلت امـــام صــمــود اليمنين"، مــشــدداً عــى أّن "الــشــعــب اليمني لن 

يقبل االنهزام بإرادة شعبه وإرادة جيشه".

رسائل هامة 
مـــن الــــــدالالت والـــرســـائـــل الــهــامــة الــتــي حــمــلــتــهــا الـــعـــروض الــعــســكــريــة 
ومنظومات األســلــحــة الحديثة الــتــي تــم الكشف عنها  هــو أن الجيش 
اليمني أصبح اليوم وبعد ما يقارب العقد من الزمن يف ظل العدوان 
والحصار قادراً عى حماية السيادة الوطنية برا وبحرا وجوا بما وصل 

إليه يف التدريب والتأهيل والتصنيع ومواكبة التطور والتحديث النوعي 
لخوض معارك القتال وفق اسس علمية حديثة ومتقدمة يف مختلف 

التخصصات والعلوم العسكرية .

رسائل السالم 
ومن خالل خطابات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث 
ورئــــيــــس املـــجـــلـــس الـــســـيـــايس املـــشـــري الــــركــــن مـــهـــدي املــــشــــاط يــتــضــح جــلــيــا 
أن الـــقـــوات املــســلــحــة واالمـــــن بــجــاهــزيــتــهــا الــعــالــيــة وكــفــاءتــهــا ســتــظــل يف 
اســتــعــداد دائــــم لــصــد املــخــاطــر واالعـــــتـــــداءات ويف نــفــس الـــوقـــت أن أمــن 
اليمن واستقراره يــأيت يف مصلحة كل الشعوب املــجــاورة وعــى رأسها 
الــجــارة الــكــربى ) الــســعــوديــة ( وبــذلــك فـــإن الــعــروض العسكرية تمثل 
رسائل سالم وعى تحالف املعتدين ومن معهم  الذين ال يزالون يف تردد 
وحـــرية مــن أمــرهــم أن يتعاطوا بإيجابية وجــديــة مــع مــبــادرات القيادة 
الثورية والسياسية العليا وأن تجارب أكرث من سبع سنوات قد أكدت 
فــشــل الــــعــــدوان وأن ال مـــجـــال لـــلـــخـــروج مـــن كـــل هــــذه الـــتـــداعـــيـــات الــتــي 
خلفها الــعــدوان والحصار ســوى الحل السيايس الــذي حــددت معامله 
األوىل شـــروط تــمــديــد اتــفــاقــيــات الــهــدن الــتــي أوشــكــت الــثــالــثــة منها عى 
االنــــتــــهــــاء , فـــهـــل يـــلـــتـــقـــط تـــحـــالـــف الــــــعــــــدوان ومــــــن مـــعـــه هــــــذه الـــــدعـــــوات 
ويستجيب لها ويؤمن جيدا أن الحرب لن تبقي ولن تذر وأن التعاطي 
الــســلــبــي مــع مــثــل هــكــذا دعــــوات واضــحــة وصــريــحــة  مــن قــبــل الــعــدوان 
سيمثل تداعيات وخيمة عليه وعى الشركات التي تنهب ثروات اليمن 

النفطية والغازية.
تحذيرات 

 مــا بــعــد الــهــدن لــيــس كــمــا قبلها خــاصــة يف ظــل الــتــحــذيــرات التي 
أكدها قائد الثورة يف خطابه األخري بمناسبة العيد الثامن لثورة 21 
من سبتمرب , وكان املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد 
يحيى ســريــع قــد حــذر يف تصريح لــه أيــضــا تحالف الــعــدوان مــن أي 
تصعيد ومن "تفويت فرصة الهدنة"، مؤكداً أّن "الوضع اليمني 
بــعــد الـــعـــرض الــعــســكــري لــيــس كــمــا قــبــلــه" فــهــل يــتــعــاطــى  تــحــالــف 
العدوان مع هذه الرسائل والفرص .. األيام  القادمة كفيلة بالرد 

عى هذه التساؤالت !

القوات املسلحة تزيح الستار عن منظومات تسليح حديثة ومتطورة محلية الصنع 
عشرات الصواريخ والطائرات املسرية والزوارق البحرية تدخل الخدمة يف القوات املسلحة 

- الصواريخ الباليستية : )بدر2 , بدر 3, حاطم , كرار , قدس 3, فلق (
- الطائرات املسرية ) خاطف 2, مرصاد 2 , وعيد ( 

- أسلحة القوات البحرية : ) البحر األحمر , محيط , عاصف (
- الزوارق الحربية : ) عاصف 1, 2 , 3 , وطوفان 1 , 2 , 3 وزورق مالح , و الغام مسجور1 ومسجور 2 وثاقب (

- الدفاع الجوي : ) صاروخ معراج , صاروخ صقر , ومنظومة صادق , ومنظومة حيدر و منظومة رادار بي – 19( 
بعد أكرث من سبع سنوات ونيف من العدوان والحصار .. استطاعت القوات املسلحة أن تخوض معركة الدفاع عن 

السيادة الوطنية بكل كفاءة واقتدار وعى الجانب اآلخر نهضت من تحت ركام العدوان مجاالت التصنيع الحربي للعديد 
من األسلحة واملنظومات الحديثة من اسلحة القوة الصاروخية والطريان املسرية والقوات البحرية والدفاع الجوي 

والقوات الربية .. وخالل العرض العسكري املهيب الذي اقامته القوات املسلحة بصنعاء بمناسبة العيد الثامن لثورة الـ 21 
من سبتمرب , تم إزاحة الستار عن عشرات االسلحة الحديثة واملتطورة نستعرضها يف الحيز التايل : 

خالل العرض العسكري املهيب الذي نفذته وحدات رمزية من مختلف تشكيالت القوات املسلحة الربية والبحرية والجوية 
وطلبة الكليات واملعاهد العسكرية بحضور رئيس املجلس السيايس األعى القائد األعى للقوات املسلحة املشري الركن 

مهدي املشاط تم الكشف عن االسلحة التي دخلت الخدمة يف القوات املسلحة وهي كالتايل :

الصواريخ الباليستية 
1- صاروخ بدر 2

 يــــعــــد صــــــــــاروخ "بـــــــــــدر2" مــن 
الــــــجــــــيــــــل الــــــــثــــــــاين مــــــــن صـــــــواريـــــــخ 
بـــــــــــــــــدر، قـــــــصـــــــري املـــــــــــــــــدى ويـــــعـــــمـــــل 

بالوقود الصلب 

2- صاروخ بدر3
صـــاروخ "بـــدر3" مــن الجيل 
الـــــــثـــــــالـــــــث مـــــــــن صـــــــــــواريـــــــــــخ بـــــــــدر، 
متوسط املدى ويعمل بالوقود 

الصلب.

3- صاروخ حاطم :
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروخ "حـــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــم" 
الـــــــــبـــــــــالـــــــــســـــــــتـــــــــي، مـــــــــــــن الــــــجــــــيــــــل 
الـــــــرابـــــــع مــــــن صـــــــواريـــــــخ بــــــدر، 
بعيد املدى ويعمل بالوقود 

الصلب .

4- صاروخ كرار :
 صــــاروخ "كــــرار" البالستي، 
يـــــعـــــمـــــل  بـــــــــــمـــــــــــدى 300 كـــــــــــــــــم، 
بالوقود الصلب بنظام توجيه 
الـــــــحـــــــربـــــــي  رأســـــــــــــــــــه  ووزن  ذيك 

نصف طن.

5- صاروخ قدس 3 
صـــــــــــــــــــــاروخ "قـــــــــــــــــدس 3"، 
كـــروز مــجــنــح، بعيد املــدى 
يــعــمــل بـــالـــوقـــود الــســائــل، 
ويــــــــــتــــــــــمــــــــــيــــــــــز بــــــــــــــقــــــــــــــدرتــــــــــــــه عــــــى 
الـــــــتـــــــخـــــــفـــــــي عــــــــــــن االلــــــــتــــــــقــــــــاط 

الراداري 

6- صاروخ فلق :
صــــــاروخ "فـــلـــق" الــبــالــســتــي، 
بــــعــــيــــد املـــــــــــدى يــــعــــمــــل بـــــالـــــوقـــــود 
السائل، ويحمل رؤوسا عدة.

القوات البحرية 
اىل ذلــــــــــــك ازاحــــــــــــــــــت الــــــــقــــــــوات 
الــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــريــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــدد مـــــــن 
الـــصـــواريـــخ والــــــــزوارق الــحــربــيــة 
املــــتــــطــــورة والـــدقـــيـــقـــة يف اصـــابـــة 

األهداف املختلفة ومنها : 

1- صاروخ البحر 
األحمر 

هــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــــــــــــــاروخ مـــــــــــــطـــــــــــــور مــــــن 
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروخ ســــــــــــــــــعــــــــــــــــــري، يـــــــعـــــــمـــــــل 
بــــنــــظــــامــــن حــــــــــــــراري وراداري، 

ويمتاز بسرعته العالية .

2- صاروخ محيط 
هـــــو صــــــــــاروخ مـــــطـــــور مــن 
 ،2M قـــــــــــــــاهـــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــــــــــــاروخ 
يـــعـــمـــل بـــــالـــــوقـــــود الـــصـــلـــب 
والـــســـائـــل ويــتــمــيــز بــقــدرتــه 
الــعــمــلــيــة يف كـــل الـــظـــروف 

الجوية.

3- صاروخ عاصف 
 صـــــــــــــاروخ "عــــــــاصــــــــف" مـــحـــي 
الـــــــــــصـــــــــــنـــــــــــع، يــــــــعــــــــمــــــــل بـــــــــالـــــــــوقـــــــــود 
الــــــــــصــــــــــلــــــــــب، وبــــــــــنــــــــــظــــــــــام تــــــوجــــــيــــــه 
وتـــحـــكـــم ذيك، ويــــتــــجــــاوز وزن 

رأسه الحربي نصف طن .

الزوارق احلربية 

كــمــا كــشــفــت الـــقـــوات الــبــحــريــة عـــن زوارق حــربــيــة 
مــــــتــــــطــــــورة مـــــــن طــــــــــــــــــرازات  تــــتــــمــــيــــز بــــســــرعــــتــــهــــا الــــعــــالــــيــــة 
وقدرتها عى املناورة، وحمل أسلحة متنوعة ومهام 
هجومية ودفاعية ضد أهداف ثابتة أو متحركة ومن 

أهم تلك الزوارق : 

1- زورق عاصف 1: 
-  زورق قتايل محي الصنع 

- يـــتـــمـــيـــز بـــســـرعـــتـــه الـــعـــالـــيـــة وقـــــدرتـــــه الـــفـــائـــقـــة عــى 
املناورة

- له القدرة عى حمل أسلحة متوسطة وخفيفة 
كـرشاش عيار  14.5 و كاتيوشا 107، و4 أفراد 

مع عتادهم 
- لـــــــه مــــــهــــــام قــــتــــالــــيــــة مـــــتـــــعـــــددة مــــنــــهــــا اإلغـــــــــــــــارة عـــى 

األهداف البحرية الثابتة واملتحركة

2- زورق عاصف 2
- زورق حرب الكرتوين محي الصنع

- له مهام استطالعية واستخباراتية متعددة ويحمل 
بعض أجهزة الحرب اإللكرتونية والرصد واالستطالع 

والتشويش عى رادارات واتصاالت العدو

3- زورق عاصف 3: 
- زورق قتايل محي الصنع

- يــعــتــرب مـــن أســــرع الــــــزوارق ولـــه قــــدرة فــائــقــة عى 
املناورة

- لـــه الـــقـــدرة عـــى حــمــل أســلــحــة مــتــوســطــة ودفـــاع 
جوى كمدفع وعيار 23  و6 أفراد مع عتادهم 

- له مهام قتالية متعددة منها اعرتاض األهداف 
البحرية املتحركة واقتحام السفن

4-  زورق مالح
- زورق قتايل محي الصنع

- يـــتـــمـــيـــز بـــســـرعـــتـــه الـــعـــالـــيـــة وقـــــدرتـــــه الـــفـــائـــقـــة عــى 
املناورة

- لـــــه الــــــقــــــدرة عـــــى حـــمـــل أســـلـــحـــة مـــتـــوســـطـــة مــثــل 
رشـــــــاش عــــيــــار 12.7 وعـــــيـــــار 14.5 وأربــــيــــجــــي و6 

أفراد مع عتادهم 
- لـــــــه مــــــهــــــام قــــتــــالــــيــــة مـــــتـــــعـــــددة مــــنــــهــــا اإلغـــــــــــــــارة عـــى 

األهداف البحرية الثابتة واملتحركة

5-  زورق طوفان 1
- زورق هجومي مسري محي الصنع

- يحمل رأس حربي 150 كجم
- يــتــمــيــز بــصــغــر حــجــمــه وســرعــتــه الــعــالــيــة وقــدرتــه 

الفائقة عى التخفي عن أجهزة العدو  
- تصل سرعته إىل 35 مياًل بحرياً يف الساعة 

- يستخدم الســتــهــداف األهــــداف الــبــحــريــة الثابتة 
واملـــــتـــــحـــــركـــــة الـــــقـــــريـــــبـــــة ويـــــعـــــتـــــرب جـــــــــــــزًءا مـــــــن األســــلــــحــــة 

الدفاعية عن السواحل والجزر اليمنية

6- زورق طوفان 2
- زورق هجومي مسري محي الصنع

- يحمل رأساً حربياً 400 كغم
- يـــتـــمـــيـــز بـــســـرعـــتـــه الـــعـــالـــيـــة وقـــــدرتـــــه الـــفـــائـــقـــة عــى 

املناورة والتخفي عن أجهزة العدو
- تصل سرعته إىل 41 مياًل بحرياً يف الساعة 

- يستخدم الســتــهــداف األهــــداف الــبــحــريــة الثابتة 
واملتحركة ومداه أكرب

7- زورق طوفان 3
- زورق هجومي مسري محي الصنع

- يحمل رأساً حربياً 500 كغم
- يـــتـــمـــيـــز بـــانـــســـيـــابـــيـــتـــه وســـــرعـــــتـــــه الــــعــــالــــيــــة وقـــــدرتـــــه 

الفائقة عى املناورة والتخفي عن أجهزة العدو
- تصل سرعته إىل 52 مياًل بحرياً يف الساعة 

- يستخدم الســتــهــداف األهــــداف الــبــحــريــة الثابتة 
واملتحركة البعيدة ويف جميع الظروف البحرية

كــمــا كــشــفــت عـــن ألـــغـــام بــحــريــة جـــديـــدة مـــن طـــراز 
مسجور 1، ومسجور 2، وثاقب.

الطيران املسير

الدفاع اجلوي 

1- طائرة خاطف 2 
- الطول 1.60 مرت

- عرض الجناح 1 مرت
- القطر 11 سم

- املدى يصل إىل أكرث من 35 كم
- مـــــــــزودة بـــنـــظـــام اســـتـــشـــعـــار لــــأهــــداف 

الثابتة واملتحركة
- تــــــــــقــــــــــوم بــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذ مــــــــــهــــــــــام تــــكــــتــــيــــكــــيــــة 
هــــــــجــــــــومــــــــيــــــــة وتـــــــــســـــــــتـــــــــخـــــــــدم ضـــــــــــــد آلـــــــــيـــــــــات 

ومدرعات العدو

2-  طائرة مرصاد 2
 هـــــــــــي طـــــــــــائـــــــــــرة اســــــــتــــــــطــــــــالعــــــــيــــــــة، تــــــقــــــلــــــع بــــشــــكــــل 
عمودي، ولها القدرة عى التحليق لـ 8 ساعات .

3- طائرة وعيد 
وهــــــــي طــــــائــــــرة طــــولــــهــــا 4 امــــــتــــــار وعــــــرض 
الـــــجـــــنـــــاح مــــــــــرتان ويـــــصـــــل مــــــداهــــــا إىل اكــــرث 
مــــــن 2500 كــــــم وتــــحــــمــــل عــــــــدة رؤوس 
مـــــتـــــفـــــجـــــرة حــــــســــــب نـــــــــــوع الـــــــــهـــــــــدف وتــــــقــــــوم 

بتنفيذ عمليات هجومية .

كما أزاح الدفاع الجوي عن صواريخ لديها 
قــدرات فائقة ودقــة عالية يف اصابة االهــداف 
اىل جــانــب ثــــالث مــنــظــومــات تــســتــطــيــع تعقب 

األهداف املعادية وكشفها . 

1- صاروخ معراج 
"P-1 هو  صاروخ مطور من صاروخ بدر

ويعد صاروخاً باليستياً أرض – جو ويعمل 
بالوقود الصلب

و بنظامن حــــراري وراداري ويتميز بدقته 
العالية بإصابة األهداف الجوية

وقـــــــــدرتـــــــــه  الـــــعـــــالـــــيـــــة عـــــــى املـــــــــنـــــــــاورة وال يــــتــــأّثــــر 
بالتشويش الحراري والراداري

2- صاروخ صقر
يبلغ طوله  2.7 مرت

- الوزن الكي 58 كجم
- قطر الصاروخ 150 مي مرت

- وزن القسم القتايل للصاروخ 10 كغم
- املدى التدمريي للصاروخ 30 مرت

- أقــى سرعة يصل إليها الــصــاروخ 200 
مرت يف الثانية

- أقى مدى يصل آلية الصاروخ 100 كم
- أقى ارتفاع للتحليق 28000 قدم من 

سطح البحر

ثالث منظومات 
وكــشــف الــدفــاع الــجــوي عــن 3 منظومات: 
"صــــــــادق"، و"حـــــيـــــدر"، ورادار P-19، وهــي 
منظومات كشف وتعقب لأهداف املعادية.

- املدرعة القتالية "هاين"
إىل ذلــــــــــك كــــشــــفــــت الـــــــــقـــــــــوات املـــــســـــلـــــحـــــة عـــن 
مدرعة "هــاين" تخليدا للشهيد هاين طومر، 
وهــــي هــجــومــيــة ودفـــاعـــيـــة تــتــمــيــز بـــاملـــرونـــة عند 

الحركة والسرعة وعند االشتباك.
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مع أواخر الخمسينيات مارست السعودية 
ضغوطاً سياسية عىل صنعاء إلنهاء 

ارتباطها وعالقاتها مع مصر بالرغم ان 
الرياض وقعت عىل ميثاق جدة والذي 

تمخض عنه تحالف مصري- يمني لذلك 
ندرك أن السعودية ال يهمها نوع وشكل 

النظام السيايس يف صنعاء بقدر ا أن يكون تحت 
وصايتها وهيمنتها وهذا ما كشفت عنه احداث 

ثورة 26سبتمرب 1962م وما تالها من تدخالت 
مستمرة اىل وقتنا الحاضر ممثال بعدوان 

26مارس 2015م.. 

ع��ق��د يف 21 اب���ري���ل 1956م ب���ن م��ص��ر وال���ي���م���ن وال���س���ع���ودي���ة الس��ي��م��ا بعد 
أن زادت ق��ن��اع��ة اإلم�����ام اح��م��د ب��ال��ت��ق��رب س��ي��اس��ي��ا م���ن م��ص��ر ف���اإلم���ام ك���ان ينظر 
بقلق شديد اىل السياسة الربيطانية التي كانت تسعى إلقامة اتحاد محميات 
ال��ج��ن��وب ال��ي��م��ن��ي امل��ح��ت��ل ف��ج��ع��ل اإلم�����ام ي��س��ت��غ��ل ف��رص��ة ال��ت��ع��اون م���ع ال��رئ��ي��س 
عبدالناصر م��ن اج��ل الحصول ع��ىل ال��دع��م العسكري والسيايس .وم��ن جهة 
اخ����رى لتخفيف ش���دة امل��ع��ارض��ة ال��ي��م��ن��ي��ة- االح������رار- ض��د ح��ك��م��ه وال��ت��ي ات��خ��ذت 
من مصر واذاعة صوت العرب منربا إعالميا تهاجم نظام حكم اإلمام احمد.
وق������د اس����ف����رت امل����ح����ادث����ات ع����ن ع���ق���د ات���ف���اق���ي���ة ث���الث���ي���ة ل����ل����دف����اع امل����ش����رك وال���ت���ي 
س��اه��م��ت ب��ت��وس��ي��ع ال���ع���الق���ات االق���ت���ص���ادي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ب���ن ال������دول ال���ث���الث وق��د 
ت���ك���ون���ت ات���ف���اق���ي���ة ج������دة م����ن 12 م�������ادة واه����م����ه����ا ع������زم ال��������دول ال����ث����الث ع����ىل ف��ض 
املنازعات الدولية بالطرق السلمية و أي اعتداء عىل أية دولة منها يعد اعتداء 
عىل ال��دول الثالث وعمال بحق الدفاع الشرعي تستخدم القوة املسلحة لرد 
االعتداء وإنشاء مجلس أعىل من وزراء الخارجية والحربية يعن اختصاصات 
القيادة املشركة وأعلن يف القاهرة تعين عبدالحكيم عامر قائدا عاما للقوات 
املسلحة العربية بموجب االت��ف��اق ال��ث��اليث- وم��ن امل��أس��اة وسخرية ال��ق��در التي 
حلت باليمن من هذه االتفاقية أن كاًل من السعودية ومصر اعتربتا ان ميثاق 
جدة كان السند الشرعي الذي بموجبه تدخلت السعودية ومصر بعد ثورة 
26سبتمرب 1962م وكل طرف ساند طرفا يمنيا لتتحول اليمن اىل ميدان 
حرب اهلية لثماين سنوات- وقد ساهمت الحكومة املصرية يف تسهيل حصول 
اليمن ع��ىل ق��رض م��ايل ق���دره 10 م��الي��ن دوالر م��ن ال��س��ع��ودي��ة ل��غ��رض ش��راء 

األسلحة العسكرية من االتحاد السوفيتي.

التدخل السعودي
ومع اعالن الوحدة بن مصر وسوريا يف فرباير 1958م باسم الجمهورية 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة وات���ف���ق���ا ان ي���ك���ون ل���ه���ا رئ���ي���س واح������د وت���ش���ري���ع واح������د وت��م��ث��ي��ل 

دبلومايس واحد 
وج��اء يف نص البيان املعلن باسم الوحدة إن الباب مفتوح للدول العربية 
التي ترغب يف االنضمام إليها وكان أول من استجاب لذلك اإلمام أحمد فقد 
ابرق اىل الرئيس عبدالناصر الذي كان يف اجتماع مع الرئيس السوري شكري 
القوتيل إلتمام مراسيم الوحدة بن البلدين وجاء يف الربقية )بالله ال تنفضوا 
قبل ان تضمونا إليكم( كما بعث ابنه األمري محمد البدر إىل القاهرة وقد صرح 
عقب بقوله )إن اإلمام احمد يبارك وحدة مصر وسوريا ويرى فيها وحدة لكل 
ال��ع��رب وأن ه��ذه الخطوة ستعقبها خطوة مباركة أخ���رى( ودارت محادثات 
بن الجانبن املصري واليمني وانتهت يف 8 ابريل 1985م بإعالن اتحاد مصر 
واليمن وسمي اتحاد الدول العربية ووقع ميثاق االتحاد الرئيس عبدالناصر 
ع��ن م��ص��ر واألم����ري محمد ال��ب��در ع��ن ال��ي��م��ن وب��ذل��ك ش��ه��دت ال��ع��الق��ات اليمنية 
املصرية تطورا وتوافقاً يف رفض مشروع الرئيس األمرييك ايزنهاور وأصبحت 
ال���ي���م���ن ح��ل��ي��ف��ة م���ص���ر يف م��واج��ه��ت��ه��ا ل��ل��س��ي��اس��ة األم���ري���ك���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ونتيجة ل��ذل��ك زار املبعوث األم��ري��يك ري��ت��ش��ارد اليمن يف 15 نيسان 1956م 
والتقى ب��اإلم��ام احمد من أج��ل رب��ط اليمن وإدخالها يف امل��ش��روع األم��ري��يك إال 
إن اإلم��ام احمد رف��ض ذل��ك التوجه وأص��ر عىل محالفة الرئيس عبدالناصر.. 

ورغم ذلك لم يكن االتحاد أكرث من اتحاد شكيل غري فعال لتداخل الظروف 
ال��داخ��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة وفيما يخص اليمن فقد سعت ال��س��ع��ودي��ة ب��إي��ع��از من 
امريكا وبريطانيا بشتى الوسائل للضغط عىل اإلمام احمد ملنعه من التعاون 

مع الرئيس عبدالناصر.
تجارة الرقيق 

دونت بعض التقارير الدبلوماسية االملانية املهمة والخطرية والتي كتبت يف 
الفرة املمتدة من عاد 1960- 1962م ما كان يحدث حينها يف شمال اليمن 
من جرائم خطف وقرصنة ضد السكان ذك��ورا واناثا مستغلن االضطرابات 
الداخلية فقد تحدثت عن وجود عصابات يقومون بعمليات خطف وقرصنة 
وس��ل��ب ون��ه��ب واح��ت��ي��ال وع��ن��ف وت��ح��ت ت��ه��دي��د ق���وة ال���س���الح وم���ن ك���ان ي��ق��ع يف 
اي��دي��ه��م يتم بيعه ع��ب��دا ع��ىل ت��ج��ار ال��رق��ي��ق م��ن السعودية وال��ت��ي ل��م تكن حتى 

ذلك التاريخ قد حرمت تلك التجارة غري األخالقية.. 
ويحتفظ األرشيف األملاين عىل بعض الوثائق التي سجلت مواقف إنسانية 
ورجولية نادرة الحدوث قام بها رجل أعمال يمني من ابناء الحجرية التابعة 
مل���ح���اف���ظ���ة ت���ع���ز ك�����ان م����ت����واج����دا ح��ي��ن��ه��ا يف ال���س���ع���ودي���ة وه�����و ال���ش���ي���خ س���ع���ي���د ع��يل 
األصبحي الذي دفع مبلغ 26 ألف ريال سعودي من ماله الخاص من أجل 
تحرير فتاتن يمنيتن حرتن من الرق كانا قد تم خطفهما من اليمن وبيعهما 
عىل تجار الرقيق يف السعودية.. واوردت تلك الوثائق قصة مأساوية لشاب 
يمني من اسرة عريقة وقع يف ايدي عصابات يمنية سعودية ولم يتحرر من 
قبضتهم اال عندما هرب ولجأ اىل بيت الجالية اليمنية يف السعودية لتتدخل 
البعثة الدبلوماسية اليمنية يف جدة والخارجية اليمنية يف تعز يف تلك القضية 
والتي لم تحل إال بعد أن وصلت إىل أيدى كبار األمراء السعودين وللعلم ان 
السعودية لم تمنع تجارة الرقيق اال عام1963م- ويعترب انهاء تجارة الرقيق 
يف السعودية من حسنات ثورة 26سبتمرب عىل الشعب السعودي - بالرغم 
أن ذلك املنع نظريا فقط ألن تلك االعمال ال تزال تمارس بصور مختلفة حتى 

يومنا هذا وخاصة ضد النساء واالطفال.   

ثورة 26سبتمرب
س��ارع��ت السعودية منذ ال��ي��وم األول للثورة اليمنية 26سبتمرب 1962م 
ملساندة القوات امللكية الستعادة السلطة وتخوفت الرياض من تطور وضع 
اليمن من خالل قيام النظام الجمهوري وتحول اليمن إىل قوة مؤثرة يف شبه 
الجزيرة العربية والسيما إذا اس تطاعت ثورة 26سبتمرب يف شمال اليمن دعم 
الثوار يف جنوب اليمن لطرد االستعمار اإلنجليزي ومن ثم تحقيق وحدة اليمن 
بدولة واحدة األمر الذي سيجعل اليمن اكرب قوة سياسيا وعسكريا واقتصاديا 
يف الجزيرة العربية وندا قويا للرياض، وبالرغم انه وجدت من اوساط األسرة 
الحاكمة يف ال��ري��اض م��ع��ارض��ة لسياستها يف ال��ت��دخ��ل ب��ال��ش��ؤون اليمنية فقد 
وق���ع ع���دد م��ن أع��ض��اء مجلس ال�����وزراء ال��س��ع��ودي ع��ىل م��ذك��رة ي��ط��ال��ب��ون فيها 
االعراف بالثورة اليمنية وأعلنوا رفضهم دعم القوات امللكية وإعادة اإلمامة 
إىل اليمن ويف الوقت نفسه انقسمت األسرة السعودية الحاكمة فاألمري طالل 

بن عبدالعزيز وق��ف موقفا معارضا للسياسة التي تبناها امللك سعود تجاه 
اليمن وتم فصله من مركزه يف مجلس الوزراء وانضم إليه ثالثة من األمراء 
السعودين وشكلوا لجنة يف مصر سموها )لجنة األمراء األحرار( والتي طالبت 

بتغيريات جوهرية يف النظام السيايس السعودي.
وعسكريا ازدادت املعارضة داخل املؤسسة العسكرية السعودية وشعورهم 
بقوميتهم العربية واستنكارا ملا تقوم به حكومتهم من محاولة لضرب الثورة 
اليمنية حيث هبطت طائرات حربية سعودية يف القاهرة رافضه ضرب معاقل 

الثوار اليمنين.     
التيارات العميلة  

وحينما فشلت السعودية عسكريا يف مواجهه ثورة ال�26سبتمرب1962م 
بل أن األم��ر تعدى إىل تعرض م��دن سعودية لضرب الطريان املصري املساند 
ل��ث��ورة ال��ي��م��ن م��م��ا ج��ع��ل م��ص��ال��ح ام��ري��ك��ا ب��ال��س��ع��ودي��ة ت��ح��ت دائ����رة ال��خ��ط��ر مما 
دفع واشنطن لوقف القتال والقبول بمبادرة فك االشتباك 1963م بعد أن 
اعرفت بالجمهوري فلم تكتفى الرياض بدعم امللكين عسكريا بل اتجهت إىل 
تعزيز نفوذها يف اليمن حيث تعزز نفوذ النظام السعودي يف اليمن بشكل غري 
مسبوق من خالل خلق أذرعة ثالثة التيار القبيل الذي ظلل يمثل الذراع الطوىل 
للنفوذ السعودي يف اليمن طوال أربعة عقود حتى عام 2014م.. اما التيار 
العسكري بقيادة كبار الضباط يف الجيش اليمني وثالث تلك األذرع���ة التيار 
الديني وق��د جمع ه��ذا التيار بالنظام ال��س��ع��ودي أه���داف مشركة تمثلت بما 
يسمى محاربة الشيوعية والنظام التقدمي يف الجنوب ونشر الفكر الوهابي 

يف اليمن الشمايل.
اس���ت���ط���اع���ت ال�����ري�����اض أن ت��ج��ن��د ال���ث���الث���ة ال����ت����ي����ارات يف ت��ص��ف��ي��ة ال����ق����وى ال���ث���وري���ة 
الوطنية الجمهورية وسحق أي محاولة تهدف إلخراج اليمن من عباءة النفوذ 
وال���وص���اي���ة ال��س��ع��ودي��ة وق���د م��ث��ل م��ؤت��م��ر ال��ط��ائ��ف س��ن��ة 1965م اك���رب اخ���راق 
سعودي للجمهورية والثورة اليمنية حينما طالب املجتمعون قيام نظام دولة 

اسالمية يمنية بدال من النظام الجمهورية.

ميثاق السالم
ظهر ميثاق السالم عام 1965م كمشروع إلقامة دولة إسالمية يف اليمن 
ب�����دال م����ن ال���ن���ظ���ام ال���ج���م���ه���وري وك������ان ه�����ذا امل����ش����روع أح�����د ج����وان����ب ال���ت���دخ���ل ض��د 
جمهورية وث���ورة 26سبتمرب 1962م، ويف 12 أغسطس 1965م أص��در 
املجتمعون يف الطائف بيانا أسموه )ميثاق السالم( وطالب هذا امليثاق بإقامة 
دولة إسالمية يف اليمن بدال من النظام الجمهورية حيث نص ذلك امليثاق عىل 

إقامة دولة يف اليمن تحت اسم )الدولة اإلسالمية اليمنية(. 
ويف 15 أغسطس 1965م اعلنت الجمهورية العربية اليمنية إدانتها ملؤتمر 
الطائف واعتربت أن من يسمون انفسهم بالجمهورين املنشقن كشفوا عن 
ه��وي��ت��ه��م ت��م��ام��ا ب��ل��ق��ائ��ه��م م���ع األس������رة امل���ال���ك���ة.. ك��م��ا اع���ت���ربت ان ع��ق��د امل���ؤت���م���ر يف 
السعودية بمثابة استمرار للعدوان ضد ثورة 26سبتمرب وتدخال يف شؤون 

اليمن الداخلية.!

220 عامًا.. من التدخالت السعودية يف الشؤون اليمنية )2(

 تقرير : عيل الشراعي

تأّهب صنعاء يرعب تل أبيب
 منذ الّلحظة األوىل للعدوان األمرييّك الّسعودّي عىل اليمن 
كان الّرهان عىل حسم املعركة لصالح دول العدوان والقضاء 
عىل أنصار الله والجيش اليمنّي والدخول إىل صنعاء خالل 
شهٍر واحد. لكّن رياح قّوات صنعاء عصفت بعكس أمنيات 
واشنطن والّرياض  التي واجهت استبسااًل وصموداً وشراسًة 
يف القتال والّتصدي لعدوانها يف لحظٍة مفصلّيٍة أغرقت قوى 
الّتحالف العدوايّن يف املستنقع اليمنّي قرابة ثمانية أعوام لم 
يخفق خاللها ال��ع��دوان يف تحقيق أه��داف��ه وحسب بل فشل 
فشاًل ذريعاً يف منع الجيش والّلجان الّشعبّية من نقل املعركة 
إىل ع��م��ق ع��واص��م��ه��م وال���ف���ش���ل األك�����رب ك����ان ب��ع��ج��ز م��ن��ظ��وم��ات 
ال���ب���ات���ري���وت األم���ري���ك���ّي���ة وأح������دث ت��رس��ان��ات��ه��ا ال��ع��س��ك��رّي��ة يف ص��ّد 
ه���ج���م���ات ال����ّط����ائ����رات امل����س����رّية وال����ّص����واري����خ ال��ب��ال��س��ت��ّي��ة وح��م��اي��ة 
شركة أرام��ك��و وغريها من شركات الّنفط واأله���داف الّدقيقة 
يف ع��م��ق ج����ّدة وال����ري����اض وأب����و ظ��ب��ي م��ّم��ا أّدى إىل وق����وف دول 
الّتحالف العدواين موقف العاجز املهزوم الذي لم يجد مفّراً 
من التوّصل إىل الهدنة التي أعلنت يف نيسان من هذا العام، 
هدنة لم تغُف فيها عن الجيش والّلجان الّساهرة عىل اليمن 
ولم يأخذوا فيها اسراحة املحارب بل شّكلت لهم فصاًل جديداً 
م��ن ف��ص��ول امل��واج��ه��ة واإلص�����رار ع��ىل إظ��ه��ار ق��ّوت��ه��م وصالبتهم 
وبأسهم وثباتهم يف ال��دف��اع ع��ن اليمن مستهّلن كتابة ذلك 
ال���ف���ص���ل ب����االس����ت����ع����راض����ات ال���ع���س���ك���رّي���ة واألم�����ن�����ّي�����ة يف ال���ح���دي���دة 
وص����ن����ع����اء وب����ع����ض امل�����ن�����اط�����ق. اس����ت����ع����راض����ات أق����ل����ق����ت واش���ن���ط���ن 
والّرياض وتل أبيب وأبو ظبي التي تقاسمت رعبهم يف مواجهة 
قّوة اليمن التي كشف عن بعضها يف عرض صنعاء العسكرّي 
من صواريخ دقيقٍة يكشف عنها للمّرة األوىل وصواريخ وزوارق 
بحرّية وطائرات مسرّية حملت رسائل أربكت تحالف العدوان 
والكيان وكشفت مدى هواجسهم وتخوفهم من اليمن فجاء 

الّرد عىل العرض العسكرّي بما ييل :
1 _ م��س��ارع��ة ك��ي��ان ال��ع��دّو ال��ّص��ه��ي��وين امل��ؤّق��ت لبيع اإلم���ارات 
منظومة راف��ائ��ي��ل امل��ت��ط��ّورة ل��ل��ّدف��اع ال��ج��وي ب��ع��د رف��ض��ه سابقاً 

رفضاً قطعّياً بيعها لهم بطلٍب رسمٍيّ من اإلمارات
2 _ تفعيل دور ما يسّمى بالتحالف الّدفاعي الخليجّي أو ما 
سّمي بالناتو الخليجّي كخطوٍة استباقّيٍة للتصّدي ألّي هجوٍم 

يمنٍيّ عىل الكيان الّصهيوين.
3 _ إدانة الواليات املتحدة وبريطانيا والّسعودية واإلمارات 
لألنشطة العسكرّية ألنصار الله كمقّدمة إلنهاء الهدنة وشّن 

عدواٍن جديٍد يضعف قّوات صنعاء 
4 _ ع����دم ال���ّس���م���اح ب��االس��ت��ق��رار يف ال��ي��م��ن ال����ذي ط����ّور ق��درات��ه 

العسكرّية يف ظّل العدوان والحصار 
إذ يدرك العدّو أّن ما ظهر من صواريخ ومسرّيات يف العرض 
ال���ع���س���ك���رّي يف ص��ن��ع��اء ه���و م���ن ن���ت���اج ال��ي��م��ن��ي��ن ت��ح��ت ال��ق��ص��ف 
والغارات والحصار فماذا سيصنعون يف حال تّم تثبيت وقف 
إطالق الّنار وإىل أي مستوى ستصل الّصناعات العسكرّية يف 
ظّل الهدوء ووقف العدوان، ذلك هو ما يرعب دول العدوان 
وت��ل أبيب التي لم تغب عينها منذ ب��دء ال��ع��دوان عن مراقبة 
ح��رك��ة أن��ص��ار ال��ل��ه وت��ن��ام��ي ق��ّوت��ه��ا وق��درات��ه��ا ال��ّص��اروخ��ّي��ة. وق��د 
دأب�������ت امل����ؤّس����س����ات ال���ع���س���ك���رّي���ة واألم����ن����ّي����ة وال���ّس���ي���اس���ي���ة وم���رك���ز 
دراس���ات األم��ن ال��ق��وم��ّي يف الكيان الّصهيوين وامل��راك��ز األخ��رى 
إىل وض���ع ح��رك��ة أن��ص��ار ال��ل��ه)ال��ح��وث��ي��ن( ت��ح��ت مجهرهم بعد 
ما حّققته من انتصارات يف اليمن وتخّطيها الحدود اليمنّية 
وب��روزه��ا ك��ق��ّوٍة أساسّيٍة كبريٍة وم��ؤّث��رٍة يف محور املقاومة مّما 
ي��س��ت��دع��ي ت��س��ل��ي��ط ال���ّض���وء االس���رائ���ي���يل ع��ل��ي��ه��ا ووض��ع��ه��ا ضمن 
ق����ائ����م����ة امل�����ن�����ّظ�����م�����ات ال�����ت�����ي ت����ش����ّك����ل خ������ط������راً وج���������ودّي���������اً ع������ىل ال����ك����ي����ان 
ال���ّص���ه���ي���وين م���ع ح����زب ال���ل���ه وح���م���اس وف��ي��ل��ق ال���ق���دس وك��ت��ائ��ب 
ح����زب ال���ل���ه وس���ّي���د ال���ّش���ه���داء وغ���ريه���ا م���ن ف��ص��ائ��ل امل���ق���اوم���ة بل 
إّن دوره���������ا ي���ش���ّك���ل ت����ه����دي����داً أك������رب ن���ت���ي���ج���ة وج������وده������ا ع�����ىل ال��ب��ح��ر 
األح����م����ر وب����ال����ت����ايل ف�������إّن م����ج����رد وج�����وده�����ا ي���ش���ّك���ل ت����ه����دي����داً ق���ائ���م���اً 
مل����وائن ال��ب��ح��ر االح���م���ر وب����اب امل���ن���دب وب��ح��ك��م ذل���ك ف����إّن ال��ح��دود 
الجنوبّية للكيان الّصهيوين امل��ؤق��ت ب��ات��ت غ��ري آم��ن��ة لوجودها 
تحت مرمى الّصواريخ البالستّية والّطائرات املسرّية اليمنّية. 
تهديد أّك���ده ق��ائ��د ح��رك��ة أن��ص��ار ال��ل��ه السيد عبد امل��ل��ك الحويث 
يف خ���ط���اب���اٍت وم���ن���اس���ب���اٍت م���ت���ع���ّددة يف ال���ّس���ل���م وال����ح����رب ح��ي��ث 
أعلن عن استعداده وجهوزّية حركة أنصار الله  للقتال ضّد 
ال��ك��ي��ان ال��ّص��ه��ي��وين يف أّي���ة م��ع��رك��ٍة ق��ادم��ٍة إض��اف��ًة إىل م��ا كشف 
عنه ال��ّرئ��ي��س امل��ش��اط م��ؤّخ��راً ب��أّن��ه لدينا ال��ق��درة ع��ىل استهداف 

أّي���ة نقطة يف البحر األح��م��ر. ت��ه��دي��دات رف��ع��ت منسوب القلق 
وال���خ���وف ال��ّص��ه��ي��وين ال س��ّي��م��ا ب��ع��د ال��ع��رض ال��ع��س��ك��رّي األخ��ري 
ال����ذي ش��ه��دت��ه ص��ن��ع��اء ح��ي��ث ح��م��ل رس���ائ���َل م���ت���ع���ّددًة ل��ل��ّداخ��ل 
وال�������خ�������ارج أّول م�����ن ت���ل���ق���ف���ه���ا ك����ي����ان ال������ع������دّو ال����ّص����ه����ي����وين امل����ؤّق����ت 
وط����������رح ال�����ع�����دي�����د م������ن ال�������ّت�������س�������اؤالت ال�����ت�����ي أق����ل����ق����ت ق������ادت������ه ح����ول 
جهوزّية )الجيش االسرائييّل( ومنظوماته الّدفاعّية ملواجهة 
أّي هجوٍم نوعٍيّ مثل الهجوم الذي استهدف أرامكو؟ وكيف 
يمكن تطوير مجاالت ال��ّدف��اع والتصّدي لهجمات الّصواريخ 
وال���ّط���ائ���رات امل����س����رّية؟ وه����ل س��ت��ن��ج��ح م��ن��ظ��وم��ة ت��ح��ال��ف ال���ّدف���اع 
ال��ّت��ط��ب��ي��ع��ي ال��خ��ل��ي��ج��ّي يف ال���ت���ص���ّدي ل��ل��ه��ج��م��ات ال���ت���ي ت��س��ت��ه��دف 
الكيان الّصهيوين بينما فشلت يف الّدفاع عن نفسها؟ أسئلة 
كثرية طرحها قادة العدّو نتيجة مخاوفهم التي رفعت حّدتها  
العروض العسكرّية إذ أظهرت قّوة اليمن العسكرّية وقدرته 
عىل الّتطوير حتى يف ظّل العدوان والحصار وحول ذلك يقول 
ال��ب��اح��ث يف معهد دراس����ات األم���ن ال��ق��وم��ّي )االس��رائ��ي��يّل ( آري 
هيستن )إّن  ألنصار الله  ال��ق��درة عىل إح��داث أض��رار واسعة 
ال����ّن����ط����اق يف ع���م���ل���ي���ات ال����ّس����ف����ن ب���امل���ن���ط���ق���ة، وع����رق����ل����ة اإلم����������دادات 
العاملّية عرب قناة السويس، وإلحاق الّضرر بنظام نقل الّنفط 
ورف����ع ف���وائ���د ال��ت��أم��ن، وف���ض���اًل ع���ن ذل����ك، ق���د ت��ت��خ��ذ ال��ج��م��اع��ة 
ال����ّت����ج����ارة ال���ب���ح���رّي���ة اإلق���ل���ي���م���ّي���ة "ره���ي���ن���ة" مل���م���ارس���ة ال���ّض���غ���ط ع��ىل 
"إس������رائ������ي������ل" ب�����ش�����أن ال����ق����ض����اي����ا ال����ّس����ي����اس����ّي����ة امل�����ت�����ن�����ازع ع���ل���ي���ه���ا وإن 
مهاجمتهم للّسفن يف شواطئ البحر األحمر و باب املندب أو 
خليج عدن وممّرات الّنقل البحرّي هو تهديد )لألمن القومّي 
االسرائييل(  ويف دراس��ةٍ ص��ادرٍة عن نفس العهد ش��ارك فيها 
هيستن إىل جانب واليش ستوان طرح فيها الباحثان) تعاظم 
ح��رك��ة أن��ص��ار ال��ل��ه وامتالكها ع���دداً م��ن ال��ّص��واري��خ ال��ت��ي يمكن 
يف أّية لحظٍة أن تصيب الجبهة الّداخلية االسرائيلّية ال سّيما 
أّن ن���ّي���ة أن����ص����ار ال���ل���ه ب���ض���رب )إس����رائ����ي����ل( ق���ائ���م���ٌة ب��ح��س��ب ت��ع��ب��ري 
وزي���ر ال���ّدف���اع ل���دى أن��ص��ار ال��ل��ه  ل��ك��ن ال���ق���رار ل��م يتخذ ب��ع��د رغ��م 
ام���ت���الك أن���ص���ار ال���ل���ه ب��ن��ك��اً م���ن األه�������داف ال��ع��س��ك��رّي��ة وال��ح��ي��وّي��ة 

داخل الكيان(
أّم��������ا ال����ب����اح����ث يف ال�������ّش�������ؤون ال����ع����س����ك����رّي����ة واألم�����ن�����ّي�����ة يف م��ع��ه��د 
واش��ن��ط��ن ل��س��ي��اس��ات ال���ّش���رق األدىن م��اي��ك��ل ن��اي��ت��س ف��ق��د ح��ّذر 
م��ن ت��ط��ّور ق����درات أن��ص��ار ال��ل��ه يف ظ���ّل م��ا ن��ف��ذت��ه م��ن هجومات 
بالّصواريخ البالستية واملسرّيات مّما يؤّكد وجود قطاٍع متطّوٍر 
لصناعة الّصواريخ والّطائرات من دون طيار  وينذر بصناعاٍت 
عسكرّيٍة أخرى وتطوير  ملدى الّصواريخ مّما يتيح لهم توسيع 
دائ���رة أه��داف��ه��م لتصل إىل )إس��رائ��ي��ل( ع��دّوه��م األّول. فأنصار 
ال�����ل�����ه  أص����ب����ح����وا ن����س����خ����ًة ج����ن����وب����ّي����ًة ع�����ن "ح��������زب ال�����ل�����ه" يف ت���ط���وي���ر 

صناعاتهم العسكرّية وتطوير قدراتهم القتالّية
إذاً هو اليمن املرعب سلماً وحرباً، وهو اليمن الذي يصنع 
س���الم���ه ب���ال���ّن���ار خ����ّط ص��ف��ح��ات م���ج���ده ب��ن��ج��ي��ع ال���ّش���ه���داء وص���اغ 
عّزته عىل حوايش الجرحى بأبجدية األسرى الذين كسروا قيد 
ال��ّس��ج��ان وب��ع��زم ش��ع��ٍب ق��ام م��ن األن��ق��اض ي��رس��م ح��ي��اًة مكّللة 
ب��اإلب��اء واالن��ت��ص��ار. ه��ذا اليمن ال��ذي أرع��ب بعرضه العسكرّي 
األخ��ري يف ذك��رى ث��ورة 21 سبتمرب أعتى طغاة األرض وعتاتها 
وشياطينها ونماريدها يحمل تباشري االنتصار املحتوم والوعد 
اليقن بهزيمة الّشيطان األكرب وزوال الكيان الّصهيوين املؤّقت.

#كاتب واعالمي لبناين

شوقي عواضة #

  س��ع��ت ال���س���ع���ودي���ة ب���إي���ع���از م���ن أم���ري���ك���ا وب��ري��ط��ان��ي��ا ب��ش��ت��ى ال��وس��ائ��ل 
للضغط على اإلم��ام أحمد ملنعه من التعاون مع الرئيس عبدالناصر
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* يف ال��ب��داي��ة ك��ي��ف ت��ق��ي��م��ون وض��ع 
ال�����س�����ج�����ن اإلح������ت������ي������اط������ي ب���م���ح���اف���ظ���ة 
ص�����ع�����دة يف ال������وق������ت ال������ح������ايل وك���ي���ف 
أثمرت ثورة الواحد والعشرين من 
سبتمرب املجيد يف االرتقاء بأوضاع 

السجن واالهتمام بالنزالء؟
** ث����������ورة ال��������� 21 م������ن س���ب���ت���م���ر ج����������اءت ل���رف���ع 
ال���ظ���ل���م ع����ن ك���اه���ل ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي وأف��ش��ل��ت 
م�����ؤام�����رات األع���������داء وم��خ��ط��ط��ات��ه��م ، ورس���م���ت 
هذه الثورة املباركة خارطة أهدافها التي تجلت 

واقعا عمليا عىل مختلف مجاالت الحياة والذي 
كان االهتمام بالسجون وتحسني أوضاع النزالء 
ث��ق��اف��ي��ا وأخ��اق��ي��ا وم��ه��ن��ي��ا م���ن اول���وي���ات اه��داف��ه��ا 
ال����ن����ب����ي����ل����ة ع�����ك�����س م��������ا ك�������ان�������ت ع�����ل�����ي�����ه ال������س������ج������ون يف 

األنظمة السابقة.
وأن م��ن ث��م��ار ث����ورة 21 سبتمر امل��ب��ارك��ة التي 
ج������������اءت ل����ت����ح����س����ني أوض��������������اع ال���������ن���������زالء وت����أه����ي����ل����ه����م 
وم��ع��ام��ل��ت��ه��م م��ع��ام��ل��ة ان��س��ان��ي��ة ك��ن��زالء يحظون 
ب��ك��ام��ل ال��رع��اي��ة املختلفة ع��م��ا بتوجيهات قائد 
ال��������ث��������ورة ال�����س�����ي�����د ع�����ب�����دامل�����ل�����ك ب���������در ال�������دي�������ن ال�����ح�����ويث 
امل����������ب����������اش����������رة وامل��������س��������ت��������م��������رة ب�������ال�������ع�������ن�������اي�������ة ب������ال������س������ج������ون 
واالهتمام برعاية السجناء والحذر من الظلم 
وال���ت���ع���ام���ل ال�����يء ال�����ذي ال ي��ن��س��ج��م م���ع ال��ق��ي��م 
االي���م���ان���ي���ة .. ول����ي����س ك���م���ا ك�����ان ي���ع���ام���ل���ون س��اب��ق��ا 

كمجرمني ومنبوذين.
فالوضع الذي وصل إليه السجن االحتياطي 
ب����م����ح����اف����ظ����ة ص������ع������دة اص������ب������ح اف������ض������ل ب����ك����ث����ر م���م���ا 
ك�����ان ع���ل���ي���ه  يف م��خ��ت��ل��ف ال���ج���وان���ب ويف م��س��ت��وى 
ال������رع������اي������ة ال����ص����ح����ي����ة وال�����خ�����دم�����ي�����ة امل����خ����ت����ل����ف����ة ال����ت����ي 
يقدمها للنزالء بالرغم من االستهداف املباشر 
ل�����ل�����ع�����دوان ل���ل���ب���ن���ى ال���ت���ح���ت���ي���ة وم�������ا ت���س���ب���ب ب������ه م��ن 
ت���ده���ور يف اوض������اع ال��س��ج��ن��اء ووس����ائ����ل رع��اي��ت��ه��م 
إال أن ال��ج��ه��ود ات��ج��ه��ت ن��ح��و ال��ع��م��ل وال��ت��ط��وي��ر 
وب���دع���م م���ن ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة حتى 
ي����ص����ب����ح م�������ن أف������ض������ل ال�����س�����ج�����ون يف ال����ج����م����ه����وري����ة 
إضافة إىل ذلك لدينا جهود مبذولة ومتواصلة 
حسب توجيهات قائد ال��ث��ورة  السيد عبدامللك 
ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث يحفظه ال��ل��ه ح��ول اإلكتفاء 

الذايت.
* ن��������اح��������ظ ل������دي������ك������م اه�������ت�������م�������ام ك���ب���ر 
وت����وج����ه ج�����اد يف ال����ج����وان����ب ال���زراع���ي���ة 
وال�������روة ال��ح��ي��وان��ي��ة أي����ن وص��ل��ت��م يف 
ه����������ذا ال������ج������ان������ب يف داخ������������ل اح����ت����ي����اط����ي 

صعدة؟
** هناك توجهات حقيقية للنهوض بالقطاع 
ال��زراع��ي وال��ح��ي��واين وص���والاً إىل االك��ت��ف��اء ال��ذايت 
وان����������ط����������اق����������ااً م����������ن م��������وج��������ه��������ات ال���������ق���������ي���������ادة ال�������ث�������وري�������ة 
والسياسية ال��رآم��ي��ة إىل ال��ن��ه��وض ب��ه��ذا القطاع 
ال�����ه�����ام ت�����وح�����دت ال����ج����ه����ود ال���رس���م���ي���ة وال��ش��ع��ب��ي��ة 
إلح����������������داث ث��������������ورة زراع�����������ي�����������ة، وت�����ف�����ع�����ي�����ل امل����������ب����������ادرات 
امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ي�����ة ل������ل������ن������ه������وض ب��������االق��������ت��������ص��������اد ال������وط������ن������ي 
م�����ن ب�����واب�����ة ال����ق����ط����اع ال�������زراع�������ي، ف���ب���ع���د ث��������ورة 21 
سبتمر لم يعد تحقيق االكتفاء ال��ذايت مهمة 
م��س��ت��ح��ي��ل��ة يف ظ����ل إرادة س���ي���اس���ي���ة م��س��ت��ق��ل��ة ال 
ت���خ���ض���ع إلم������������اءات ق�������وى ال���ه���ي���م���ن���ة واالس����ت����ك����ب����ار 
العاملي واملؤسسات الدولية التابعة لها، حيث 
ت��م تشكيل اللجنة ال��زراع��ي��ة وال��س��م��ك��ي��ة العليا 
وت��ف��ع��ي��ل دور امل���ؤس���س���ات ال����زراع����ي����ة ك��امل��ؤس��س��ة 
ال�����ع�����ام�����ة ل���ت���ن���م���ي���ة وإن��������ت��������اج ال�����ح�����ب�����وب وامل�����ؤس�����س�����ة 
ال������ع������ام������ة إلك�������ث�������ار ال��������ب��������ذور امل�����ح�����س�����ن�����ة، وت���ش���ج���ي���ع 

املشاركات واملبادرات املجتمعية.
وم����ن ه��ن��ا ت���ح���ّول االك���ت���ف���اء ال�������ذايت، إىل ه��دف 
اس��������رات��������ي��������ج��������ي ص�����������������درت ب����������ه ال������������رام������������ج ال�����وط�����ن�����ي�����ة 
ل��إن��ع��اش وال��ت��ع��ايف االق���ت���ص���ادي، ال��ت��ي أطلقها 
امل���ج���ل���س ال����س����ي����ايس األع�������ىل ل��ل��ت��غ��ل��ب ع����ىل اآلث������ار 
االق���ت���ص���ادي���ة ال���ت���ي خ��ل��ف��ه��ا ال����ع����دوان وال��ح��ص��ار، 
وب������م������ا ي����س����ه����م يف ال������ح������د م�������ن اس��������ت��������راد ال����ح����ب����وب 
وامل������ن������ت������ج������ات ال�������زراع�������ي�������ة م�������ن ال��������خ��������ارج وف����������ق آل����ي����ة 
ت����دري����ج����ي����ة ت����ت����ن����اس����ب م������ع م����رح����ل����ي����ة ن����م����و اإلن�����ت�����اج 
امل���ح���ي.وك���رس���ت ك���ل ال���ط���اق���ات ل��خ��دم��ة ال��ق��ط��اع 
ال�����زراع�����ي ك���أه���م ال���ق���ط���اع���ات ال���ح���ي���وي���ة وال����واع����دة 
ع������ىل م�����س�����ار ت���ح���ق���ي���ق االك������ت������ف������اء ال������������ذايت وت����ع����زي����ز 
األم�����������ن ال��������غ��������ذايئ ل����ل����ش����ع����ب ال�����ي�����م�����ن�����ي، ح�����ي�����ث ت���م 

ال��رك��ي��ز ع��ىل تحفيز امل��زارع��ني وتشجيعهم عىل 
التوسع يف زراعة مختلف املنتجات واملحاصيل 
الزراعية وال��روة الحيوانية ،وم��ن ه��ذا املنطلق 
ت����م امل�����ي يف ه�����ذا ال���ج���ان���ب وق���م���ن���ا ب��ال��ع��م��ل ع��ىل 
إس��ت��ص��اح األرايض داخ���ل اإلص��اح��ي��ة وزراع��ت��ه��ا 
ب���أن���واع مختلفة م��ن ال��ح��ب��وب وال��ب��ق��ول��ي��ات وق��د 
ت��م ت��ص��دي��ر ب��ع��ض امل��ح��اص��ي��ل إىل ال��س��وق ، وق��د 
أثمرت هذه الجهود بتحقيق االهداف املنشودة 
يف هذا الجانب من خال تقديم قوافل عديدة 
م��ن منتجات املحاصيل ال��ت��ي ينتجها احتياطي 
صعدة منها قافلتان قدمتها ادارة السجن من 
الروة الحيوانية، األوىل قافلة قدمت لسجون 
ال���ج���م���ه���وري���ة ، وال����ث����ان����ي����ة مل��ن��ت��س��ب��ي ال����داخ����ل����ي����ة يف 

العرض العسكري الذي تم مؤخرا.
أما بالنسبة للروة الحيوانية ، فقد تم تنمية 
ال������روة ال��ح��ي��وان��ي��ة م���ن ق��ب��ل اإلدارة ب���ش���راء أك��ر 
من 30 رأس��ااً من األبقار إضافة إىل السابقة ، 
ونحن بصدد إنشاء مصنع لأللبان ومشتقاتها 
وت�����ص�����دي�����ره�����ا إىل ال�������س�������وق. ب�����اإلض�����اف�����ة اىل ان����ت����اج 
ال������ع������س������ل ال������ي������م������ن������ي ح������ي������ث ق�����م�����ن�����ا ب������ت������وف������ر 350 
خ��ل��ي��ة ن��ح��ل ب��ال��س��ج��ن وت����م ان���ت���اج ك��م��ي��ات ك��ب��رة 
م���ن ال��ع��س��ل خ����ال ال���ف���رة امل���اض���ي���ة ق��دم��ن��ا منها 
اك�����ر م����ن 600 ك��ي��ل��و ل���ج���رح���ى وزارة ال��داخ��ل��ي��ة 

واملجاهدين يف الجبهات.
* م������اه������ي أب�����������رز امل������ش������اري������ع ال������ت������ي ت���م 
تنفيذها خال توليكم ادارة السجن 
االح����ت����ي����اط����ي ب���ص���ع���دة ع�����ى م��س��ت��وى 

البنية التحتية؟
** م���ن���ذ ت��ك��ل��ي��ف��ي ب����������إدارة ال���س���ج���ن االح���ت���ي���اط���ي 
قمنا بتأسيس حجز احتياطي إضايف وبنائه من 

الصفر وبما يستوعب لعدد 3000 نزيل ،اىل 
ج��ان��ب ان��ش��اء م��راف��ق اخ���رى شملت ب��ن��اء وح��دة 
ص���ح���ي���ة وم���غ���س���ل���ة م����رك����زي����ة وج�����ام�����ع ل����ل����ن����زالء ، 
إض���اف���ة اىل إن���ش���اء م��ل��ع��ب ك����رة ق����دم وم��س��ب��ح ، 
وإصاح وتوسيع األرايض الزراعية داخل اإلدارة 
لتغطية احتياجات النزالء وتحسني أوضاعهم 
املعيشية ،كما قمنا بشراء 8 سيارات لخدمة 
ال���ن���زالء ، وت���وف���ر 5 ش���اش���ات رق��اب��ي��ة م���ع 120 
كامرا مراقبة داخل وخارج السجن ، وكذلك 
ش��راء ع��دد 20 كبينة ات��ص��االت تسهل تواصل 
ال�����ن�����زالء م����ع أه���ال���ي���ه���م، ك���م���ا ت����م ح���ف���ر ث����اث����ة آب����ار 
وشراء ثاث منظومات طاقات شمسية لتوفر 
امل��ي��اة ل��ل��ن��زالء وامل����زارع ، إىل ج��ان��ب ت��وف��ر أجهزة 

وقّطاعات للفرن.

* م��������������اذا ع��������ن ال����������ربام����������ج واالن������ش������ط������ة 
ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذون��ه��ا يف سبيل 
اصاح النزالء وإعادة ادماجهم يف 

املجتمع؟
** ل���دي���ن���ا ال����ع����دي����د م�����ن ال�����رام�����ج ال����ت����ي ت��ن��ف��ذه��ا  
داخ��ل السجن االحتياطي يف مختلف املجاالت 
التعليمية واملهنية وال��ح��رف��ي��ة إىل ج��ان��ب اقامة 
ال�����ك�����ث�����ر م�������ن ال��������������ورش واالن�������ش�������ط�������ة ال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة إىل 
ج����ان����ب ات�����اح�����ة امل�����ج�����ال ام��������ام ال�����ن�����زالء ل��ل��م��ش��ارك��ة 
يف ال���ف���ع���ال���ي���ات ال���دي���ن���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة وال���ري���اض���ي���ة 

امل���خ���ت���ل���ف���ة ل����ل����وص����ول إىل ال�����ه�����دف األس���������ايس وه���و 
إصاح وتقويم وتأهيل النزالء ملساعدتهم عىل 
االندماج يف املجتمع وعودتهم عناصر صالحة 

مساهمني يف بناء املجتمع والتنمية..
* رع��������������اي��������������ة ال���������س���������ج���������ن���������اء وت������ح������س������ن 
أوض�������اع�������ه�������م م�������ن أول����������وي����������ات اه����ت����م����ام 
ق����ائ����د ال������ث������ورة وت���وج���ي���ه���ات���ه امل���س���ت���م���رة 
ب�����رع�����اي�����ت�����ه�����م وااله��������ت��������م��������ام ب������ه������م ك���ي���ف 

أثمرت هذه التوجيهات؟
**اه�����ت�����م�����ام ال�����ق�����ي�����ادة ال�����ث�����وري�����ة م���م���ث���ل���ة ب��ال��س��ي��د 
القائد وح��رص��ه ال��دائ��م ع��ىل توفر احتياجاتهم 
ك���ان ل���ه االث����ر ال��ك��ب��ر يف ال��ن��ه��وض ب��اإلص��اح��ي��ات 
والسجون وتحسني أوضاع النزالء يف مختلف 
الجوانب واالرتقاء بمستوى خدماتها يف جميع 
الجوانب التي تصب يف تحسني الواقع الخدمي 
ل���ل���س���ج���ن���اء، وت���خ���ف���ي���ف م����ع����ان����اة ه������ذه ال���ش���ري���ح���ة 
وت���ق���دي���م ال����دع����م امل���ط���ل���وب ل���ه���م ك����واج����ب ت��م��ل��ي��ه 
اع����ت����ب����ارات دي���ن���ي���ة وان���س���ان���ي���ة ت���ه���دف يف م��ج��م��ل��ه��ا 
إىل تقويم سلوك السجناء وإع��ادة دمجهم يف 
محيطهم االجتماعي وتصحيح نظرة املجتمع 
وتوعيته بأهمية رعاية السجني ومد يد العون 
ل��ه ل��ي��ك��ون ع��ض��وااً ص��ال��ح��ااً يف املجتمع ع��ر إع���ادة 
تأهيله وإص��اح��ه وتعريفه بحقوقه وواج��ب��ات��ه 

املكفولة له قانونا.
* م�������اذا ع����ن دور ال���س���ل���ط���ة امل��ح��ل��ي��ة 
ب����امل����ح����اف����ظ����ة وامل�����ن�����ظ�����م�����ات االن����س����ان����ي����ة 
وه������������ل ت��������ق��������وم ب������واج������ب������ات������ه������ا ب����ال����ش����ك����ل 

املطلوب؟
** بالنسبة للسلطة املحلية دورها شبه غائب 
يف ال��ق��ي��ام ب��واج��ب��ات��ه��ا ت��ج��اه ال��س��ج��ن االح��ت��ي��اط��ي 
ب���م���ح���اف���ظ���ة ص�����ع�����دة .. وه������ن������اك ت����ق����اع����س وع������دم 
ت��������ج��������اوب م��������ن ل������دي������ه������م ل�����ل�����ق�����ي�����ام ب����������دوره����������م ت����ج����اه 
السجن االحتياطي  وسجنائه، كذلك املنظمات 
االن��س��ان��ي��ة امل��خ��ت��ص��ة يف ه����ذا ال��ج��ان��ب ل���م نلمس 
منها أي يش ملا من شأنه خدمة النزالء ورعايتهم 
وت�����وف�����ر إح���ت���ي���اج���ات���ه���م ع�����ىل ال�����رغ�����م م������ن  ال����ن����زول 
امليداين املتواصل وبشكل مكثف إىل االحتياطي 
ب��ص��ع��دة ول���ك���ن ل���ألس���ف وع�����ود ك���ال���س���راب ل���م نر 

اي يش منها.
* نريد أن تحدثونا بصورة موجزة 
ع��������ن ال������ج������ري������م������ة ال�����ب�����ش�����ع�����ة ل����ت����ح����ال����ف 
ال���������������ع���������������دوان ب��������اس��������ت��������ه��������داف��������ه ال�����س�����ج�����ن 

االحتياطي بصعدة؟ 
** ج��ري��م��ة اس��ت��ه��داف ال��س��ج��ن االح��ت��ي��اط��ي يف 
م��ح��اف��ظ��ة ص���ع���دة ك���ان���ت ه����ي األب����ش����ع واألف���ظ���ع 
من نوعها جريمة مكتملة األركان وشاهدة عىل 
بشاعة اجرام العدوان السعودي االمرييك عىل 
اليمن يف ظل صمت دويل وأممي معيب والتي 
استهدفت طائرات العدو بسلسلة غارات عىل 
ع��ن��اب��ر ال��س��ج��ن س��ق��ط خ��ال��ه��ا امل��ئ��ات م��ن القتىل 
والجرحى من السجناء،وإلحاق دم��ار كبر يف 
امل���ب���اين وامل���راف���ق وال�����ذي  ت��ب��ني ل��ل��ع��ال��م م���ن خ��ال 
املشاهد التي بثت عىل القنوات الفضائية مدى 
ب��ش��اع��ة ال����ع����دوان وم��ح��اول��ت��ه ل��ت��زي��ي��ف ال��ح��ق��ائ��ق 
ول�������ك�������ن ب�����ف�����ض�����ل ال�������ل�������ه ودع�������������م ال�������ق�������ي�������ادة ال������ث������وري������ة 
وال���س���ي���اس���ي���ة وج�����ه�����ود ذات�����ي�����ة ق���م���ن���ا ب�����اع�����ادة ب���ن���اء 
وتطوير مباين االدارة وتوسيعها وإصاح ما تم 
تدمره وبناء وترميم 3 أقسام جديدة وكذلك 
إدارة للسجن االح��ت��ي��اط��ي وب��ن��اء وح����دة صحية 
ج��دي��دة وش��م��اس��ي��ة يف ال��ح��وش وإن���ش���اء ملعب 
ل���ك���رة ال����ق����دم وإن����ش����اء م��س��ب��ح خ�����اص ب��ال��س��ج��ن��اء 

وغرها من االقسام واملرافق املختلفة.

* ك������ل������م������ة اخ�����������������رة ت������وج������ه������ون������ه������ا ع����رب 
صحيفة 26 سبتمرب؟

** ن�����ش�����ك�����ر ص����ح����ي����ف����ة 26 س����ب����ت����م����ر ال����ن����اط����ق����ة 
ب��اس��م ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ع��ىل دوره����ا ال��وط��ن��ي يف 
م����واج����ه����ة آل������ة ال�����ع�����دو االع����ام����ي����ة ون�����وج�����ه ع���ره���ا 
تهانينا لقائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
الحويث بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الواحد 
وال���ع���ش���ري���ن م����ن س��ب��ت��م��ر امل���ج���ي���دة ،ك����م����ا ن���ب���ارك 
ل���ق���ي���ادة وزارة ال���داخ���ل���ي���ة ال����ع����رض امل���ه���ي���ب ال����ذي 

ارعب األعداء يف الداخل والخارج.

ت�����وج�����ي�����ه�����ات ال�����س�����ي�����د ال����ق����ائ����د 
بتحقيق االكتفاء الذاتي داخل 
االصالحيات أسهمت في تطوير 

أوضاع السجون والسجناء

عدد من مشايخ القبائل اليمنية ل�"                                                     ":
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* ك������ان������ت ال�������ب�������داي�������ة م�������ع ال�����ش�����ي�����خ ن����اج����ي 
محمد السامي -مسؤول فرع التاحم 
الشعبي القبيل بأمانة العاصمة والذي 
تحدث عن ثورة ال�21 من سبتمرب حيث 

قال :
** ث��ورة 21 من سبتمر هي ال��ث��ورة التي اع��ادت 
ل��ل��ق��ب��ي��ل��ة ال���ي���م���ن���ي���ة اع����ت����ب����اره����ا وم���ك���ان���ت���ه���ا يف امل��ج��ت��م��ع 
اليمني وه���ي ك��ذل��ك م��ن اخ��رج��ت ال��ي��م��ن م��ن تحت 
ال����وص����اي����ة ال����خ����ارج����ي����ة و ح���ك���م ال�����س�����ف�����ارات واع��������ادت 
ل���ه ح��ري��ت��ه وع���زت���ه وك���رام���ت���ه، ف��ه��ذه ال���ث���ورة ك���ان لها 
الفضل بعد الله سبحانه وتعاىل يف اعادة القبيلة 

ملكانتها الحقيقية وتفعيل اسافها واعرافها. 
ف���ال���ق���ب���ي���ل���ة ال���ي���م���ن���ي���ة ق����ب����ل ث���������ورة 21 م������ن س��ب��ت��م��ر 
تعرضت للتشويه وارتبطت بالتخلف والجهل الذي 
كان سائدااً يف املجتمع، فكانت الحروب بني القبائل 
والقتال، واستهداف املصالح العامة، واالختطاف 
وال��ت��ق��ط��ع��ات ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ت��م ب��ت��وج��ي��ه��ات سياسية 
ودعم مايل من قبل الدولة نفسها، بهدف تشويه 
القبيلة، ولكن بعد ثورة 21 سبتمر تم كشف كل 
تلك املؤامرات وابطال كل تلك التهم التي الحقت 

بالقبيلة اليمنية. 
ف��ه��ذه ال��ث��ورة ه��ي ث���ورة شعب ث���ورة ج���اءت ملبية 
ملطالب وح��ق��وق الشعب اليمني، وه��و م��ن قادها 
وم�������ن رس�������م م����ام����ح����ه����ا، وه�������و م�����ن ص�������اغ اه����داف����ه����ا، 
والشعب اليمني هو من دعم وساند هذه الثورة، 
ف��ال��ق��ب��ي��ل��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ك���ان���ت وم�����ازال�����ت وس���ت���ظ���ل وف��ي��ة 
ل������ث������ورة 21 م������ن س����ب����ت����م����ر، واه������داف������ه������ا وم��������ا ال����دع����م 
واالس�����ن�����اد ال������ذي ك�����ان م����ن اب����ن����اء ال���ق���ب���ائ���ل ل��ل��ج��ب��ه��ات 
ال���ع���س���ك���ري���ة س��������واء ب�����امل�����ال وال������س������اح أو ال������رج������ال إال 
وفاء لهذه الثورة، وهو كذلك واجب عىل القبيلة 
ال���ي���م���ن���ي���ة ال����ت����ي ك����ان����ت وم������ازال������ت وس���ت���ب���ق���ى ال���ص���خ���رة 
الصماء التي تتحطم عليها كل املؤامرات، وتنكسر 

امامها كل الغزوات وقوى االحتال. 
* م���������ن ج������ان������ب������ه ت�������ح�������دث ال������ش������ي������خ أم������ن 
ع��ب��ده م��ح��س��ن ح��م��ي��د م��دي��ري��ة ال��س��ودة 
محافظة عمران عن مناسبة احتفالنا 
ب�����ال�����ع�����ي�����د ال������ث������ام������ن ل������ق������ي������ام ث�������������ورة 21م��������ن 

سبتمرب بالقول:
** ب����اس����م����ي واس�������م�������اء م����ش����اي����خ ال����ق����ب����ائ����ل ال���ي���م���ن���ي���ة 
ال���ش���رف���اء ن����ب����ارك اوال ل���ق���ائ���د ال����ث����ورة امل���ج���ي���دة ال��س��ي��د 
ال����ع����ل����م ع����ب����دامل����ل����ك ب������درال������دي������ن ال������ح������ويث ح���ف���ظ���ه ال���ل���ه 
وال���رئ���ي���س م���ه���دي امل����ش����اط وج���م���ي���ع ق����ي����ادات ال���دول���ة 
عسكريني ومدنيني ونبارك ثانيا للجيش واللجان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة ه�������ذه ال������ث������ورة ال�����������21 م�����ن س���ب���ت���م���ر ون���ح���ن 
جميع القبائل اليمنية الشرفا االح���رار من شرقها 
وغربها وجنوبها وشمالها لدينا االستعداد الكامل 
ل���إح���ت���ف���ال ب���ه���ذه امل���ن���اس���ب���ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ال���غ���ال���ي���ة ال��ت��ي 
حققت انجازات ومكاسب عظيمه للقبائل اليمنية 
ع���زة وش���رف وح��ري��ة وك��رام��ة ل��ك��ل يمني ح��ر يف ظل 
ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة ال��ن��رة ممثلة ب��ق��ائ��د ال��ث��ورة السيد 

عبدامللك بن بدرالدين الحويث حفظه الله.. 
ون���ع���ل���ن اس����ت����ع����دادن����ا وج����ه����وزي����ة ال���ق���ب���ائ���ل ال��ي��م��ن��ي��ة 
ل��ت��ق��دي��م ك���ل م���ا ي���ل���زم م���ن ق���واف���ل ال���دع���م واالس���ن���اد 
ال���ش���ع���ب���ي ب����امل����ال وال������رج������ال وال����ع����ت����اد ون����ق����دم ال���غ���ايل 
رخ��ي��ص��ااً للمجاهدين وامل��راب��ط��ني بمختلف ميادين 
العزة والكرامة والبطوالت وما هو أثرها يف تعزيز 
الثبات والصمود وتحقيق االنتصارات يف مختلف 
جبهات العزة والكرامة والله عىل ما نقول شهيد.

* ام����������ا ال�����ش�����ي�����خ ص������������ادق اح������م������د م���ط���ه���ر 
ال���������ع���������ل���������ي���������ي- ن�����������ائ�����������ب م���������س���������ئ���������ول ال�������ت�������اح�������م 
ال����ش����ع����ب����ي ال�����ق�����ب�����يل م�����دي�����ري�����ة ازال ش���ي���خ 
عزله سحاح بيت العليي شيخ الدائرة 
ال��خ��ام��س��ة وال�����ذي ت��ح��دث ع���ن امل��ن��اس��ب��ة 
الوطنية العيد الثامن لقيام ث��ورة 21 

من سبتمرب. قائا:
** يحتفي الشعب اليمني اليوم بالذكرى الثامنة 
لثورة الحادي والعشرين من سبتمر املجيدة التي 
ق�����ام�����ت م������ن أج��������ل ال����ي����م����ن أرض����������ا وإن������س������ان������ا ول����ض����م����ان 
اس����ت����ق����ال وس������ي������ادة ال������ق������رار ف���ب���ه���ا ان����ت����ص����رت اإلرادة 
ال��ي��م��ن��ي��ة ع����ىل إرادة ق�����وى االس���ت���ك���ب���ار وب���ه���ا أس��ت��ع��اد 
الشعب اليمني استقاله املسلوب وقراره السيايس 

واالقتصادي منُذ عقود.. 
ف����ك����ان����ت ث��������ورة ال������ح������ادي وال����ع����ش����ري����ن م�����ن س��ب��ت��م��ر 
تحوال دراماتيكيا ضد الركود والتسلط واالستبداد 
وال�����ظ�����ل�����م وال����ه����ي����م����ن����ة ال�����خ�����ارج�����ي�����ة وم����ث����ل����ت م��ن��ع��ط��ف��ا 
تاريخيا يف حياة اليمنني لقيامها عىل أُسس وأهداف 
وطنية.. وم��ن أه��م اهدافها الحرية والحفاظ عىل 
س����ي����ادة ال����وط����ن واس����ت����ق����ال ق��������راره ال����س����ي����ادي وب���ن���اء 
جيش يمني قوي وما شاهدناُه من عرض عسكري 
كبر يف محافظة الحديدة وعرض عسكري مهيب 
مل����ن����ت����س����ب����ي وزارة ال������داخ������ل������ي������ة يف م��������ي��������دان ال����س����ب����ع����ني 
بالعاصمة صنعاء إال دليل قاطع عىل نجاح الهدف 
ال���خ���اص ب��ب��ن��اء ج��ي��ش ي��م��ن��ي ق���وي وك���ذل���ك م���ن أه��م 
اهدافها التحرر من االستعمار والتبعية ومكافحة 
الفساد السيايس واإلداري واملايل الذي كان منتشرا 
يف عهد النظام السابق وكذلك من اهدافها تحقيق 
العدالة االجتماعية لجميع اليمنيني وبناء تنمية 
ح���ق���ي���ق���ي���ة.. ت���ش���ك���ل ث��������ورة ال������ح������ادي وال����ع����ش����ري����ن م��ن 
سبتمر املجيدة إن��ج��ازا حقيقيا لكل أبناء الشعب 
اليمني إذ مثلت نقطة تحول يف تاريخ اليمن عىل 
امل���س���ت���وي���ني ال���وط���ن���ي وال���������دويل الن����ه����ا ث�������ورة ش��ع��ب��ي��ة.. 
وُهنا نجد الفرق بني ما كان يحصل يف عهد النظام 
السابق من قتٍل واغتياالت وفساد وظلم واستعاء 
الطغاة واملستكرين واستحواذهم عىل املال العام 

وحرمان أبناء الشعب اليمني من حقوقهم.
وان قوافل الدعم واالسناد للمجاهدين االبطال 
التي تقدمها القبائل اليمنية لألبطال املرابطني يف 
الجبهات تزيدهم ثباتا ونصرا ضد الغزاة املعتدين 
ورس���ال���ت���ي ل��ك��ل ي��م��ن��ي ح���ر إن م���ا ي��ح��ص��ل يف امل��ن��اط��ق 
امل��ح��ت��ل��ة م����ن ق���ب���ل ال����غ����ازي او م���رت���زق���ت���ه ل���دل���ي���ل ك���اف 
ل����ل����وق����وف م����ع ال����ح����ق يف م����ق����اوم����ة امل���ح���ت���ل ال���غ���اص���ب 
وطرده من بادنا الحبيب... كما من خالكم  ندعوا 
ق���ب���ائ���ل ال ال���ع���ل���ي���ي يف ج���م���ي���ع امل����ح����اف����ظ����ات وك���ذل���ك 
ق����ب����ائ����ل ال���ح���ي���م���ت���ني ال����داخ����ل����ي����ة وال����خ����ارج����ي����ة وج���م���ي���ع 
القبائل اليمنية بالوقوف اىل جانب القيادة الثورية 

والسياسية..
النصر يلوح يف األفق ومؤشراته يف ثباتنا وصمودنا 
وتضحياتنا ووعودنا وعهودنا الذي قطعناها عىل 
انفسنا وفاءاً لشهدائنا تمكينااً ملجاهدينا يف ميادين 
العزة والشموخ بالثبات والنصر املؤزر بأذن الله.. 

ا  نسأل الله ش��ف��اءاً لجرحانا وكشفااً ملفقودينا وفگاً
ألسرانا"" بالله نتوكل وعليه وبه نستعني "ألنامت 
اع��ني الجبناء وع���اش اليمن ح���را" أب��ي��ااً عصيا" عىل 
كل مربص مرجف ولتذهب امريكا وإسرائيل اىل 

مزبلة التاريخ.. 
* ام�������ا ال����ش����ي����خ ن���ج���ي���ب ح����س����ن م��ح��م��د 
امل���ط���ري ف��ق��د ت��ح��دث ع���ن ال��ع��ي��د ال��ث��ام��ن 
ل���������ث���������ورة 21 س�����ب�����ت�����م�����رب وم���������اه���������ى امل������ع������اين 
وال�������������������دالالت ال����ع����ظ����ي����م����ة ال������ت������ي ت���ح���م���ل���ه���ا 
اهداف ثورة 21 من سبتمرب حيث قال: 
 ** إن ال������ك������ات������ب ح��������ني ي����ك����ت����ب ،وامل��������ت��������ح��������دث ح���ني 
ي����������ت����������ح����������دث، وال������������ش������������اع������������ر ح�������������ني ي�������ن�������ظ�������م ق�������ص�������ي�������دت�������ه، 
وال��خ��ط��ي��ب ح���ني ي��خ��ط��ب م���ن ع���ىل م���ن���ره، وامل��ث��ق��ف 
ح��ني ي��ؤل��ف ك��ت��اب��ا، والصحفي ح��ني ي��ط��رح س��ؤاال، 
وامل����������زارع ح����ني ي�������زرع ارض��������ا، وال���ش���ي���خ ح����ني ي��ت��ح��رك 
يف اوس����اط مجتمعه، ك��ل ه���ؤالء ب��ل وج��م��ي��ع اب��ن��اء 
ال��ش��ع��ب ي��ف��ه��م��ون وي���درك���ون وي��ع��ل��م��ون أن��ه��م حني 
يتحدثون ويكتبون عن القبيلة اليمنية ورجاالتها 
ان��م��ا ه��م ي��ت��ح��دث��ون ع��ن ت��اري��خ ح��اف��ل وغ��ن��ي وم��يء 
ب����امل����واق����ف االي����ج����اب����ي����ة وال���ح���س���ن���ة وال����ق����ي����م واالخ�������اق 
وال���غ���رة وال��ن��ج��دة وال��ن��خ��وة وال��ت��ي ت��ص��ب يف إرس���اء 
م��دام��ي��ك ال��ح��ق وال���خ���ر، ف��ب��م��ا أن ال��ق��ب��ائ��ل اليمنية 
بكل وجاهاتها القبيلة وكل افرادها وجميع ابنائها 
ب������ل ك������ل اب������ن������اء ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي ب����م����ش����ارب����ه ون���خ���ب���ه 
ومثقفيه يستعدون حاليا إلحياء اق��دس مناسبة 
يف نفوس ابناء البلد الواحد أال وهي ث��ورة الواحد 
والعشرين من سبتمر ثورة االنسانية، ثورة التحرر 
من الوصاية الخارجية ،ثورة الحرية، ثورة الخر، 
ث����ورة ال���ع���ط���اء، ث����ورة ال��ن��ه��ض��ة ال��ش��ام��ل��ة، ث����ورة ب��ن��اء 
االنسان، ثورة العلم والعمل، ثورة االبداع، ثورة 

التصحيح والتصليح.
اذا فإنه يجوز بل ومن الواجب ان نكتب ونتحدث 
ون�������ق�������ول ب���������أن ال�����ق�����ب�����ائ�����ل ال����ي����م����ن����ي����ة ه�������ي األف��������ي��������اء وه�����ي 
ال���ظ���ل وه����ي ال����ح����ارس األم�����ني ل���ه���ذه ال����ث����ورة امل��ب��ارك��ة 
وال�����خ�����ال�����دة،وأن ه�����ذه ال����ث����ورة ه����ي ب��م��ث��اب��ة ال�������روح يف 
ال������ج������س������د،وه������ي ال�����������دم ال�����������ذي ي������ج������ري يف ع�����������روق ك���ل 
القبائل بكل مكوناتها، اذا فالقبائل اليمنية وثورة 
الواحد والعشرين من سبتمر هما صنوانان ال ولن 

يفرقا ألن الذي جمعهما مواقف وتضحيات.
ومن قرأ التاريخ سيدرك من هي القبائل اليمنية، 
وس���ي���ع���ي ع��ظ��م��ة ه�����ذا ال���ش���ع���ب ال���ع���ظ���ي���م، ال��ع��ظ��ي��م 
يف اي���م���ان���ه ال���ع���ظ���ي���م يف ص�����ره ال���ع���ظ���ي���م يف ص���م���وده 
ال��ع��ظ��ي��م يف ن��ض��ال��ه ال��ع��ظ��ي��م يف ت��ض��ح��ي��ات��ه العظيم 
يف وف������ائ������ه ال����ع����ظ����ي����م يف ك�����رم�����ه ال����ع����ظ����ي����م يف ج����ه����اده 
العظيم يف نصرته للمظلوم العظيم يف مناصرته 
للحق العظيم يف اتباعه للحق العظيم يف مواالته 
ألهل الحق العظيم يف حفاظه عىل ثورته، فعظمة 
ه���ذه ال���ث���ورة م���ن ع��ظ��م��ة ه���ذا ال��ش��ع��ب وع��ظ��م��ة ه��ذا 

الشعب من عظمة قيادته.
وختاما اذكر املغرر بهم بأن يستغلوا العفو وان 
يصححوا اوضاعهم وان يعودوا لرشدهم ويعودوا 
ل����ل����ص����ف ال�����وط�����ن�����ي ف�����ال�����ق�����ي�����ادة ال������ث������وري������ة وال����س����ي����اس����ي����ة 
وح���ك���وم���ة االن�����ق�����اذ ال���ج���م���ي���ع ح���ري���ص���ون ع����ىل ال��ي��م��ن 
وال��ي��م��ن��ي��ني ب��ل وم���ازال���وا ي��م��دون اي��دي��ه��م ويفتحون 
ق����ل����وب����ه����م ل�����ك�����ل اب�������ن�������اء ال�����ب�����ل�����د ح������رص������ا وح������ب������ا وم�����خ�����وة 
وم���ودة. ف��ث��ورة ال��واح��د والعشرين م��ن سبتمر لم 
ت���ك���ن اال ث������ورة ان���س���ان���ي���ة ول�����م ي���ك���ن ق���ادت���ه���ا اال رج����ال 

يعفون ويصفحون. 

في ظل ثورة الـ21 من سبتمبر املباركة شهدت  الثورة أعادت للقبيلة اليمنية اعتبارها ومكانتها
اإلصالحيات نقالت نوعية في مختلف األصعدة

أكد مدير عام السجن االحتياطي بمحافظة صعدة  العقيد/ عارف 
جلهم عبدالله الحباجري بأن أوضاع االصاحيات والسجون ومنها 

سجن االحتياط بمحافظة صعدة شهدت تحوالت نوعية مهمة يف 
ظل ثورة ال�21من سبتمر املباركة األمر الذي انعكس ايجابيا عىل 

أوضاع النزالء.. تفاصيل أكر تضمنها الحوار التايل :-

مدير عام السجن االحتياطي  مبحافظة صعدة ل� "                                               "

حاوره: عيل محمد مبارك

ت��ص��دي��ر م��ن��ت��ج��ات م���ن احل��ب��وب 
م��ن أراض����ي ال��س��ج��ن إل���ى ال��س��وق 
احمل���ل���ي���ة وق���ري���ب���ا ان����ش����اء م��ص��ن��ع 

إلنتاج االلبان

 ال���ق���ب���ائ���ل ال���ي���م���ن���ي���ة.. اس���ت���ع���داد 
وج�������ه�������وزي�������ة دائ����������م����������ة  ل����دع����م 
املرابطني في مختلف  اجلبهات

ثورة ال�21 سبتمبر تضمنت أهدافًا  تلبي آمال وطموحات أبناء شعبنا
 اكد عدد من مشايخ القبائل اليمنية بان احتفال الشعب اليمني 

اليوم بالذكرى الثامنة لثورة الحادي والعشرين من سبتمر 
املجيدة التي قامت من أجل اليمن أرضا وإنسانا ولضمان 

استقال وسيادة القرار اليمني فبها انتصرت اإلرادة اليمنية 
عىل إرادة قوى االستكبار وبها أستعاد الشعب اليمني استقاله 

املسلوب وقراره السيايس واالقتصادي منُذ عقود..
مؤكدين بأن ثورة 21 من سبتمر هي الثورة التي اعادت للقبيلة 

اليمنية اعتبارها ومكانتها يف املجتمع اليمني و اخرجت اليمن 
من تحت الوصاية الخارجية و حكم السفارات واعادت له حريته 

وعزته وكرامته.

استطاع : صالح السهمي 

تعازينا آل الويل
بقلوب يملؤها األىس والحزن راضية 

بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة
 الشيخ املجاهد  العقيد

 عصام يحيى مسعود الويل
والذي وافته املنية بعد أن قىض معظم حياته 

يف خدمة الوطن وخاصة أبناء حيه بكل حب وإخاص ووفاء.
وبهذا املصاب الجلل نبعث بتعازينا الحارة ومواساتنا القلبية لجميع 
آل مسعود الويل وآل الصارم وعى رأسهم الشيخ املجاهد العقيد: 

محمد إسماعيل الصارم وإخوانه، وكذلك نعزي أبناء الفقيد 
إبراهيم ويحيى عصام، وجميع اإلخوان االكارم ونقول لهم عظم 

الله أجرهم وجرب الله مصابكم ورحم الله فقيدكم الغايل.. ونسأل 
من الله أن يسكنه جنات الفردوس وحماكم الله من كل مكروه، 

وحفظ الله اليمن.. )إنا لله وإنا إليه راجعون(.
األسيفون: 

جميع آل الصارم عنهم عميد األسرة: عيل مقبل الصارم 
الكوكباين- عيبان عيل مقبل الصارم الكوكباين

وكذا مشايخ وأعيان ووجهاء وأهايل مديرية الوحدة عامة، وحارة 
الشهيد الحمدي والفنية خاصة.

أجمل التهاين واطيب التريكات نزفها 
للشاب الخلوق/ 

مراد عادل عبدالله الهمداين
بمناسبة زفافه امليمون .. فألف مروك 

وبالرفاء والبنني..
املهنئون: والدك وجميع أخوانك  

عبدالحميد الحجازي 
 محمد الحجازي – درهم الجحايف  

وجميع األهل واألصدقاء

تهانينا 
آل 

أبو عسر

تهانينا آل الهمداين

اجمل التهاين والتريكات القلبية 
نهديها للمهندس/

 يوسف صاح الدين 
يحيى عبدالله الشايف

بمناسبة تخرجه من  الجامعة 
االماراتية- كلية الهندسة

دفعة نخبة امليكاترونكس 2022م..
فألف مروك..متمنني له النجاح 

والتوفيق يف حياته العملية.
املهنئون: العقيد/ عيل صاح الدين 
يحيى الشايف  -  أ / هاشم يحيى 

الشريف-  أ/ عيل محمد مبارك
وكافة االهل واالصدقاء

اجمل التهاين والتريكات القلبية نهديها 
للشاب الخلوق/

 أمجد شكري 
عبدالرحمن عبدالله

..بمناسبة زفافه ودخوله القفص 
الذهبي..فألف مروك.

املهنئون:  عبد الرحمن عبد الرحمن ابوطالب- 
احمد ابوطالب- محمد ابوطالب- عبد 

الرحمن عبد امللك الذبحاين- عبد امللك  عبد 
الرحمن الذبحاين- عبد الحليم الذبحاين

عبد الله  املقرمي- نجيب ابوطالب 
محمد نجيب ابوطالب  
 وجميع االهل واالصدقاء

اجمل التهاين واطيب التريكات 
نهديها لاخ/

ناصر محمد احمد الغريس
بمناسبة ارتزاقه املولودة الجديدة.. 
جعلها الله من مواليد السعادة 
وقر بها عني والديها وانبتها نباتااً 

حسنااً.. فالف مروك
املهنئون:

شايف محمد الغريس 
واوالده- عبدالحميد الجويف 

واوالده- رضوان محمد الغريس 
واوالده- نايف عبدالله الغريس 
واوالده- محمد عيل النهاري- 

يحيى عيل النهاري- عبداللطيف 
الغريس واوالده 

وكافة االهل واالصدقاء

اجمل التهاين والتريكات القلبية 
نهديها للشاب الخلوق/

عبداملغني شمسان
بمناسبة زفافه ودخوله القفص 

الذهبي..فألف مروك
املهنئون: 

املهندس  /طه احمد باده 
اخووووك محمد نجيب 

االخ / امجد املقطري
االخ / عياش محمد الريمي

االخ / محمد 
اخوووك محمد نجيب

منحوت من همايا اإلرادة ومن 
مرثوناه الصر رجل منضبط يف العمل 
ويف أداء خدمته بإنسانية وشهامة 

وهو رجل يعمل بصمت ونكران ذات.. 
قليل الشكر والثناء يف حقه وأنت تقدمه إىل الدكتور/  

هشام عى شروف السند .. شاب يعزز التأهيل 
باملثابرة والعطاء واالحراف.. مزيد من التميز إن شاء 

الله.
الدكتور/  هشام السند طالب

 امتياز جامعة العلوم والتكنولوجيا 
مقدم/ عبدالقوي العزعزي 

مربوك التخرج تهانينا تهانينا

افراح ال شمسان متميزون

أجمل التهاين القلبية وأطيب التريكات نزفها للشاب الخلوق/ 

عبدربه عبده أبوعسر
 بمناسبة زفافه امليمون.. فألف مروك .. متمنني له حياة 

زوجية سعيدة وذرية صالحة مباركة.
 املهنئون:  والدك العقيد عبده عبدربه أبوعسر- وعمك 
الشيخ صالح أبوعسر- وجميع أخوانك- وخالك الشيخ 

مانع ابوعسر وأوالده- عبدالحميد الحجازي - وكافة أهايل 
قرية أبو عسر وكل األصدقاء 

< ي��ع��ل��ن األخ/ط���������ال ع��ب��دال��ل��ه م��ح��م��د سيف 
عن فقدان كرت سيارة رقم 2/12551 نقل..
ف��ع��ىل م���ن وج�������ده  إي��ص��ال��ه��ا إىل أق������رب قسم 

شرطة وله جزيل الشكر.

فقدان
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أولو القوة والبأس الشديد

ثورة متجددة تدخل عامها التاسع
 ال شك أن منجز قيام ثورة 21 سبتمرب الشعبية عام 2014م قد أثار غيظ وحنق 
أع������داء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي يف ال����داخ����ل وال����خ����ارج ال���ذي���ن ض���اع���ف���وا ُم���ن���ذ ذل����ك ال���وق���ت يف 
السر والعلن من عملهم عىل زعزعة األم��ن واالس��ت��ق��رار يف بالدنا بواسطة ضعاف 
النفوس املندسني بني الصفوف حيث استطاعوا أن يسخروهم لخدمة أهدافهم 
ال��ش��ري��رة وق��ام��وا ب��م��ا ك��ل��ف��وا ب��ه خ��ر ق��ي��ام ب��ه��دف ع��رق��ل��ة م��س��رة العملية السياسية 
وإت��م��ام��ه��ا يف ظ���ل ع��م��ل��ي��ة ال��ت��غ��ي��ر ال���ك���ب���رة ال���ت���ي ص��ن��ع��ه��ا األب����ط����ال م���ن أب���ن���اء ال��ج��ي��ش 
اليمني واللجان الشعبية بدمائهم وأرواحهم ، وقد نجح األعداء فعاًل يف إحداث 
بعض التصدعات يف ال��ص��ف ال��وط��ن��ي دون أن ي��درك��وا م��ا سيجره ذل��ك ع��ىل الوطن 
اليمني املوحد من مخاطر سيدفع ثمنها الجميع إذا لم تتغلب الحكمة اليمانية 
التي ع��رف أبناء الشعب اليمني بها يف معالجة قضاياهم وس��د كل الثغرات أمام 
األعداء لرجعوهم خائبني وخاسرين وهو ما يستدعي القول لكل من يفكر يف جر 
اليمن إىل املخاطر عليه أن يدرك أواًل بأنه سيكون أول الضحايا وأول النادمني؛ ألننا 

سندخل يف مصائب )ال تصيب الذين كفروا منكم 
خاصة( فاليمن هي اإلطار الذي يجمع بداخله كل 
فئات أبناء الشعب بمختلف توجهاتهم ومشاربهم 
السياسية والفكرية وعىل الجميع أن يتقوا الله يف 
وطنهم ويتعظوا من الدروس والتجارب السابقة 
وعليهم أيضا أن يستوعبوا بأن عملية التغير قد 
أصبحت أمراً واقعاً من أجل بناء يمن جديد ومن 
أراد أن يرهن مصره بمصر أعداء اليمن وتقدمه 
واس��ت��ق��الل��ه وت���ح���رره م���ن ال��وص��اي��ة ال��خ��ارج��ي��ة ف��إن 
الشعب اليمني سيلفظه ويدوس عليه بأقدامه 
كما فعل بغره ممن حاولوا أن يخضعوا اليمن 
ومقدراته لسيطرتهم قبل قيام ث��ورة 21سبتمرب 

الشعبية.
 وألن الشعب اليمني أساساً لن يفرط بمكاسب 
ث�����ورت�����ه وال ب����وح����دت����ه م���ه���م���ا اش����ت����د ال����ت����آم����ر ع��ل��ي��ه��م��ا 
ف���إن���ن���ا ن����ق����ول ل���ك���ل ال����ذي����ن ي����راه����ن����ون ع����ىل غ����ر ذل���ك 

أن ي��ت��ع��ظ��وا م���ن ال���ت���ج���ارب ال��س��اب��ق��ة وك���ي���ف أن ال��ي��م��ن��ي��ني دائ���م���ا ي��خ��رج��ون منتصرين 
ل���ق���ض���اي���اه���م م���ه���م���ا اش����ت����د ال���ظ���ل���م ع���ل���ي���ه���م  وان����ت����ص����ار ث�������ورة 21س���ب���ت���م���رب ال��ش��ع��ب��ي��ة ال��ت��ي 
ج��اءت مصححة ملسار ال��ث��ورة األم سبتمرب وأكتوبر أك��رب برهان ودليل عىل ترجمة 
إرادتهم الوطنية والشعبية, لكن هل يستوعب تحالف العدوان والنظام السعودي 
وإع��الم��ه ال����درس ه���ذه امل���رة ب��ع��د أن ش��اه��دوا ب���أم أعينيهم ص��م��ود اليمنيني يف وج��ه 
ع��دوان��ه��م ال���غ���ادر وال��غ��اش��م غ��ر امل����ربر ال����ذي ت��ق��وده ال��س��ع��ودي��ة -أش��ه��ر إم��رباط��وري��ة 
ل��ل��م��ال- وم��ش��ارك��ة أش��ه��ر إم��رباط��وري��ة ل��ل��س��الح وأش��ه��ر إم��رباط��وري��ة ل��إع��الم وك��ذل��ك 
مشاهدتهم للعروض العسكرية التي لم يسبق لها مثيل كممثلة إلرادة الشعب 
اليمني الحرة؟ نريد هنا أن نذكر تحالف الشر املعادي لليمن وشعبه الذي تقوده 
أمريكا ب��أن زم��ن��اً م��ن ال��وئ��ام يهل ع��ىل العالم ال��ي��وم باتجاه إح��الل عالم جديد خال 
من الحروب والتوتر يحتكم إىل الحوار والتفاهم والتعايش السلمي وليس إىل شن 
الحروب الظاملة عىل الشعوب الضعيفة  كما تفعل أمريكا بهدف إذاللها وتركيعها 
للشعوب املستضعفة، وما يؤكد ذلك بروز نضال الشعوب عىل طريق الديمقراطية 
والتحرر من األنظمة الديكتاتورية وامللكية األسرية وصواًل إىل صياغة حياة جديدة 
ت��ك��ف��ل امل��ش��ارك��ة امل��ب��اش��رة ل��ل��ش��ع��وب يف ال��ح��ك��م وال��ح��ي��اة ال��س��ي��اس��ي��ة ع��ىل أس����اس من 
التعددية الحزبية وتحقيق الحريات وحماية حقوق اإلنسان التي يفتقر إليها نظام 
آل سعود األسري غر املدرك أنه يف ظل هذه املستجدات الجديدة ساد االقتناع املبني 
بعدم قدرة أي نظام عىل إنهاء نظام آخر مهما كانت لديه من أسباب القوة والتجرب 
والعناد ومهما كانت القدرات العسكرية واإلمكانات املادية التي يمتلكها، ويظل 
الشعب اليمني وغره من الشعوب الحرة أكرب مثال عىل ذلك من خالل صموده 

ملدة ثمانية أعوام يف وجه أعتى عدوان يشن عىل بلد لم يعرف له التاريخ مثياًل. 

احمد الشريف

أكد رئيس الوفد الوطني املفاوض محمد 
عبدالسالم أن  صرف املرتبات وإنهاء الحصار 
ع��ىل م��ط��ار ص��ن��ع��اء ال����دويل وم��ي��ن��اء ال��ح��دي��دة 
وتثبيت وق��ف إط��الق النار خطوات ضرورية 

الستقرار حقيقي يلمسه الشعب اليمني.
وأوض������������ح ع�����ب�����دال�����س�����الم يف ت�����غ�����ري�����دة ل������ه ع��رب 
موقع التواصل االجتماعية "توتر"، أن تلك 
املطالب هي حق وليست ِمّنة من أحد، وغر 

ذلك لن يكون له أي معنى.

رئيس الوفد الوطني:

 صرف املرتبات 
وإنهاء احلصار 

خطوات ضرورية 
الستقرار حقيقي

م���ن وس����ط ص��ن��ع��اء ال����ح����ض����ارة.. ص��ن��ع��اء ال����ت����اري����خ.. ص��ن��ع��اء امل��واج��ه��ة 
واملقاومة للمشاريع الصهيونية واالنبطاحية واالرتهانية..

جاء هدير الحشود املتدفقة كامواج البحر واملحيط تقول هنا صنعاء 
التاريخ.. صنعاء الحرية واالستقالل..

وه������ذه ال���ح���ش���ود واالس���ل���ح���ة وال���ع���ت���اد ال���ي���م���اين االص����ي����ل ت��ع��ل��ن ص���دق 
التوجه ومصداقية املوقف وال ضر ان ارتجفت فرائص االعداء..

ه����ي رس����ال����ة س�����الم ح���ق���ي���ق���ي.. س�����الم ي���رت���ق���ي ب��ال��ي��م��ن م���ك���ان���ة وح����ض����وراً 
وعطاًء..

رسالة السيادة الوطنية الكاملة.. رسالة القرار الوطني الذي ال يقبل 
ولن يقبل بالهيمنة الخارجية وينبذ التبعية والوصاية.. هذه ارضنا 
املباركة.. وهذه ارادتنا الحرة.. وهذه حشودنا املحجفلة واملسلحة ملن 
يستعيص عليه فهم املعاين املشرفة للسيادة والقرار الوطني املستقل..


