
قائد الثورة:

سنواصل التصدي للعدوان بروح ثورية حتى نيل

االستقالل التام

شهده ميدان التحرير في العاصمة صنعاء

مهرجان كرنفالي شبابي  احتفاًء بالعيد السابع لثورة 21 سبتمبر
اس�����ت�����ع�����راض ت����ش����ك����ي����ات مل���خ���ت���ل���ف أن��������واع 

األسلحة العسكرية
ال���ث���ورة جت��س��ي��ٌد ل��ت��م��س��ِك ال��ش��ع��ِب اليمني 

بحقوِقه والدفاِع عن نفِسه
ح��ظ��ي��ت ال���ث���ورة ب��ال��ت��ف��اٍف ج��م��اه��ي��رٍي كبير، 

وانتصرت ملطالِب الشعِب

أٌقيم بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء مساء اليوم مهرجان سبتمرب الكرنفايل 
الشبابي الكشفي بالعيد السابع لثورة الـ21 من سبتمرب.

ويف الحفل الذي بدء بالسالم الجمهوري، بحضور وزيري الشباب والرياضة 
محمد املؤيدي والشؤون االجتماعية عبيد بن ضبيع وأمني العاصمة حمود عباد 
واملفتش العام للقوات املسلحة اللواء الركن عبدالباري الشمريي ومساعد وزير 
الدفاع للتكنولوجيا ونظم املعلومات اللواء الركن أبو بكر الغزايل ورئيس هيئة 

االستخبارات العسكرية واالستطالع اللواء عبدالله يحيى الحاكم، استأذن القائد 
الكشفي محمد الشريف بدخول طابور االستعراض لشباب الكشافة الذين قّدموا 

عرضاً شبابياً مصحوباً باملوسيقى العسكرية واأللحان الوطنية.
وتضمن االستعراض، دخول موكب األنصار بالخيول والسيوف، عكس دور أبناء 
اليمن الذين ناصروا الرسول الكريم صىل الله عليه وآله وسلم ورسالة اإلسالم 

ونشره يف أصقاع املعمورة من خالل الفتوحات اإلسالمية التي قادها األنصار.

كما تضمن مجسمات، أبرزت أهداف ثورة 21 من سبتمرب واستعراض تشكيالت 
ملختلف أنواع األسلحة العسكرية، خاصة الصواريخ الباليستية والطريان املسري، 
التي عكست املستوى املتطور الذي وصل إليه التصنيع العسكري بخربات وأياد 

يمنية.
ويف االحتفال هنأ وزير الشباب والرياضة رئيس جمعية الكشافة واملرشدات، قائد 
الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحويث واملجلس السيايس األعىل ممثلة برئيس 

املجلس فخامة املشري الركن مهدي املشاط وأعضاء املجلس وأبناِء الشعب اليمنٍي 
وأبطاُل الجيش واللجان الشعبية بهذه املناسبة.

وأشاد بما يسطره املرابطون يف جبهاِت العزِة والكرامِة يف كِل موقٍع وجبهٍة وواٍد 
وسهٍل وجبل، ملواجهة قوى العدواِن واالستكباِر العاملي بقيادِة أمريكا وإسرائيل 

وأدواِتهما يف املنطقة، النظامان السعودي واإلمارايت.
# تفاصيل ص18

وضع حجر األساس ملشروع مدينة ٢١ سبتمبر لفقراء مدينة احلديدة

احلوثي: الفقراء أواًل .. وال مجال لناهبي األراضي

الحويث  السيايس األعىل محمد عيل  املجلس  وضع عضو 
أمس حجر  قحيم  عياش  محمد  الحديدة  محافظ  ومعه 
األساس ملشروع مدينة ٢١ سبتمرب السكني املكون من ألفي 

وحدة سكنية للفقراء من أبناء املحافظة.
وخالل وضع حجر األساس أوضح عضو السيايس األعىل 
الحويث أن وضع حجر األساس للمشروع يأيت يف إطار االحتفال 
بالعيد السابع لثورة 21 من سبتمرب ويمثل إحدى ثمار الثورة 

الدين  السيد عبدامللك بدر  الثورة  التي أرىس دعائمها قائد 
الحويث.

وأكد أن قيادة الدولة تويل الفقراء اهتماماً خاصاً ويتجىل 
ذلك يف قطاعات مختلفة ومنها تخصيص أراض خاصة بهم 
عند وضع مخططات األرايض .. وقال" الفقراء أواًل .. وال مجال 

لناهبي األرايض".
# تفاصيل ص4

في برقية مبناسبة العيد السابع لثورة الـ٢١ من 
سبتمبر .. وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان

حترير مأرب ليست وجهتنا األخيرة 
وإمنا كل شبر من ارضنا الغالية 

قادم األيام ستكون أشد ايالمًا على العدوان

في اجتماع بقيادة املنطقة العسكرية اخلامسة

اللواء املوشكي : طرف قوى العدوان تنصل 
عن اتفاق السويد منذ اليوم األول 

اللواء املداني : لدينا القدرة على الرد احلاسم والقوي 
# ص 4

من اليوم وحتى 26 سبتمبر

 املتحف احلربي 
يستقبل زواره مجانًا

العميد اخلالد: ثورة 21 سبتمبر عظمة القيادة وسمو األهداف

اسبوعية 
سياسية . عامة
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حشود جماهيرية تتدفق في 
الساحات احتفاء بالعيد السابع 

لثورة 21 سبتمبر
اليوم صباح الثالثاء تتحرك الحشود املتدفقة من جماهري الشعب اليمني 
ي ساحات واسعة من العاصمة صنعاء ويف عواصم املحافظات اليمنية 
يف تظاهرات احتفائية بالعيد السابع ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب 

املجيدة..
مؤكدين بهذا املوقف املهيب التقدير العايل والتاريخي املشرق لثورة الشعب 

املتجددة باآلمال واألعمال..

عدد خاص مبناسبة العيد الـ7 لثورة ٢١ سبتمبر 



ْيَطان الَرِّجْيِم أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الَشّ
ِبـْســـِم اللِه الَرّْحـَمـِن الَرِّحـْيـِم

الحمُد لله رَِبّ العاملني، وأَشَهـُد أن ل إلَه إَلّ اللُه امللُك الحُقّ املُبني، وأشَهُد 
ــداً عبُدُه وَرُســْوُله خاتُم النبيني. أَنّ سيَدنا ُمَحَمّ

ــــــــٍد وعـــى آِل  ــــــــد، وبـــــارِْك عــى ُمــَحــَمّ ــــــــٍد وعـــى آِل ُمــَحــَمّ الــّلــهــم َصــــِلّ عــى ُمــَحــَمّ
ــْيــَت وبــارَْكــَت عــى إبــراهــيــَم وعــى آِل إبــراهــيــَم إنــك حميٌد  ــد، كما َصــَلّ ُمَحَمّ
مجيٌد، وارَض اللهم برضاك عن أصحابه األخيار املنتجبني، وعن سائر 

عبادك الصالحني.

أُيّها اإلخوة واألخوات
ـَلُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة اللِه َوَبَرَكاُتُه؛؛؛ الَسّ

يف هــــــذه املـــنـــاســـبـــة والــــــذكــــــرى الــــعــــزيــــزة نـــتـــوجـــه بـــالـــتـــريـــك لــشــعــبــنــا الــيــمــنــي 
الـــعـــزيـــز، وهــــذه املــنــاســبــة ذات أهــمــيــٍة كــــرى؛ ألنــهــا تــتــعــلــق بـــإنـــجـــاٍز عــظــيــٍم 
لشعبنا العظيم، ولــثــورٍة ل زالــت مستمرة، تمِثّل أهميَةّ كبريًة لشعبنا 
يف أهـــدافـــهـــا، يف مــضــمــونــهــا، يف نــتــائــجــهــا، فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــاضــره، وفيما 

يتعلق بمستقبله.
ثـــــورة الـــحـــادي والــعــشــريــن مـــن ســبــتــمــر هـــي ثــــــورٌة ضــــروريــــٌة، انــطــلــق فيها 
شــعــبــنــا، وتـــحـــرك فــيــهــا شــعــبــنــا مـــن واقــــع الــــضــــرورة، والــحــاجــة اإلنــســانــيــة 

واألخلقية.
إذا جئنا لنستذكر ما قبل هــذه الــثــورة، وتلك الوضعية التي كــان يعاين 
مـــنـــهـــا شـــعـــبـــنـــا الــــعــــزيــــز؛ نــــــــدرك بـــكـــل وضــــــــوح الـــحـــتـــمـــيـــة لــــهــــذه الــــــثــــــورة بــكــل 
العــــتــــبــــارات اإلنـــســـانـــيـــة واألخــــلقــــيــــة، وبـــاعـــتـــبـــار املـــصـــلـــحـــة الــحــقــيــقــيــة لــهــذا 

الشعب العزيز.
ما قبل ثورة الحادي والعشرين من سبتمر هي مرحلة الوصاية: الوصاية 
الخارجية عى شعبنا، الوصاية التي من خللها فَرّطت القوى السياسية 
آنذاك باستقلل وحرية شعبنا وبلدنا، وهو تفريٌط كبري، وتفريٌط كاريث، 
يرتتب عليه النتائج الخطرية جـــداً، والــتــي كانت ستمتد لتصل بالوضع 
يف بلدنا إىل النــهــيــار الــتــام مــن جــانــب، وإىل الحــتــلل الــكــامــل والسيطرة 
الخارجية الكاملة عى هذا البلد وعى هذا الشعب، وهذا أسوأ ما يمكن 

أن يحدث لبلدنا، وأخطر ما يمكن أن يحدث عى شعبنا.
يف تـــلـــك املـــرحـــلـــة وبــــقــــرار مــــن مــجــلــس األمــــــن تــــواطــــأت مـــعـــه بـــعـــض الـــقـــوى 
الــداخــلــيــة، والـــتـــي كــانــت يف ســـدة الــحــكــم آنــــــذاك، وكـــانـــت هـــي يف الــوضــع 
الـــرســـمـــي الـــتـــي تـــقـــود الـــبـــلـــد رســـمـــيـــاً آنــــــــذاك، ُوِضــــــــَع الـــبـــلـــد هـــــذا تـــحـــت الــبــنــد 
السابع، ونصب وصياً عليه )عى هذا الشعب(، ومتحكماً يف قراره، وآمراً 
وناهياً ومقرراً يف كل شؤونه: السفري األمرييك، وانتقل القرار وصلحية 
اتخاذ القرار من الرئاسة )املقر الرسمي يف البلد إلدارة شؤون هذا البلد( 
إىل السفارة األمريكية، التي أصبحت هي املقر الرئييس، الذي يدار منه 
أمــــر هــــذا الــبــلــد، وتــعــد فــيــه الــخــطــط، وتــنــطــلــق مــنــه الــتــوجــيــهــات واألوامـــــر 
إلدارة شـــــؤون هــــذا الــبــلــد، وكـــــان هــــذا واضـــحـــاً وجــلــيــاً ورســـمـــيـــاً، ولــــم يكن 
عن طريق الخفاء، ولم يكن عن طريق محاولة التفافية، ويتم إخراجه 
بــصــورة مــقــبــولــة، أصــبــح أمــــراً واضـــحـــاً رســمــيــاً، وبــطــريــقــة وقــحــة للغاية، 

وبشكٍل غريٍب جداً.
أصــبــحــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة والـــجـــهـــات الــرســمــيــة يف الـــبـــلـــد، تــتــعــامــل مع 
الـــســـفـــارة األمـــريـــكـــيـــة عــــى هـــــذا األســــــــاس، عــــى هـــــذا األســــــــاس، وأصــبــحــت 
الوصاية عى شعبنا وبلدنا مسألًة رسميًة، ليس هناك أي جدل بشأنها، 
ول أي نقاش، وأصبحت يف الجو العام وكأنها مسألة حتمية، مقبولة، 

ينبغي أن يتقبلها الجميع، وأن يتحرك عى أساسها الجميع.
يف ظـــل تــلــك الــوضــعــيــة مـــن الـــوصـــايـــة املــعــلــنــة الــرســمــيــة الـــتـــي تــســنــد بــقــرار 
عــلــنــي مـــن مــجــلــس األمــــــن، ويـــتـــم الــعــمــل عـــى أســـاســـهـــا يف شـــــؤون الــبــلد 
عى املستوى الرسمي، اتجه الوضع يف البلد يف كل املجالت بل استثناء 

إىل النهيار:
الـــوضـــع الــســيــايس كـــان يــتــعــقــد يـــومـــاً فــيــومــاً، ويـــســـوء أكــــر، وتــكــر األزمـــة 

السياسية يف البلد.
الـــوضـــع القـــتـــصـــادي كــــان يــتــفــاقــم، وكـــانـــت مـــعـــانـــاة شــعــبــنــا تـــــــزداد، ليس 
بفعل الظروف، ليس ألن هناك حصاراً مفروضاً عى شعبنا يف وصول 
احتياجاته ومتطلباته األساسية، وليس ألن مـــوارده وثــرواتــه الطبيعية 
تعيش أو تكون تحت احتلٍل مباشٍر معلن، وسيطرة خارجية معلنة، 
الـــــوضـــــع بـــــنـــــاًء عـــــى أنــــهــــا ثـــــــــروات هــــــذا الــــبــــلــــد، وأن إيـــــراداتـــــهـــــا ملـــصـــلـــحـــة هـــذا 

الشعب، وملصلحة الدولة، وملصلحة املرتبات...إلخ.
ثــــم أيــــضــــاً عــــى مـــســـتـــوى بــقــيــة األمــــــــور، مــــثــــًل: الـــحـــكـــومـــة آنــــــــذاك، الــجــانــب 
الرسمي والسلطة يف البلد آنذاك، تظهر عى أنها متحالفة مع األمريكيني 
واألوروبيني والخيلجيني، وأنها تحظى بمساندة دولية، وأَنّ لها علقات 
طبيعية مع كل الدول، بمعنى: أنها يف واقعها عى أساس أنها يف ظل 
ظرٍف طبيعي، وليس يف ظل وضٍع استثنايئ، يرر أن يكون هناك أزمات، 
وأن يــكــون هــنــاك مــعــانــاة، ل، أمــامــك آنــــذاك يف صــنــعــاء ســلــطــة، تحظى 
بعلقة مــع كــل الـــدول، تحظى بمساندة دولــيــة، يــقــول املجتمع الــدويل 
م لها املساعدات املالية،  ويعلن عى أنه معها، وأنــه يدعمها، وأنــه يقِدّ

والدعم السيايس واملــادي... وغري ذلك، مع كل ذلك، أزمات اقتصادية 
خانقة جداً، وتتجه نحو النهيار القتصادي التام.

ثـــم عـــى املـــســـتـــوى األمــــنــــي، انـــهـــيـــار أمـــنـــي شـــامـــل، تــصــبــح صــنــعــاء بنفسها 
مسرحاً للغتيالت والتفجريات، تنتشر القوى التكفريية، وعملء أمريكا 
من التكفرييني والقاعدة والدواعش، القاعدة آنذاك هي التي -قبل أن 
يظهر عــنــوان داعـــش- تنتشر يف معظم أرجـــاء البلد وصـــوًل إىل صنعاء، 
وبتسهيلت واضحة، اغتيالت حتى للموظفني الرسميني، استهدافات 
مكثفة لألكاديميني وللنخب يف هــذا البلد، تفجريات شاملة تستهدف 
األمن، وتستهدف الشعب، وتستهدف الكل، فالحالة األمنية يعَرّ عنها 
بالنهيار األمني، الستهداف حتى للمنتسبني لألجهزة األمنية يف األمن 

السيايس آنذاك ويف غريه.
ثم عى بقية املستويات: الوضع الجتماعي يزداد سوءاً، الحالة اإلعلمية 
والــثــقــافــيــة والــفــكــريــة كــلــهــا تــصــب يف اتـــجـــاٍه يــســاعــد عـــى تــفــكــيــك الــنــســيــج 
الجتماعي لشعبنا، عى ضعضعة الوضع الداخيل يف بلدنا، عى تفاقم 
األزمات يف كل املجالت، ولم يكن أٌيّ منها يتجه عى نحٍو إيجابي، يتجه 
بشعبنا نحو سياسات إيجابية، أو معالجات للمشاكل بطريقة صحيحة 

وسليمة... أو غري ذلــك، حتى عى املستوى األخلقي، الــذي كان يعمل 
عليه األعداء هو أن يسلبوا من شعبنا هويته اإليمانية، أن يجِرّدوه من 
كل عناصر القوة املعنوية مع املادية؛ حتى يصلوا به إىل النهيار التام؛ 
ليتمكنوا من السيطرة التامة عليه وهو يف حالة استسلم، لم يعد يمتلك 

أي عناصر للتصدي لكل ما يعاين منه من استهداف.
عـــــــــاءات بــاطــلــة، أو  عـــي اِدّ وهـــــذه الــحــالــة واضـــحـــة، يــعــنــي: نــحــن هــنــا ل نـــَدّ
نتكلم بما ليس معروفاً، يكفي أن يعود اإلنسان ويستذكر تلك املراحل 
ملن عاشها، ويستذكر تلك الحقائق وهي معروفة، أو حتى عى املستوى 
اإلعلمي، هي أمور معروفة، وكان الكل يعرتف بها، فهو وضٌع غريب، 
لم يكن وضعاً سليماً، أن يكون هناك سلطة يف البلد، وأن تكون مدعومًة 
ومسنودًة من املجتمع الدويل، من األمريكيني واألوروبيني والخليجيني، 
وأن يـــكـــون لــهــا عـــلقـــات دولـــيـــة مـــع الــــــروس والـــصـــني، ومــــع شــــرق األرض 

وغربها، وأن يكون الوضع الذي يف البلد ليس يف حالة حصار خانق، ول 
حرب شاملة، ثم تكون األمور كلها تتجه نحو النهيار يف كل املجالت، 
حالة خطرية جداً، حالة سلبية جداً، معناه أَنّ اإلدارة لشؤون هذا البلد، 
والتي عى رأسها أولئك األوصياء، الذين جعلوا منهم أن يكونوا هم يف 
مــقــام الــوصــايــة عــى الــبــلــد، أنــهــم كــانــوا يــرِتّــبــون األمـــور يف طريقة إدارتــهــم 
لشؤون هذا البلد بما يحقق أهدافهم الشيطانية، هم بكل وضوح كانوا 

يتجهون بهذا البلد إىل النهيار التام.
عندما نستذكر ما يتعلق بموضوع الجيش، ما الــذي فعلوه يف مسألة 
الجيش؟ قصة غريبة، كانوا يسلبون منه كل عناصر القوة، عملوا عى 
تفكيكه، عملوا عى إضعافه، كانوا يجِرّدوه من وسائل القوة، اتجهوا 
إىل سحب سلح الدفاع الجوي وتدمريه يف مراسم وحفلت مع عملئهم 

الخونة، الذين كانوا يف مناصب رسمية.
اتـــجـــهـــوا إىل تــفــكــيــك الــجــيــش مـــن الــــداخــــل بــكــل أشـــكـــال الــتــفــكــيــك، زرعــــوا 
املــشــاكــل داخــــل الــجــيــش، عــبــثــوا بــوضــع الــجــيــش تــحــت عـــنـــوان الــهــيــكــلــة، 
اتــجــهــوا آنــــذاك أيــضــاً إىل الــســيــطــرة عــى الــصــواريــخ، وكـــان لــديــهــم برنامج 

لتدمري الصواريخ الباليستية.
اتجهوا إىل العبث يف القوات الجوية، لدرجة أَنّ الطائرات الحربية كانت 
تــســقــط يف وســـــط صـــنـــعـــاء، كـــانـــت تــســقــط وهـــــي يف أنــشــطــتــهــا العـــتـــيـــاديـــة 

الروتينية، تسقط يف وسط صنعاء.
اتجهوا إىل العبث يف القوات البحرية حتى أوصلوها إىل حافة النهيار، 
كل عناصر القوة كانوا يتجهون للسيطرة عليها وتجريدها من كل عوامل 
قوتها، واستغلوا الــوضــع السائد آنـــذاك يف توجه الــقــوى السياسية من 
جانب، وفيما كان هناك من إفلس لدى البعض: البعض من املسؤولني، 
البعض من القوى السياسية، إفــلس عى كل املستويات: إفــلس عى 
مــســتــوى اإلحـــســـاس بــالــكــرامــة، إفــــلس عـــى مــســتــوى النـــتـــمـــاء الــوطــنــي، 
ــيــأة،  إفــــلس عــى مــســتــوى النــتــمــاء اإليـــمـــاين، فـــوجـــدوا آنــــذاك ظـــروفـــاً مــَهّ
ل خطورة  يعملون فيها بكل راحة للوصول إىل أهدافهم التي كانت تشِكّ

كبرية عى هذا الشعب.
طـــبـــعـــاً لـــــو اســـتـــقـــر الـــــوضـــــع أو اســـتـــمـــر الـــــوضـــــع عـــــى مـــــا كــــــان عـــلـــيـــه، لـــــو لــم 
يــــر شــعــبــنــا، واســـتـــمـــرت الـــحـــالـــة عــــى مــــا هــــي عـــلـــيـــه، اســـتـــمـــر مـــثـــًل الـــوضـــع 
القتصادي حتى وصــل إىل النهيار التام، واستمر الوضع السيايس إىل 
مستوى النهيار التام، استمر الوضع األمني إىل مستوى أسوأ مما كان 
عليه، مع أنــه بالنسبة للوضع األمني كــان قد وصــل إىل مستوى يمكن 
الـــقـــول عــنــه بـــالنـــهـــيـــار، يــمــكــن تــوصــيــفــه بـــالنـــهـــيـــار، انــتــهــى وضــــع الــجــيــش 
بشكٍل كامل، معناه: أَنّ البلد كان يذهب نحو التفكك، نحو الضعف 
الــتــام، نحو الستسلم الــتــام، معناه: أَنّ القواعد األمريكية التي كانت 
قــد بـــدأت بما فيها قــاعــدة يف وســط صنعاء للمارينز األمــريــيك، وقــاعــدة 
ع يف أماكن ومواقع جغرافية ذات أهمية كبرية  يف العند، أيضاً سُتوَسّ
يف بــلــدنــا، ومــعــنــاه: أَنّ الــقــاعــدة كــانــت تــــؤدي دورهـــــا بــالــقــدر الــــذي يــريــده 
األمرييك ليوصله إىل ترير احتلله وسيطرته التامة، ومعناه: أَنّ البلد 
تــحــت عـــنـــوان األقــلــمــة كـــان ســيــتــأقــلــم، ثـــم تـــأيت بــعــده مــرحــلــة النــفــصــال، 
ويمزق إرباً إربا، هم كان يهيئون لذلك بالنعرات الطائفية التي اشتغلوا 
ـــف الــبــعــض مـــن أبــنــاء  عــلــيــهــا عـــى نــحــٍو ســـاخـــٍن جـــــداً، وإىل درجــــة أن يـــوَصّ
شعبنا بأنهم مجوس، وبأنهم كفرة، وبأنهم كافرون بالنبي صلوات الله 
وسلمه عليه وعى آله، وأنهم يسيئون إىل زوجاته وأصحابه، وأنهم... 
كانت املعركة ساخنة، والعمل جاٍر عى قدم وساق لكل ما يساعد عى 

تفكيك أبناء هذا البلد،
عى مستوى النعرات املناطقية، كان العمل عليها ساخناً جداً، يهيئ كل 
نطاٍق جغرايف أن يكون له موقف حاسم من بقية النطاقات الجغرافية 
يف البلد، عى املستوى السيايس، عى املستوى الجتماعي، كان العمل 
جارياً عى قدم وســاق، واألداء اإلعلمي والشغل عى املستوى الثقايف 
والــفــكــري كـــان ســاخــنــاً جــــداً، يــهــيــئ كــلــه لــهــدٍف رئــيــيس يــصــب يف مصلحة 
أمريكا وإسرائيل وبريطانيا والغرب، واألهداف الغربية، التي تستهدف 
منطقتنا بشكٍل عام، عاملنا العربي واإلسلمي بشكٍل عام، وأيضاً بلدنا 

كذلك كجزء من هذه األمة.
فلم يكن القعود، الرضا بتلك الوضعية أو الستسلم لها، يمثل حًل 
لــشــعــبــنــا؛ ألنـــه كـــان ســيــوصــل شعبنا إىل أن يــخــســر كــل يشء: أن يخسر 
حريته، ل يبقى شعباً حراً، يكون شعباً ليس له أي قرار يف أمر نفسه، 
يكون حق اتخاذ القرار فيما يخصك أنت كيمني، حصرياً للسفري األمرييك 
وأعوانه، يتعاقب عى ذلك سفراء أمريكا من سفري إىل سفرية، يرسلون 
أحياناً سفرية، تكون هي يف الواقع الفعيل أمرية اليمن، املتحكمة بكل 
شـــؤونـــه، قـــد تـــكـــون يـــهـــوديـــة، قـــد تـــكـــون كـــافـــرة، قـــد تـــكـــون مــلــحــدة، وقــد 
تكون تافهة عابثة فــاجــرة، ويــكــون لها كامل الصلحيات يف أن تقرر يف 

شأن أي يمني، أي قبيلة يمنية، أي محافظة يمنية، حتى يف حق النخب 
مــا تــشــاء وتــريــد يف كــل املـــجـــالت، ويف ظــل الــتــوجــهــات األمــريــكــيــة، وفيما 
يخدم األطماع األمريكية غري املشروعة، ليس يف حدود املصالح األمريكية 

املشروعة، وإنما األطماع غري املشروعة.
أضــــف إىل ذلــــك، مـــع خـــســـارة الـــحـــريـــة، نــخــســر هــويــتــنــا اإليــمــانــيــة، نصبح 
شعباً يتآمر األعـــداء، يعمل األعـــداء عى تجريده من هويته اإليمانية، 
وكان لهم برنامج واضح يف هذا السياق، عى مستوى استهداف املناهج، 
حذف آيات قرآنية منها )املناهج الرسمية آنذاك(، تقديم بدائل ذات يعني 
تــخــدم الــتــوجــهــات األمــريــكــيــة حتى تــجــاه إســرائــيــل، حتى تــجــاه إســرائــيــل، 
شـــغـــل واســـــــع يف هـــــذا التـــــجـــــاه، كـــــان هــــنــــاك تـــركـــيـــز أمــــريــــيك عــــى املـــنـــاهـــج، 
عــى السياسة التعليمية، عــى املعلمني واملــعــلــمــات، ودورات، وفــرض 
سياسات وتوجهات، هناك شغل عى املستوى اإلعلمي، وسيطرة عى 
الطرح اإلعلمي، والتجاه اإلعلمي؛ حتى يكون دائماً يفككوا الساحة 
الداخلية، ويعزز النفوذ الخارجي، وعى رأسه األمرييك يف البلد، كان 

هذا واضحاً، واضحاً جداً.
أضف إىل ذلــك- وهــذه خسارة للدين والدنيا- أن يخسر شعبنا حريته، 

كرامته، استقلله، هويته اإليمانية، أن يتحول إىل شعب بائس، تحت 
سيطرة أعدائه، ثم يفتح املجال فيه ملن؟ لإلسرائييل، ليأيت يف عنوان أو 
تحت عنوان التطبيع، والظروف مهَيّأة تماماً؛ ألنه حيث تعمل أمريكا، 
هي تحسب حساب مصلحة إسرائيل؛ ألن إسرائيل بالنسبة ألمريكا، هي 
وكيلها الرئييس يف الشرق األوسط، فيما يطلقون عليه بالشرق األوسط، 
ليس السعودي هو الوكيل ألمريكا يف املنطقة، وإن كان يرغب يف ذلك، 
م الكثري  ويسعى لذلك، وليس هو اإلمارايت، وإن كان سعى لذلك، وقَدّ
مــن أجـــل ذلـــك يف خــدمــة أمــريــكــا، ول أي بــلــد عــربــي أو إســلمــي يمكن أن 
تعتمد عــلــيــه أمــريــكــا لــيــكــون وكــيــًل فــعــلــيــاً لــهــا يف منطقتنا وعــاملــنــا الــعــربــي 
واإلسلمي، الوكيل األسايس هو اإلسرائييل، البقية أدوات، تنظر إليهم 
ــفــهــم بــه مـــن: عــمــلء، أو بــقــرة حـــلـــوب... أو أٍيّ مــن هــذه  أمــريــكــا بــمــا تــوِصّ
الــتــوصــيــفــات الــرديــفــة، ولــكــن األمــريــيك يحسب دائــمــاً حــســاب إســرائــيــل، 

وكـــــــان هــــــذا مـــلـــحـــوظـــاً يف واقــــعــــنــــا الـــيـــمـــنـــي، كــــــان هــــنــــاك أيـــــضـــــاً يف الـــرنـــامـــج 
د لذلك، ويف  األمرييك مع املسؤولني، ويف الرتتيبات والتهيئات، ما يمِهّ
مة، يعيش شعبها البؤس،  نهاية املطاف يكون اليمن أرضاً مجَزّأة مقَسّ
النهيار، النزاعات والصرعات بل أي داٍع، بل أي مرر، ويعيش الشعب 
اليمني مسحوقاً ذليًل مقهوراً، فقد حريته وعزته وكرامته، وخسر الدنيا 
واآلخرة، هذا أمٌر ل يمكن أن يقبل به إنساٌن بقي له ضمريه اإلنساين، بقي 
له مشاعره الطبيعية، وإحساسه بإنسانيته كإنسان، بآدميته كآدمي، 

فما بالك مع ذلك شعوره بانتمائه اإليماين.
اإلنسان الذي يؤمن باملبادئ اإليمانية، بالقيم اإليمانية، اإلنسان الذي 
يــعــي مــعــنــى )ل إلــــه إل الــــلــــه(، ويـــؤمـــن بـــمـــدلـــول )ل إلــــه إل الــــلــــه(، فــهــو ل 
يــقــبــل بـــأن يــكــون عــبــداً ألعـــدائـــه، بـــأن يــخــســر حــريــتــه ملصلحة أعـــدائـــه، بــأن 
يعيش بائساً، مستذًل، محتقراً، مهاناً، مهدر الكرامة، ل قيمة له، ل 
كرامة له، ل شرف له، مضطهداً من جانب أعدائه، ل يمكن أن يقبل، 
وشعب اليمن الذي يقول عنه الرسول صلوات الله عليه وعى آله فيما 
روي عنه: )اإليمان يماٍن والحكمة يمانية(، لو َقِبل بذلك، واستمر عى 
ذلك، ووصل إىل نتائج كارثية رهيبة جداً، يخسر فيها كل يشٍء من أجل 
ذلك؛ ملا كان بقي له إيمان، وملا كان بقي له حكمة، وملا كان جديراً أصًل 
بــأن يقول عنه الــرســول صــلــوات الله عليه وعــى آلــه هــذا املــقــال، ويقِلّده 
هــذا الــوســام العظيم، ولكن الخري بــاٍق يف هــذا الشعب، مــا كــان شعبنا 
بقبائله، والــتــي كــانــت هــي الــركــيــزة األســاســيــة لــثــورة الــحــادي والعشرين 
من سبتمر، وتعيش النخوة، والشهامة، واإلباء، والشرف، والعزة، 
ول تــــزال تحتفظ بــرصــيــدهــا اإليـــمـــاين واألخـــلقـــي والــقــيــمــي، وبــالــكــثــري من 
الصالحني يف هــذا البلد مــن مختلف أطــيــافــه ومــكــونــاتــه، الــذيــن كــانــوا يف 
غــايــة الســتــيــاء مــن تــلــك الــوضــعــيــة، وكـــانـــوا يـــدركـــون مــا يــعــنــي أن تستمر 
تــلــك الــوضــعــيــة، كــيــف تــكــون مــآلتــهــا، نــتــائــجــهــا، عــواقــبــهــا الــكــارثــيــة واملــــّرة 

والخطرية، التي ل يمكن أن تطاق.
فــبــدافــع الــشــعــور الــحــي، الــضــمــري الــحــي، اإلحـــســـاس اإلنـــســـاين، الــكــرامــة 
اإلنسانية، النتماء اإليماين، الهوية اإليمانية، العزة اإليمانية، الكرامة 
اإليــمــانــيــة، الــتــي كـــان ل يـــزال لــهــا وجــــود، ووجــــود كــبــري يف قــلــوب وشــعــور 
الــكــثــري مـــن أبـــنـــاء هـــذا الــشــعــب، مـــن أحـــــرار هـــذا الــشــعــب، مـــن رجــــال هــذا 
الشعب، من نساء هــذا الشعب أيــضــاً، كــان هناك استياء كبري، وعدم 
رضـــا، ول قــبــول باستمرارية تلك الوضعية الكارثية الشنيعة الفظيعة 
املخزية، ل يمكن آنذاك القبول بها، وأن تستمر يف واقع هذا الشعب، 
إَلّ ويكون ذلك عاراً أبدياً عى أبناء هذا البلد، وخزياً شنيعاً فظيعاً يتقَلّده 

أبناء هذا البلد لو استمر ذلك.
فآنذاك كان لنا مشاوراتنا لقاءاتنا مع الكثري من أبناء هذا الشعب، من 
العلماء، من النخب، من القبائل، وتوجهنا جميعاً كشعٍب يمني من 
مختلف مكونات هذا البلد، من مختلف أطيافه، ليس فقط عى مستوى 
مــــذهــــب واحــــــــد، أو مــنــطــقــة واحـــــــــدة، أو مـــحـــافـــظـــة واحـــــــــدة، أو مــــثــــًل عــى 
املستوى النخبوي جهة واحدة، األحرار من مختلف املكونات، من مختلف 
املـــذاهـــب، مــن مختلف املــحــافــظــات، تــحــرك الــجــمــيــع وهـــم يــســتــنــدون إىل 
مشاعرهم اإلنسانية، وضمريهم الحي، وانتمائهم اإليماين، وكرامتهم 
اإلنسانية، ومن واقع الشعور باملسؤولية، ومن واقع املعاناة الحقيقية، 
التي كانت معاناة ناتجة عن ذلك العبث، عن ذلك الستهتار، عن ذلك 
الســتــهــداف مــن الــســفــري األمــريــيك وأعـــوانـــه مــن خـــارج الــيــمــن ومـــن داخــل 
اليمن، تحرك الجميع تحركاً ثورياً متميزاً، يف ثورة أقل ما نقوله عنها، 
أقــل ما نقوله عنها: أنها من أعظم الــثــورات املتميزة والراقية، التي كان 

األداء فيها، األداء الثوري فيها له مميزات كثرية:
أوًل: أنه عَرّ عن الشعب كل الشعب، لم يعِرّ عن فئة واحدة من أبناء 
هذا الشعب، ل عى املستوى العرقي والسليل واملناطقي واملذهبي، ول 
عى أي مستوى، عــرَّ عن الشعب كل الشعب، تجاه معاناة ومخاطر 

تستهدف كل أبناء هذا الشعب، يف كل املحافظات، وكل األطياف.
عى مستوى األهداف واملطالب، هي مطالب تعود ملصلحة كل الشعب 
اليمني، وأهداف هي ملصلحة كل الشعب اليمني، عى مستوى املكونات 
ون عــن أبــنــاء هــذا  الــذيــن تــحــركــوا مــن الــنــخــب، مــن الــقــبــائــل، كــذلــك يـــعـــِرّ
الــشــعــب، مــن مختلف املــحــافــظــات، مــن مختلف املــذاهــب، مــن مختلف 

األحزاب، من مختلف املكونات بكل أشكالها.
عــى مــســتــوى أيــضــاً األداء الــراقــي جــــداً، الـــذي اعــتــمــد عــى الــحــكــمــة، عى 
حسن التصرف، عى املسؤولية، عى الرشد، عى التحمل، آنذاك كانت 

الدعامة والركيزة الكرى يف النطلقة الثورية، هي: 
لقبائل الــيــمــن، قبائل اليمن الــحــرة والــعــزيــزة، والتي 
كانت دائماً ما توجه إليها اإلســـاءات، فنسمع الكثري 
مـــــن اإلســـــــــــــاءات إىل املــــجــــتــــمــــع، مـــجـــتـــمـــعـــنـــا يف مـــكـــونـــاتـــه 

  ما قبل ثورة 21 سبتمبر 
هي مرحلة الوصاية 

اخلارجية التي من خاللها 
فرطت القوى السياسية 
باستقالل وحرية شعبنا

  أعداء اليمن عملوا على 
تفكيك اجليش وجتريده 

من وسائل القوة عبر 
مشروع الهيكلة

  انهيار الوضع االقتصادي 
قبل الثورة لم يكن بسبب 

حصار مفروض على البلد، أو 
ألن موارده الطبيعية خارجة 

عن سيطرته 
   لوال الثورة لتوسعت 

القواعد األمريكية 
في اليمن عبر مزاعم 

محاربة القاعدة  

في  كلمة له مبناسبة الذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر .. السيد القائد: 

ثـورتنا مـستمرة
خطاب  26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net    26september.net
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   كل شبر محتل من بلدنا سنحرره

   الكرامة، احلرية، الهوية، 
االستقالل.. أمور ال مساومة فيها

   ثورة 21 سبتمبر جاءت من واقع الضرورة 
واحلاجة اإلنسانية واألخالقية 

   القوى احلاكمة قبل الثورة تواطأت مع قرار 
مجلس األمن لوضع اليمن حتت الفصل السابع 

 اكد قائد الثورة السيد عبدامللك بدر 
الدين الحويث أن ثورة الحادي والعشرين 

من سبتمر هي ثورٌة ضروريٌة، انطلق فيها 
شعبنا، وتحرك فيها من واقع الضرورة، 

والحاجة اإلنسانية واألخلقية.
موضحا أن ما قبل ثورة الحادي 

والعشرين من 4102م  كانت تمثل مرحلة  
الوصاية الخارجية عى شعبنا، التي من 

خللها فَرّطت القوى السياسية آنذاك 
باستقلل وحرية شعبنا وبلدنا .. 
وتطرق قائد الثورة يف كلمته التي 
القاها بمناسبة الذكرى السابعة 

لثورة الـ 12 من سبتمر  اىل عدد من 
املواضيع والقضايا الهامة عى مختلف 

الصعدة.. صحيفة 62 سبتمر تنشر نص 
الكلمة فيما ييل نصها :

  السفير األمريكي كان متحكما بقرار البلد والقوى السياسية كانت تتعامل معه من منطلق تسليمها بالوصاية 

نعيش اليوم أحرارًا 
وهذا أعظم مكسب



   سنواصل تصحيح وضعنا الداخلي من خالل إصالح مؤسسات الدولة  
م���ون ص�����ورًة س��ل��ب��ي��ًة ع��ن��ه، وك������أَنّ ال��ق��ب��ي��ل��ة ع���ن���وان للتخلف،  ال��ق��ب��ل��ي��ة، ي���ق���ِدّ
مت القبائل يف اليمن  والهمجية، والال وعي، والال معرفة، والال علم، فقَدّ
أرقى صورة لثورة- كما قلنا- أقل ما نقوله عنها أنها من أرقى الثورات يف 
أدائها الراقي جداً، ليس فيها شوائب سيئة جداً، ال تصفية حسابات، ال 

إقصاء، ال جرائم بحق الناس، بحق املجتمع، بحق األبرياء.
والخطوات من أول مظاهرة ومسرية كربى، يف مظاهرة اإلنذار، ومسرية 
اإلن������ذار، ال��ت��ي خ��رج��ت آن�����ذاك، م��س��رية اإلن�����ذار خ���رج ف��ي��ه��ا ال��ش��ع��ب وب��زخ��م 
م يف البداية إنذاراً للجهات الرسمية؛  ثوري هائل، بشكل كبري جداً، وقَدّ
ذه يف ظل الوصاية الخارجية، كان هناك  لتكف عن ذلك العبث الذي تنِفّ
تجاهل، العمالء هم ال يعرفون حقيقة هذا الشعب، هم ال يؤمنون به، 
ه���م ي���ن���ظ���رون إل���ي���ه ع���ى أن����ه ش��ع��ب م��س��ك��ن ي��م��ك��ن ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه، يمكن 
تدجينه، يمكن اللعب عليه، وال��خ��داع ل��ه، ول��م ي��ك��ون��وا ي��درك��ون حقيقة 
ال��وض��ع وم���ا ق��د وص���ل إل��ي��ه؛ ألن��ه��م ص���ٌم ب��ك��ٌم ع��م��ٌي، وألن اع��ت��م��اده��م عى 
الخارج، وإيمانهم بالخارج، ورهانهم عى الخارج، وعى األمرييك نفسه، 
جعلهم ينظرون بازدراء تجاه قوة هذا الشعب، فاعلية هذا الشعب، وهو 
شعٌب يعتمد عى الله سبحانه وتعاىل، يعتمد عى الله، ومنذ اللحظة 
األوىل هو انطلق وهو يعتمد عى الله، ويتوكل عى الله سبحانه وتعاىل، 

ويثق بالله سبحانه وتعاىل، وكفى بالله ولياً، وكفى بالله نصريا.
منذ اللحظة األوىل كنا ن���درك مشكلة ال���دور ال��خ��ارج��ي، وأَنّ ال���ذي يواجه 
هذه الثورة الشعبية يف حقيقة األمر هو الخارج قبل أولئك العمالء، وهذا 
الذي حصل، حصل مما يسمى بالدول العشر- وعى رأسهم األمرييك، هو 
هوا إلينا اإلنذارات، وأرسلوا  هوا لنا التحذيرات، ووجَّ األساس فيهم- أن وَجّ
هوا الضغوط، وهددوا، وأرع��دوا، وأبرقوا، وحاولوا  إلينا الرسائل، ووَجّ
أن يخيفونا، وأن يخيفوا شعبنا، أن يوقفونا عن التحرك، لكنهم فشلوا.

مة، يف املخيمات  استمرت بعدها الخطوات الثورية املدروسة، الراقية، املنَظّ
��ل  يف م��ح��ي��ط األم���ان���ة )أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة( يف ص��ن��ع��اء، ث���م يف ص��ن��ع��اء، وت��ح��َمّ
ال��ن��اس م��ا واج��ه��وه آن���ذاك م��ن االس��ت��ف��زازات، م��ن االع���ت���داءات، إىل مرحلة 
معينة باتت ال��ص��ورة فيها واض��ح��ة أَنّ التوجه ه��و الرت��ك��اب أبشع الجرائم 
ب��ح��ق ه���ذا ال��ش��ع��ب، ب��ع��دم��ا ارت��ك��ب��وا امل��ج��زرة األوىل وامل���ج���زرة ال��ث��ان��ي��ة، وب��ات 
األمر واضحاً أَنّ هناك توجه لتقديم غطاء دويل ألي جرائم مهما كانت، 
األم�����ري�����يك ح����اض����ر أن ي���ج���ع���ل األم�������م امل����ت����ح����دة، وم���ج���ل���س األم��������ن، وامل��ج��ت��م��ع 
ال���دويل آن���ذاك ي��ق��دم الغطاء ال��ك��ايف ألي ج��رائ��م بحق ه��ذا الشعب، حينها 
حسمت املعركة، لكن عى نحٍو أذهل العالم، حسم األمر بطريقة راقية 
ج���داً، وت��م السيطرة ع��ى ال��وض��ع يف أم��ان��ة العاصمة بطريقة راق��ي��ة ج��داً، 
ل��م ي��ك��ن ه��ن��اك ن��ه��ب ال ل��ل��ب��ن��وك، ال ل��ل��م��ت��اج��ر، ال ل���أس���واق، ل��م ي��ك��ن هناك 
اع���ت���داءات ع��ى امل��واط��ن��ن، وال ع��ى األب���ري���اء، ال��ن��اس يف م��ن��ازل��ه��م ب��ك��ل أم��ن 
واطمئنان، وخرجوا إىل األس��واق بكل اطمئنان، انتشرت اللجان الثورية 
بطريقة راقية، سيطرت عى األوضاع، طردت أبرز العمالء، الذين كانوا 
يريدون أن يواجهوا عسكرياً، حسمت املعركة معهم بنصٍر عظيٍم من الله، 
مت الثورة  وتأييٍد إلهٍي كبري، وتمت السيطرة عى األوضاع، ومع ذلك قَدّ
الشعبية أيضاً فرصة للكل، يف إطار عنوان مهم جداً آنذاك، عنوان السلم 
اباً،  والشراكة، ويمثل كٌلّ منهما )السلم والشراكة( عنواناً منطقياً، جَذّ
مقنعاً، بمعنى: أَنّ الثورة دعت الجميع إىل تحقيق السلم واالستقرار يف 
هذا البلد، والشراكة بن مكونات هذا الشعب، والتحرك بناًء عى أسس، 
وبناًء عى بعٍض من البنود املهمة، أو مجموع تلك البنود التي تضمنتها 

وثيقة السلم الشراكة.
لكن اتجه أولئك- األمرييك ومن معه من عمالء الداخل، ومن معه من 
الخارج، من السفراء إىل جانبه، وزراؤه األساسيون الحقيقيون- إىل التآمر 
م��ن ج��دي��د، وال��س��ع��ي م��ن ج��دي��د، إىل االل��ت��ف��اف ع��ى ه���ذا اإلن���ج���از الشعبي 

الكبري، إنجاز العملية الرئيسية يف ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب.
وات����ج����ه����وا م�����ن ج����دي����د إىل االل����ت����ف����اف يف م�����راح�����ل م����ت����ع����ددة: م���رح���ل���ة ت��ش��ك��ي��ل 
ال���ح���ك���وم���ة، م���رح���ل���ة ال���ت���وج���ه ن���ح���و ف������رض أش����ي����اء ع���س���ك���ري���ة، أم����ن����ي����ة...إل����خ، 
وك���ان���ت ل��ع��ب��ت��ه��م واض���ح���ة، إاَلّ أن���ه م���ا ك���ان ل��ن��ا ول���م ي��ك��ن أب�����داً م���ن ج��ان��ب��ن��ا أن 
ن��ق��ب��ل ب����أن ي��خ��س��ر ه����ذا ال��ش��ع��ب م���ا ق���د أن���ج���زه، م���ا ق���د ح��ق��ق��ه م���ن اس��ت��ع��ادة 
لكرامته امل��ه��درة، فما كنا لنقبل بتلك االلتفاتات، وعندما أدرك��وا أننا لن 
نقبل أب��داً بالتفافاتهم وحيلهم ومؤامراتهم، اتجهوا لخيار التصادم مع 

هذا الشعب، والعدوان عى هذا البلد.
ه���رب���وا م���ن ص���ن���ع���اء، ب��م��ن ف��ي��ه��م األم���ري���ك���ي���ون، ه����رب امل���اري���ن���ز األم����ري����يك من 
صنعاء؛ ألنه لم يعد ال للسفري األمرييك، وال للمارينز األمرييك، وال ألولئك 
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي���ري���دون أن تبقى ل��ه��م ال��وص��اي��ة وال��س��ي��ط��رة، ل��م ي��ب��ق أمامهم 
املجال مفتوحاً ألالعيبهم، ملؤامراتهم، الستهدافهم لهذا الشعب، أصبح 
ال��وض��ع متغرياً، ول��م يكونوا ليطيقوا وض��ع��اً ج��دي��داً ي��ت��واج��دون فيه تحت 
سقف حرية هذا الشعب، وكرامة هذا الشعب، واستقالل هذا البلد، هم 
قد كانوا أصبحوا ذوي أطماع رهيبة جداً؛ ألنهم تعاملوا مع من يعطيهم 
كل ما يريدونه يف ه��ذا البلد، شخصيات وق��وى سياسية فتحت لهم كل 
يشء، وك��ان��ت ج���اه���زًة ألن تعطيهم ك��ل يشء، وأن تفتح امل��ج��ال أمامهم 
ل��ف��ع��ل ك��ل م��ا ي���ري���دون، ب����دون س��ق��ف م��ع��ن: ال اس��ت��ق��الل، وال ح��ري��ة، وال 
ك���رام���ة... وال أي يشء، ل��ذل��ك ك��ان��ت شهيتهم االس��ت��ع��م��اري��ة، وأط��م��اع��ه��م 
يف نهب م��وارد ه��ذا البلد، ويف السيطرة عى ه��ذا البلد بشكٍل ت��ام، كانت 
ش��ه��ي��ت��ه��م ق���د اف��ت��ت��ح��ت إىل ح����ٍد ال ي���ط���اق أب�������داً، إىل ح����ٍد ف��ظ��ي��ع ج������داً، ك��ان��وا 
��زوا وف��ت��ح��وا َف��َم��ُه��م االس��ت��ع��م��اري إىل منتهاه؛ الب��ت��الع ه��ذا ال��وط��ن،  ق��د ج��َهّ
وال��س��ي��ط��رة ع��ى ه���ذا ال��ب��ل��د، واالس��ت��ع��ب��اد ل��ه��ذا ال��ش��ع��ب؛ ألن ع��م��الءه��م يف 
هذا البلد، كانوا بمستوى حبوب فاتحة للشهية، حبوب فاتحة للشهية 
لأمرييك، فعاًل حبوب فتحت شهيته إىل أنهى حد، وهم يطيعونه يف كل 
يشء، وهم يمتثلون أوامره يف كل ما يريد، ولذلك غادروا البلد، واتجهوا 
إىل ال��ع��دوان عى ه��ذا الشعب؛ ليحولوا دون تحقيق الهدف الرئييس يف 
حرية واستقالل هذا البلد، وما يمكن أن يبنى عى ذلك من واقٍع صحيح.
يمكن يف ظل الحرية واالستقالل أن نبني بلدنا عى أساٍس حضارٍي راٍق، 
أن نبني مؤسسات الدولة عى أساٍس عادل، والله ال يمكن أن يتحقق لنا 
عدٌل يف هذا البلد، وال كرامة، وال حضارة، وال استقرار، وال رخاء، يف ظل 

االحتالل األمرييك، والوصاية الخارجية عى هذا البلد.
األرضية الصحيحة السليمة الصلبة، التي يمكن أن نبني عليها حضارتنا، 
يمكن أن نحقق لشعبنا فيها الخري والعزة والكرامة والرفاه، ويمكن أن 
نصلح وضعنا، أن نبني واقعنا عى أساس نهضٍة صحيحة، نحقق لشعبنا 
فيها االكتفاء ال��ذايت، يستفيد فيها بلدنا وشعبنا من خريات وطنه، هذا 
يحتاج إىل حرية، أول متطلب لتحقيق ذلك، أول شرط للوصول إىل هذا 
ال����ه����دف: ح���ري���ة واس���ت���ق���الل، ال ب�����َدّ م���ن ال���ح���ري���ة واالس����ت����ق����الل، ف��ات��ج��ه��وا إىل 
ال��ح��رب وال���ع���دوان ع��ى ه���ذا ال��ب��ل��د؛ ل��ي��ح��ول��وا دون تحقيق شعبنا لحريته 
واستقالله، وال��وص��ول إىل أهدافه األخ��رى يف بناء دول��ٍة عادلٍة وصالحة، 
ت��ب��ن��ي ح���ض���ارًة ل��ش��ع��ب��ه، وت��ب��ن��ي ن��ه��ض��ًة س��ل��ي��م��ًة ل��ش��ع��ب��ه، وب�����دأوا ب��ع��دوان��ه��م 

عى هذا البلد.
لون أنه ربما من خالل عدوانهم، بطشهم، جربوتهم، جرائمهم،  كانوا يؤِمّ
أن يكسروا إرادة شعبنا، وأن يجعلوه يستسلم مرغماً بالحصار الشديد، 
بالعدوان الشديد، بالجرائم البشعة، بالدمار الشامل، بالحصار الخانق، 
وأع���ل���ن���وا ع���دوان���ه���م ع���ى ب��ل��دن��ا م���ن واش���ن���ط���ن، ل��ي��ع��رِبّ ذل����ك ع���ن ح��ق��ي��ق��ة ه��ذا 

العدوان، وخلفيات هذا العدوان.
قبل هذا العدوان- وأشرنا يف بعض الكلمات- كان هناك تحريض إسرائييل 
معلن وواضح وصريح من املسؤولن اإلسرائيلين عى كل املستويات، ويف 
أعى املستويات، والتحريض اإلسرائييل يصحبه تخطيط، يصحبه تآمر، 
يصحبه سعي عميل بالتنسيق واالش����راك م��ع األم��ري��يك، م��ع الربيطاين، 

ومع أبرز عمالئهم يف املنطقة.
ولذلك كان هذا العدوان عى شعبنا له عالقة بما قبل العدوان، بما قبل 
ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب، بتلك الوضعية السيئة، التي كان 
األم��ري��يك يسعى هو وع��م��الؤه اإلقليميون واملحليون، إىل ال��وص��ول ببلدنا 

إىل االن��ه��ي��ار ال���ت���ام؛ ل��ي��ت��ح��ق��ق م���ن وراء ذل���ك االح���ت���الل ال��ك��ام��ل ل��ه��ذا ال��ب��ل��د، 
والسيطرة ع��ى ه��ذا ال��ش��ع��ب، وت��م��زي��ق ه��ذا ال��ب��ل��د، وال��وص��ول ب��ه إىل أس��وأ 

الحاالت.
شعبنا اليمني مثلما كان تحركه العظيم يف الواحد والعشرين، وما قبل 
الواحد والعشرين من سبتمرب، كان تحركه أيضاً بما فاجأ األع��داء، هم 
ت���ف���اج���ؤوا يف ال����ح����ادي وال���ع���ش���ري���ن م���ن س��ب��ت��م��رب، وت���ف���اج���ؤوا ب��ع��د ال���ع���دوان 
ع���ى ه����ذا ال��ب��ل��د، ت���ف���اج���ؤوا ب��ص��م��ود ش��ع��ب��ن��ا، ب���ص���ربه، ب��ث��ب��ات��ه، ب��ت��ض��ح��ي��ات��ه، 
باستبساله، بتفانيه، بموقفه الفاعل والقوي، بصرب شعبنا، وهو صرٌب يف 
مقام العمل، يف مقام تحمل املسؤولية، يف مقام التحرك الجاد، وهذا هو 
الصرب املطلوب؛ ألنه صرٌب عميل، صرٌب يف إطار النهوض باملسؤولية، ليس 
صرب الخانعن، اليائسن، املستسلمن، العاجزين، األذالء، املستكينن، 
املستعبدين، املقهورين، هو صرب األحرار، صرب الشجعان، صرب األبطال، 
ص����رب ال���ع���ام���ل���ن، ص����رب امل����ج����اه����دي����ن، ص����رب امل����ؤم����ن����ن، ص����رب امل����ض����ح����ن، ص��رب 
امل���ع���ط���ن، ص����رٌب يف م���ي���دان ال���ج���ب���ه���ات، يف م���ي���دان ال��ع��م��ل يف ك���ل امل���ج���االت، 

فكان صرباً مثمراً، وصرباً عظيماً.
ومع ما قد م��َرّ بنا يف كل املراحل املاضية من معاناة، وج��روح كبرية، وما 
ارتكبه تحالف العدوان من أبشع الجرائم، التي تم اإلق��رار بها عاملياً عى 
أن���ه���ا ج���رائ���م م���ن أب���ش���ع ال���ج���رائ���م ب��ح��ق ش��ع��ب��ن��ا ال���ع���زي���ز، ل���م ي��ت��م��ك��ن ت��ح��ال��ف 
العدوان من كسر إرادة شعبنا، وال من أن يوهن عزيمة شعبنا، و أبطالنا 
يف ه����ذا ال��ب��ل��د، مل�����اذا؟ ألن��ن��ا ش��ع��ٌب ي��ع��ت��م��د ع���ى ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل؛ ألن��ن��ا 
شعٌب يستمد هذه الطاقة الهائلة والكبرية من انتمائه اإليماين، وهويته 
اإلي��م��ان��ي��ة، م��ن رص��ي��ده ال��ع��ظ��ي��م األخ���الق���ي وال��ق��ي��م��ي؛ ألن ه���ذه ال���ث���ورة هي 
ث���ورة تحميها امل���ب���ادئ، تحميها األخ����الق، يحميها ال��ض��م��ري ال��ح��ر، يحميها 
االس����ت����ش����ع����ار ال�����ع�����ايل ل���ل���م���س���ؤول���ي���ة، ت���ح���م���ي���ه���ا األخ����������الق ال���ع���ظ���ي���م���ة وال���ن���ب���ي���ل���ة 
والكريمة، ول��ذل��ك ك��ان الثبات والصمود ه��و العنوان الستمرارية شعبنا 
يف ثورته وهو يتصدى لهذا العدوان، بكل ما يف هذا العدوان من جرائم، 
وج���ربوت، وطغيان، وحصار خانق، وظلم كبري، لكن شعبنا منذ بداية 
م��وا أعظم الصور  م أعظم ال���دروس، ورج��ال��ه ق��َدّ ال��ع��دوان وإىل ال��ي��وم، ق��َدّ
الناصعة للبطولة، والتفاين، والوفاء، والثبات، واالستبسال يف مختلف 
ة ع����ن ال����ص����رب، وال���ت���ض���ح���ي���ة،  م ن����س����اؤه أرق�������ى ص�������ورة م�����ع�����رِبّ ال���ج���ب���ه���ات، وق����������َدّ
والبذل، والعطاء، والتحمل، صورة راقية جداً من أبناء هذا البلد بمختلف 

مكوناتهم، الذين وقفوا هذا املوقف العظيم.
وال ي����ع����رِبّ ع����ن ه�����ذا ال���ب���ل���د ال���ع���م���الء م���ن���ه، ال���خ���ون���ة: ال����ذي����ن خ����ان����وا ش��ع��ب��ه��م، 
خ���ان���وا وط���ن���ه���م، خ���ان���وا أم���ت���ه���م، خ���ان���وا ق��ض��ي��ت��ه��م، خ���ان���وا ق��ب��ائ��ل��ه��م، خ��ان��وا 
حتى أسرهم، الذين باعوا أنفسهم، وباعوا مع أنفسهم ما ال يباع، باعوا 
الكرامة، باعوا ال��ش��رف، باعوا الحرية، باعوا االستقالل، باعوا الشعب 
ال��ي��م��ن��ي، ب��اع��وا ال��وط��ن ب��ك��ل��ه، م��ق��اب��ل ث��م��ن ت��اف��ه، رخ��ي��ص، دينء، ووق��ف��وا 
أس��وأ امل��واق��ف؛ ليكونوا األداة، وليكونوا القناع ال��ذي يعتمد عليه العدو 

وهو يفعل ما يفعل بحق هذا الشعب.
شعبنا منذ البداية يف ثورة الحادي والعشرين من يومها األول وإىل اليوم 
وه��و يتصدى للعدوان، ك��ان واضحاً يف أه��داف��ه، يف عناوين ثورته، يف أَنّ 
قضيته قضية عادلة، وأنه عى الحق يف موقفه، لم يكن عدوانياً، لم يكن 
له أي عناوين عدوانية، لم نتنب منذ اليوم األول أي موقف عدايئ ملحيطنا 

العربي واإلسالمي، ال عى مستوى الجوار، وال ما وراء الجوار.
منذ اليوم األول كنا نقول: أَنّ مطلبنا هو حرية شعبنا، واستقالل بلدنا، 
ونحن جاهزون يف هذا البلد ألن يكون لنا عالقات أخوية، عالقات قائمة 
عى االحرام املتبادل، عالقات قائمة عى املصالح املشركة واملتبادلة، لكن 
بما ال تفريط فيه يف استقالل بلدنا، وال كرامة شعبنا، وال حرية شعبنا 

جاهزون لذلك مع كل محيطنا العربي واإلسالمي، وبدءاً منه الجوار.
أيضاً لم يكن هناك من جانبنا ما يهدد- يف هذه الثورة- ما يهدد أي مصالح 
بالقدر املشروع ألي بلد يف شرق األرض وغربها، عى مستوى األوروبين، 
عى مستوى أي مجتمع يف هذا العالم، كان لنا موقف حاسم، وسيظل 
موقفاً حاسماً ومبدئياً من العدو اإلسرائييل، وموقفاً حاسماً، وال يزال، 
وسيبقى دائماً حاسماً ومبدئياً من االستهداف األمرييك ألمتنا، من األطماع 
االستعمارية األمريكية لشعبنا وألمتنا بشكٍل عام، هذه مواقف مبدئية، 

ومواقف صارمة وأساسية ال مساومة فيها.
لكن ما عدا ذلك، كان بلدنا جاهزاً، وثورتنا أيضاً يف أتِمّ الجهوزية لعالقات 
ق���ائ���م���ة ع����ى امل���ص���ال���ح امل����ش����روع����ة، امل���ص���ال���ح امل����ش����روع����ة، ول����ي����س ع����ى أس����اس 
التفريط بهذا البلد، التفريط ب��روات��ه، منح امتيازات تضر بمصلحة هذا 
الشعب، ال يمكن أن نقبل بأن يعطى األجنبي- سواًء أمرييك، أو أوروبي، 
أو رويس، أو صيني... أو أي بلد يف هذا العالم- أن يعطى األولوية يف ثروات 
وط��ن��ن��ا، وأن يبقى شعبنا ب��ائ��س��اً ف��ق��رياً، يقتات ع��ى ال��ف��ت��ات فيما بقي من 
هامش هامش ثرواته، ليقرض من أولئك، أن يأتوا هم لينبهوا ثرواته، 
وي���ق���رض م��ن��ه��م ب���ال���ق���روض ال���رب���وي���ة، أو ي��ت��س��ول م��ن��ه��م ل��ي��ع��ط��وا ل���ه بعض 
ال��ك��رايس وامل��اس��ات ل��ل��م��دراس، أو بعض امل��ش��اري��ع الطفيفة وال��ص��غ��رية، ال 
يمكن أن نقبل ب��ذل��ك، األول���وي���ة ه��ي لشعبنا يف ث���روات���ه، يف م��ص��ال��ح��ه، ما 
عدا ذلك بالقدر املشروع، باملصالح املشركة املشروعة، بما ال تفريط فيه، 
ال يف حرية بلدنا، وال يف استقالل بلدنا، وال يف مصالح شعبنا، األولوية 

هي لشعبنا.
وهذا كان بالنسبة للبعض يمثل مشكلًة معهم، ملاذا؟ ألنه أىت من بلدنا 
أول�����ئ�����ك ال����ع����م����الء وال����خ����ون����ة ل����ي����ق����ول����وا: ]ن����ح����ن س��ن��ع��ط��ي��ك��م ك�����ل يشء، ن��ح��ن 
سنستمر يف إعطائكم كل ثروة هذا البلد، وممن يعملون ملصالح شخصية، 
يكفيه- بعض املسؤولن- يكفيه أن يعطى مبلغاً يف رصيده يف البنك، أو يف 
أي بنك خارجي، وكانوا يعقدون الصفقات، هناك وثائق لدينا، وثائق عى 
وزراء، ووثائق عى مسؤولن، كان البعض منهم يشرى بخمس مائة ألف 
دوالر، البعض كان يشرى- بحسب بعض املواقف االستثنائية- بمالين 
السعودي، عشرة مليون سعودي، عشرين مليون سعودي، ويتم شراؤه 
ليوافق عى صفقة سياسية، أو اقتصادية، مجحفة بحق هذا الشعب، 
يتضرر منها بلدنا، ولذلك ك��ان شعبنا يعاين، تقدم مصالحه لأجانب، 

وهو يعيش الفقر والبؤس والحرمان.
ول��ذل��ك مشكلة البعض م��ن ال��ج��ه��ات ال��دول��ي��ة معنا اآلن، منذ ب��داي��ة هذه 
الثورة الشعبية وإىل اليوم، ومشكلة بعض دول الجوار معنا وإىل اليوم، 
ليست ألننا طرف يف هذا البلد عدوانين.. عدوانيون يمكن أن نمثل خطراً 
كبرياً عى أمن محيطنا العربي واإلسالمي، وعى املجتمع من حولنا، أو 
عى ال��دول األخ��رى من حولنا، ال، ليس عى ه��ذا األس��اس، نحن نعادي 
إس�����رائ�����ي�����ل، ن���ح���ن ن���ت���ص���دى ل��ل��ه��ي��م��ن��ة األم����ري����ك����ي����ة، ول������ن ن���ق���ب���ل ب���االس���ت���ه���داف 

األمرييك لشعبنا، وال ألمتنا.
لكن أن تقول: أنا أريد وطني حراً مستقاًل، وأن يكون شعبه أوىل بمصالحه، 
وأن ت���ك���ون ع���الق���ت���ه م����ع م��ح��ي��ط��ه ال���ع���رب���ي واإلس�����الم�����ي وال���������دويل ق���ائ���م���ًة ع��ى 
أساس االحرام لسيادته واستقالله، هذا هو بالنسبة لأمرييك، بالنسبة 
ل���ل���ربي���ط���اين، ب��ال��ن��س��ب��ة ألدوات�����ه�����م، ه����و ذن������ٌب ال ي��غ��ت��ف��ر، ه�����ذا ي��م��ث��ل م��ع��ه��م- 
وب���ال���ذات ع��ن��دم��ا ي��ق��ول��ه ال��ص��ادق��ون، م��ن ه��م ع��ى ذل���ك ق���واًل وف��ع��اًل- يمثل 
مشكلًة كبريًة معك، وهذا بالنسبة لهم غري مقبول طاملا وهناك من يرحب 
بهم، ويستعد أن يعطيهم كل يشء، بالتأكيد خيارهم املفضل هو أولئك 
ال��ذي��ن ي��ق��ول��ون: ليمت ال��ش��ع��ب ول��ي��ن��ت��ه، وخ����ذوا ك��ل يشء، وأن��ت��م األوىل، 
وس��ي��اس��ات��ك��م ت��ن��ف��ذ، وأوام����رك����م ت��ط��اع م��ه��م��ا ك���ان���ت، ذل���ك خ��ي��اره��م املفضل 

بالنسبة لهم.
فعداؤهم ومشكلتهم مع هذه الثورة الشعبية يف اليمن، مع مؤسساتها 
القائمة اليوم، والتي ال زالت تراعي الشراكة مع املكونات الرئيسية يف هذا 
البلد، وم��ع أطياف ه��ذا الشعب، مشكلتهم الرئيسية معها- وال��ل��ه- هي 
هذه املشكلة، هي هذه املشكلة: أن هذه الثورة تتمسك بكل صدق بمبادئها 
وقيمها، تتمسك بالعنوان الرئييس يف الحرية واالستقالل، والحفاظ عى 
مصالح هذا الشعب يف األولوية، إضافًة إىل تمسكها املبديئ باملوقف العام 
فيما يتعلق بالعدو اإلسرائييل، فيما يتعلق بقضايا األمة بشكٍل عام، فيما 

يتعلق بالقضية الفلسطينية يف املقدمة، هذا يمثل مشكلة كافية معنا، 
نحن نعي ذلك جيداً، نحن ندرك ذلك.

ليست امل��س��أل��ة أن��ه��ا تنقصنا التكتيكات ال��س��ي��اس��ي��ة، ال��ت��زل��ف ال��س��ي��ايس، أو 
أساليب سياسية معينة، املراوغة السياسية، هناك أمور ال تقبل املساومة، 
ال تقبل املراوغة، ال تقبل أن تدخل يف حساب صفقات، والتفافات، وزايد 

وناقص:
مسألة الكرامة.

الحرية.
الهوية اإليمانية.

االستقالل.
مصلحة هذا الشعب يف املقدمة، يف األولوية.

ه����ذه أم�����ور ال ت��ق��ب��ل، ال م���س���اوم���ات، وال أس���ال���ي���ب س��ي��اس��ي��ة، وال زاي������د، وال 
ناقص، ولذلك هي أمور مبدئية، وهذه الثورة صادقة، ورجالها األوفياء، 
ومجتمعها الويف، صادقون، ال يمكن أن يرجعوا من وسط الطريق، وال 
يمكن أن يتنكروا مل��ب��ادئ��ه��م، لقيمهم، ألخ��الق��ه��م، ه��ل يمكن ل��إن��س��ان أن 
يتنكر حتى لضمريه الحر، لقيمه الراسخة، ملبادئه الثابتة، ملشاعره العزيزة 
وال���ن���ب���ي���ل���ة؟ ال ي��س��ت��ط��ي��ع ذل������ك، ال ن��س��ت��ط��ي��ع، ح��ري��ت��ن��ا إح����س����اس، ح���ت���ى ع��ى 
جلودنا، حتى يف جوارحنا، يف ذهننا ووجداننا، يف مشاعرنا وإحساسنا، 
ال نستطيع أب��داً أن نفرط فيه أب��داً، البعض استطاعوا ذل��ك، استطاعوا، 
ل��ك��ن��ه��م ك���ان���وا ق���د وص���ل���وا إىل م��س��ت��وى ش��ن��ي��ع ج�����داً م���ن ال���ت���دين واالن���ح���ط���اط 

اإلنساين واألخالقي واإليماين، حتى استساغوا ذلك.
وعى ُكٍلّ فمشكلتنا مع اآلخرين تعود إىل أطماعهم الرهيبة، وثورتنا أثبتت 
مصداقيتها، يف عناوينها الرئيسية، وأيضاً يف مواقفها يف قضايا األمة، ثورة 
تقف بكل صدق مع كل األحرار واملظلومن يف كل العالم، بدءاً من األحرار 
واملظلومن من أبناء أمتنا، يف مختلف شعوبها ومناطقها، ويف املقدمة 
القضية الفلسطينية، وامل��وق��ف امل��ب��ديئ وال��راس��خ تجاه ه��ذه القضية، ويف 

املوقف الحاسم من العدو اإلسرائييل.
أما عندما نأيت إىل قياس املنجزات، واملكاسب التي تحققت لهذه الثورة، 
وال��ت��ي ق��د يستخف ب��ه��ا ال��ب��ع��ض، أو يتجاهلها ال��ب��ع��ض، م��م��ن معايريهم 

مزدوجة، ومقاييسهم مختلة:
أول م��ن��ج��ز، وأك����رب م��ن��ج��ز، وأه����م م��ن��ج��ز: أن��ه��ا أوق���ف���ت ذل���ك امل��س��ت��وى ال���ذي 
ك����ان ق��ائ��م��اً م���ن ال��ع��ب��ث واالس���ت���ه���ت���ار، وال�����ذي ك����ان ي��ت��ج��ه ب��ال��ب��ل��د إىل االن��ه��ي��ار 
التام، وضعت حداً لتلك اللعبة السخيفة، التي كانت تنفذ تحت عنوان 
ال��وص��اي��ة، ي��ع��ن��ي: ل��و اس��ت��م��ر ال��وض��ع ع��ى م��ا ك���ان ع��ل��ي��ه- ك��م��ا قلنا يف ب��داي��ة 
الحديث- لكان بلدنا قد احتل بالكامل، وسيطر عليه األع���داء بالكامل، 
وم���زق���وه، وق��ط��ع��وا أوص���ال���ه، وأص���ب���ح دوي�����الت م��ت��ن��اح��رة، م���وزع���ة ه��داي��ا، 
إقليم ي��وزع للربيطاين، وإقليم لإسرائييل، وإقليم ل��أم��ري��يك، وهكذا، 
ويبقى أب��ن��اؤه يف حالة م��ن ال��ب��ؤس وال��ح��رم��ان، ويخسرون حتى وعيهم، 
وضمريهم، وكرامتهم، ودينهم، ودنياهم...إلخ. فهو وضع حداً لذلك، 
واس��ت��ع��اد ل��ش��ع��ب��ن��ا ال��ك��رام��ة امل���ه���درة، ه���ل ال��ك��رام��ة أم���ر ق��ل��ي��ل؟ ه���ل ه���و أم���ٌر 
ال ي��ح��س��ب ح��س��اب��ه؟ اس��ت��ع��اد ال��ك��رام��ة للشعب ال��ي��م��ن��ي، وب��ق��ي شعبنا يف 
مناطقه ال��ح��رة- وم��ع��ه ك��ل األح���رار حتى م��ن املناطق املحتلة واملحافظات 
املحتلة- بقي يعيش الحرية ف��ع��اًل واق��ع��اً، واق��ع��اً قائماً وح��ال��ًة حقيقية، 
نحن اليوم شعٌب ح��ر، هل يستطيع األمرييك أن يفرض علينا شيئاً، أو 
الربيطاين، أو اإلسرائييل، أو عمالؤهم، نحن نقول لهم ال، بكل عزة، بكل 
قوة، ونستطيع أن نتصدى لسياساتهم، ونتحرك يف التصدي ملؤامراتهم 
بكل ع��ن��ف��وان، كشعب ع��زي��ز وح���ر، يستند إىل تلك امل��ق��وم��ات العظيمة، 
األخالقية واملبدئية، ويعتمد ع��ى الله "سبحانه وت��ع��اىل"، ويتوكل عى 

الله "سبحانه وتعاىل".
ن��ع��ي��ش ال���ي���وم أح��������راراً، ه����ذا أك����رب وأع���ظ���م م��ك��س��ب، ون��س��ع��ى ألن يستعيد 
ك��ل شعبنا ه���ذه ال��ح��ري��ة، ول��ي��س ف��ق��ط يف ه���ذه امل��ن��اط��ق وامل��ح��اف��ظ��ات التي 
لم يتمكن األعداء من احتاللها، نسعى ألن يكون االستقالل حالًة قائمًة 
مستمرًة ثابتًة مستقرة لكل بلدنا، ثم أن نبني بناًء عى ذلك عى صرٍح 
عظيم، صرٍح فوالذي، صرٍح مبنٍي عى أسٍس راسخٍة بجذورها يف أعماق 
األرض، نبني عى ذلك الحضارة، نبني عى ذلك النهضة، نبني عى ذلك 
واق��ع��اً صحيحاً، مؤسسات دول��ة قائمة ومستندة عى أس��اٍس صحيح، 
تجعل مصالح شعبها يف املقدمة قبل كل يشء، قبل االعتبارات واملكاسب 
الشخصية والفئوية والحزبية واملناطقية الضيقة، تؤمن بكل شعبها، 
تؤمن بكرامة أبناء هذا الشعب بكلهم، ليس عندها حساسيات ومواقف 
محسوبة بحسابات ضيقة، ال ف��ئ��وي��ة، وال عنصرية، وال مناطقية، وال 
غ���ري ذل�����ك، ه����ذا م��ك��ت��س��ب ك��ب��ري ج������داً، وم��ك��ت��س��ب ن��ح��اف��ظ ع��ل��ي��ه، ون��س��ع��ى 

الستكماله، ونعمل عى أساس ذلك.
ث��م ال��ت��ص��دي أي��ض��اً ل��ه��ذه امل��خ��اط��ر ال��ك��ب��رية، ال��ت��ي ه��ي ح��ال��ة ق��ائ��م��ة، ل��و أت��ت 
ووض����ع����ن����ا ك���م���ا ك������ان يف ال����س����اب����ق، ل���س���ح���ق ه������ذا ال����ش����ع����ب، ول����ع����ان����ا األم����ري����ن 
واألمرين واألمرين، بدون أن يكون يف موقف الدفع عن نفسه، والتصدي 
ل���ل���م���خ���اط���ر ال����ت����ي ت���س���ت���ه���دف���ه، ب�����ل يف واق��������ع االس�����ت�����س�����الم، وح�����ال�����ة ال����رض����وخ 
واإلذعان، والنتائج كانت ستكون كارثية ورهيبة جداً، يقتل مئات اآلالف 
من دون أن يكون الناس يف موقف، ومن دون أن يحققوا نتيجة، بؤس 
وحرمان من دون أن يكون يف إطار موقف عاقبته حسنة، عاقبته مثمرة، 

عاقبته مهمة.
م����ن أه�����م م����ا ي���ج���ب أن ي��ل��ح��ظ يف ق���ي���اس اإلن�����ج�����از، ط���ب���ع���اً ت����م ال���ح���ف���اظ ع��ى 
مؤسسات الدولة من االنهيار، مع أن اإلرث والركة كانت تركة كارثية، 
مؤملة جداً، يعني: لم يكن هناك مؤسسات دولة بما تعنيه الكلمة، بنية 
تحتية بما تعنية الكلمة، أسس اقتصادية ووضع اقتصادي مرسخ ومبني 
عى أس��س صحيحة، يستطيع الصمود يف مواجهة التحديات، الحالة 
ح��ال��ة م��زري��ة يف ك��ل يشء، ح��ال��ة ك��ارث��ي��ة يف ك��ل يشء، امل����وروث ال���ذي بقي 
لهذه املرحلة موروث ميلء باملشاكل، باألزمات، بالعقد، باإلشكاالت، 
بالخلل، ولذلك أمامنا الكثري من العمل، أمامنا الكثري من العمل حتى 

نصلح هذا الواقع، إضافة إىل مواجهة هذا التحدي.
ولذلك الحظوا أيها اإلخوة واألخوات، من يريد أن يقِيّم الحالة الراهنة، 
ومستوى اإلنجاز واملكتسبات الحقيقية لهذه الثورة، فليقِيّم من خالل 
ال��واق��ع القائم، نحن يف ح��رب ش��دي��د، وح��ص��ار ش��دي��د، ونسبة كبرية من 
بلدنا تحت االحتالل، وكل نفط هذا البلد، وكل موارده الحيوية، تحت 
االحتالل، ومسيطٌر عليها من األعداء وعمالئهم، الغاز، النفط، املنشآت 
النفطية، حصار شديد وقيود شديدة عى ما يدخل إىل البلد وما يخرج، 
وب��ش��ك��ٍل ص��ع��ب ج�����داً، ه����ذا أم����ٌر ي��ع��ي��ه ال���ن���اس، وي��ت��ف��ه��م��ه ال��ك��ث��ري م���ن أب��ن��اء 
شعبنا، وأم���ام واق���ع أي��ض��اً ك��ان واق��ع��اً م��زري��اً، واق���ع ال��دول��ة، سياساتها، 
ه��ي��ك��ل��ه��ا، ت���رت���ي���ب���ات���ه���ا، ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ع����ى م����ا ه����ي ع���ل���ي���ه، م����ن ي�����أيت ل��ي��ق��ي��م 
فليحسب ح��س��اب ك��ل ه���ذا ألن ال��ب��ع��ض- ل��أس��ف- م��ن ب��ع��ض املعقدين، 
أو بعض العمالء، يأيت ليقِيّم، وكأننا لسنا يف حالة ح��رب، وكأننا لسنا 
يف حالة حصار، وكأن كل يشٍء كان متوفراً لهذا البلد، وكأن كل املوارد 
وال��روات املوجودة لهذا البلد كأنها تحت سيطرة سلطة صنعاء، وكأن 
ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة ك����ان����ت ق�����د ش���م���ل���ت ك�����ل ه������ذا ال����ب����ل����د، وك�������أن ك�����ل يشٍء ك���ان 
ع��ى أح��س��ن ح���ال، ث��م ي���أيت ل��ي��وج��ه االت��ه��ام��ات ب����: ]أن��ك��م، وأن��ك��م، وأن��ك��م، 
وفشلتم، ول��م تفعلوا، ول��م تقدموا[، بعض األش��ي��اء املطلوبة يمكن أن 
تطلب لو كانت األمور عى غري ما هي عليه، لولم يكن هذا الحصار، لولم 
يكن ه��ذا ال��ع��دوان بهذا املستوى الشامل، بلدنا ع��اش يف م��راح��ل معينة 
أزمات صعبة جداً جداً، قد تكون أقىس مما عليه الوضع الراهن، يف ظل 

ظروف ليس هناك ما يربر أن تكون إىل ذلك املستوى.
أنا ال زلت يف مرحلة الشباب والحمد لله، أتذكر أيام طفولتي، أيام غزو 
ص����دام ح��س��ن ل��ل��ك��وي��ت، آن�����ذاك ع����اش ب��ل��دن��ا ال��ي��م��ن ظ���روف���اً ص��ع��ب��ًة ج����داً، 
وأزمًة اقتصاديًة شديدة، وال زلت أتذكر وأنا يف طفولتي كنت أذهب مع 
رف��اق��ي م��ن األط��ف��ال لنشاهد م��ا يصل م��ن التموين، يصل القمح، يصل 
القمح بنسب محددة، توزع عى املناطق بنسب محددة، وكنت أشاهدهم 
ي��ف��ت��ح��ون أك����ي����اس ال���ق���م���ح، ث����م ي���ق���وم���ون ل���ي���ق���دم���وا م��ن��ه��ا ع����ى ب���ع���ض األس����ر 
بحسب أعداد األسر، البعض يلحقهم ربع كيس، البعض نصف كيس، 
البعض... من حصص التموين، يسمى آنذاك بالتموين، وليس مجاناً، 
ه���و ب���م���ال، وم����ع ذل����ك وه����و ب���م���ال ي��ص��ل ل���ي���وزع ك��ح��ص��ص ت��م��وي��ن��ي��ة، ت���وزع 
عى املناطق، مع ما كان يحصل آنذاك من نقص واحتجاج، واعراض، 
ومشاكل يف التوزيع، ومستويات الحصص للمناطق، فيقومون ليكيلوا 
ب��امل��ك��ي��ال وك��أن��ن��ا يف س��ن��ن زم���ن ن��ب��ي ال��ل��ه ي��وس��ف "ع��ل��ي��ه ال���س���الم"، يف ذل��ك 
ال���ع���ص���ر ال�������ذي وق����ع����ت ف���ي���ه م���ج���اع���ة وج�������دب ش����دي����د رب����م����ا يف ك����ل امل��ن��ط��ق��ة، 
والحرب ليست يف اليمن، الحرب يف الكويت، يف الكويت، ونحن نعيش 
ت��ل��ك األزم�����ة ال��خ��ان��ق��ة، ال��ت��ي ي��ص��ل ف��ي��ه��ا ال��ق��م��ح ب��ح��ص��ص ت��م��وي��ن��ي��ة، وي��ب��اع 
ويوزع ويكال كياًل، ونحن لسنا يف حرب، وليس علينا حصار- آنذاك- عى 
اليمن، لم يكن هناك حظر عى اليمن، ولم يكن هناك حرب شاملة عى 

اليمن وال يشء.
اليوم نواجه تحالفاً فيه أقىس الدول، وأكر الدول إمكانات عى املستوى 
الدويل واإلقليمي، وبخذالن يف محيطنا العربي، وهذا يشء طبيعي هم 
خ����ذل����وا ف��ل��س��ط��ن، ك���ي���ف ال ي���خ���ذل���ون ال���ي���م���ن، ب��اس��ت��ث��ن��اء امل����واق����ف امل��ش��رف��ة 

والحرة والنبيلة لعدٍد محدود:
الجمهورية اإلسالمية يف إيران، موقفها املعلن موقف مشرف جداً.

ح��زب الله يف لبنان، موقف عظيم، وأخ���وي، وإن��س��اين، وعظيم بكل ما 
تعنيه الكلمة.
أحرار سوريا.

أحرار العراق.
إخوتنا يف البحرين.

وم��ظ��ل��وم��ون ك��م��ث��ل��ن��ا يف ن��ف��س ال���وق���ت، م���واق���ف م���ن امل��ظ��ل��وم��ن ك��م��ا نحن 
مظلومون.

لكن الحالة السائدة يف ظل الوضع ال��راه��ن، من ي��أيت ليقيم، فليحسب 
حساب آثار املايض، اإلرث هذا املثقل من جروح املايض، ومشاكل املايض، 
وأزم�������ات امل������ايض، وخ���ل���ل امل������ايض، ول��ي��ق��ي��م م���ن ال����واق����ع ال����راه����ن يف م��س��ت��وى 

الحرب والحصار واالحتالل، والظروف الراهنة.
ه���ن���اك م����ن ي�����أيت وي����ك����ون ل����ه م���الح���ظ���ات ك���ن���اص���ح ص�������ادق، ون���ق���د ب����ن����اء، ه���ذا 
مرحٌب به دائماً، مثل هذا النوع هو يدرك اإليجابيات، يحسب حساب 
اإليجابيات، وموقفه م��ن السلبيات وج��وان��ب القصور وج��وان��ب الخطأ، 
م��وق��ف ن��اب��ع م��ن ال��ش��ع��ور ب��امل��س��ؤول��ي��ة، وي���أيت ب��ن��ص��ٍح ص����ادق، ون��ق��ٍد ب��ن��اء، 
واهتمام كبري بأمر هذا الشعب، مثل هذا النوع من الناس، نضعهم عى 
رؤوسنا ويف حدقات أعيننا، ونتفاعل مع كل ما يقدمونه مما هو منطقي 

وصحيح أوممكن ومتاح.
لكن البعض هم يف إطار تعاونهم مع العدوان، يتجاهلون كل اإليجابيات، 
بل يقدمونها كسلبيات، ويحسبون البعض من السلبيات ليكربوها جداً، 
لتطغى عى كل يشء، ولينىس معها حتى العدوان وجرائمه وكل يشء، 

وأيضاً يفرون املزيد واملزيد.
والبعض ق��د ال يكون يف ص��ف ال��ع��دوان بشكل مباشر وبتنسيق مباشر، 
ول���ك���ن ي��ح��م��ل ع����ق����داً م���ع���ي���ن���ة، ال���ب���ع���ض ع���ن���ده م��ش��ك��ل��ة ش���خ���ص���ي���ة، أو ع��ق��د 
معينة، ومشاكل معينة، وعادة البعض إذا كان له مشكلة عى مستوى 
واق����ع����ه ال���ش���خ���ي، أو ع����ى م���س���ت���وى أم��������وره ه�����و، وم���وق���ف���ه ه�����و، ق��ن��اع��ات��ه 
ه��و، يجعله ذل��ك يكفر بكل يشء، ويتخذ م��وق��ف��اً سلبياً م��ن ك��ل يشء، 
ه��ذه طبيعة البعض، وتنموا فيه األح��ق��اد وال��ض��غ��ائ��ن، فتكون كتاباته، 
أو م��واق��ف��ه، أو ت��ع��ب��ريات��ه، أو أس��ل��وب��ه يف ال��ح��دي��ث، إن��م��ا ه���و ي��ت��ق��ي��أ م���ا فيه 
من أحقاد وضغائن بروائحها الكريهة والنتنة وال��ق��ذرة، التي ت��يسء إىل 
هذا الشعب وإىل أحراره، ولذلك ال قيمة ملثل هذا النوع، وال ملا يقدمون 
عندنا؛ ألنهم يقدمونه بحقد، بكراهية، بعداء، بدوافع سلبية، ألنهم 
إنما يتقيؤون أضغانهم- كما قلنا- بروائحها النتنة والكريهة والقذرة، ال 
يمكن أن يتقبلها إن��س��ان، وال أن يستسيغها إال م��ن ه��و ي��ع��اين م��ن نفس 

املرض والوباء.
ال��واق��ع ال��داخ��يل يتطلب دائ��م��اً التناصح، التعاون من الجميع، التعاون 
من الجميع، الستكمال تحقيق األهداف العظيمة لهذه الثورة املباركة، 
لتصحيح وض���ع م��ؤس��س��ات ال���دول���ة، ه��ن��اك ع��م��ل ق���ائ���م، لتصحيح وض��ع 
م���ؤس���س���ات ال�����دول�����ة ه���ن���اك ج���ه���ود ت����ب����ذل، ول���ك���ن امل�����وض�����وع ف���ي���ه ال���ك���ث���ري م��ن 
ال�����ت�����ع�����ق�����ي�����دات، ف�����ي�����ه ال�����ك�����ث�����ري م�������ن اإلش����������ك����������االت، ال��������ظ��������روف م�������ن ج������ان������ب ال����ت����ي 
يعيشها بلدنا يف إطار االحتالل، والحرب، والقصف، والحصار الخانق، 
واالستهداف االقتصادي، واالستهداف لكل يشء، هناك صعوبات، نحن 
ال نكلف أنفسنا أن نربر ألي إنسان فاسد، أو فاشل، أو يسء، ومثل هذا 
ال��ن��وع م��وج��ودي��ن، ه��م م��وج��ودون، ولكن هناك جهود ل��إص��الح، جهود 
لتطهري مؤسسات الدولة، لتصحيح الوضع يف مؤسسات الدولة، وهناك 

نجاحات ملموسة.
ع��ن��دم��ا ن���أيت إىل ال��ج��ان��ب األم���ن���ي، ق��د ي���أيت ال��ب��ع��ض ل��ي��ق��دم م��الح��ظ��ات عى 
الجانب األمني، وهناك جهود دائمة إلصالح وضع الجانب األمني، لكن 
أل��ي��س ه��ن��اك إن���ج���ازات ك��ب��رية، أل��ي��س ه��ن��اك اس��ت��ق��راراً أم��ن��ي��اً م��م��ي��زاً، أليس 
ه��ن��اك ف����ارق م��ا ب��ن ال��وض��ع يف امل��ن��اط��ق امل��ح��ت��ل��ة، وال���وض���ع يف ه���ذه امل��ن��اط��ق 
عى املستوى األمني واالقتصادي، وعى كافة املستويات بمثل الفارق ما 

بن السماء واألرض، هذه حالة واضحة، حالة قائمة.
ولذلك الوضع الداخيل هناك فيه شغل، هناك فيه عمل، لكن الركة، 
األع���ب���اء، ال���ظ���روف، ال��ت��ع��ق��ي��دات ك��ث��رية، ول��ك��ن ال��ع��م��ل مستمر، وال��ت��وج��ه 
ق���ائ���م، وال��ن��ي��ة ح��اص��ل��ة وص����ادق����ة، وال���ت���وج���ه ج����اد، ك���ل ه����ذا م���وج���ود، وإن 
ش��اء الله يتحسن ال��وض��ع أك��ر ف��أك��ر، نحن شهدنا يف كثرٍي م��ن امل��س��ارات 
ان���ت���ص���ارات: ان��ت��ص��ارات اق��ت��ص��ادي��ة، م��ع ال��وض��ع ال����يسء ج����داً وامل���ع���اين، وال 
يزال هناك قصور بالفعل، انتصارات عى املستوى العسكري، وستتزايد 

االنتصارات بإذن الله "سبحانه وتعاىل" يف كل املجاالت.
النتائج لصرب شعبنا، لتضحياته، وهو يعتمد عى الله أواًل، وينطلق من 
واق���ع ال��وع��ي وال��ش��ع��ور ب��امل��س��ؤول��ي��ة ث��ان��ي��اً، وي��ح��م��ل ال��ب��ص��رية ال��ك��اف��ي��ة تجاه 
واقعه وأهدافه، وحاضره ومستقبله، ثمرة الصرب، ثمرة التضحية هي 
����ِر  ث��م��رة ط��ي��ب��ة، ث��م��رة وع����د ب��ه��ا ال��ل��ه "س��ب��ح��ان��ه وت����ع����اىل"، ق����ال ع��ن��ه��ا: }َوَب����ِشّ
اِبِريَن{، الصابرين يف مقام  ِر الَصّ اِبِريَن{]البقرة: من اآلية551[، }َوَبِشّ الَصّ
العمل، يف مقام التضحية، يف مقام تحمل املسؤولية، بالرغم م��ن كل 
املعاناة من الداخل والخارج، الثمرة هي طيبة، النتيجة هي مباركة، صرب 
األمهات الثكاىل، والنساء األرامل، واألطفال األيتام، والرجال األبطال يف 
كل ميادين وجبهات القتال، وصرب العاملن بصدق وإخالص وتضحية 
اِبِريَن{ اِبِريَن{، }َوالَلُّه ُيِحُبّ الَصّ وعناء، لن يضيع أبداً، }إَِنّ الَلَّه َمَع الَصّ

اِبِريَن{]البقرة: من اآلية551[، هذه  ِر الَصّ ]آل عمران: من اآلية641[، }َوَبِشّ
وعود الله "سبحانه وتعاىل" الذي ال يخلف وعده، ونحن نرى البشارات 
تتجسد يف ال��واق��ع، ن��رى ان��ت��ص��ارات- كما قلنا- يف ك��ل امل��ج��االت، واملقارنة 

كافية يف أن يتبن لإنسان أن هناك نتائج تتحقق يف الواقع.
اليشء األسايس بالنسبة لنا هو وعي شعبنا، إيمان شعبنا، وفاء شعبنا، 
ثبات شعبنا، صمود شعبنا، ال قيمة للخونة، وال للمأزومن اليائسن 
املحبطن املفلسن، الذين فضحهم موقفهم من العدوان، ألنه موقف 
إم��ا ضعيف، أو متواطئ، أو متجاهل لكل ه��ذا ال��واق��ع، نحن نطمنئ أن 
أي إن��س��ان مهما ك���ان، ب��أي ص��ف��ة، ب��أي اس���م، ب��أي ع��ن��وان، إذا ل��م يكن له 
موقٌف صريٌح واضٌح ضد العدوان، وإسهاٌم حقيقٌي فعيٌل ضد العدوان، 
فهو عندما يتحرك بأي عنوان: ضد ظلم، أو ضد فساد، أو إلصالح واقع، 
أو ألي ع��ن��وان، مهما ك��ان ال��ع��ن��وان ال���ذي يتحرك ب��ه جمياًل، وه��و يسكت 
عن العدوان، وليس له موقف من العدوان، فإنه ليس من الصادقن، 
ه����و ك�������اذب، ل����و ك�����ان ل����ه ض���م���ري، ل����و ك�����ان ف���ي���ه إي����م����ان، ل����و ك�����ان ل����ه دي������ن، ل��و 
كان له ذمة، لو كان له شرف، لو كان فيه كرامة، لو كان فيه غريه، لو 
ك���ان ف��ي��ه ح��م��ي��ة، ل��و ك���ان ل��ه وط��ن��ي��ة، ل��و ك���ان ف��ي��ه إي��م��ان؛ ل��ك��ان ل��ه موقف 
ضد ه��ذا ال��ع��دوان بحجمه الرهيب، ع��دوان رهيب، حجم ه��ذا العدوان 
بجرائمه البشعة واملراكمة وأعدادها الكبرية، وحصاره الخانق، وظلمه 
الكبري جداً لشعبنا، أكرب الظلم، أكرب الفساد، أكرب الطغيان، أشمله، 
أف���ظ���ع���ه، أش���ن���ع���ه، أس���������وأه، أق�����س�����اه، ي��ح��ص��ل م����ن ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان ع��ى 
شعبنا، فمن ليس له موقف من كل ذلك، إنما يأيت ليعمل عى خلخلة 
الصف الداخيل، أو للتشويش أمام إدراك هذا الواقع الكبري، أو للتثبيط 
للناس عن األول��وي��ات الكربى، س��واًء يف مواقع التواصل االجتماعي، أو 
يف املجالس )مقايل ال��ق��ات، أو غ��ريه��ا(، فليدرك الجميع أن��ه ك��ذاب، أنه 
ج��ب��ان، أن���ه ال قيمة مل��ا ي��ق��دم��ه، ال معنى مل��ا ي��ق��ول��ه، أن���ه إن��س��ان ينطلق من 

منطلقات ال إنسانية، وال أخالقية، وال إيمانية، وال وطنية.
لو كان يمتلك أي يشٍء من ه��ذه، ولو بمقدار قليل، ولو بمقدار ملعقة 
عالج، ملعقة عالج، لكان موقفه أواًل، وأولوياته أواًل ضد هذا العدوان، 
بحجم ه��ذا ال��ع��دوان، بحجم جرائمه، بحجم ح��ص��اره وظلمه، ث��م تأيت 
بقية األمور، بقية االنتقادات، بقية املالحظات، بقية املواقف يف مستوى 

كل يشء، يف مستواه، ومع هذا املوقف.
أم���ا م��ن دون ه���ذا امل���وق���ف، ت���أيت وال م��وق��ف ل��ك ت��ج��اه ال���ع���دوان، ث��م تقدم 
ن���ف���س���ك ال���غ���ي���ور ع����ى ه������ذا ال���ش���ع���ب، أو ال����ن����اص����ح، أو ص����اح����ب امل���الح���ظ���ات 
واالنتقادات، وأنك لك موقف ضد الفساد، أو ضد الظلم، فأنت تزايد، أو 
أنت تشوش عى ذهنيات اآلخرين، أو أنت تعمل لصالح تحالف العدوان، 
أو أنت تقدم نفسك يف مزاد املساومات، تغازل، تغازل قوى العدوان، 

إذا كانوا سيشروك.
والبعض من هذا النوع ليس لهم أي إسهام حقيقي لخدمة هذا الشعب، 
ال يف م��رح��ل��ة ال��ت��ص��ع��ي��د ال����ث����وري، وال يف م��رح��ل��ة ال����ح����ادي وال���ع���ش���ري���ن من 
سبتمرب، وال قبلها، وال ب��ع��ده��ا، ل��و ي��ق��اس ك��ل ج��ه��ده��م، ك��ل عطائهم، 
وأك���ره���م ب��خ��الء ج�����داً، وك���ل م��واق��ف��ه��م ال��ت��ي ق���د ت��ك��ون إي��ج��اب��ي��ة، بموقف 
طفل م��ن أط��ف��ال ه��ذا ال��ش��ع��ب، ممن يساهمون بشكٍل حقيقي لخدمة 
ه��ذا البلد، وه��م يف ه��ذا التوجه الصادق الثوري ضد ال��ع��دوان، لتحقيق 
االستقالل والحرية والكرامة لهذا الشعب، ملا ك��ان شيئاً، ملا ك��ان شيئاً، 
مستوى ما عليه الكثري من أطفال شعبنا، يف نقائهم، يف حماسهم، يف 
رجولتهم، يف شجاعتهم، أكر مما عليه البعض من تلك النوعية السلبية.

نحن- كما قلنا- يف إطار هذه الثورة املستمرة طبعاً، حتى نكمل لشعبنا 
االستقالل والحرية التامة لكل بلدنا من أقصاه إىل أق��ص��اه، ولكل أبناء 
شعبنا يف كل ربوع هذا الوطن، مع اهتمامنا املستمر بقضايا أمتنا الكربى 
م���ن ح��ول��ن��ا، وم��واق��ف��ن��ا امل��ب��دئ��ي��ة، ال��ت��ي ن��س��ت��م��ر ع��ل��ي��ه��ا ب��ك��ل ث��ب��ات ب����إذن ال��ل��ه 
"سبحانه وت��ع��اىل"، س��ن��واص��ل كشعٍب يمني، ب��روح��ن��ا ال��ث��وري��ة، بهويتنا 
اإليمانية، مسارنا يف التصدي للعدوان، يف التمسك بحقنا املشروع يف نيل 
االستقالل التام، والحرية التامة، يف تصحيح وضعنا الداخيل، يف بناء 
مؤسسات ال��دول��ة، مع تصحيح واقعها، وإص��الح وضعها، مع العناية 
بواقعنا الداخيل يف كل مجاالته، يستمر كل األحرار والشرفاء من أبناء 
هذا البلد بروحهم الطيبة، بضمريهم اإلنساين السليم، يستمر الجميع 

يداً بيد، كتفاً بكتف، يف إطار التعاون يف كل يشء:
التعاون يف رفد الجبهات.

التعاون يف التكافل االجتماعي.
التعاون يف املبادرات االجتماعية، للخدمات، لإغاثة اإلنسانية، إلصالح 

ما نستطيع إصالحه يف هذا البلد.
وكلنا ثقة وأمل بالله "سبحانه وتعاىل" ثقٌة بنصر الله "سبحانه وتعاىل"، 
ثقٌة بالعاقبة املحمودة، ثقٌة بوعد الله الصادق الذي ال يتخلف، }إَِنّ الَلَّه 
اَل ُيْخِلُف امْلِيَعاَد{، هو القائل "سبحانه وتعاىل": }إِْن َتْنُصُروا الَلَّه َيْنُصْرُكْم 
َوُيَثِبّْت أَْقَداَمُكْم{]محمد: من اآلية7[، هو القائل "سبحانه وتعاىل": }َوَكاَن 
ُ����ْؤِم����ِن����َن{]ال����روم: م���ن اآلي�������ة74[، ه���و "س��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل"  ���ا َع��َل��ْي��َن��ا َن���ْص���ُر امْل َح���ًقّ
الذي وعد بأن العاقبة للمتقن، فقال "جَلّ شأنه": }َفاْصرِبْ إَِنّ اْلَعاِقَبَة 

ِلْلُمَتِّقَن{]هود: من اآلية94[، }إَِنّ اْلَعاِقَبَة ِلْلُمَتِّقَن{.
خت�����������������������اماً:

نأمل من شعبنا أن يكون خروجه يوم الغد- إن شاء الله- خروجاً حافاًل.
يا شعبنا العزيز، هذه ثورتك، هذا إنجازك، هذا موقفك الذي عربت فيه 

عن فاعليتك، عن قيمك، عن إيمانك.
ي�����ا ق���ب���ائ���ل ش���ع���ب���ن���ا، ه������ذا ه�����و إن�����ج�����ازك ال����ك����ب����ري، إن����ج����ازك����م ال���ع���ظ���ي���م امل���ت���م���ي���ز، 
بقوافلكم، قوافل الرجال، وقوافل العطاء، قوافل الكرم، قوافل املدد.

يا أبنا شعبنا، يا شبابه، ويا رجاله الغيورون، يا رجاله الغيورين يف كل 
املجاالت، هذا هو ميدانكم، ميدان الحرية، ميدان العزة، ميدان الكرامة، 
م���ي���دان ت��ج��س��ي��د ال���ه���وي���ة اإلي��م��ان��ي��ة ب���ال���ق���ول وب��ال��ف��ع��ل، ب���امل���ق���ال وب��ال��ع��م��ل، 
ن��ت��ح��رك ف��ي��ه يف ك���ل امل����ج����االت، ون���ع���رب ي����وم ال���غ���د ب��ح��ض��ورن��ا امل���ع���رب ع���ن ق��وة 
موقفنا، ع��ن ثباتنا، ع��ن ثقتنا بالله رب��ن��ا "سبحانه وت��ع��اىل"، ون��ح��ن نرى 
بشائر االنتصارات، بشائر الثبات، بشائر التقدم، قائمًة وم��وج��ودًة من 

الله "سبحانه وتعاىل" بفضله، بعونه، بكرمه.
قنا وإِيّاكم ملا يرضيه عنا، وأن يرحم  نسأل الله "سبحانه وتعاىل" أن يوِفّ
شهداءنا األبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفِرّج عن أسرانا، وأن ينصرنا 

بنصره، إنه سميع الدعاء.

�اَلُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة اللِه َتَعاىَل َوَبَرَكاُتُه؛؛ َوالَسّ
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   استهداف الهوية اإلميانية لشعبنا لفتح املجال أمام التطبيع مع إسرائيل 

   الثورة لم تعبر عن فئة واحدة وإمنا كانت باسم كل الشعب ولصاحله 

   السعودية واإلمارات مجرد أدوات للواليات املتحدة وضرع حلوب  

   التحرك الثوري كان راقيا اعتمد على احلكمة وحسن التصرف واملسؤولية
   قبائل اليمن كانت الركيزة األساسية لثورة 21 سبتمبر بقيمها وإبائها وشموخها ورصيدها األخالقي 

  العمالء سارعوا لتسليم 
ثروات البلد لألجانب مقابل 

مصاحلهم الشخصية، ولدينا 
وثائق ملسؤولني تورطوا 

بصفقات مجحفة
  تصّدينا حملاولة 
االلتفاف على الثورة 

فاجتهوا خليار التصادم مع 
شعبنا والعدوان عليه 
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أكد ان ثورة 21 سبتمبر قريبة من مصالح الناس وحياتهم  وضع حجر األساس ملشروع مدينة 21 سبتمبر لفقراء مدينة احلديدة

رئيس الوزراء: الذين يفكرون بعقلية انفصالية هم خارج التاريخ يفكرون بعقلية املستعمراحلوثي: الفقراء أواًل .. وال مجال لناهبي األراضي

وض���ع ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ى م��ح��م��د ع���ي ال���ح���ويث وم��ع��ه 
محافظ الحديدة محمد عياش قحيم أمس حجر األساس ملشروع 
مدينة ٢١ سبتمرب السكني املكون من ألفي وح��دة سكنية للفقراء 

من أبناء املحافظة.
وخالل وضع حجر األساس أوضح عضو السيايس األعى الحويث 
أن وض�����ع ح���ج���ر األس�������اس ل���ل���م���ش���روع ي�����أيت يف إط������ار االح����ت����ف����ال ب��ال��ع��ي��د 
السابع لثورة ٢١ من سبتمرب ويمثل إح��دى ثمار ال��ث��ورة التي أرىس 

دعائمها قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث.
وأك���د أن ق��ي��ادة ال��دول��ة ت��ويل ال��ف��ق��راء اه��ت��م��ام��اً خ��اص��اً ويتجى ذلك 
يف قطاعات مختلفة ومنها تخصيص أراض خاصة بهم عند وضع 
مخططات األرايض .. وقال" الفقراء أواًل .. وال مجال لناهبي األرايض".
وأك����د ال��ح��ويث اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة وامل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع��ى 
باملحافظة وأبنائها م��ن خ��الل تنفيذ مشاريع تنموية تخدم املواطن 

وتالمس احتياجاته ومتطلباته خاصة الفقراء.
ف���ي���م���ا أش���������ار م����ح����اف����ظ ال�����ح�����دي�����دة ق���ح���ي���م إىل أه����م����ي����ة امل�������ش�������روع ال������ذي 
يستهدف فئة الفقراء من أبناء املحافظة ويعد من املشاريع الحيوية 

التي تحتاجها املحافظة.
وثمن اهتمام قائد الثورة واملجلس السيايس األعى بأبناء املحافظة 
وح��رص��ه��م ع���ى ت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��ات��ه��م م���ن خ����الل وض����ع ح��ج��ر األس����اس 

للمشروع.
إىل ذاك دش����ن ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ى ال���ح���ويث وم��ح��اف��ظ 

الحديدة مشروع تفعيل املنطقة الصناعية باملحافظة.
وأكد محمد عي الحويث أهمية مضاعفة الجهود للنهوض بقطاع 
ال���ص���ن���اع���ة م����ن خ�����الل دع�������وة ال���ق���ط���اع ال����خ����اص ل���ت���وج���ي���ه اس���ت���ث���م���ارات���ه���م 

ورؤوس أموالهم يف املشاريع التنموية.
ول���ف���ت إىل ت��ض��اف��ر ال���ج���ه���ود خ����الل امل���رح���ل���ة ال���راه���ن���ة إلح������داث نهضة 
تنموية وصناعية يف مختلف املجاالت خاصة مع استمرار العدوان 
وال��ح��ص��ار ال���ذي يحتم ع��ى أب��ن��اء ال��وط��ن االع��ت��م��اد ع��ى ال��ن��ات��ج املحي 
من خالل توجيه املستثمرين النتهاز الفرص االستثمارية التي منحها 

قانون االستثمار يف تحقيق نتائج ملموسة عى الواقع.
وأهاب عضو السيايس األعى الحويث باملستثمرين اغتنام الفرصة 
يف ظل العروض التشجيعية املقدمة من الدولة بما يخدم مصلحة 
امل��س��ت��ث��م��ر وت��ح��ق��ي��ق ن��ه��ض��ة ص��ن��اع��ي��ة يف ه����ذا ال��ق��ط��اع .. م���ؤك���داً أن كل 
ع���ق���ود امل���ش���اري���ع امل��س��ج��ل��ة ال���ت���ي ل���م ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا ت��ع��ت��رب م��ل��غ��ي��ة طبقا 

لقانون االستثمار.
وك�����ان م���دي���ر امل��ن��ط��ق��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ب��د ال���ل���ه ال���ب���ك���اري ق���ّدم 
ش��رح��اً ع��ن م��ق��وم��ات امل��ن��ط��ق��ة وال��ف��رص��ة امل��ت��اح��ة للمستثمرين وامل��زاي��ا 

خالل الفرتة املقبلة.
رافقهم خالل وضع حجر األساس وكالء محافظة الحديدة أحمد 
البشري وعبد الجبار أحمد محمد وعي قشر وعي الكباري ومدير 
أم��ن املحافظة العقيد ه��ادي الكحالين وع��دد من املسئولني وم��دراء 

املكاتب التنفيذية.

اع��ت��رب رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ال��دك��ت��ور عبدالعزيز 
ص����ال����ح ب����ن ح���ب���ت���ور االس����ت����ق����رار األم����ن����ي ال�������ذي ت��ش��ه��ده 
ال����ع����اص����م����ة ص����ن����ع����اء وامل�����ح�����اف�����ظ�����ات ال������ح������رة أح��������د أه����م 

إنجازات ثورة ٢١ سبتمرب.
وأش���اد رئيس ال���وزراء ل��دى مشاركته يف الفعالية 
االح���ت���ف���ال���ي���ة ال����ت����ي ن��ظ��م��ت��ه��ا وزارة ال���داخ���ل���ي���ة اح���ت���ف���اًء 
ب���ال���ع���ي���د ال���س���اب���ع ل����ث����ورة ٢١ س��ب��ت��م��رب ب���ح���ض���ور ن��ائ��ب��ي 
رئيس الوزراء لشؤوين األمن والدفاع الفريق الركن 
ج���الل ال��روي��ش��ان وال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة م��ح��م��ود الجنيد 
ووزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحويث ومستشار 
امل���ج���ل���س ال����س����ي����ايس األع�������ى ال����ع����الم����ة م���ح���م���د م��ف��ت��اح 
بمختلف اإلنجازات األمنية التي حققتها وتحققها 
وزارة الداخلية والجهات األمنية منذ سبعة أعوام 
وب�����األم�����ن واألم����������ان ال��������ذي ي���ش���ع���ر ب�����ه ال���ج���م���ي���ع وح���ال���ة 

تعايش جميع املواطنني تحت سقف القانون.
وقال "التهنئة لقائد الثورة الحبيب عبدامللك بدر 
الدين الحويث بهذه املناسبة ولفخامة املشري الركن 
م������ه������دي امل�������ش�������اط رئ������ي������س امل�����ج�����ل�����س ال������س������ي������ايس األع�������ى 
وج����م����اه����ري ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي م�����ن أق�����ص�����اه إىل أق���ص���اه 
ال������ذي������ن ي���ح���ت���ف���ل���ون ب�����ه�����ذه امل����ن����اس����ب����ة وال����ت����ه����ن����ئ����ة ك���ذل���ك 
لوزارة الداخلية بقيادتها وضباطها وصف ضباطها 
وج���ن���وده���ا ال����ذي����ن اس���ت���ط���اع���وا خ�����الل ف�����رتة وج����ي����زة أن 
يعطوا هذا الوطن والعمل األمني معنى ومدلول".

وأضاف" املحافظات الواقعة تحت قيادة املجلس 
ال���س���ي���ايس األع������ى ف��ي��ه��ا األم������ن واالن����ض����ب����اط واالل����ت����زام 
واح��رتام الزي العسكري واألمني ويتعامل املواطن 
بيشء من الثقة يف التعامل بينه البني ومع األجهزة 
ال���ح���ك���وم���ي���ة ع����ى ال���ع���ك���س م����ن امل���ح���اف���ظ���ات ال���واق���ع���ة 
ت���ح���ت االح�����ت�����الل ال����س����ع����ودي واإلم������������ارايت وال����ربي����ط����اين 
ب���رع���اي���ة أم��ري��ك��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ّم��ه��ا ال���ف���وىض واالغ���ت���ي���االت 
وعدم االنضباط وتصدر املليشيات للمشهد األمني 
برمته".. وتابع" هذا الفارق هو واحد من املؤشرات 
ب��������أن ه��������ذه ال�������ث�������ورة ث����������ورة ق����ري����ب����ة م������ن م����ص����ال����ح ال����ن����اس 
وحياتهم وتنظم أسس العالقات فيما بينهم ولذلك 
لم يمهلها األعداء سوى نصف عام تقريباً وبعدها 
ُش���ن���ت ال����ح����رب ع����ى ال���ي���م���ن م����ن ١7 دول������ة وب��ح��م��اي��ة 
وب����غ����ط����اء س����ي����ايس ودب����ل����وم����ايس وإع�����الم�����ي ع����امل����ي ألن 
هذه الثورة مست مصالح ال��دول الكربى التي تريد 

من الدول أن تسري وفق إرادتها فقط".
ومىض" خطابات قائد الثورة مؤشرا عى أن هذه 
الثورة تقف إىل جانب املحرومني يف اليمن السعيد 
ذات��ه التي قامت ال��ث��ورة من أجلهم وتنتصر لقضايا 
امل�����ظ�����ل�����وم�����ي�����ة ال�����ق�����وم�����ي�����ة ك����ق����ض����ي����ة ف����ل����س����ط����ني وب�����ال�����ت�����ايل 

ه���ي ت��ق��ف إىل ج��ان��ب م���ن ي���ق���اوم امل���ش���روع ال��ص��ه��ي��وين 
األمرييك أي مع املقاومة بلبنان وفلسطني وسوريا 
وال���ع���راق وإي�����ران إض���اف���ة إىل ق���وى ت��ح��رري��ة م��وج��ودة 
يف تونس والجزائر وبقية األقطار العربية باستثناء 
دول الخليج ال��ت��ي ه��ي ج��زء م��ن امل��ش��روع الصهيوين 

األمرييك".
وتطرق الدكتور بن حبتور إىل األوضاع االقتصادية 
وامل��ع��ي��ش��ي��ة امل����رتدي����ة ب��امل��ح��اف��ظ��ات وامل���ن���اط���ق ال��واق��ع��ة 
تحت االحتالل السعودي اإلمارايت رغم أنها ليست 
مناطق محاصرة .. موضحا أن نشاط حكومة اإلنقاذ 
واملجلس السيايس األع��ى وبتوجيهات قائد الثورة 
كله يصب يف ترسيخ االستقرار املعييش وكذا الجانب 
األمني واستمرار خدمة املواطن الذي قامت الثورة 
م��ن أج��ل��ه.. وأك���د أه��م��ي��ة م��ي الجميع يف ظ��ل ث��ورة 
٢١ سبتمرب نحو املستقبل وعدم الغرق يف املايض أو 
االلتفات إليه والعبور باستمرار إىل املستقبل وتثبيت 
األقدام يف الحاضر والبحث دوماً عن صيغة الدولة 

القريبة من الناس التي تتجاوز أخطاء املايض.
وأش����������ار يف ال�����وق�����ت ن���ف���س���ه إىل أن ال���ج���م���ي���ع م��ع��ن��ي 
بالتفكري يف كل ما من شأنه تثبيت الجبهة الداخلية 
وت��وط��ي��ده��ا وال��ع��م��ل ب��اس��ت��م��رار ع��ى توحيدها ولجم 
أي ص����وت ي��م��زق��ه��ا م���ن ال���داخ���ل .. الف���ت���اً إىل أن دول 
ال���ع���دوان ت��ب��ح��ث ع��ن أي ش���رخ يف ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة 
ل���ت���وس���ي���ع���ه ب����ه����دف ال����ق����ض����اء ع�����ى ك�����ل امل����ن����ج����زات ال���ت���ي 

تحققت منذ سبع سنوات ونيف تقريباً.

وقال "نحن نحتفي بيوم٢١ سبتمرب ألنه امتداد 
للثورة اليمنية ٢6 سبتمرب و١4 أكتوبر و30 نوفمرب 
ونحن شعب لدينا من الثورات وارث الثورات اليشء 
ال���ذي يمكن أن نتحدث فيه س��اع��ات ط���وال ألن كل 
ث����ورة م���ن ال����ث����ورات ض��ح��ى م���ن أج��ل��ه��ا ن����اس وش��ه��داء 
وش����خ����ص����ي����ات ب���ع���ض���ه���ا م�����ع�����روف�����ة وال�����ك�����ث�����ري م���ن���ه���ا غ��ري 

معروفة بل أن الكثري الكثري غري معروف".
وأض��اف" واح��دة من ان��ج��ازات الثورة اليمنية ٢6 
س��ب��ت��م��رب و١4 أك��ت��وب��ر ه���ي ال���وح���دة ال��ي��م��ن��ي��ة امل��ب��ارك��ة 
ال���ت���ي ل���واله���ا ل��ص��رن��ا ل��ي��س ش��ع��ب��ا ب���ل ش��ع��وب��ا م��م��زق��ة 
ن��ت��ق��ات��ل ب��ي��ن��ن��ا.. ف��ال��وح��دة ه��ي ال��ض��م��ان��ة ال��وح��ي��دة وال 
يمكن ل��ل��وح��دة أن ت��ت��م إال بقليل م��ن ال��ك��الم وبكثري 

من العمل والتنازل لبعضنا البعض".
وذك������ر رئ���ي���س ال���������وزراء أن ال����ذي����ن ي���ف���ك���رون ب��ع��ق��ل��ي��ة 
ان�����ف�����ص�����ال�����ي�����ة ه��������م خ�������������ارج ال�������ت�������اري�������خ ي������ف������ك������رون ب���ع���ق���ل���ي���ة 
املستعمر الذي أراد تشطري اليمن قبل أكرث من ستني 

عاماً فهي فكرة بريطانية استعمارية مدسوسة.
ون��وه بالفكر التسامحي ل��ث��ورة ٢١ سبتمرب ال��ذي 
ي��ع��رب ع��ن��ه ق��ائ��د ال���ث���ورة يف ج��م��ي��ع خ��ط��اب��ات��ه ح��ي��ث لم 
ت��ن��ت��ق��م م���ن أح����د أو ت��ت��ع��ام��ل م���ع ف��ئ��ة ب��ع��ي��ن��ه��ا ب���ل كل 
أب����ن����اء ال����وط����ن م���ن���خ���رط���ني ف���ي���ه���ا وي���ع���م���ل���ون م����ن أج���ل 

تحقيق أهدافها الوطنية واإلنسانية واألخالقية.
ويف الفعالية بحضور نائب وزي��ر الداخلية اللواء 
ع����ب����دامل����ج����ي����د امل������رت������ىض أش����������ار امل�����ت�����ح�����دث ب�����اس�����م ال�����������وزارة 
العميد عبدالخالق العجري إىل أن ثورة ٢١ سبتمرب 

ان��ت��ص��رت ل��ل��ح��ري��ة واس��ت��ق��الل ال���ق���رار ال��ي��م��ن��ي ب��ع��د أن 
ك���ان���ت ال���ب���الد ت��ع��ي��ش أوض����اع����اً م���رتدي���ة ع���ى مختلف 
املستويات ويسودها حالة من الفوىض وإقالق األمن 
واالس��ت��ق��رار وت��زاي��د االغ��ت��ي��االت والتفجريات وزعزعة 

السكينة العامة.
وبني أن الجميع معني اليوم بتحمل املسؤولية يف 
تعزيز الحالة التعبوية يف أوساط املجتمع بما ُيحاك 
ض�����د ال����ي����م����ن م�����ن م���خ���ط���ط���ات وم��������ؤام��������رات ت���س���ت���ه���دف 

تمزيق الصف والجبهة الداخلية.
وأك���د ال��ع��ج��ري امل��ي ع��ى ط��ري��ق ال��ح��ري��ة وال��دف��اع 
ع���ن ال���وط���ن وأم���ن���ه واس���ت���ق���راره وس��ي��ادت��ه واس��ت��ق��الل��ه 
وت��ح��ري��ر ك��ل ش��رب م��ن أرض ال��ي��م��ن م��ن دن���س ال��غ��زاة 

واملحتلني.
م�����ن ج����ان����ب����ه أف��������اد ع����ض����و امل����ك����ت����ب ال����س����ي����ايس ألن����ص����ار 
ال��ل��ه ال��دك��ت��ور أح��م��د ال��ش��ام��ي ب���أن ث����ورة ٢١ سبتمرب 
أس��ق��ط��ت ق���وى ال��ع��م��ال��ة وال��خ��ي��ان��ة وان��ت��زع��ت س��ي��ادة 

وحرية واستقالل البالد.
ول��ف��ت إىل م��ن��ج��زات ه���ذه ال���ث���ورة يف تحقيق األم��ن 
واالس������ت������ق������رار وإح������ب������اط م���خ���ط���ط���ات األع������������داء وت���ط���وي���ر 
ال���ص���ن���اع���ات ال���ع���س���ك���ري���ة م����ن ال����ص����واري����خ ال��ب��ال��ي��س��ت��ي��ة 
وال��ط��ريان املسري ومختلف أن��واع األسلحة ومحاربة 
ال������ف������س������اد.. ت����خ����ل����ل ال����ف����ع����ال����ي����ة ب����ح����ض����ور وك����������الء وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة وم����دراء ال��ع��م��وم قصيدة شعرية وع��رض 
عن منجزات ثورة ٢١ سبتمرب ولوحة إنشادية عربت 

عن دالالت االحتفال بهذه املناسبة.

في اجتماع بقيادة املنطقة العسكرية اخلامسة

ط�����������������رف ق�����������������وى ال�����������������ع�����������������دوان ت��������ن��������ص��������ل ع�������������ن ات�������������ف�������������اق ال����������س����������وي����������د م���������ن���������ذ ال�������������ي�������������وم األول
ال������������������ل������������������واء امل������������������دان������������������ي : ل�����������دي�����������ن�����������ا ال������������������ق������������������درة ع�����������ل�����������ى ال��������������������������رد احل����������������اس����������������م وال�������������ق�������������وي 

اللواء املوشكي : غارات العدوان في احلديدة استهدفت املنازل واملزارع والبنى التحتية واخلدمية 

ناقش اجتماع يف املنطقة العسكرية الخامسة، 
ض���م ن���ائ���ب رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة األرك�������ان ال����ل����واء ال���رك���ن عي 
املوشيك وقائد املنطقة اللواء يوسف املداين وقيادات 
عسكرية، يوم أمس  التطورات امليدانية بمحافظة 
ال���ح���دي���دة إزاء خ����روق����ات ال����ع����دوان الت���ف���اق ال��س��وي��د 

والهدنة األممية بالساحل الغربي.
وخالل االجتماع أوضح اللواء املوشيك أن القوات 
املسلحة ومنذ توقيع اتفاق السويد التزمت بشكل 
كبري باالتفاق ومنها إعادة االنتشار من طرف واحد 
وما يتعلق بميناء الحديدة رغم استمرار خروقات 

الطرف األخر.
ول���ف���ت إىل أن ع��ن��ج��ه��ي��ة وغ���ط���رس���ة ال����ط����رف األخ����ر 
وص���م���ت امل��ج��ت��م��ع ال������دويل وض��ب��اب��ي��ة م���وق���ف ال��ب��ع��ث��ة 
األم����م����ي����ة ش���ج���ع ق������وى ال������ع������دوان ل���ش���ن ال����ع����دي����د م��ن 
الغارات الجوية منذ توقيع االتفاق، مشريا إىل أن 
ط����رف ق����وى ال����ع����دوان ت��ن��ص��ل ع���ن ه����ذا االت����ف����اق منذ 

اليوم األول.
وذكر أن غارات العدوان يف الحديدة استهدفت 
امل�����ن�����ازل وامل����������زارع وال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���خ���دم���ي���ة وع���ى 
رأس����ه����ا امل�������وائن وامل����ن����ش����آت ال���ح���ي���وي���ة م��خ��ل��ف��ة خ��س��ائ��ر 

بشرية ومادية فادحة.

م���������ن ج�������ان�������ب�������ه، أف���������������اد ق��������ائ��������د امل������ن������ط������ق������ة ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة 
ال����خ����ام����س����ة ال������ل������واء ي����وس����ف امل����������داين أن خ��������روق ق����وى 
العدوان التفاق السويد تجاوزت ١53 ألف خرق 

وأسفرت عن اآلالف من الشهداء والجرحى.
وأوض�������ح أن ال����خ����روق����ات ت��ض��م��ن��ت ٢٢9٢ خ���رًق���ا 

ل��ط��ريان ال��ع��دو ال��ح��رب��ي، و١00١9 خ��رًق��ا ل��ط��ريان 
االس������ت������ط������الع، وش��������ن خ����الل����ه����ا أك��������رث م������ن 93١ غ������ارة 

جوية.
ول���ف���ت إىل أن ال���ع���دو أط���ل���ق ع���ى ال���ح���دي���دة خ��الل 
هذه الفرتة 30,١60 قذيفة مدفعية، و١089 

ص��اروًخ��ا، وأك��رث م��ن ١0509١ عملية إط��الق نار 
بمختلف األسلحة.

كما أوض���ح أن ق��وى ال��غ��زو واالرت����زاق منذ توقيع 
ات�����ف�����اق ال����س����وي����د وح����ت����ى ال�����ي�����وم اس���ت���ح���دث���ت ٢١7٢ 
تحصينا عسكريا، وت��م رص��د 873 عملية تجميع 
وتحشيد، و١١٢ عملية تعزيز للوحدات، مؤكداً 
أن قوات العدو حاولت تنفيذ أكرث من 35٢ عملية 

تسلل وبفضل الله تم إفشالها جميعا.
وأض��������اف: أن ق���وات���ن���ا اس���ت���ط���اع���ت ب��ف��ض��ل ال���ل���ه م��ن 
دحر وصد ٢٢ عملية هجومية يف مختلف محاور 

الحديدة منذ اتفاق السويد.
وأكد أن القوات املسلحة اليمنية لن تظل مكتوفة 
األيدي واطفال ونساء ورجال الحديدة يتساقطون 
ش����ه����داء ج�������راء ع��ن��ج��ه��ي��ة وغ���ط���رس���ة ق������وى ال����ع����دوان 

ومرتزقتهم.
كما جدد التأكيد عى الجاهزية الكبرية ملنتسبي 
املنطقة العسكرية ال��خ��ام��س��ة وم���ا وص��ل��وا ال��ي��ه من 
مهارات وقدرات، قائاًل: "ليعلم عدونا اليوم قبل 
الصديق م��دى قدرتنا بعون الله ع��ى ال��رد القايس 
والحاسم واملزلزل والذي إن اتخذناه خيارا فلن يجد 

العدو لنفسه الفرصة ألن يندم".

مقبولي والنمير يفتتحان مشاريع اتصاالت مبناسبة ثورة 21 سبتمبر
افتتح نائب رئيس ال���وزراء ل��ش��ؤون الخدمات والتنمية الدكتور 
حسني مقبويل ووزير االتصاالت وتقنية املعلومات املهندس مسفر 
ع���ب���دال���ل���ه ال���ن���م���ري ون���ائ���ب���ه ال����دك����ت����ور ه���اش���م ال���ش���ام���ي أم�����س ع��������دداً م��ن 
املشاريع االسرتاتيجية بقطاع االتصاالت بتكلفة ١١ مليار و9١4 

مليون ريال.
ك���م���ا اف���ت���ت���ح م���ق���ب���ويل وال����ن����م����ري وم���ع���ه���م���ا وزي�������ر ال����ك����ه����رب����اء وال���ط���اق���ة 
أحمد العليي مشروع خدمة االنرتنت الالسليك عرب تقنية ال�"واي 
ف��اي" وال��ذي سيخدم املشرتكني ذوي االستخدام العايل للبيانات 
وبسرعة عالية والتي تصل إىل ١0 ميجا يف الثانية باإلضافة إىل دعم 
الخدمة واستجابتها لكل الطرفيات من أجهزة الجوال والحواسيب 
املحمولة.. وأكد مقبويل أن افتتاح املشاريع بقطاع االتصاالت يأيت 

بالتزامن مع االحتفال بالعيد السابع لثورة ال�٢١ من سبتمرب.
واعترب املشاريع نقلة نوعية بقطاع االتصاالت يف مدينة الرئيس 
ال��ش��ه��ي��د ص��ال��ح ال��ص��م��اد ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��دم ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ه��ذا 
القطاع .. معرباً عن األمل يف تنفيذ املزيد من املشاريع التي تسهم 

يف إحداث نهضة بقطاع االتصاالت يف البالد.
من جانبه أشار وزير االتصاالت إىل أهمية افتتاح مشروع النطاق 

ال���ع���ري���ض ال��������واي ف������اي يف م���دي���ن���ة ال���رئ���ي���س ال���ش���ه���ي���د ص����ال����ح ال���ص���م���اد 
الرقمية ومشاريع البنية التحتية لقطاع االتصاالت.

ول������ف������ت إىل أن ه���������ذه امل������ش������اري������ع ت����م����ث����ل ن����ق����ل����ة ن�����وع�����ي�����ة يف خ�����دم�����ات 
االتصاالت التي تعترب مستوى متقدم يف نوعية خدمات االتصاالت 

واالنرتنت.
وت��ط��رق ال��وزي��ر ال��ن��م��ري إىل أن م��ش��روع ال������"واي ف���اي" يستهدف يف 
مرحلته األوىل الطالب واملتدربني يف مدينة الشهيد الصماد الرقمية 
وج��ام��ع��ة صنعاء وب��ع��ض الجامعات وم��راك��ز التجمع ال��س��ك��اين يف 

أمانة العاصمة.
وذكر أن هذه املشاريع تأيت ترجمة لخطط ال��وزارة واملؤسسة يف 
تطوير خ��دم��ات االت��ص��االت والبنية التحتية واستجابة لتوجيهات 
رئيس املجلس السيايس خاصة ما يتصل باستضافة بيانات وأنظمة 
الجهات الحكومية وتنفيذ خدمة الربط الشبيك التي تمثل منجزاً 

من منجزات ثورة ٢١ من سبتمرب.
ح��ض��ر االف��ت��ت��اح وك��ي��ال وزارة االت���ص���االت للشئون امل��ال��ي��ة واإلداري����ة 
أح���م���د امل��ت��وك��ل وال��ف��ن��ي��ة امل��ه��ن��دس ط���ه زب������ارة، وم���دي���ر ع����ام امل��ؤس��س��ة 

العامة لالتصاالت املهندس صادق محمد مصلح.

في برقية مبناسبة العيد السابع لثورة ال�21 من سبتمبر .. وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان

حترير مأرب ليست وجهتنا األخيرة وإمنا كل شبر من 
ارضنا الغالية وقادم األيام ستكون أشد ايالمًا

رفع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة األركان العامة 
اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري برقية تهنئة اىل قائد الثورة السيد عبدامللك 

بدر الدين الحويث واىل رئيس املجلس السيايس األعى - القائد األعى للقوات 
املسلحة املشري الركن مهدي املشاط واىل أعضاء املجلس السيايس األعى بمناسبة 

العيد السابع لثورة ال�21 من سبتمرب املجيدة فيما يي نصها :-

السيد عبدامللك بدر الدين الحويث – قائد الثورة
األخ/ امل���ش���ري ال����رك����ن/ م���ه���دي امل���ش���اط -  رئ���ي���س امل��ج��ل��س 

السيايس األعى القائد األعى للقوات املسلحة
اإلخوة أعضاء املجلس السيايس األعى

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
ب��وه��ج االن���ت���ص���ارات امل������ؤزرة وال���ب���ط���والت ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي 
ي���ح���رزه���ا امل����ج����اه����دون األب����ط����ال م����ن أب����ن����اء ق���وات���ن���ا امل��س��ل��ح��ة 
واللجان الشعبية الصامدون يف ميادين العزة والكرامة، 
وب���م���ن���ت���ه���ى ال���ف���خ���ر واالع��������ت��������زاز، وب����أب����ه����ى ع������ب������ارات اإلج������الل 
واإلك������ب������ار ي���س���ع���دن���ا وي���ش���رف���ن���ا أن ن����رف����ع مل���ق���ام���ك���م ال���ك���ري���م 
باسم ق��ي��ادة وزارة ال��دف��اع ورئ��اس��ة هيئة األرك���ان العامة 
وكل املرابطني يف جبهات العزة والكرامة من مجاهدي 
الجيش واللجان الشعبية الشرفاء أسمى األماين وأرق 
آي�������ات ال���ت���ه���اين وال����ت����ربي����ك����ات ب��م��ن��اس��ب��ة ال�����ذك�����رى ال��س��اب��ع��ة 
ل��ث��ورة ال����٢١ م��ن سبتمرب ال��خ��ال��دة ه��ذه ال��ث��ورة العظيمة 
التي قادها األح��رار إلنقاذ الوطن من االرت��ه��ان للوصاية 
وال��ت��ب��ع��ي��ة ال���ت���ي رس��خ��ت��ه��ا ث���ق���اف���ة امل�������ايض، ف��ت��ك��ال��ب ع��ل��ي��ه��ا 
األعداء من الداخل والخارج ليك يئدوها يف مهدها لوال 
عناية الله وتأييده ونصره للصادقني من عباده وكذلك 
ص������م������ود ش����ع����ب����ن����ا ال����ع����ظ����ي����م يف م�����واج�����ه�����ة ك�������ل ال����ت����ح����دي����ات 
واألخطار، داعني املوىل عز وجل أن َيمّن عليكم  بموفور 
الصحة والعافية والتوفيق والنجاح الدائم يف مهامكم 
وم����س����ؤول����ي����ات����ك����م ال���ع���ظ���ي���م���ة ل����ق����ي����ادة ن���ه���ض���ة ه�������ذا ال����وط����ن 
ال��ع��ظ��ي��م ب�����رؤى ق���رآن���ي���ة س���دي���دة وح��ك��م��ة إي��م��ان��ي��ة ي��م��ان��ي��ة 
وأهداف تحمل يف مكنونها بشائر الغد املشرق واملستقبل 
ال���واع���د، وأن ي��ع��ي��د ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��غ��ال��ي��ة عى 
ق��ل��ب ك���ل ي��م��ن��ي ح���ر وق����د ت��ح��ق��ق ال��ن��ص��ر وت���ط���ه���رت أرض��ن��ا 
من دنس أعداء الحياة وكل الغزاة واملحتلني والعمالء.

السيد عبدامللك بدر الدين الحويث – قائد الثورة
األخ/ امل���ش���ري ال����رك����ن/ م���ه���دي امل���ش���اط -  رئ���ي���س امل��ج��ل��س 

السيايس األعى القائد األعى للقوات املسلحة
اإلخوة أعضاء املجلس السيايس األعى

إن املتابع ل��أح��داث يجد ب��أن ق��وى ال��ش��ر تخطط مل��ا هو 
أب��ع��د م��ن ال��ن��ظ��ر ت��ح��ت ال��ق��دم��ني، ووط��ن��ن��ا ج���زء م��ن ه��ذه 
املنظومة التي وضعها األع���داء يف حساباتهم، وم��ا هذا 
ال���ع���دوان ال��غ��اش��م ال���ذي ي��ش��ارف ع��ى االن��ت��ه��اء م��ن عامه 
ال�����س�����اب�����ع إال اس����ت����ك����م����ااًل ل����ل����م����ؤام����رة ال�����ت�����ي ن����ف����ذه����ا ت���ح���ال���ف 
العدوان األمرييك السعودي االمارايت عى بلدنا وشعبنا 
م���ت���وه���م���اً ه����و وأس�����ي�����اده ب�����أن ي��ح��ق��ق ل���ه���م أه���داف���ه���م ف��ك��ان 
شعب اإليمان والحكمة بتوفيق الله له وبوعيه الرصني 
وبرجاله االشداء الحكماء لهم باملرصاد، ووقائع املعركة 
يف امل����ي����دان ق���د أث��ب��ت��ت ل����أع����داء ع��ك��س م���ا ك���ان���وا ي��ح��ل��م��ون 
ب����ه، وت��ح��ق��ق م���ا ج����اء يف ك���ت���اب ال���ل���ه ال���ع���زي���ز: )َوَي����ْم����ُك����ُروَن 
ا  َوَيْمُكُر الَلُّه َوالَلُّه َخرْيُ املَاِكِريَن( وقوله تعاىل: )َوَكاَن َحًقّ
ُ��ْؤِم��ِن��نَي( وم��ا ه��ول الصدمات التي يتعرض  َعَلْيَنا َن��ْص��ُر امْل
لها تحالف العدوان السعودي االمارايت األمرييك بشكل 
ي���وم���ي إن ل����م ي���ك���ن ع����ى م������دار ال���س���اع���ة س�������واًء يف ج��ب��ه��ات 
الداخل أو يف العمق السعودي إال غيض من فيض .. وأياً 
كان استجداؤه للعالم وتصعيده السيايس والعسكري 
مؤخراً وحصاره القاتل وتمهيده يف املناطق املحتلة لنشر 
الجريمة والفوىض وعودة املستعمر الربيطاين كما حدث 
يف محافظة امل��ه��رة وم��ح��اول��ة إف��ش��ال��ه ك��ل م��س��اع السالم 

ال����ت����ي ت�����ن�����ادون ب���ه���ا يف ك����ل امل���ن���اس���ب���ات وامل����ح����اف����ل ال��وط��ن��ي��ة 
وال���دول���ي���ة ف��إن��ن��ا ت��ح��ت ت��وج��ي��ه��ات��ك��م ال��ح��ك��ي��م��ة م���اض���ون يف 
طريق الدفاع املشروع عن أرضنا وعرضنا وسيادة وقرار 
وط��ن��ن��ا، ويف ت��ط��ور وت���ن���ام ل��ق��درات��ن��ا ال��ع��س��ك��ري��ة ال��دف��اع��ي��ة 
وال��ه��ج��وم��ي��ة ال��ت��ي اس��ت��خ��ف ب��ه��ا األع����داء يف ي���وم م��ا لكنها 
ال����ي����وم أص���ب���ح���ت ك���اب���وس���اً ي���غ���ض م��ض��اج��ع��ه��م وع�����ى ه���ذا 
التحالف وأس��ي��اده وع��م��الئ��ه وم��رت��زق��ت��ه أن ي��درك��وا جيداً 
أن ت��ح��ري��ر م����أرب ل��ي��س��ت وج��ه��ت��ن��ا األخ�����رية وإن���م���ا ك���ل شرب 
من ارضنا الغالية وقادم األيام ستكون أشد ايالماً مما 
مىض وأن التصعيد سيقابل باملثل وسيكون كل موقع 
حيوي وعسكري هو هدف مشروع لنا بإذن الله وبقوته 
وت���وف���ي���ق���ه، واذا اس���ت���م���رت ن���واي���اه���م ال���ع���دوان���ي���ة ال��خ��ب��ي��ث��ة 
لعرقلة الحلول وأفشالها فإن نوايانا ثابتة حتى تحقيق 
النصر، ألن ما قدمه شعبنا من تضحيات جسام يفرض 
عليه ال��وص��ول إىل الغاية األس��م��ى وه��ي االن��ت��ص��ار لدماء 
الشهداء وكل األبرياء وملا خرج من أجله يف هذه الثورة 

املباركة التي نحتفل اليوم بذكراها السابعة. 
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث – قائد الثورة

األخ/ امل���ش���ري ال����رك����ن/ م���ه���دي امل���ش���اط -  رئ���ي���س امل��ج��ل��س 
السيايس األعى القائد األعى للقوات املسلحة

اإلخوة أعضاء املجلس السيايس األعى
م���رة أخ����رى نهنئكم ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة العظيمة 
التي تمثل ميالداً جديداً للحرية واالستقالل، وباسمكم 
أي����ه����ا االك�����������ارم ن���ن���ق���ل���ه���ا إلخ����وان����ك����م وأب����ن����ائ����ك����م امل����راب����ط����ني يف 
جبهات الكرامة واالب��اء من مجاهدي الجيش واللجان 
الشعبية وشرفاء وأح��رار الوطن، مقدمني لكم الشكر 
وال��ث��ن��اء ل��رع��اي��ت��ك��م ال��دائ��م��ة ال��ت��ي ت��ول��ون��ه��ا ل��ه��ذه املؤسسة 
ال��ب��ط��ل��ة ب��م��ا يسهم يف رع��اي��ة منتسبيها وت��ط��وي��ر ق��درات��ه��ا 
العسكرية التي أصبحت مرعبة لأعداء ومن وااله��م، 
معاهدين لكم وألبناء شعبنا األبي وكل شهدائنا األبرار 
بأن تلك الدماء لن تذهب هدراً وأننا سننتصر لكل قطرة 
دم سقطت عى تراب وطننا الطاهر وسنسري عى درب 
من سبقونا حتى يحقق الله وعده ونصره املؤزر كما جاء 
ِه َوَلِكَنّ أَْكرَثَ  يف كتاب الله العزيز: )َوالَلُّه َغاِلٌب َعَى أَْم��رِ
الَنّاِس اَل َيْعَلُموَن(، والتحية موصولة لشعبنا الحر الذي 
اث��ب��ت ب��أن��ه ال��ص��اب��ر املحتسب وال��دع��م وال��س��ن��د للجبهات 
ب�����امل�����ال وال������رج������ال ع�����ى م������دى س�����ن�����وات ع���������دوان امل���ع���ت���دي���ن، 
مؤكدين لكم بأننا سنظل عند مستوى املسؤولية التي 
نحملها وأن أرواحنا ودماءنا رخيصة يف سبيل الله ويف 
سبيل عزة ورفعة يمننا الحبيب.. والنصر والفرج قريب 

بإذن الله تعاىل ويومئٍذ يفرح املؤمنون.
ال���رح���م�����������ة وامل���غ���ف�����������رة ل���ك���ل ال����ش����ه����داء األب������������رار.. وال���ش���ف���اء 
لجميع ال��ج��رح��ى وامل��ص��اب��ني .. وال���ف���رج ال��ق��ري��ب ل��أس��رى 

..والشموخ ليمننا الحبيب .. ومن نصر إىل نصر.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس هيئة األركان العامةوزير الدفاع

نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية االستاذ محمود اجلنيد:

21 سبتمبر عالمة فارقة في تاريخ اليمن احلديث

خاص - عبدالحميد الحجازي

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية 
الوطنية رئيس املكتب التنفيذي إلدارة 
ال�������رؤي�������ة ال����وط����ن����ي����ة م����ح����م����ود ع����ب����دال����ق����ادر 
ال��ج��ن��ي��د أن ث������ورة ٢١ س��ب��ت��م��رب امل��ج��ي��دة  
ستظل ع��الم��ة ف��ارق��ة يف ت��اري��خ اليمن 
الحديث، باعتبارها الثورة التي ولدت 
م�������ن رح���������م م�����ع�����ان�����اة ش����ع����ب����ن����ا ال���ي���م���ن���ي 
ن��ت��ي��ج��ة ت�����ردي األوض�������اع ال��س��ي��اس��ي��ة 
واالقتصادية واألمنية وارتهان 
القرار السيادي والسيايس 
إلم���������������������������������������الءات ال�����������ق�����������وى 
اإلقليمية والدولية 
أن  أرادت  ال��������ت��������ي 
ت����ب����ق����ى ال�����ي�����م�����ن يف 
أس������������وأ أوض������اع������ه 
ك���������ب���������ل���������د ي�����ع�����ت�����م�����د 

ع����ى امل����ن����ح وامل�����س�����اع�����دات األج���ن���ب���ي���ة وم���ع���ه���ا أج���ن���دة 
تخدم اإلطماع واملصالح الخارجية.

وقال الجنيد يف تصريح خاص ل�"٢6 سبتمرب": 
م����ع ق����ي����ام ث�������ورة ٢١ س��ب��ت��م��رب يف ال����ع����ام ٢0١4م 
ب����ق����ي����ادة ث�����وري�����ة ي���م���ن���ي���ة وح�����ال�����ة االل����ت����ف����اف ال��ش��ع��ب��ي 
حول مبادئها وأهدافها العظيمة، واجهت هذه 
ال���ث���ورة ت��ح��دي��ات ك��ث��رية م��ن��ه��ا م��وق��ف دول ال��ج��وار 
ومن ورائها دول االستكبار العاملي الصهيوامرييك 
ال����ت����ي أدرك��������ت أن ث�������ورة ٢١ س��ب��ت��م��رب ق����د ف��ض��ح��ت 
م�����خ�����ط�����ط�����ات�����ه�����ا وق������ط������ع������ت ي���������د ال�������ت�������دخ�������ل يف ال������ش������أن 
اليمني، يف مقابل أن ال��ث��ورة ب��أح��راره��ا ومنهجها 
القرآين عازمة عى استنهاض املقومات اإليمانية 
وال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة الس���ت���ع���ادة م��ك��ان��ة 
اليمن الحضارية واستغالل املوارد املتعددة وعى 
رأسها املورد البشري لبناء اليمن القوي املستقل".

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن اإلصرار واإلرادة 
القوية ميزت أحرار ورجال اليمن يف ظل القيادة 
ال��ث��وري��ة ال��ح��ك��ي��م��ة م��م��ث��ل��ة ب��ال��ع��ل��م امل��ج��اه��د السيد 

ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال���دي���ن ال���ح���ويث، ف��ان��ت��ص��ر اليمنيون 
يف م����ع����رك����ة امل�����واج�����ه�����ة م������ع ال��������ع��������دوان، وان����ت����ص����رت 
م��ع��ه��م م���ب���ادئ وأه�������داف ث�����ورة ٢١ س��ب��ت��م��رب، كما 
شكلت االنتصارات العسكرية والتقدم الصناعي 
العسكري الصواريخ والطريان املسري ومنظومات 
ال����دف����اع����ات وال���������ردع، م����س����اراً ق����وي����اً ل��ل��ت��ح��رك ب����ذات 
ال���ع���زي���م���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����ب����ن����اء امل����ن����ش����ود وامل���ن���ط���ل���ق م��ن 

الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وت��ط��رق الجنيد إىل أن الخطوات التي قطعتها 
م�����ؤس�����س�����ات ال�������دول�������ة م������ن خ��������الل ال����خ����ط����ة امل���رح���ل���ي���ة 
األوىل ٢0١9- ٢0٢0م،  ت��ع��د أس�����اس عملية 
ال��ت��ح��ول ن��ح��و التخطيط االس��رتات��ي��ج��ي امل����دروس، 
واع����ت����م����اد م���ن���ه���ج���ي���ة ال���ت���خ���ط���ي���ط ال����ت����ش����اريك إلع������داد 
٢0٢١-٢0٢5م  ال������ث������ان������ي������ة  امل������رح������ل������ي������ة  ال������خ������ط������ة 
ب���ع���د ت��ح��ل��ي��ل م��م��ن��ه��ج ل���ل���وض���ع ال����راه����ن ن���ف���ذت���ه ك��ل 
الجهات واملؤسسات والهيئات، كخطوات هامة 
ب��ل وإن���ج���ازات ن��وع��ي��ة ل��وض��ع امل��دام��ي��ك الصحيحة 

للدولة اليمنية املنشودة.

واجهت الثورة حتديات كثيرة ألنها فضحت مخططات دول 
االستكبار وقطعت يد التدخل في الشأن اليمني

حققنا من خالل الرؤية الوطنية خطوات هامة وإجنازات نوعية لوضع املداميك الصحيحة للدولة اليمنية احلديثة

 ال��ق��وى اإلقليمية وال��دول��ي��ة أرادت أن يبقى ال��ي��م��ن ف��ي أس��وأ 
أوضاعه يعتمد على املنح واملساعدات لينفذوا أجندتهم
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 ثورة 21 سبتمبر أسقطت كل املؤامرات التي 
كانت تعصف باليمن أرضا وإنسانا

بداية سيادة القايض كيف تقرأ ثورة 21 سبتمرب 2014م ونحن 
نعيش عيدها وذكراها السابعة؟

<< ب���داي���ة أه���ن���ئ ق���ائ���د ال����ث����ورة وامل����س����رة ال���ق���رآن���ي���ة ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب����در ال��دي��ن 
الحويث بهذه ال��ذك��رى العظيمة لثورة ال���21 من سبتمرب ث��ورة كل اليمنيني، 
التي أسقطت كل املؤامرات التي كانت تعصف باليمن أرضا وإنسانا، ألن لوال 
الله سبحانه وتعاىل ثم ه��ذه ال��ث��ورة وقيادتها املباركة لظل الشعب اليمني 
مستعبدا تحت الوصية والتبعية األمريكية الصهيونية، والخوالف من آل 
سعود وآل نهيان، الذين يعتربون أدوات رخيصة ل��دول االستكبار العاملي 

وعىل رأسها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.
لقد جاءت هذه الثورة املباركة لتصحيح مسار ثورة 26سبتمرب املجيدة، التي 
تعرثت يف تحقيق أهدافها، والتي كان من أهم أهدافها بناء نظام جمهوري 
ع���ادل بعيدا ع��ن ال��وص��اي��ة والتبعية ل��ل��خ��ارج، فلم تتحقق تلك األه���داف إال 
ب��ع��د م���ج���يء ث�����ورة ال����� 21 س��ب��ت��م��رب 2014م ال���ت���ي ك���ان���ت ث�����ورة ت��ص��ح��ي��ح��ي��ة ل��ث��ورة 
ال����26س���ب���ت���م���رب، ف��ب��ع��د ث�����ورة 21 س��ب��ت��م��رب ك��م��ا أس��ل��ف��ت س��ق��ط��ت ك���ل امل����ؤام����رات 
وم���ش���روع���ه���ا ال�������ذي ب���ن���ي م���ن���ذ س����ن����وات ط���وي���ل���ة ل���ل���س���ي���ط���رة ع����ىل ال�����ق�����رار ال��ي��م��ن��ي 

والسيادة اليمنية باالستعمار غر املباشر.
وق����د ظ���ه���رت ت��ل��ك امل�����ؤام�����رات ب��ح��ق ال��ي��م��ن��ي��ني ب��ع��د ث�����ورة ال�������14 م���ن أك���ت���وب���ر ضد 
املحتل التقليدي أنداك لجنوب الوطن باحتالل غر مباشر للقرار اليمني من 
خالل صنع والءات لشخصيات مرتبطة باملحتل إلسقاط التبعية والوصاية 
والسيطرة ع��ىل ال��وط��ن، وق��د أدرك���ت ذل��ك ث���ورة 21سبتمرب وحققت لليمن 
س���ي���ادت���ه وق��������راره ال���س���ي���ايس ال������ذي ب�����ات ح����ق ش���رع���ي ل����ه ف���ق���ط وال ي��م��ك��ن ألح���د 

التدخل يف ذلك.
ول��م يكتفي املستعمر األجنبي بالسيطرة املباشرة عىل ال��ق��رار السيايس قبل 
ثورة 21سبتمرب بل أوعز إىل أدواته يف املنطقة ليك  تسيطر عىل القبيلة اليمنية 
وتجعل والءاها لها وليس للوطن واإلنسان، وقد شكلت منظومة للسيطرة 
عىل القبيلة اليمنية ليك يحكم املستعمر سيطرته عىل الشعب عامة وليس 
ال���ق���رار ال��س��ي��ايس ف��ق��ط، وم���ن ه���ذا ع��م��ل��ت ت��ل��ك األدوات ع���ىل اخ�����راج القبيلة 
م��ن سلفها وأع��راف��ه��ا وع��ادات��ه��ا وتقاليديها، ألن القبيلة تعد السند للنظام 

الجمهوري.
ونحن نعيش ذكرى الثورة السابعة كيف يمكن لنا قراءة أدافها 

ومدى تحققها واقعا؟
<< أه�����داف ث����ورة ال������21 م���ن س��ب��ت��م��رب ل��ق��د ص����ارت واض���ح���ة وج��ل��ي��ة، ول��ع��ل ي��أيت 
يف م��ق��دم��ت��ه��ا ال���خ���روج م���ن ال��ت��ب��ع��ي��ة وال���وص���اي���ة ال��خ��ارج��ي��ة ت��م��ام��ا وب����ات ال��ق��رار 
السيايس اليمني يمنيا خالصا فقط، من الشعب وإىل الشعب�، وبالتايل لم 

يعد أي وصاية عىل الشعب اليمني وقراره أي كان، وهذا أهم هدف تحقق 
إىل األن، أض����ف إىل ذل����ك ب���ن���اء ج��ي��ش وط���ن���ي ق�����وي، وه����ا ه���و ج��ي��ش��ن��ا امل��ت��م��ث��ل 
يف ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ي��س��ط��ران أب�����رز م���الح���م ال��ت��ض��ح��ي��ة وال����ف����داء يف 
التصدي والهجوم واالنتصارات املتواصلة ضد العدوان ومرتزقته، كما اظهر 
الجيش اليمني ولجانه الشعبية مالحم بطولية تدرس يف الكليات العسكرية 
العاملية، كما للجيش اليمني إسهاما كبرا يف التصنيع الحربي الحديث، 
ففي الجانب العسكري تم فيه الكتفاء الذايت يف التصنيع العسكري الحديث 
الذي يواكب املعركة اليوم، وهذا مالم يتحقق سابقا بل أن النظام السابق 
عمل عىل تفجر اسلحة الدفاع الجوي بأوامر وتنفيذ أمرييك صرف كما تابع 
الجميع، كما أن ال��ث��ورة أت��ت ل��يك يتحقق لليمن االكتفاء ال���ذايت غذائيا من 
خالل تبني خطط  لزراعة كل املحاصيل الزراعية، وهذا ما دأبت عليه القيادة 
ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ك��م��ا ل��ل��ث��ورة اه����داف يف ال��ص��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وت��ط��وي��ره��م��ا، 
م���ن خ����الل ت��ب��ن��ي ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ب��ن��اء ال���دول���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة ت���ت���الءم مع 
املرحلة اليوم لتعمل عىل نهضة اليمن سياسيا واقتصاديا وصحيا وتعليميا 
وأكاديميا ويف كل مجاالت التنمية تحقيقا للشعار )يد تحمي ويد تبني(  .  

لو تضعنا يف صورة خطابات قائد الثورة منذ انطالقها إىل اليوم؟
أج��د نفيس ح��ائ��را أم��ام ك��ل تلك الخطابات العظيمة التي تعد منربا نورانيا 
لكل األمة اإلسالمية ولكل من له عالقة باإلسالم وأهله، فعندما كنا نتابع 
خ��ط��اب��ات ق��ائ��د ال���ث���ورة ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب����در ال���دي���ن ال���ح���ويث، ن���راه���ا ال���ي���وم قد 
تحققت عىل أرض الواقع، فصار كل ما كان يحكيه ويقوله نجد يتحقق وقد 
تحقق الكثر والكثر مما قاله يف خطاباته، ونحن كعلماء وطالب علم نفخر 
ونعتز أن يكون لنا قائدا كهذا العلم السيد عبدامللك بدر الدين الحويث الذي 
أعطاه الله الكثر مما لم يعطيه عباده الصالحني، وقد من الله عىل شعب 
اإليمان والحكمة يف أن يقوده قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث، 
ال���ذي أخ��رج��ه��م م��ن ظلمات الجهل والتبعية لليهود وال��ن��ص��ارى إىل شاطئ 
ال��ن��ج��اة إىل ال��ل��ه ج���ل وع����ال وع����ىل أن ي��ت��ول��وا ال��ل��ه ورس���ول���ه وال���ذي���ن أم���ن���وا وف��ق 
القرآن الكريم وليس وفق اإلمالءات وأيدولوجيات دول االستكبار العاملي.

الوضع املرتدي الذي وصل إليه يف املناطق املحتلة أوضح الحقيقة من هدف 
دول ال��ع��دوان ون��ح��ن يف ال��ذك��رى السابعة ل��ل��ث��ورة نجد م��ن رح��ب ب��ال��ع��دوان 
يوما قد ضاق ذرعا به وكأن الحقائق تجلت من هدف العدوان وما كان يحذر 

منه قائد الثورة إىل ما تعزي ذلك؟
لو رجعنا إىل مالزم وخطابات الشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث سالم 
الله عليه لوجدنا أنه قد تحقق كل ما كان يحذر منه عىل ارض الواقع ألن 
ك��ان يقول يف خطاباته أن العصر ال��ح��ايل ه��و زم��ن كشف الحقائق، فهؤالء 
ال��ع��م��الء وامل��ن��اف��ق��ني ال��ذي��ن راه��ن��وا ع��ىل دول ال���ع���دوان وغ��ره��ا، ك���ان رهانهم 

فاشل ألن من يرتهن للخارج ال يمكن يكتب له النصر أبدا، وهذا ما ظهر 
جليا أمامنا اليوم.

بينما قائد الثورة والشعب اليمني العظيم كان راهناهم عىل الله جل وعال 
��اَس َق��ْد َج��َم��ُع��واْ َلُكْم  ��اُس إِنَّ ال��نَّ حالهم ق��ول الله تعاىل )الَّ��ِذي��َن َق���اَل َل��ُه��ُم ال��نَّ
َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَماناً َوَقاُلواْ َحْسُبَنا الّلُه َوِنْعَم اْلَوِكيُل . َفانَقَلُبواْ ِبِنْعَمٍة 
���َن ال��ّل��ِه َوَف���ْض���ٍل لَّ���ْم َي��ْم��َس��ْس��ُه��ْم ُس����وٌء َواتَّ���َب���ُع���واْ ِرْض������َواَن ال��ّل��ِه َوال���ّل���ُه ُذو َف��ْض��ٍل  مِّ

َعِظيٍم(
فانطلق الشعب اليمني متوكال عىل الله سبحانه وتعاىل منذ الوهلة األوىل 

للعدوان صابرا محتسبا ثابتا كثبوت الجبال ملواجهة العدوان واثقا بنصر 
ال��ل��ه وف���ق اس��رتات��ي��ج��ي��ة أع��ل��ن ع��ن��ه��ا ق��ائ��د ال���ث���ورة ف��ت��ح��رك ال��ش��ع��ب اليمني 
ف��إذا بقوات العدوان تنهزم وتخر جاثية ال ق��وام لها ولعل الكل تابع ما 
يالقيه العدوان ومرتزقته من ضربات أبتدأ بضربات تشكا يف صافر وباب 
املندب ولم يقف الحال عند هذا الوضع بل وصل إىل استهداف املنشئات 

السعودية االقتصادية والعسكرية وصارت كل دول العدوان تمتئل بالنوائح 
والبواك عىل ضحايا أولئك الغزاة .. وتحقق للشعب اليمني انتصارات شتى 
يف كل ميدان وداس عىل مجنزرات العدوان بأقدام مجاهديه من الجيش 

واللجان الشعبية.
ث����م أن���ط���ل���ق ال���ش���ع���ب وف�����ق اس���رتات���ي���ج���ي���ة وض���ع���ه���ا ق���ائ���د ال����ث����ورة م����ن ال����دف����اع إىل 
الهجوم الذي يكمن يف استهداف العدو يف عقر داره وضرب أوكاره وقواعده 
العسكرية االسرتاتيجية واالقتصادية النفطية وبذلك شكل خطرا كبرا ثم 
اصبح العدوان ودول العدوان تراجع حساباتها وتدرك أنها قد تورطت يف 
االعتداء عىل اليمن وهزم العدوان هزيمة نكراء لكن قادته ال يعرتفون بها 

للحرج الذي سيتعرضون له.
بالنسبة للجبهة االقتصادية تحقق لليمن الكثر إذا ما نظرت إىل هذا الجانب 
تجد أن املناطق املحتلة تعيش وضعا اقتصاديا سيئا جدا وقد تعدى صرف 

الدوالر األلف ريال؟
ل��ق��د ك����ان وم����ا زال ال���ح���رب ع���ىل ال��ي��م��ن يف ك���ل ال���ج���وان���ب اق��ت��ص��ادي��ا وس��ي��اس��ي��ا 
وع��س��ك��ري��ا يف ال���وق���ت ال�����ذي ك����ان ل��ن��ا االن���ت���ص���ار يف ك���ل ه����ذه ال���ج���وان���ب وه����ا هي 
االنتصارات تتواىل علينا من كل جانب عسكريا يف كل الجبهات واقتصاديا 
صرف الدوالر لدينا أقل من 600 بينما يف املناطق املحتلة يتعدى األلف ريال 
واألمن لديهم ال يوجد وهذا يعود لحنكة القيادة الثورية والسياسية وعىل 

الرغم من أننا محاصرون برا وجوا وبحرا إال إننا يف انتصار وتحدي.
كلمة أخرية?

<< رس�������������ال�������������ت�������������ي إىل ال���������������ق���������������ي���������������ادة ب����������������������أن ال�����������ش�����������ع�����������ب ال����������ي����������م����������ن����������ي ي��������������ع��������������ول ع������ل������ي������ه������ا 

الكثر يف أن تأخذ بيده إىل بر األمان وإىل ما فيه خر الدنيا واألخرة وإىل ما فيه 
املصلحة الوطنية العليا ومن خالل هذا املنرب ندعوا إىل مواصلة الجهاد حتى 
تحرير أخر شرب من يمننا الغايل والنظر من خالل القيادة إىل كل املستضعفني 
بعني الرحمة إلخراجهم مما هم فيه والعمل ملا فيه التخفيف من معاناتهم 
وما يمرون به، يف املناطق التي تقع تحت سيطرة املجلس السيايس األعىل.

كذلك رسالتي للشعب اليمني بأن يثق يف الله سبحانه وتعاىل ونصره وأن 
يتوكل عىل الله وأن يحمد الله وأن يثني عليه بأن من علينا بقيادة عظيمة 
ممثلة يف قائد ال��ث��ورة السيد عبدامللك ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث والتحرك ملواجهة 
ه��ذا ال��ع��دوان حتى تحقيق اه���داف ث��ورة ال����21 م��ن سبتمرب واق��ع��ا وان ينطلق 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي يف ال��ع��م��ل ع��ىل االك��ت��ف��اء ال����ذايت ع��س��ك��ري��ا وغ��ذائ��ي��ا وتعليميا 
وصحيا يف كل املجاالت التي يحتاجها فبعد هذه الثورة يجب علينا أن ال ننتظر 
أن مساعدة من أح��د إال ك��رم من الله سبحانه وتعاىل، كما أدع��وا الشعب 
اليمني إىل رف��د الجبهات باملال وال��رج��ال والعمل الجاد يف ذل��ك والتحشيد 
املستمر حتى تحرير أخر شرب من اليمن ولن يهدأ لنا بال حتى تحقيق ذلك 
وإخ��راج األجانب واملستعمرين وحلفائهم ومرتزقتهم واخ��راج اليمن نهائيا 

اخراجا ال رجعة فيه من الوصاية والتبعية لألجنبي بحول الله تعاىل.

تفردت ثورة 21 سبتمرب عن كل الثورات يف الوطن 
ال��ع��رب��ي بمشروعها ال��ق��ائ��م ع��ىل م��واج��ه��ة الطغاة 
وال���ف���اس���دي���ن ن���ص���رة ل��ل��دي��ن ول��ل��م��س��ت��ض��ع��ف��ني وه��و 
امل������ش������روع ال���������ذي ل������م ي����ك����ن س�������وى ام�������ت�������دادا مل���ش���اري���ع 
أه����ل ال��ب��ي��ت يف ت���اري���خ األم�����ة , وع���ن���دم���ا ك���ان���ت ه��ذه 
الثورة مرتكزة عىل صدق التوجه واخالص العمل 
وس��م��و ال��ه��دف انتصرت ه��ذه ال��ث��ورة بسرعة دون 
أن يحصل فيها ما يحصل يف كثر من الحركات 
الثورية يف الوطن العربي من سفك للدماء واهدار 
ل���ل���ح���ق���وق وال���ظ���ل���م وال���ت���ع���س���ف���ات وال���ت���ص���ف���ي���ات ب��ل 
كانت عبارة عن ثورة نظيفة بيضاء لم يسبق لها 
مثيل وأرغمت الطواغيت الذين كانوا قد غرسوا 
ج����ذوره����م يف اع����م����اق األرض ال��ي��م��ن��ي��ة ح���ت���ى ض��ن��وا 
أن�����ه�����م م����خ����ل����دون ارغ����م����ت����ه����م ع�����ىل م������غ������ادرة امل���ش���ه���د 
ال��ي��م��ن��ي ال��ج��دي��د ال��س��اط��ع ال����ذي أزال األق��ن��ع��ة عن 

العمالء وفضحت مشاريع االرتهان والوصايا.

وما كانت الحرب اال ردة فعل هيسترية لم يكن 

العدو يتوقع أن ه��ذه ال��ث��ورة ستسقط مشاريعه 
يف ال��ي��م��ن ب��ه��ذه ال���ص���ورة ألن���ه ل���م ي��ح��س��ب ح��س��اب 
اع��ت��م��ادن��ا ع��ىل ال��ل��ه وت��وك��ل��ن��ا عليه وان ه���ذه ال��ث��ورة 
ه����ي م����ش����روع ق������رآين رب������اين وت���س���ر وف�����ق ت��وج��ي��ه��ات��ه 
ومنهجه سبحانه وتعاىل وأنها ليست اال امتداد 
ل�����ث�����ورات أه������ل ال���ب���ي���ت ع���ل���ي���ه���م ال�����س�����الم ال����ت����ي ك��ت��ب��ت 
ال��ج��ه��اد ب���أح���رف م���ن ن����ور وان���ت���ص���ارا ل��دم��ائ��ه��م ال��ت��ي 
سفكت يف سبيل اص��الح أم��ة سيدنا محمد صىل 

الله عليه وآله وسلم ونصرة دينه. 

لم تأيت ثور الواحد والعشرين من سبتمرب وليدة 
اللحظة او رد فعل لفشل ثورة يناير او ما سميت 
ب����ث����ورة ال���ش���ب���اب ك���م���ا ي���ت���وه���م ال���ب���ع���ض ب����ل ان ه���ذه 
ال���ث���ورة ل��ه��ا ج���ذوره���ا ال��ت��اري��خ��ي��ة العميقة فبالنظر 
اىل من قاموا بهذه الثورة املباركة والتي كان أنصار 
ال��ل��ه ع��ىل طليعتها بحكم ان��ه��م ج��زء ال يتجزأ من 
الشعب اليمني بل انهم الشعب اليمني مقارنة 
بمن هم ضده وكذلك بالنظر اىل قيادة انصار الله 

ومشروعهم التحرري الذي كان مهندسه السيد 
القائد الشهيد حسني بدر الدين الحويث رضوان 

اله عليه.

وب��ال��ن��ظ��ر اىل ق���ائ���د ه����ذه ال����ث����ورة ال��ن��ظ��ي��ف��ة ال��ب��ي��ض��اء 
ال��س��ي��د ع��ب��د امل���ل���ك ب����در ال����دي����ن  ي��ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه ال���ذي 
واص�����������ل م�������ش�������روع ال����ش����ه����ي����د ال������ق������ائ������د ال�����������ذي ع����ن����وان����ه 
م����واج����ه����ة ال����ط����غ����اة ون����ص����رة ال����دي����ن وامل��س��ت��ض��ع��ف��ني 
ورفض الوصايا والهيمنة وتصويب سهم املواجهة 
ضد العدو الحقيقي الذي اخربنا به القرآن الكريم  
وب��ه��ذا نستشف االم���ت���داد ال��ت��اري��خ��ي ال����ذي ن���ود ان 
نشر اليه وبالتايل فان هذا املشروع بهذه املوجهات 
الواضحة والسامية التي تعرب عن هويتنا االيمانية 
ال��ي��م��ن��ي��ة ي��ك��ون ام���ت���دادا ل��ت��اري��خ امل��واج��ه��ة وال��ن��ص��رة 
م��ن��ذ ص���در االس�����الم اىل ي��وم��ن��ا ه���ذا ول���و ل���م ي��ك��ن يف 
ذلك التاريخ املمتد أللف وأربعمائة سنة اال عهد 
االمويني الذي بداء بقتل االمام عيل عليه السالم 
ثم االمام الحسني عليه السالم ولم ينتهي بقتل 

االمام زيد فقط بل ان أهل البيت قدموا خيارهم 
مل���واج���ه���ة ال��ط��غ��ي��ان ون���ص���رة ال���دي���ن وامل��س��ت��ض��ع��ف��ني 
ولكن العهد االموي مثل الطغيان كله ومثل أهل 

البيت الحق كله والجهاد كله. 

ان هذه الثورة تميزت بقيادتها الربانية ومشروعها 
القرآين وشعبها االيماين املوصوف عىل لسان خر 
الخلق سيدنا محمد ص��ىل الله عليه وآل��ه وسلم 
وال��رتك��ي��ز ع��ىل مظلومية ال��ق��دس الشريف املحتل 
وت����وج����ي����ه ال����ب����وص����ل����ة ن�����ح�����وه ,وم�����ي�����زه�����ا اي�����ض�����ا وج������ود 
محور ث��وري م��ق��اوم موحد االه���داف وم��ت��ق��ارب يف 
التوجهات يقوده أهل البيت عليهم السالم , مما 
جعل هذه الثورة امتداد لتاريخ نضال أهل البيت 
وس��ت��م��ت��د ه����ذه ال���ث���ورة امل���ب���ارك���ة م��س��ت��ق��ب��ال اىل أب��ع��د 

مدى ممكن بمشيئة الله تعاىل.

راهن اليمنيون على اهلل فتحققت كثير 
من االنتصارات على مختلف األصعدة 

وراهن مرتزقة العدوان على غير 
خالقهم فكان مصيرهم الذل والهوان

الذكرى السابعة لثورة 21سبتمرب نعيش ذكراها اليوم وقد تحقق لليمن الكثر عىل الرغم من 
العدوان والحصار لسبع سنوات يف هذا املوضوع حرصت )26سبتمرب( أن تلتقي عضو رابطة 

علماء اليمن ومساعد مدير دائرة التوجيه املعنوي القايض أمني الربعي يف الحوار التايل:

تحقق الكثير من أهداف ثورة 21 سبتمبر على كل األصعدة العسكرية واألمنية واالقتصادية
بعد سبعة أعوام من عمر الثورة 
تحقق لليمن الخروج من التبعية 

والوصاية الخارجية تماما وبات القرار 
السياسي يمنيا

ث����������������ورة ال��������������21م�������������ن س�����ب�����ت�����م�����رب ج����������اءت 
يف ل���ح���ظ���ة ف�����ارق�����ة وف��������رتة ت���اري���خ���ي���ة 
اس�������ت�������ث�������ن�������ائ�������ي�������ة غ����������������ره م�������س�������ب�������وق�������ة يف 
ت���ح���دي���ات���ه���ا واخ����ط����اره����ا ع����ىل ال��ي��م��ن 
وش����������ع����������ب����������ه ت��������س��������ت��������ه��������دف��������ه يف دي��������ن��������ه 
وت������اري������خ������ه وج����غ����راف����ي����ت����ه وح�����اض�����ره 
وم��س��ت��ق��ب��ل��ه ل��ي��ج��د اب����ن����اه ال���ش���رف���اء 
االح���������������رار ان������ه������م ع�������ىل م������ف������رتق ط�����رق 
ف����������أم����������ا ت��������م��������ري��������ر م���������������ؤام���������������رات أع���������������داء 
ال�����ي�����م�����ن وال�������خ�������ض�������وع مل���خ���ط���ط���ات���ه���م 
ومشاريعهم التدمرية التقسيمية 
او التصدي لها ومواجهتها بروح 
اي������م������ان������ي������ة وق���������ي���������ادة وط������ن������ي������ة ث������وري������ة 
وش�����������ج�����������اع�����������ة وواع����������������ي����������������ة وح������ك������ي������م������ة 
تجسدت يف القائد العلم السيد 

عبدامللكبدر الدين الحويث.
وه����ك����ذا ف�����ان ث������ورة ال������ 21م������ن س��ب��ت��م��رب ث������ورة ي��م��ن��ي��ة ت���ح���رري���ة ق���ام���ت ل��ل��ق��ض��اء 
عىل الفساد ونصرة املستضعفني والخالص من نظام العمالة والتبعية 
والوصاية الخارجية ألمريكية وبريطانية وكيان العدو الصهيوين وادواتهم 

اإلقليمية وعىل رأسها النظام السعودي وألماريت.
يأيت هذا يف ظل عملية انتقال األجندة واملشاريع من الهيمنة غر املباشرة 
اىل ال��س��ي��ط��رة ال��ق��ائ��م��ة ع���ىل ال��ت��م��زي��ق ع���رب ال���ص���راع���ات وال����ح����روب ال��داخ��ل��ي��ة 

العبثية والعدمية.
ويف هذا السياق البد من اإلشارة اىل ان الشعب اليمني كان بحاجه اىل ثورة 
حقيقية تعرب عن هويته االيمانية والوطنية وتطلعات ابناه يف السيادية 
والوحدة واالستقالل والتحرر من كل اشكال الوصاية والسيطرة الخارجية 
عىل ق��راره السيايس الوطني وهنا ج��اءت ث��ورة ف��رباي��ر2011م  لتفتح افاق 
ألمال مجهضة الن االحتجاجات الشعبية عكست الضرورة الثورية للتغر 
امللبي ل املوضوعي ال كنها فتقدت العامل الذايت املتمثل يف القيادة الثورية 
م��م��ا س��ه��ل عملية تحويله اىل ص���راع يف منظومة ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق الفاسد 
املرتهن للقوة الخارجية املعرب عنها عاملية باإلمربيالية األمريكية ووصاية 

الرجعية السعودية إقليميا.
ويف ه����ذا امل��ن��ح��ى ج����اء ط��ل��ب ال���ت���دخ���ل ال��خ��ل��ي��ج��ي ك��ت��غ��ط��ي��ة ل���ه���ذه  ال��وص��اي��ة 
والهيمنة واملستمد شرعيته ليس كما كان يدعي يف شعاراته من الشعب 
اليمني وعرب الديمقراطية وصناديق االقرتاع بل من أمريكا ومن آل سعود 
وبذلك يكون قد نقل التحركات الشعبية الثورية اىل مقلب الصراع عىل 
السلطة وال��ن��ف��وذ وال���رثوة ومعيدين أزمتها اىل النظام ال��س��ع��ودي وعمال 
معه عىل كيفية إخراج ادارة االحداث يف إطار حلقة الوصاية والتي أخذت 
شكل ما يسمى امل��ب��ادرة الخليجية التي رفضتها القوى الثورية الحقيقة 
بقيادة انصار الله لتواصل الثورة الشعبية حتى انتصارها بتحقيق أهدافها 

التغرية الوطنية التحررية.
وهكذا تتكشف املخططات وتتسع الوصاية وتتضح املشاريع التقسيمية 
ل��ت��ض��ع ال��ي��م��ن ام����ام خ��ط��ر وج�����ودي ي��ن��ب��غ��ي م��واج��ه��ت��ه ب��ع��م��ل ث����وري حقيقي 
ف��ك��ان��ت ث����ورة ال21س��ب��ت��م��رب 2014م م��ك��ت��م��ل��ة ال���ش���روط ال���ذات���ي���ة امل��وض��وع��ي��ة 
فهي تمتلك االيمان واإلرادة ووحدة القيادة واملشروع الوحدوي السيادي 
االستقاليل املعيد للشعب اليمني حريته وكرمته مثبته ثورة ال21سبتمرب 
طوال سبع سنوات من قيادتها لشعبنا يف مواجهة تحالف عدوان اجرامي 
مكون من17 دولة تقوده امريكا مع ذلك ينتصر الشعب اليمني بفضل الله 
وقيادته الحكيمة ويف طليعته أبنائه االبطال امليامني يف الجيش والجان 

الشعبية وقبائل اليمن الحرة الشريفة .
ال����ي����وم وش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ي��ح��ت��ف��ل ب��م��ن��اس��ب��ة ال���ع���ي���د ال���س���اب���ع ل����ث����ورة ال21م������ن 
سبتمرب املجيدة املباركة الخالدة بأنه صنع اعظم ثورة   سيدونها التاريخ 
يف انصع صفحاته ليس فقط ك��ث��ورة وطنية تحررية يمنية استثنائية بل 

كواحدة من الثورات اإلنسانية العظيمة التي عرفتها البشرية.

 مربوك أبا تميم
م��ع إش��راق��ة ف��ج��ر ي��وم ج��دي��د رزق  األخ / 

ع��ب��د ال��س��ام ال��ت��م��ي��م��ي
 ب��ح��ف��ي��ده ال��ب��ك��ر  أس��م��اه  )ت��م��ي��م(  ج��ع��ل��ه ال��ل��ه

 ق��رة ع��ن وال��دي��ه وأن��ب��ت��ه ن��ب��ات��اً ح��س��ن��اً ..
امل��ه��ن��ئ��ون: اخ��وك��م  ال��دك��ت��ور  ع��ب��د ال��ح��ب��ي��ب ال��ت��م��ي��م��ي
 - ع��ي��ب��ان ال��ك��وك��ب��اين - م��راد م��ق��ب��ويل  - ط��ال م��ع��وض��ه

وك��اف��ة م��ن��ت��س��ب��ي ال��ت��وج��ي��ة امل��ع��ن��وي 

عبداهلل هاشم الطيب

ان��ه��ا ث����ورة ال���ق���رآن ون����وره وب��ص��رت��ه وي��ق��وده��ا علم 
ه����دى م���ن ب���داي���ة ان��ط��الق��ت��ه��ا م���ن م�����ران ان����ه ال��س��ي��د 
الشهيد القائد حسني بن البدر سالم الله عليه 
يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا لقد ثار 
ثورة جده الحسني عليه السالم وناضل ووضع 
ح��ج��ر االس������اس ل���ث���وره ع��امل��ي��ه ل��ك��ل االح�������رار ف��ث��ورة 
الحادي والعشرين من سبتمرب االبية هي امتداد 

ثورة الشهيد القائد سالم الله عليه.
ولقد شاءت مشيئة الله لهذه الثورة العظيمة أن 
تستمر وتكرب وتتعاظم رغ��م كل ال��ظ��روف ورغم 
ك����ل امل�����ح�����اوالت امل���ح���ل���ي���ة واالق���ل���ي���م���ي���ة إلط����ف����اء ه���ذا 

النور والقضاء عىل هذه الثورة القرآنية حيث 
ك���ان ه��ن��اك م��ن ال��ت��أي��ي��د االل��ه��ي ال يمكن وصفه 
فقد هياء الله بعد الحروب الظاملة واستشهاد 
مؤسس هذا املشروع من هم   جديرون بالقيام 

بهذا الدور الستكمال املسرة.
وب��ت��وف��ي��ق م��ن ال��ل��ه ت��ح��رك امل��ج��اه��دون امل��خ��ل��ص��ون وق���دم���وا التضحيات 
الكبرة من الشهداء والجرحى وعانوا معاناة كبرة يف الحرب االوىل 
وتالها عدة حروب تحت قيادة السيد عبدامللك حفظه الله ورعاه الذي 
اخ��ذ ع��ىل عاتقه ق��ي��ادة ال��ث��ورة بعد أخ��ي��ه الشهيد القائد وب��ك��ل كفاءة 
واقتدار وحكمه استطاع قيادة املسرة القرآنية املباركة حتى وصلت 

اىل ما وصلت اليه اليوم من قوة وعزة.
ف���ه���ذه ال����ق����ي����ادة ه����ي م����ن ك���ان���ت والزال���������ت ت���ب���ذل ج���ه���دا ع���ظ���ي���م���ا  م����ع ك��ل 
الشرفاء واالحرار فلله الحمد والشكر أن وفق شعبنا اليمني وسخر 
له هذه القيادة اإليمانية التي بادلها الشعب الوفاء بالوفاء واستجاب 
لها استجابة منقطعة النظر وكانت تضحيات الشعب جسيمه ولكن  
بفضل الله تعاىل وحنكة القيادة اثمرت نصرا وعزة  وكرامة للشعب 
ال��ي��م��ن��ي ول��ب��ق��ي��ة اح������رار ال���ع���ال���م  وع���ج���ز االع�������داء  ب��ك��ل إم��ك��ان��ي��ات��ه��م رغ��م 
محاوالت  سرقتها مرارا عديده فباءت خططهم  بالفشل وضنوا انهم 
يستطيعون ان يحولوها لخدمة مآربهم واطماعهم كما هو الحال يف 

مصر والسودان واملغرب وليبيا.
ه���ن���ا ك�����ان ال���ت���ح���دي ف���ب���ع���د ان���ت���ص���ار ال�����ث�����ورة يف ال�����ح�����ادي وال���ع���ش���ري���ن م��ن 
س��ب��ت��م��رب ه����رب ال��س��ف��ر االم���ري���يك وض���اع���ت ك���ل اح��الم��ه��م يف ال��س��ي��ط��رة 
عىل هذا البلد بعد أن كان هو املتحكم يف القرار السيايس والخطاب 
الديني واالع��الم��ي ولكنه ادرك ان��ه لم يعد هناك مجال له وليس له 
اي قيمه ضاعت كل جهودهم سدى وقطعت يد الوصاية األمريكية 

واالس��رائ��ي��ل��ي��ة وقطعت ك��ل اي��ادي��ه��م يف اليمن 
وخ��������اص��������ة ك��������ل م��������راك��������ز ال������ن������ف������وذ وال���������ق���������وى ال����ت����ي 
كانت تتحكم يف اليمن وك��ذل��ك ت��م قطع اليد 
السعودية التي تعمل لخدمتهم ورغ��م املكر 
وال��خ��داع وامل���ؤام���رات فشلوا فشال ذري��ع��ا عىل 
يد هذه الثورة وأبطالها من الجيش واللجان 
الشعبية وبعد خ��روج االمريكيني م��ن اليمن 
ب�������������داء ال�����ت�����خ�����ط�����ي�����ط ل��������ه��������ذا  ال�����������ع�����������دوان ال����ه����م����ج����ي 
للوقوف ضد  اهداف ثورة الحادي  والعشرين 

من سبتمرب.
وم�����ع ذل�����ك ال�����ع�����دوان ال������ذي ط�����ال م������داه س��ب��ع��ة 
اع����وام واالح������رار م��ن اب��ن��اء ه���ذا ال��ش��ع��ب االب��ي 
ي���ق���دم���ون اروع ص������ور ال���ص���م���ود واالس���ت���ب���س���ال 
والشجاعة يف مواجهة تلك الغطرسة والكرب 
االمرييك بكل قوتهم واسلحتهم عجزوا عن 

كسر صمود الشعب.
ونحن بدورنا نعاهد الله ونعاهد القيادة الثورية أننا سنواصل املشوار 
مهما كلفنا الثمن ومن اولويات ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب 
هو ال��وق��وف والعمل عىل تحرير فلسطني وتحرير املقدسات ونصرة 
املستضعفني من العرب واملسلمني يف كل اقطار العالم وتكون عونا 
ل��ك��ل م��ظ��ل��وم يف ه���ذا ال��ع��ال��م ل��ي��س ب��ال��ك��الم ال���ف���ارغ ال����ذي ك���ان يتشدق 
به حزب االصالح وزمرتهم وكانوا يقولون انهم سيحررون فلسطني 
وال��ب��وس��ن��ة وه���اه���م ي��أك��ل��ون ام�����وال ال���ن���اس ب��ال��ك��ذب وال���دج���ل وال���خ���داع 

ويقتاتون عىل دماء هذا الشعب اليمني.
اما هذه الثورة وكل من ينتسب اليها نقسم قسما يعلم صدقه ربنا 
ان���ن���ا س���رخ���ص دم�����اءن�����ا يف س��ب��ي��ل ال���ل���ه ن���ص���ره ل��ل��م��س��ت��ض��ع��ف��ني وت��ن��ك��ي��ال 
ب���ال���ظ���امل���ني ون����ق����ول ل����ألع����داء ام���ري���ك���ا واس����رائ����ي����ل وخ���دام���ه���م ال��س��ع��ودي��ة 
واالمارات وكل العمالء والخونة واملرتزقة ان احتفالنا بثورة الحادي 
والعشرين من سبتمرب ليس نغمة عودا او موسيقى انها نغمة حريه 
وكرامه واباء نحرر بها كل املضطهدين واملظلومني يف العالم ونقول 

هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة.
ون��دع��و م��ن خ��الل ه��ذا امل��ق��ال ك��ل امل��خ��دوع��ني ال��ذي��ن الزال����وا منخرطني 
يف صفوف ال��ع��دوان اىل ال��ع��ودة اىل ج��اده ال��ص��واب واىل طريق الحق 
والحرية واالستقالل والوطن للجميع قبل أن تندموا ندما شديدا ولن 
ينفعكم ذلك ولن تنفعكم االموال املدنسة امللطخة بدماء االبرياء من 

النساء واألطفال وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.

الـ 21من سبتمبر.. تحرير االمة من الهيمنة االمريكية واالسرائيلية

العقيد/ احمد الشيبة 

21سبتمبر..
 ثورة تحررية وطنية

»ع��������������������ي م��������������������������ب��ارك«

 تعرض لوعكة صحية الزمته الفراش, ومع 
دعوات الزمالء واالصدقاء لشخصه النبيل 

حوار: هال جزيان

ت��ه��ان��ي��ا ب��س��ام

أج��م��ل آي��ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ري��ك��ات ل��أخ/

 ب��س��ام ف��اض��ل م��دي��ر ع��م��ل��ي��ات ش��رك��ة ال��ح��وش��ب��ي ات��ش ب��ي 

ب��م��ن��اس��ب��ة ارت��زاق��ه امل��ول��ود ال��ج��دي��د ال��ذي أس��م��اه ك��ن��ع��ان .. 

ج��ع��ل��ه ال��ل��ه م��ن م��وال��ي��دال��س��ع��ادة وال��رك��ة ..

امل��ه��ن��ئ��ون /
ع��م��ار ج��ب��ارة, وك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ن يف ج��ب��ارة اك��س��رس – ال��ح��ص��ب��ة 

الزميل العزيز السكرتير الفني 
لصحيفة "26سبتمبر"

الذي عرف بالتفاني واإلتقان في عمله بدأ بالتماثل للشفاء .. نسأله تعالى أن 
مين عليه بالصحة والعافية ليعود إلى عمله ضمن أسرة حترير الصحيفة..

سالمات للزميل "مبارك"

21 سبتمبر .. امتداد تاريخي لمواجهة الطغيان ومناصرة الدين



ال��ع��م��ي��د احل�������اوري: ال���ث���ورة ال��ش��ع��ب��ي��ة ال��ت��ح��رري��ة 
مشروع وطني مثل إرادة الشعب اليمني احلر

العميد ص��اح: ال�21من سبتمبر بضيائها احلق ونورها املشرق 
انتصرت ألهدافها ومبادئها وحققت تطلعات أبناء اليمن

< ك�����ان�����ت ال�����ب�����داي�����ة م������ع ال����ع����م����ي����د ال������رك������ن م��ح��م��د 
القادري – قائد الدفاع الساحيل – مدير الكلية 

البحرية قال :

<< لللقللد مللثلللللت ثللللورة اللللللل21 ملللن سللبللتللمللر نللقللطللة انللطللاق 
تمسك بها أحرار اليمن الرافضني لكل أشكال الهيمنة 
واللللتلللسلللللللط والللللتللللدخللللل املللللبللللاشللللر يف حللللريللللة اللللشلللعلللب وقلللللللراره 
الللللللسلللللليللللللادي مللللللن قللللبللللل الللللللقللللللوى االسلللللتلللللعلللللملللللاريلللللة الللللللدوللللللليللللللة أو 
عمائها يف الللداخللل والللخللارج وكللان الللعللدوان عىل بادنا 
بمثابة إزاحللة الستار وكشف الحقائق التي كانت غائبة 
عن البعض فمجرد معرفتهم بامتاك الشعب اليمني 
حريته واستقال قللراره السيادي وبقيادة وطنية ثورية 
وسياسية وعسكرية لم ترتهن المللاءات وشللروط دول 
االستكبار ولم تكن يوماً عميلة تنفذ أجندات ومخططات 
خللارجلليللة وللللم تللرضللخ يللومللاً إلغللللللراءات األملللللوال واملللكللاسللب 
حللتللى حلللاكلللت مللللؤامللللرة الللللعللللدوان والللللغللللزو وجلللللللب املللرتللزقللة 
واملأجورين يف أصقاع األرض الحتال اليمن والنيل من 

إرادة أبنائه الشرفاء األحرار.
لقد وقفت قيادة القوات املسلحة ومقاتلوها األشاوس 
مللللواقللللف ملللشلللرفلللة ملللنلللذ انللللطللللاق شللللللللرارة ثللللللورة 21سللبللتللمللر 
الللتللحللرريللة يف الللدعللم واملللسللانللدة واملللشللاركللة الللفللاعلللللة حتى 
انتصرت أهدافها ومبادئها وتحققت غاياتها ومنذ بدء 
الللعللدوان الللسللعللودي اإلمللللارايت األيللللادي املللنللفللذة ألجللنللدات 

دول االسلللتلللكلللبلللار الللللعللللاملللللي أمللللريللللكللللا وإسللللرائلللليللللل عللىل 
بادنا تقدم أبطال الجيش إىل الخطوط األمامية 
طوعاً وكمهام وطنية نابعة من إيمانهم القوي 
بللللأحللللقلللليللللة تللللأديللللتللللهللللم لللللواجللللبللللاتللللهللللم امللللللقلللللدسلللللة امللللللللللقللللاة 
علللللىل علللاتلللقلللهلللم وسلللللطلللللروا أروع امللللللاحلللللم الللبللطللوللليللة 
والللللتللللضللللحلللليللللات اللللجلللسللليلللملللة بلللللأرواحلللللهلللللم وأنلللفلللسلللهلللم 
ودملللائلللهلللم الللغللاللليللة يف سللبلليللل اللللتلللصلللدي للللللعللدوان 
واللللدفلللاع عللن األرض واللللعلللرض واإلنلللسلللان اليمني 
الللللللتللللللي سللللفللللكللللت دملللللللللللللاؤه دون وجللللللللله حلللللللللق، والزال 
األبللللللللللطللللللللللال يلللللللقلللللللدملللللللون اللللللللعلللللللر واللللللللللللللللللللللدروس الللللديللللنلللليللللة 
والللوطللنلليللة يف ملليللاديللن اللللنلللزال وجللبللهللات املللواجللهللة 
لكسر كللريللاء الللغللزاة وتطهري األرض اليمنية إىل 
جلللانلللب أخلللوانلللهلللم امللللجلللاهلللديلللن جللنللبللاً إىل جللنللب ويف 
خلللنلللدق واحللللللد تللخللتلللللط دمللللاؤهللللم اللللزكللليلللة اللللطلللاهلللرة 

وتتعانق أرواحهم يف سماء الوطن.

االنعتاق من التبعية والوصاية
< العميد صالح الحاوري – قائد اللواء 203 

مشاة قال:

<< يلللعللليلللش وطللللنللللنللللا قللللليلللللادة وحللللكللللومللللة وشللللعللللبللللا وجللليلللشلللا 
ولللجللانللا شللعللبلليللة الللليلللوم مللنللاسللبللة وطللنلليللة عللظلليللمللة بعظمة 
أبناء اليمن يف إيمانهم وحكمتهم التي شهد لها التاريخ 
يف انلللصلللع صلللفلللحلللاتللله وسلللطلللرهلللا بللللأحللللرف مللللن نلللللور يف سللفللر 
الللنللضللال والللكللفللاح وشللهللد لللهللم الللقللرآن الللكللريللم والللرسللول 
األعللللظللللم، مللنللاسللبللة الللللذكللللرى اللللسلللابلللعلللة للللللللثلللورة الللشللعللبلليللة 
التحررية الل21 من سبتمر التي مثلت حلماً لطاملا راود 
أبناء الشعب ومطلباً لطاملا نشده األحرار والقت تأييداً 
شللعللبلليللاً واللللتلللفلللافلللاً جللمللاهللرييللاً مللنللقللطللع الللنللظللري حلليللنللهللا هب 
أبناء اليمن ملؤازرتها ودعمها والوقوف إىل جانبها واىل 
جانب ثوارها ومناضليها وأحرارها وكان ألبناء املؤسسة 
الدفاعية واألمنية صولة وجولة وتقدموا صفوف الثورة 
قللللللللادة وضللللبللللاطللللاً وصللللللف وجلللللنلللللود حلللتلللى تلللحلللقلللقلللت أهلللدافلللهلللا 
وانتصرت اإلرادة الشعبية املطالبة بالحرية واالستقال 
واالنعتاق من التبعية والوصاية الداخلية ملراكز النفوذ 
القبلية والعسكرية والدينية وكلللذا الللوصللايللة الخارجية 

التي فرضت تدخاتها يف شؤون اليمن.
لقد أراد األعداء إجهاض هذا املشروع الوطني التحرري 
وسعوا جاهدين من خال عمائهم يف املنطقة للنيل من 
إرادة الللشللعللب اللليللمللنللي الللحللر وشللنللوا عللدوانللهللم اإلجللرامللي 
ودملللللللللروا ملللللقلللللدرات اللللشلللعلللب وملللصلللاللللحللله اللللخلللدمللليلللة وبلللنلللاه 
التحتية وقللتللل أبللنللائلله وأطللفللاللله ونللسللائلله األبلللريلللاء وسفك 
دملللللائلللللهلللللم عللللللىل مللللللللللرأى ومللللسللللمللللع مللللللن اللللللعلللللاللللللم وملللنلللظلللملللاتللله 
الحقوقية وهيئاته اإلنسانية التي وقفت يف صمت مطبق 
عللللاجللللزة حلللتلللى عللللن اإلدانللللللللة ضللللد تلللحلللاللللف اللللشلللر والللللعللللدوان 
اللللذي خططت للله أمللريللكللا وإسللرائلليللل ونللفللذتلله السعودية 
واإلمارات وعماؤهما املرتزقة املنتفعون باألموال املدنسة 
عللللللىل حلللللسلللللاب دمللللللللللاء األبللللللللللريللللللللللاء.. والزال أبللللللطللللللال اللللجللليلللش 
واللللللللللجللللان الللشللعللبلليللة عللللىل طللللليللعللة املللللدافللللعللللني عللللن أهلللللداف 
وملللللبلللللادئ ثللللللورة اللللللللل21 مللللن سلللبلللتلللملللر.. ملللقلللدملللني أرواحللللهللللم 

رخيصة يف سبيل نيل الحرية والكرامة واالستقال.

حراس اوفياء اباة
< ال���ع���م���ي���د ال�����رك�����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ص������اح – م���دي���ر 

دائرة تقييم القوى البشرية قال:

<< نللحللتللفللل الللليلللوم بللللأفللللراح وملللبلللاهلللج الللللذكللللرى الللسللابللعللة 
النللتللصللار إرادة اللليللمللنلليللني األحللللللرار يف 21سللبللتللمللر املللجلليللدة 
واللللتلللي كللللان لللهللا وجللهللهللا وضللليلللاؤهلللا اللللحلللق ونللللورهللللا املللشللرق 

عللىل أبللنللاء اليمن واتجهت كافة فئات وشللرائللح املجتمع 
ومشاربه السياسية لتأييدها والوقوف اىل جانب ثوارها 
وقلليللادتللهللا كونها حملت مشاعل الللحللريللة واالنللعللتللاق من 
الظلم والجور والهيمنة الخارجية والداخلية فكان لها 
وقللعللهللا وصللللداهللللا علللىل مللسللتللوى اللللعلللاللللم وأحلللسلللت الللللدول 
امللللهللليلللملللنلللة وأذنللللللابللللللهللللللا بللللللللأن الللليلللملللنللليلللني اسللللتللللنللللشللللقللللوا صللللعللللداء 
الحرية وانفردوا بقرارهم الذي كان قابعاً تحت هيمنتهم 
وتسلطهم وصار الشعب هو املعني بتدبري وتسيري أموره 
وشلللؤونللله دون اللللعلللودة اىل الللتللبللعلليللة الللتللي زرعللتللهللا أنظمة 
االستكبار واالسللتللبللداد الللعللاملللي وبللعلليللداً عللن طللاولللة البيت 
األبلليللض وتلللل أبلليللب واللللريلللاض وابللوظللبللي وهلللو األمللللر الللذي 
أزعلللللجلللللهلللللم، فللللللاعللللللدوا علللللللدة اللللللحلللللرب واللللللللعلللللللدوان وحللللشللللدوا 
أسلحتهم براً وبحراً وجواً وضخوا األموال الهائلة ألخذ 
شلللرعللليلللة دولللللليلللللة يف قلللتلللل االبللللللريللللللاء ملللللن االطلللللفلللللال واللللنلللسلللاء 
اليمنيني وأعانهم العماء والخونة واملأجورون يف تدمري 
الللوطللن وتللشللريللد ابللنللائلله ونللهللب خللرياتلله املللام الللعللالللم الللذي 

وقف عاجزاً وصامتاً ولم يحرك ساكناً.
فا سبيل لليمنيني سوى الدفاع عن أنفسهم وأرضهم 
وهو املبدأ الذي حمله ابطال الجيش واللجان الشعبية 
وضلللللحلللللوا بلللدملللائلللهلللم رخللليلللصلللة يف سلللبللليلللل الللللللدفللللللاع علللللن علللزة 
وكللللرامللللة ابلللنلللاء الللشللعللب وسلليللظلللللون حللللراسللللاً أوفلللليللللاء وابللللاة 

حتى يتحقق النصر أو نيل الشهادة.

مشروع حترري
< العميد الركن احمد عبدالله السياين – قائد 

لواء النقل الخفيف قال:

<< ثللللللللورة اللللللللللل21 ملللللن سلللبلللتلللملللر ملللللشلللللروع تلللللحلللللرري وطلللنلللي 
بللامللتلليللاز جللسللد اإلرادة الللشللعللبلليللة ألبللنللاء اللليللمللن يف الللتللحللرر 

من التسلط الخارجي عىل قراراته السيادية 
ورفلللللضلللللهلللللم اللللللقلللللاطلللللع للللللكلللللل اشلللللللكلللللللال اللللللوصلللللايلللللة 
واللللللهللللليلللللملللللنلللللة االحللللللتللللللاللللللليللللللة اللللللللتلللللللي خلللللطلللللطلللللت للللهلللا 
دول الللظلللللم واالسللتللكللبللار الللعللاملللي الللتللي تحيك 
املؤامرات ضد األمة العربية واإلسامية وتدار 
من واشنطن وتل أبيب وينفذها العماء من 
الللحللكللام واألمللللراء وامللللللوك الللعللرب ومللن يللدور 
يف فلكهم من الخونة واملرتزقة عبدة الدوالر 
والللللدرهللللم اللللذيلللن بلللاعلللوا ا نللفللسللهللم وارتللللمللللوا يف 
أحضان قوى العدوان الذين حاولوا إجهاض 

الثورة يف مهدها..
لقد كللان ألبطال الللقللوات املسلحة واألمللن 
من القادة والضباط والصف والجنود اليد 

الللطللوىل يف دعللم ومللللؤازرة وتأييد الللثللورة يف هبتها األوىل 
وقلللدملللوا تللضللحلليللات جللسلليللمللة يف سللبلليللل االنللتللصللار للللللثللورة 
التحررية وكللانللوا يف مقدمة الصفوف األوىل املدافعني 
عللللللن ابللللللنللللللاء شلللعلللبلللهلللم حللللتللللى انلللللتلللللصلللللرت اإلرادة اللللشلللعلللبللليلللة 
وتللحللقللقللت ثلللللورة 21سلللبلللتلللملللر، وهللللا نللحللن الللليلللوم نعيش 
فرحة ذكللراهللا السابعة ووطننا وشعبنا يعيش مآيس 
الللعللدوان األمللريللي الصهيوين الللسللعللودي اإلمللللارايت غري 
آبلللهلللني بلللعلللدوانلللهلللم وقلللللد اللللتلللحلللق ابللللنللللاء اللللللقلللللوات املللسلللللحللة 
واألملللللللللللن بللللجللللبللللهللللات اللللللقلللللتلللللال طللللللوعللللللاً مللللنللللذ أول اسللللتللللهللللداف 
آثلللم لللطللائللرات اللللعلللدوان عللىل بللادنللا وقلللدملللوا قللوافللل من 
الشهداء الللقللادة والضباط واألفلللراد وسالت الكثري من 
الدماء الزكية الطاهرة يف سبيل رفعة ومكانة وشموخ 

اليمنيني األحرار.
ماضون نحو حتقيق النصر

< العميد عبدالله السباعي – نائب مدير دائرة 
اإلمداد والتموين قال:

<< الللللللللحللللللللادي واللللللللعلللللللشلللللللرون ملللللللن سللللبللللتللللمللللر ثلللللللللللورة الللليلللملللن 
الشعبية التحررية انطلقت يف وجه الطغاة واملستكرين 
وقضت عىل مشاريع اإلرهاب اإلجرامية ورموزه وكشفت 
ودكلللللللللت أوكللللللللللار مللللمللللن كلللللانلللللوا يلللعللليلللثلللون يف األرض اللللفلللسلللاد 
ويللللهلللللللللكللللون الللللللحللللللرث واللللللنلللللسلللللل عللللللن طلللللريلللللق نللللشللللر الللللفللللوىض 
واالغتياالت والعبوات الناسفة وتفجري املساجد  وزعزعة 
األمللللللللللن واالسلللللللتلللللللقلللللللرار وإقللللللللللللاق الللللسللللكلللليللللنللللة اللللللعلللللاملللللة للللللللوطلللن 
وابللللنللللاء الللشللعللب اللليللمللنللي واصلللبلللحلللت اللللحلللاللللة االملللنللليلللة قبل 
قلليللام اللللثلللورة مللقلللللقللة واللللوطلللن يللعلليللش حللالللة رعلللب فالكل 
مللللسللللتللللهللللدف والللللللكللللللارثللللللة أن كللللللثللللللرياً مللللللن اللللللللرملللللللوز اللللسللليلللاسللليلللة 
واللللقلللادة العسكريني واالمللنلليللني الللذيللن كللانللوا يسيطرون 
عللللللىل اللللللللدوللللللللة آنلللللللللللذاك هللللللم مللللللن يلللللملللللوللللللون ويلللللدعلللللملللللون هللللذه 
الجماعات اإلرهابية، فقد وصللل بها الحد إىل الهجوم 
علللللىل املللللعللللسللللكللللرات واملللللنللللشللللآت اللللحلللكلللومللليلللة ومللللاحللللصللللل مللن 
هجوم عىل وزارة الدفاع ومستشفى العريض سابقاً إال 

دليل عىل رعايتهم لإلرهاب.
الللللشللللعللللب الللليلللملللنلللي الللللليلللللوم يللللشللللاهللللد ويللللتللللابللللع أيلللللللن يلللتلللواجلللد 
اإلرهلللابللليلللون وحلللاللللة اللللفلللوىض واالغلللتللليلللاالت الللتللي تشهدها 
املحافظات اليمنية الجنوبية املحتلة ماهي إال دليل واضح 
علللن رعلللللاة اإلرهلللللللاب الللحللقلليللقلليللني ومللللن يللمللوللله حلليللث بللاتللت 
تنتشر وبشكل علني وبللدعللم سللعللودي وإملللارايت والكثري 
مللللن اإلرهللللابلللليللللني ملللنلللخلللرطلللني تلللحلللت مللللا يلللسلللملللى بللالللشللرعلليللة  
وهذا هو الوجه الحقيقي للعدوان ومن يدور يف فلكه, 
فللالللنللظللام اللللسلللعلللودي هلللو اللللراعلللي األكللللللر، وامللللملللول األكلللر 
للللللإلرهلللللاب، واللللللداعلللللم الللللللذي كلللللان يلللقلللف ويللللدعللللم رملللللللوزه يف 

السابق ويف الوقت الاحق.
لقد قامت ثورة 21سبتمر لتصويب وتصحيح مسار 

الللثللورة االم 26سبتمر و14أكللتللوبللر والللدخللول يف حقبة 
زاخلللللللرة بلللاللللعلللطلللاء والللللرقللللي والللللتللللقللللدم ألبللللنللللاء اللللشلللعلللب وهلللو 
األمر الذي اثار حفيظة اململكة وحشدت لعدوان غاشم 
همجي لتدمري اليمن والقضاء عىل مشروعه التحرري 
االسلللللللتلللللللقلللللللايل, وهلللللللللا نلللللحلللللن الللللللليلللللللوم نللللللجللللللدد علللللهلللللدنلللللا ووالءنللللللللللللا 
لقيادتنا الللثللوريللة والسياسية والعسكرية بأننا ماضون 
نحو تحقيق ونصرة هذا املشروع اليمني الخالص مهما 

كانت التضحيات.

درع واق ضد العدوان
< ال�������ع�������م�������ي�������د ي�������ح�������ي�������ى ال�������ش�������ع�������ث�������م�������ي – امل�����ن�����ط�����ق�����ة 

العسكرية الخامسة قال:

** ثورة 21سبتمر اليوم الذي أخذت حّيزاً له يف تاريخ 
اليمن، وتشكل تحواًل مهماً ملصري وإرادة الشعب وليس 
وليد لحظته السياسية بل هو نتيجة صراع  طويل ممتد 
ضد مشاريع الهيمنة عىل اليمن والوصاية والحرية بل 

وأعادت االعتبار والكرامة للشعب اليمني. 
للللقلللد أتللللللت اللللللثلللللورة كلللملللسلللار تللصللحلليللحللي للللللللتلللحلللوالت اللللتلللي 
طللمللح إللليللهللا الللشللعللب اللليللمللنللي ونلللشلللد ملللن خللالللهللا الللحللريللة 
واالسلللتلللقلللال وبلللنلللاء مللسللتللقللبللل أفللضللل تللنللعللم فلليلله األجلليللال 
اللليللمللنلليللة املللتللعللاقللبللة, كللمللا أنلللهلللا أتللللت لللتللسللقللط كلللل مللشللاريللع 
الهيمنة وتسد األبواب التي كانت تفتح لتكريس الوصاية 
عىل القرار اليمني، وإلفشال مشروع تقسيم اليمن إىل 

أقاليم متناحرة.
وجاء إعان العدوان يف 26 مارس 2015م إلجهاض 
هذا املشروع التحرري وبما أن وكاء الهيمنة الخارجية 
فللشلللللوا يف اللليللمللن كللللان البللللد للللللسللعللوديللة واإلمللللللللارات ومللن 

ورائلللللهلللللا 
الللللللللللللللللللواليللللللللللللللللللات املللللللللتللللللللحللللللللدة 

وإسللللرائلللليللللل أن يلللظلللهلللرا يف الللللواجللللهللللة ملللبلللاشلللرة يف اللللحلللرب، 
لحسم حرب الهيمنة، وليضيفا هزيمة ُمرة عىل هزائمهم 
الللتللي راكللمللهللا ثللبللات وعللزيللمللة أبلللنلللاء الللشللعللب اللليللمللنللي الللحللر 
الصامد واىل جانبهم أبطال الجيش واللجان الشعبية 
الذين نكلوا باملعتدين والغزاة عىل مدى سبعة أعوام من 
عدوانهم.. نحن اليوم مع سائر مكونات الشعب اليمني 
قللليلللادة وحللكللومللة وملللواطلللنلللني نللحللتللفللي بلللاللللذكلللرى الللسللابللعللة 
لثورة الحادي والعشرين من سبتمر التي نعترها واقعا 
وحافزا للتصدي للمؤامرات الرامية إلعادة اليمن تحت 
هيمنة قوى االستكبار العاملي ومن يللدور يف فلكهم من 
العماء والخونة واملرتزقة وسنحرص بكل ما أوتينا من 
عزيمة وإصرار وقوة للحفاظ عىل مبادئ الثورة اليمنية 
21 و26سلللبلللتلللملللر و14أكللللتللللوبللللر وسللنللظللل الللللللدرع اللللواقلللي 
واللللحلللصلللن امللللنللليلللع الللللللذي تللتللحللطللم عللللىل صلللخلللرة وعلللللي أبلللنلللاء 
الشعب وبللأس جيشه ولجانه الشعبية كل املخططات 

والتآمرات الخارجية.

ثورة احلرية والكرامة
< ال����ع����م����ي����د ع�����ب�����دال�����ل�����ه ال�����ع�����رب�����ج�����ي – م������دي������ر ام�����ن 

محافظة البيضاء قال:

<< نحتفل اليوم بثورتنا ثورة الل21 من سبتمر 
بللللعللللامللللهللللا اللللللسلللللابلللللع ونلللللحلللللن مللللنللللتللللصللللرون عللللللىل اللللللغلللللزاة 
واملحتلني ومرتزقتهم وقد جعلنا من هذا العدوان 
الظالم عىل اليمن وشعبه أضحوكة أمام العالم 
بفضل الله سبحانه وتعاىل..  فهذه الثورة صنعها 
الشعب بإرادته وعرت عن مصالح الجميع ومدت 
يدها للجميع.. وعللرت عللن طموحاته واستعادة 
حقه يف القرار وحقه يف الحرية وحقه يف الكرامة.

قللللبللللل ثللللللللللورة الللللللللللللل21 مللللللن سلللبلللتلللملللر كلللللانلللللت الللللسللللفللللارة 
األمريكية تحكم اليمن سياسياً فدمرت القدرات 
الللعللسللكللريللة للللللجلليللش اللليللمللنللي علللر عللمللائللهللا الللخللونللة 
وسللعللت بللالللتللعللاون مللع بللريللطللانلليللا والللسللعللوديللة واإلملللللارات 
إىل اسللتللغللال الللجللغللرافلليللا اليمنية لللبللنللاء قللواعللد عسكرية 
بللللمللللا يلللملللكلللنلللهلللا مللللللن الللللهلللليللللمللللنللللة الللللعللللسللللكللللريللللة بللللشللللكللللل أكللللللللر يف 
اللللللللللشلللللللللرق األوسللللللللللللللللللط فلللللللللجلللللللللاءت ثلللللللللللللللورة الللللللللللللللللللل21 ملللللللللن سلللبلللتلللملللر 
أعلللظلللم ثلللللورة يف اللللتلللاريلللخ اللللحلللديلللث ثلللللورة اللللوعلللي والللتللحللريللر 
واالستقال محطمة كل تلك املخططات االستعمارية 
الصهيوأمريكية يف اللليللمللن وملللا الللرؤيللة الللوطللنلليللة إال ثمرة 
من ثمار ثورة الل21 من سبتمر ثورة الحرية واالستقال 
التي ال وجود فيها لألجنبي وال حضور فيها للمنظمات 

وال تحكمها وصاية وال اماءات.
ولوال هذه الثورة لكانت القاعدة وداعش تعبث يف كل 
محافظات الجمهورية اليمنية ولكان أنذل وأرذل قادة 
وجللنللود دول تحالف الللعللدوان هللم مللن يتحكمون اليوم 
يف أمننا وجيشنا ولكان سفراء الدول املتصهينة هي من 
تللرسللم تللوجللهللاتللنللا وسلليللاسللتللنللا، فللالللنللصللر لليمن واليمنيني 

والخزي والعار لتحالف الشر الشيطاين ومرتزقته.

قضيتنا األم هي القدس
< العقيد الركن عدنان الوزير – قيادة املنطقة 

العسكرية املركزية قال:

<< ثلللللللورة الللللللللل21 مللللن سللبللتللمللر اللللللثلللللورة الللللتللللي اسللتللنللهللضللت 
الللليلللملللنللليلللني ملللللواجللللهللللة قللللللوى االسللللتللللكللللبللللار والللللعللللبللللوديللللة والللللللذل 
واللللللهلللللوان.. عللنللدمللا انللتللصللر اللليللمللنلليللون لللكللرامللتللهللم وسللليلللادة 
بلدهم بللل ولقضيتهم األم وهللي الللقللدس وهللم يرفعون 
شعار املللوت ألمريكا املللوت إلسرائيل وهنا دق الصهاينة 
نلللواقللليلللس اللللخلللطلللر وتللللحللللركللللوا هللللم وملللرتلللزقلللتلللهلللم إلخلللملللادهلللا 
بالعدوان عىل اليمن فزاد اشتعال لهيبها وامتد ليسقط 

أقنعة صهاينة العرب وعروشهم..
فلوال هذه الثورة لكان حالنا مثل هذه الدويات التي 
سللللارعللللت للللللتللطللبلليللع مللللع إسللللرائلللليللللل وإقلللللاملللللة الللللعللللاقللللات مللع 
الللليلللهلللود ألن ضللغللوطللاتللهللم يف اللللسللليلللاق كلللانلللت تللللأيت ثللمللارهللا 

عندما كان الحكم بيد الخونة والعماء..
أما يف عهد ثورة الل21من سبتمر وتحت قيادة حكيمة 
ممثلة بالسيد عبدامللك بدر الدين الحويث- حفظه الله- 
فضغوطهم تبخرت وتتبخر إثر سخونة األجواء الثورية.. 
وقد كشفت قصة مقتل الحمدي إن أصل كل مشاكل 
اللليللمللنلليللني هللللي الللللتللللدخللللات اللللخلللارجللليلللة ولللللهللللذا كللللانللللت ثللللورة 
الل21 من سبتمر هي الثورة الحقيقية والخروج الفعيل 
إلعلللادة الللحللريللة واالسللتللقللال.. ثلللورة األحللللرار والللشللرفللاء يف 
وجللللله اللللعلللبلللوديلللة واملللسللتللعللبللديللن وهلللللي الللللثللللورة اللللعلللادللللة يف 
وجلله الظلم والظاملني خللرج فيها املستضعفون ليقولوا 
لللهللم كللفللى فللأثللمللرت حلللريلللًة وعلللللزًة وكللللرامللللًة.. فللشللكللراً لللثللورة 

21سبتمر وشكراً سيد الثورة.

شواهد حية اقتضتها مصلحة الوطن والشعب وعامات فارقة يف تاريخ اليمن املعاصر من خال نضاالت أبنائه وكفاحاته املتواصلة يف نيل الحرية 
واالستقال والخروج من عباءة التبعية املقيتة واالرتهان لألعداء والعماء والخونة.

ومع إيقاد شعلة الثورة التحررية الل21من سبتمر يف ذكراها السابعة تتجدد مآثر األحرار ومواقفهم الوطنية البطولية ضد الظلم والطغيان ونستلهم 
من تضحياتهم العظيمة دروس الحرية وبسالة الفداء بدمائهم وأرواحهم ليعيش أجيال اليمن أحرار كرماء أعزاء.

"26سبتمر" تواصلت مع عدد من القيادات العسكرية امليدانية  من جبهات القتال وسجلت انطباعاتهم وتعبرياتهم الصادقة عن دالالت الثورة 
واملواجهة مع قوى العدوان، فإىل الحصيلة:

لقاءات :نبيل السياغي-احمد طامش

العميد القادري: ثورة ال�21من سبتمبر نقطة انطاق متسك بها أحرار اليمن الرافضني للهيمنة والوصاية اخلارجية

العميد السياني: اجليش واللجان الشعبية لهم اليد الطولى في مؤازرة الثورة وتأييدها 
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:» من ميادين املواجهة وانتصارًا للثورة الشعبية التحررية..  قادة عسكريون وميدانيون يؤكدون ل�»

21 سبتمبر.. ثورة في مواجهة الوصاية والهيمنة االستعمارية

ال����ع����م����ي����د ال�����س�����ب�����اع�����ي: ث�������ورة 
انطلقت في وجه املستكبرين 
وق��������ض��������ت ع�������ل�������ى امل�������ش�������اري�������ع 

اإلرهابية
ال�����ع�����م�����ي�����د ال�����ش�����ع�����ث�����م�����ي: ث�����ورت�����ن�����ا 
ال�����س�����ب�����ت�����م�����ب�����ري�����ة ش�����ك�����ل�����ت حت���������واًل 
اس������ت������رات������ي������ج������ي������ًا ل�����ن�����ي�����ل احل������ري������ة 

واالستقال

العميد العربجي: 21 سبتمبر 
ثورة صنعها الشعب بإرادته 
وع��ب��رت ع��ن م��ص��احل��ه وم��دت 

يدها للجميع 
ال���ع���ق���ي���د ال�������وزي�������ر: ال����ث����ورة 
ان����ت����ص����ر ف����ي����ه����ا ال���ي���م���ن���ي���ون 
ل������ك������رام������ت������ه������م وع�����زت�����ه�����م 

وسيادة بلدهم
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الجنيد: ثورة 21 سبتمبر ثورة 

نهضوية تحولية تصحيحية

شرف الدين : الثورة ماضية في تحقيق 
أهدافها رغم العدوان والحصار

قيادة قوات األمن المركزي تحتفي 
بالعيد السابع لثورة 21 سبتمبر

خالل افتتاح معرض صنعاء للكتاب..

أمانة رئاسة الجمهورية تنظم حفًال خطابيًا بمناسبة 
العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمرب

افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية 
محمود الجنيد ومعه وزير الثقافة عبدالله الكبيس 
أمس يف نادي مدينة سام بصنعاء معرض صنعاء 
للكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب بالتعاون 

مع القرية التجارية.
الثقافة بأجنحة  الوزراء ووزير  وطاف نائب رئيس 
املعرض واطلعا عىل أبرز محتوياتها من العناوين يف 
مختلف مجاالت املعرفة بمشاركة عدد من دور النشر 

واملكتبات اليمنية.
معرض  تنظيم  بتزامن  الوزراء  رئيس  نائب  ونوه 
صنعاء للكتاب مع العيد الوطني السابع لثورة 21 

سبتمرب املباركة.
وقال" لقد استعادت هذه الثورة حرية واستقالل 

اليمن وخلصت البلد من االرتهان والتبعية".
الثورة ونحن  لهذه  السابع  العيد  نحيي  وأضاف" 
نخوض غمار حرب يف مواجهة الطغيان والغطرسة 

العاملية لنيل حريتنا واستقاللنا".
وأشار إىل أن الشعب اليمني يسري باتجاه متواز مع 
ثورته يف مسارين: مسار الدفاع عن سيادة بلده ومسار 

البناء والتنمية والنهوض.
تحولية  نهضوية  ثورة  21 سبتمرب  ثورة  إن  وقال" 
والنهوض  الكرامة  استعادة  تستهدف  تصحيحية 
باليمن الذي يمتلك كل املقومات التي تؤهله ليكون 

يف الصدارة.
من جانبه أكد وزير الثقافة أهمية افتتاح معرض 
صنعاء للكتاب بالتزامن مع االحتفال بالعيد السابع 

لثورة 21 سبتمرب .
وقال" يؤكد افتتاح هذا املعرض مدى حرص واهتمام 

اليمنيني بالكتاب واملعرفة والتسلح بالعلم".
وأشار إىل ما تتميز به ثورة 21 من سبتمرب يف كونها 
ثورة تستهدف الحفاظ عىل كرامة وسيادة واستقالل 

القرار اليمني.
ولفت إىل األهداف الخفية التي تقف وراء العدوان 
فشل  مؤكدا  ومقدرات  إنساناً  لليمن  استهدافه  يف 
اليمني  للشعب  األسطوري  الصمود  أمام  العدوان 
الذي استطاع أن يحقق االنتصار وسيستكمل االنتصار 

بتحرير كامل الرتاب اليمني من دنس االحتالل.
 فيما نوه رئيس الهيئة العامة للكتاب عبد الرحمن 
ُمراد بأهمية تنظيم معرض صنعاء للكتاب وما يمثله 
يف هذه املرحلة باعتباره رسالة هامة لدول العدوان 
بأن اليمن مازال حريصاً عىل العلم واملعرفة واالحتفاء 

بالثقافة.
الذي يضم  املعرض  أجنحة  واستعرض محتويات 

عناوين يف مختلف مجاالت العلم واملعرفة.
من  وعدد  الثقافة  وزارة  وكالء  االفتتاح  حضر 

املسؤولني.

أمس  الجمهورية  لرئاسة  العامة  األمانة  نظمت 
بصنعاء حفال خطابيا وفنيا بمناسبة العيد السابع 

لثورة الـ21 من سبتمرب.
وأكد أمني عام رئاسة الجمهورية حسن أحمد شرف 
الدين أهمية هذه املناسبة التي قامت لتحرير الشعب 

اليمني من الوصاية والتبعية.
وأشار إىل أن ثورة الـ21 من سبتمرب أعلت من شأن 
قيم الحرية واالستقالل مؤكدا أنها ثورة ولدت من 

رحم الشعب اليمني دون أي تدخل خارجي.
ولفت شرف الدين إىل أن الثورة ماضية يف تحقيق 
أهدافها رغم العدوان والحصار وبزخم ثوري متجدد.

للثورة يأيت مع تحقيق  السابع  العيد  أن  وأوضح 
اليمنية  الدولة  لبناء  الوطنية  الرؤية  من  مراحل 

الحديثة وتحت شعار الرئيس الشهيد صالح الصماد 
االبطال  تبني ويد تحمي" مشرًيا إىل تضحيات  "يد 
دفاعا  الجبهات  يف  الشعبية  واللجان  الجيش  من 
عن تراب الوطن وسيادته والتي تحقق انتصارات تلو 

االنتصارات.
فيما نوهت كلمة عن موظفي االمانة العامة لرئاسة 
الجمهورية القاها محمد صربة بعظمة ثورة الـ21 من 
سبتمرب والتي تعتمد عىل مبادئ ثابتة ترسخت عىل 

أساس قوي ال يقبل الوصاية واالرتهان للخارج.
وأكد صربة أهمية تعزيز الصرب والعزيمة لتحقيق 

بقية أهداف الثورة مهما كانت الظروف.
تخلل الحفل الذي حضره رؤساء الدوائر وقيادات 

وموظفي االمانة العامة قصيدة شعرية.

نّظمت قيادة قوات األمن املركزي بصنعاء أمس 
فعالية خطابية وتوعوية احتفاًء بالعيد السابع لثورة 

21 سبتمرب.
األمن  قوات  قائد  مساعد  أشار  الفعالية  ويف 
املركزي للتوجيه والتدريب العميد حسن فضة إىل 
األوضاع التي تنعم بها املناطق الحرة يف ظل ثورة 21 
سبتمرب خاصة يف جوانب األمن واالستقرار والحرية 

واالستقالل.
وذكر أن ثورة 21 سبتمرب أخرجت اليمن من الوصاية 
األمريكية وهيمنة قوى االستكبار العاملي .. مشريا إىل 
أن هذه الثورة جاءت بعد أن بلغت املؤامرات ذروتها 
لتفتيت اليمن وإثارة الفتنة بني أبنائه ما دفع األحرار 

للتحرك يف مواجهة قوى العمالة واالستكبار.
ولفت العميد فضة إىل أن ثورة 21 سبتمرب انتصرت 
للحرية واستقالل القرار اليمني بعد أن كانت البالد 
املستويات  مختلف  عىل  مرتدية  أوضاعاً  تعيش 
ويسودها حالة من الفوىض وإقالق األمن واالستقرار 
السكينة  وزعزعة  والتفجريات  االغتياالت  وتزايد 

العامة.
وأكد أن الجميع معني اليوم بتحمل املسؤولية يف 
تعزيز الحالة التعبوية يف أوساط املجتمع بما ُيحاك 
ضد اليمن من مخططات ومؤامرات تستهدف تمزيق 

الصف والجبهة الداخلية.
فيما أشار مسؤول التوجيه املعنوي بقوات األمن 
21 من  ثورة  أن  إىل  الدين  العقيد عيل عز  املركزي 
وانتزعت  والخيانة  العمالة  قوى  أسقطت  سبتمرب 
سيادة وحرية واستقالل البالد وتخلصت من الوصاية 

الخارجية.
وتطرق إىل األوضاع األمنية قبل ثورة 21 سبتمرب من 
تفجري للمساجد واملستشفيات واغتيال الشخصيات 
السياسية واألكاديمية والعسكرية واألمنية والفساد 

املستشري والتدخل يف شؤون اليمن الداخلية.
الثورة  ولفت العقيد عز الدين إىل منجزات هذه 
مخططات  وإحباط  واالستقرار  األمن  تحقيق  يف 
األعداء وتطوير الصناعات العسكرية من الصواريخ 
الباليستية والطريان املسري ومختلف أنواع األسلحة 

ومحاربة الفساد وغريها.
وأكد امليض عىل طريق الحرية والدفاع عن الوطن 
وأمنه واستقراره وسيادته واستقالله وتحرير كل شرب 

من أرض اليمن من دنس الغزاة واملحتلني.
تخلل الفعالية بحضور رئيس عمليات قوات األمن 
للشاعر  قصيدتان  القحوم  العميد محمد  املركزي 
العميد محمد الصويف بعنوان "اليوم األغر" والشاعر 
مانع الصويف عربتا عن دالالت االحتفال بهذه الذكرى.

مقبولي : ثورة 21 سبتمبر مثلت نقطة تحول في مسار الشعب 
اليمني الذي كان يرزح تحت الوصاية والهيمنة الخارجية

وزارة االتصاالت تنظم حفًال خطابيًا بثورة 21 سبتمرب

املعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة  نظمت 
والجهات التابعة لها أمس بصنعاء حفالً خطابياً 

وفنياً بالعيد السابع لثورة 21 سبتمرب.
ويف االحتفال أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبويل إىل 
أن ثورة 21 سبتمرب مثلت نقطة تحول يف مسار 
الشعب اليمني الذي كان يرزح تحت الوصاية 

والهيمنة الخارجية.

وذكر أن الشرارة األوىل للثورة أطلقها الشهيد 
القائد حسني بدر الدين الحويث بصرخة يف وجه 
أمريكا بعد إعالن الرئيس األمرييك جورج بوش 
الحرب الصليبية عىل اإلسالم .. مبيناً أن هذه 
أي  دون  وقائد حكيم  بمنهجية  ولدت  الثورة 

تدخل ودعم خارجي.
ويف االحتفال بحضور وزراء الكهرباء والطاقة 
أحمد العليي واملياه والبيئة املهندس عبدالرقيب 

وزير  عرب  األمري,  أحمد  والسياحة  الشرماين 
مسفر  املهندس  املعلومات  وتقنية  االتصاالت 
قطاع  باحتفال  واالعتزاز  الفخر  عن  النمري 
يشهده  ما  ظل  يف  الذكرى  بهذه  االتصاالت 
القطاع من افتتاح مشاريع حيوية يف االتصاالت 

واالنرتنت.
العزة  مشاعل  حملت  الثورة  أن  إىل  ولفت 
والكرامة واإلباء اليمني الذي يرفض كل أشكال 

الحرية  التبعية واالرتهان حاملة مبادئ وقيم 
واالستقالل.

وذكر الوزير النمري أن ثورة 21 سبتمرب تجسدت 
أهدافها يف القضاء عىل نظام العمالة واالرتهان 
اليمنية  الثورات  مسار  وصححت  وأعادت 

الخالدة سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب.
لتطوير  االتصاالت  قطاع  يسعى  إىل  وأشار 
التكنولوجية  التطورات  مواكبة  وفق  خدماته 

وذلك يف ظل ثورة 21 من سبتمرب.
ويف الحفل بحضور نائب وزير االتصاالت وتقنية 
املعلومات رئيس مجلس إدارة املؤسسة العامة 
لالتصاالت الدكتور هاشم الشامي ووكيل الوزارة 
للشؤون املالية واإلدارية أحمد املتوكل والفنية 
طه زبارة اعترب عضو املكتب الثقايف ألنصار الله 
يحيى أبو عواضة ثورة 21 سبتمرب أعظم منجز يف 
تاريخ اليمن املعاصر انطلقت دون تدخل أجنبي.
وقال" إن الثورة أخرجت اليمن من الوصاية 
األجنبية وحررته من التبعية والتسلط األمرييك 
إىل الحفاظ عىل  .. داعياً  وأدواته يف املنطقة " 
منجزات الثورة وتحقيق ما تبقى من أهدافها 
بإقامة الدولة العادلة ومحاربة الفساد وحمل 

روحية العطاء والبذل.
تخلل الحفل بحضور قيادات قطاع االتصاالت 
والربيد قصائد شعرية وأوبريت تغنى بثورة 21 

سبتمرب وفقرة فنية من الرتاث الشعبي.

العالمة عبدالمجيد الحوثي: ثورة 21 سبتمبر نقطة تحول ومنعطف تاريخي

القاضي مجاهد : ثورة 21 سبتمبر مثلت مرحلة فارقة في مسارات مكافحة الفساد في اليمن

يف فعالية نظمتها الهيئة العامة لألوقاف بالعيد السابع لثورة 21 سبتمرب..

هيئات وأجهزة الرقابة وماكفحة الفساد تحيي الذكرى السابعة لثورة 21 سبتمرب

نظمت الهيئة العامة لألوقاف أمس بصنعاء فعالية خطابية 
حرية   " شعار  تحت  سبتمرب  من  الـ21  لثورة  السابع  بالعيد 

واستقالل".
العالمة  لألوقاف  العامة  الهيئة  رئيس  اعترب  الفعالية  ويف 
عبداملجيد الحويث ثورة 21 سبتمرب نقطة تحول ومنعطف تاريخي 
وإنقاذ للشعب اليمني جاءت نتاج حراك شعبي وجماهريي استمر 

خمس سنوات.
وأشار إىل أن هذه الثورة التي جاءت من رحم الشعب صححت 
مسارات ثورات اليمنيني ضد قوى الطغيان والفساد واالستبداد .. 
موضحاً أن مخططات العدو كانت قبيل 21 سبتمرب بصدد تقسيم 

اليمن إىل كنتونات وأقاليم يف شمال الوطن وجنوبه.
وأوضح العالمة الحويث أن قوى العدوان والعمالة واالرتزاق 
إال  21 سبتمرب وإفشالها يف مهدها  ثورة  لوأد  العالم  حشدت 
أن أحرار الشعب اليمني كانوا لهم باملرصاد .. مؤكداً أن الثورة 

أصبحت اليوم ملهمة لشعوب العالم العربي واإلسالمي.
األسطوري  الصمود  الثورة يف  أبرز منجزات هذه  إىل  وتطرق 
ألحرار الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية يف مواجهة قوى 
العدوان وحماية مؤسسات الدولة والحفاظ عىل األمن واالستقرار 

واإلعداد ملشروع وطني من خالل الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
وعّرج عىل األوضاع يف املحافظات الجنوبية املحتلة وما تشهده 
من انفالت أمني وأعمال تفجريات واغتياالت وتدهور اقتصادي 
.. مندداً بجريمة نهب وقتل املغرتب اليمني عبدامللك السنباين يف 
طور الباحة بلحج والذي يؤكد عبث وهمجية االحتالل يف تلك 

املحافظات.
ولفت رئيس هيئة األوقاف إىل أن إنشاء الهيئة ثمرة من ثمار 
ثورة 21 سبتمرب الستعادة هيبة الوقف وأراضيه وأصوله وأعيانه 
وممتلكاته .. مشرياً إىل ضرورة أن تكون الهيئة أنموذجاً لبقية 

مؤسسات الدولة يف االنضباط واألداء وتنفيذ الدور املنوط بها.
وقال" نريد أن نرى ثمار األوقاف عىل أسر الشهداء والجرحى 
واألسرى واملفقودين ونتطلع إىل أن يكون خري األوقاف يف التصنيع 
والصناعية  الزراعية  واملجاالت  العسكرية  القدرات  وتطوير 

واملجاالت األخرى".

يف  ومكاتبها  األوقاف  هيئة  منتسبي  الحويث  العالمة  وحث 
املحافظات عىل تجسيد قيم ومبادئ وأهداف ثورة 21 سبتمرب عىل 
الواقع بتحسني األداء الوقفي وتنمية املوارد وتنفيذ املهام املنوطة 

بالعمل الوقفي إدارياً وميدانياً.
العالمة  األعىل  السيايس  املجلس  رئيس  أشار مستشار  فيما 
محمد مفتاح إىل أن ثورة 21 من سبتمرب لم تكن انقالباً كما ُيروج 
لها إنما ثورة حقيقية خاضها الشعب اليمني يف ميادين النضال 
وصوالً إىل يوم 21 سبتمرب 2014م باقتالع أوكار العمالة واالرتزاق 

من البالد.

أصبحت  سبتمرب   21 ثورة  بعد  صنعاء  العاصمة  أن  وأكد 
القرار من  استقالل  الوحيدة يف  العربية واإلسالمية  العاصمة 
قوى الهيمنة والتبعية واالرتهان ألمريكا.. وقال" إن الثورة بقدر 
ماهي ثورة حرية واستقالل وسيادة القرار تحمل مبادئ ومعاين 
فإنها ثورة ملهمة للشعوب العربية واإلسالمية تؤيت ثمارها حالياً 

ومستقبالً".
وأوضح العالمة مفتاح أن إنشاء هيئة األوقاف لم يكن اعتباطياً 
إنما ثمرة من ثمار الثورة لحماية أعيان وأصول وممتلكات الوقف .. 
الفتاً إىل أن العدو كان يرتبص بمؤسسة األوقاف باليمن يف محاولة 
لهدمها بعد أن دمر مؤسسات األوقاف يف العراق والهند وغريها.
الله  بيوت  لرعاية  الهيئة  بإنشاء  واالعتزاز  الفخر  عن  وعرب 
والعناية بمرافقها وإيجاد مشاريع وقفية يف املياه والطرق والتكافل 
املجتمعي .. داعياً القائمني عىل هيئة األوقاف االضطالع باملسئولية 

يف الحفاظ عىل األوقاف وممتلكاته.
وأُلقيت كلمتان من نائب رئيس هيئة األوقاف عبدالله عالو 
21 سبتمرب  ثورة  أن  إىل  أشارتا  العابد  الثقايف محمد  والناشط 
حققت املساواة والعدالة للجميع أمام القضاء واألمن وأحيت 
روح التكافل االجتماعي وعّززت من الصمود والثبات يف مواجهة 

تحديات العدوان والحصار.
وأفادا بأن هذه الثورة رسمت الخطوط العريضة ملستقبل اليمن 
بمشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتوجه 
نحو الزراعة والصناعة لتحقيق األمن الغذايئ وصوالً إىل اإلكتفاء 

الذايت يف مختلف املجاالت.
وسرد عالو والعابد ثالث حتميات حددها قائد الثورة عبدامللك 
بدر الدين الحويث يف تحقيق أهداف الثورة واملتمثلة يف أن النصر 
حليف املستضعفني واملظلومني والعدو منهزم والخونة والعمالء 

سيسقطون.
تخلل االحتفال بحضور وكالء الهيئة الدكتور عبدالله القدمي 
والدكتور محمد الصوميل ووزارة اإلرشاد الشيخ صالح الخوالين 
وعدد من مديري العموم بهيئة األوقاف ومكاتبها قصيدة شعرية 
وفقرة فنية لفرقة الربع الشعبي وفقرة إنشادية لفرقة الشهيد 

القائد.

نظمت هيئات وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد 
أمس فعالية احتفائية بالعيد السابع لثورة الـ21 
وأعضاء  رؤساء  بمشاركة  املباركة  سبتمرب  من 
وقيادات وموظفي الهيئة الوطنية العليا ملكافحة 
الفساد والجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة والهيئة 

العليا للرقابة عىل املناقصات واملزايدات.
ويف الفعالية التي أقيمت تحت شعار "ثورة ضد 
الفساد وجدت لتبقى وصمدت لتنتصر" باركت 
كلمة هيئات وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد 
رئيس  التنسيقية  الوحدة  رئيس  ألقاها  التي 
القايض  الفساد  العليا ملكافحة  الوطنية  الهيئة 
مجاهد أحمد عبدالله لقائد الثورة السيد عبد 
امللك بدر الدين الحويث ورئيس املجلس السيايس 
األعىل فخامة املشري الركن مهدي املشاط وأعضاء 
املجلس السيايس حلول الذكرى السابعة لثورة 

21 سبتمرب.
وأكد أن ثورة 21 سبتمرب مثلت نقطة تحول يف 
تاريخ اليمن املعاصر انتصر من خاللها الشعب 
يف  وسيادته  وحريته  وإرادته  لهويته  اليمني 
مواجهة قوى التطبيع والعمالة والفساد وكافة 

أشكال التبعية والوصاية الخارجية.
التي  االحتفالية  يف  مجاهد  القايض  وأشار 
حضرها رئيس الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة 
للرقابة عىل  العليا  الهيئة  العماد ورئيس  عيل 
املناقصات واملزايدات املهندس عبدامللك العريش 
إىل أن هذه الثورة مثال حي وتجسيد عميل لهوية 
يمن اإليمان وإرادة شعبه العظيم يف نضاالته من 
أجل الحرية واالستقالل وتحرير القرار الوطني 
من الهيمنة والوصاية الخارجية ومكافحة الفساد 

واستئصال شأفته.
ومكافحة  الرقابية  األجهزة  وضع  أن  وذكر 
الفساد قبل ثورة 21 سبتمرب رغم صدور تشريعات 
وطنية إلنشاء هذه األجهزة منذ مطلع التسعينات 
الذي  واملحاسبة  للرقابة  املركزي  الجهاز  ومنها 
أوكل إليه مهمة كشف الجرائم الواقعة للمال 
العام إىل جانب مهامه الرقابية عىل أوجه اإلنفاق 
ملوازنة الدولة وتقييم األداء الوظيفي واملؤسيس 

والتشريعي للجهات الخاضعة لرقابته.
وأشار إىل أن هذا الجهاز ٌقيد يف مهامه بانتظار رد 
الجهات عىل تقاريره وما سيتم املوافقة له باإلحالة 
إىل نيابة األموال العامة دون إطالق صالحياته 
يف ضبط مظاهر االختالالت وجرائم املال العام 
وأهملت توصياته يف تقاريره الدورية وما يلزم من 

إجراءات وتدابري تجاه منتهيك املال العام.
التي  الواسعة  الصالحيات  إنه ورغم   " وقال 
اعطيت لهيئة مكافحة الفساد يف رسم السياسة 
إصدار  الفساد عرب  مكافحة  يف  للدولة  العامة 
اإلسرتاتيجية الوطنية للوقاية واملتابعة واإلشراف 
عىل تنفيذها واملنع من الفساد ومكافحته وإنفاذ 
القانون يف التحري والتحقيق واملالحقة القانونية 
ملرتكبي جرائم الفساد واسرتداد املال العام عىل 
مستوى الداخل والخارج إال أن الهيئة لم تتمكن 

من تنفيذ هذه املهام عىل أكمل وجه".
مكافحة  هيئة  تعزيز  عدم  إىل  ذلك  وأرجع 
الفساد بالكادر الفني والضبطي املعني بالتنفيذ أو 
عدم توفر النفقات الكافية أو لرتكها تقف عاجزة 
عن تنفيذ املهام املوكلة إليها قانوناً أو بفعل القيود 
التي وضعت من قبل قوى النفوذ والفساد التي 

كانت تتحكم بأجهزة وموارد الدولة.
وأضاف: "كذلك الحال يف إصدار القانون رقم 
واملزايدات  املناقصات  بشأن  2007م  لسنة   23
املناقصات  عىل  للرقابة  العليا  الهيئة  وإنشاء 
ومالها من دور يف الوقاية واملنع من الفساد يف 
قطاع مناقصات ومشرتيات الدولة إال أنها هي 
األخرى قيدت بقواعد قانونية إجرائية ال يوجد 
قواعد عقابية عىل مخالفتها وال صالحيات ومهام 
واضحة يف اإلشراف واملتابعة عىل تنفيذ األعمال 

وتقييمها".
ولفت القايض مجاهد إىل أن ثورة 21 سبتمرب 
مثلت مرحلة فارقة يف مسارات مكافحة الفساد 
الثورة  قبل هذه  ما  بمرحلة  مقارنًة  اليمن  يف 
وذلك من خالل توفر اإلرادة الثورية والسياسية 
وتفعيل أداء هيئات وأجهزة الرقابة واالرتقاء 
اهداف  بمسؤوليتها يف تحقيق  للقيام  بدورها 
ومكافحة  الرقابة  مجال  يف  سبتمرب   21 ثورة 
الفساد والوقاية منه وتجفيف منابعه ومالحقة 
مرتكبيه واستعادة األموال الناتجة عن جرائمه.

وأشار إىل عدد ونوعية القضايا التي تم التحري 
والتحقيق بشأنها وتتبع جرائم غسل االموال 
بالسطو  املتعلقة  الفساد  والتحقيق يف جرائم 
عىل أرايض املوائن واملطارات وإحالة العديد منها 
إىل نيابة األموال العامة ورفد الخزينة العامة 
الحجز والتحصيل  للدولة باألموال من خالل 

للمال العام.
واعترب أن الفارق بني مرحلتي ما قبل وبعد 
ثورة 21 سبتمرب يتجسد أيضاً يف االمتثال لقانون 

االقرار بالذمة املالية من قبل املشمولني بها من 
كبار شاغيل وظائف السلطات العليا يف الدولة 
الفساد  من  واملنع  الوقاية  وإجراءات  وتدابري 
التي تم اتخاذها يف مؤسسات ووحدات الجهاز 
االداري للدولة ويف مقدمة ذلك مدونة وقواعد 
الوظيفة  نزاهة  ومعايري  االخالقية  السلوك 
العامة وتفعيل أداء إدارات املراجعة الداخلية 
املركزي  الجهاز  قبل  من  واملتابعة  باإلشراف 
والنزاهة  الشفافية  وتعزيز  واملحاسبة  للرقابة 
واملشرتيات  املناقصات  من  عدد  يف  واملساءلة 

الحكومية.
أن  الفساد  مكافحة  هيئة  رئيس  وأوضح 
الهيئات واألجهزة الرقابية حظيت باهتمام كبري 
وتشريعي  وتنظيمي  مؤسيس  وبناء  وتطوير 
ضمن أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية 
الحديثة وذلك عىل مستوى تنفيذ خطة 2021م 
والخطة املرحلية 2025-2021م والخطة بعيدة 

املدى 2030-2020م.
وذكر أن هذه اإلنجازات توجت بفعل اإلرادة 
الهيئات  تنسيق جهود  والسياسية يف  الثورية 
واألجهزة الرقابية لتنفيذ مهامها والعمل بروح 
والتنافس  التضاد  عن  بعيداً  الواحد  الفريق 
للهيئات  التنسيقية  اآللية  باعتماد  والتنافر 
واألجهزة الرقابية والنيابة العامة ممثلة بنيابة 

األموال العامة.
وقال إن هذه اآللية التنسيقية مثلت برنامجاً 
لتنفيذ  بعده  وما  2021م  للعام  عمل  وخطة 
الوقاية واملنع من  املرحلة يف  أوليات متطلبات 
ومكافحة  العام  للمال  الهدر  ووقف  الفساد 
وتدابري  بإجراءات  مرتكبيه  ومساءلة  الفساد 
ترقى إىل متطلبات املرحلة وتضحيات الشعب 

اليمني ودماء الشهداء.
التنسيقية  الوحدة  أن  القايض مجاهد  وأكد 
الفساد  ومكافحة  الرقابية  واألجهزة  للهيئات 

املجلس  رئيس  توجيهات  تنفيذ  يف  ماضية 
جديدة  مرحلة  تدشني  يف  األعىل  السيايس 
واستثنائية من التنسيق والتكامل بالعمل كفريق 
الفساد  من  واملنع  الوقاية  مسارات  يف  واحد 
بالتنسيق  بإجراءات وتدابري مصاحبة والحقة 
مع األجهزة األمنية للحد من االختالالت املالية 
واإلدارية ووقف أي هدر للموارد العامة وتمكني 
الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة من فرض رقابة 

عىل كافة الجهات واملصالح والقطاعات.
استكمال تطوير وتعديل  املسارات  وتتضمن 
الفساد  بأجهزة مكافحة  املتعلقة  التشريعات 
العالقة  العقابية ذات  اإلجرائية  والتشريعات 
بحماية املال العام ومكافحة الفساد وتحصيل 
األموال العامة والقوانني واللوائح ذات العالقة 
قوانني  وإنفاذ  واإليرادية  الخدمية  بالجهات 
تقييم  يف  الفساد  واملساءلة ومكافحة  الرقابة 
ملرتكبي  واملسائلة  والتحقيق  والتحري  األداء 
واسرتداد  للقضاء  وإحالتهم  الفساد  جرائم 
املال العام وتفعيل دور إدارة املراجعة الداخلية 
التشريع  حيث  من  ومهامها  أدائها  وتطوير 
والنظم الحاكمة ملهامها وتبعيتها وتعزيز دورها 
يف الوقاية واملنع من الفساد بإجراءات مصاحبة.

كما تشمل مسارات الوحدة التنسيقية تفعيل 
املالية ومكافحة الكسب واإلثراء  قانون الذمة 
غري املشروع وإعداد وإقرار آلية واضحة ودقيقة 
للتحقق من بيانات إقرارات الذمة املالية وفقأً 
االعتبار  يف  تأخذ  وإجرائية  موضوعية  ملعايري 
مقدمو  إليها  ينتسب  التي  واملصالح  الجهات 

اإلقرارات.
وبنّي أن املسارات تتضمن أيضاً السعي لتفعيل 
للقيام  املناقصات  عىل  للرقابة  العليا  الهيئة 
بدورها يف الرقابة والوقاية من الفساد يف قطاع 
املناقصات ومشرتيات الدولة وإحكام الرقابة عىل 
سالمة اإلجراءات والتنفيذ وكذا العمل عىل حصر 
األوعية اإليرادية وتقييم آلية تحصيلها وتعزيز 
دور وزارة املالية وممثليها يف إدارة املالية العامة 
وإيرادات الدولة باإلضافة إىل التنسيق مع نيابات 
األموال العامة يف تحريك قضايا الفساد واملال 
املحالة من جهاز  العام ذات األهمية واألولوية 

الرقابة واملحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.
ونوه رئيس هيئة مكافحة الفساد بما تحقق 
العدوان  مواجهة  يف  سبتمرب   21 ثورة  ظل  يف 
واللجان  الجيش  أبطال  يسطره  وما  والحصار 
الجبهات  كل  يف  بطولية  مالحم  من  الشعبية 
لدحر قوى االحتالل والعمالة واالرتزاق والدفاع 
عن مقدرات الوطن ووحدته.. معترباً ذلك إلهاماً 
ألجهزة الرقابة ومكافحة الفساد يف العمل عىل 

تنفيذ املهام امللقاة عىل عاتقها.
شانع  بسام  للشاعر  قصيدة  الفعالية  تخلل 
سبتمرب عربت   21 لفرقة  استعراضية  ولوحات 
عن عظمة ثورة 21 سبتمرب وما حققته من حرية 

وانتصار إلرادة الشعب.

مفتاح: ثورة 21 من سبتمبر لم تكن انقالبًا كما ُيروج لها إمنا ثورة حقيقية خاضها الشعب اليمني
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تتجىل عظمة ثورات الشعوب الوطنية التحررية من خالل عظمة 
قيادتها وعظمة األهداف التي تحملها وعظمة ما تحققه من منجزات 
.. ولثورة شعبنا اليمني العظيم يف ال 21 من سبتمرب 2014م قائدها 
الحكيم السيد العلم عبدامللك بدر الدين الحويث -يحفظه الله- الذي 
بحكمته العظيمة والتفاف وتفاعل الشعب اليمني العظيم تحققت 
امتدت منذ  املجيدة  الثورة  أن هذه  املباركة، وحيث  الثورة  أهداف 
انطالقتها األوىل بقيادة قائدها املؤسس السيد حسني بدر الدين الحويث 
سالم الله عليه حملت ثورة ال 21 من سبتمرب هدف التحرر من ربقة 
الوصاية الخارجية والهيمنة والغطرسة الصهيونية واألمريكية ويف 
سبيل سعيها إىل تحقيق هذا الهدف قدمت الثورة قوافل من الشهداء 
العظماء خالل معركتها األوىل مع نظام الذل والخضوع والخنوع 

والعمالة والتبعية لقوى الوصاية والطغيان واالستكبار العاملي.
كان أبرز أولئك الشهداء العظماء القائد املؤسس للمسرية القرآنية 
حسني  القائد  السيد  واالستكبار  للطغيان  الرفض  وثورة  املباركة 

بدرالدين الحويث رضوان الله عليه ..
لم تتوقف الثورة العظيمة عند استشهاد قائدها املؤسس بل تجلت 
عظمة تلك الثورة يف عظمة تجدد قيادتها بقائد عظيم هو السيد القائد 

املجاهد العلم عبدامللك بدر الدين الحويث -يحفظه الله-..
وتحت لوائه واصل رجال الثورة وأبطالها املجاهدين خطى السري 
عىل درب تحقيق أهدافها العظيمة والسامية التي كان أبرزها هدف 
الرتويض  واسرتاتيجيات  لسياسات  والرفض  واملواجهة  التصدي 
للشعب ومحاوالت إجباره عىل القبول باستمرار الوصاية وانتهاك 
السيادة الوطنية وغريها من املخططات واملؤامرات الهادفة إىل طمس 

الهوية اليمانية واإليمانية األصيلة.
استمر رجال الثورة وأبطالها العظماء يف خوض معرتك النضال 
السيايس والتصدي واإلفشال ملؤامرات أنظمة الوصاية الخارجية وقوى 
الطغيان واالستكبار العاملي .. وإزاء تحالف وتكالب األنظمة املعادية 
للثورة عىل املستوى اإلقليمي وقوى االستكبار والطغيان عىل املستوى 
الدويل ومكونات العمالة والتبعية لها عىل مستوى الداخل الوطني 
وانتظام الجميع يف مسار فعل تآمري سيايس وعسكري عىل الثورة ، 
أصبح أمر تحولها وانتقالها من مرحلة النضال السيايس إىل مرحلة 
الكفاح املسلح استحقاقاً وطنياً وضرورة حتمية فرضتها كرثة املؤامرات 
وما أرادت تحقيقه من أهداف القضاء عىل الثورة وما ترتب عىل ذلك 

من أوضاع كارثية وصل إليها البلد.
وبكل شجاعة وإيمان خاض رجال الثورة وأبطالها وقادتها العظماء 
من األنصار ومن معهم من شرفاء الوطن األحرار معركة الدفاع عن 
مشروع الثورة املباركة فكان يوم ال 21 من سبتمرب 2014م هو يوم 
انتصار الثورة اليمنية الوطنية الشعبية املباركة وتحقيق هدفها العظيم 
والوصاية  والهيمنة  التبعية واالرتهان  ربقة  التحرر من  يف  املتمثل 

الخارجية .
ولقد سّخرت قوى الطغيان واالستكبار كافة إمكانياتها وحشدت 
حشودها وجحافلها العسكرية وشنت عدوانها اإلجرامي الغاشم يف 
محاولة منها للقضاء عىل ثورة ال 21 من سبتمرب املجيدة.. ورغم كل 
ذلك ورغم مرور سبعة أعوام من عمر ذلك العدوان اإلجرامي ظلت 
ثورة ال 21 من سبتمرب ثورة الصمود اليمني املشرف والنضال الوطني 
املستمر واإلثبات لحقيقة أن اليمن كانت وما تزال وستبقى أبد الدهر 

مقربة لجحافل املحتلني والغزاة.
قيادتها  بعظمة  العظيمة  اليمانية  الثورة  يتوقف مسار هذه  ولن 
وعظمة أهدافها وما حققته من منجزات عظيمة، بل ستواصل مسارها 
وفعلها الثوري الوطني التحرري حتى تحقيق النصر الكامل واملبني 
وتحرير كل شرب من أرايض الجمهورية اليمنية من جحافل االرتزاق 

والغزاة واملحتلني .. بعون وتأييد من الله  وما ذلك ببعيد.
واليوم تتعاظم أفراح شعبنا بثورته املباركة، لتزامنها مع االنتصارات 
الحاسمة التي يسطرها األبطال امليامني واملجاهدين الشجعان منتسبي 
الجيش واللجان يف مختلف جبهات العزة والكرامة والبطولة والفداء 
دفاعاً عن الوطن والشعب.. ومن هذه االنتصارات املؤيدة ما تحقق 
ويتحقق يوماً بعد آخر يف محافظة مأرب بعملية النصر املبني والبأس 

الشديد، وكذا ما تحقق من انتصارات فيما وراء الحدود عىل أذناب 
اليهود نظام آل سعود العدواين بعمليات الردع اليماين.. فكانت عملية 
توزان ردع سابعة مواكبًة لذكرى ثورية سابعة، وهي انتصارات عظيمة 
وثورة خالدة ستميض بالوطن والشعب نحو املجد والنهوض والبناء 
والتنمية وتحرير كل ذرة رمل من تراب وطننا الطيب والطاهر وتحقيق 

النصر والتمكني والفتح املبني.
وما من شك يف أن هذه الثورة الخالدة قد أغاضت األمرييك واإلسرائييل 
وجعلتهم يشنون ذلك العدوان الهمجي الغاشم والظالم والجبان، 
إال أننا نعاهد الله وقائد الثورة والشهداء بأننا عىل درب الثورة ماضون 
بعزيمة التلني باذلني أغىل ما نملك وهي دماؤنا وأرواحنا يف سبيل الله 

وحرية واستقالل الوطن وعزة وكرامة شعبنا اليمني العظيم.

ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب شعلة نور 
تاريخية فاصلة لشعٍب ال زال يسطر  ومحطة 
انتصاراتها حتى اليوم، ليس هذا بحسب بل هي 
استمدت عامليتها  إصالحية عاملية شاملة  ثورة 
وشموليتها من عاملية وشمولية القرآن الكريم  
وقيمه ومبادئه، مع أن مركز انبثاقها من اليمن 
إال أن مداها سيعرب الحدود إىل أرجاء املعمورة، 
والفساد  الظلم  كأزلية  وأزلية  مستمرة  وهي 
الثورة  هذه  جاءت  اإلصالح،   تحقيق  وأزلية 
كضرورة حتمية للسعي نحو اإلصالح وإن بلغت 
السبتمربية  الثورة  فهذه  ذروتها،  التضحيات 
التحريرية استطاعت أن تنعش اآلمال لالنتقال 
باليمن إىل مرحلة جديدة من التغيري واإلصالح 
التي  فالرسالة  الكامل،  والوطني  السيايس 
تحملها هذه الثورة املجيدة واملشروع التي تنهض 
به ليس موجها ملرحلة فحسب، وال ألشخاص 
تلك املرحلة بل هي لجميع االنسانية، وهي ال 
تقتصر عىل جانب معني سيايس أو عسكري أو 
اجتماعي بل هي مشروع إصالح إلهي لإلنسان من 
كل الجوانب يف ضوء القيم واملعايري التي أرادها 
الله لإلنسان وجعله مؤهال لخالفته يف األرض، 
لذلك قامت هذه الثورة املجيدة ليك تقيض عىل 
مقدرات  الرثوة وكل  يحتكر  الذي كان  النفوذ 
واالستئثار  الفساد  مشاريع  وأوقفت  البلد، 
غبار  الوطن  عن  ونفضت  والتوريث  بالسلطة 
الوصاية والهيمنة والتبعية الخارجية، وأعلنت 
سيادة الشعب، وبعد أن كنا يف الطريق الصحيح 

وتحررنا من االستبداد الداخيل بدأنا نحرر البالد 
من الهيمنة الخارجية،  أزعج هذا  قوى االستكبار 
والطغيان املتمثلة بثاليث الشر والعدوان واإلجرام 
واالستبداد والطغيان أمريكا وإسرائيل والنظامني 
السعودي اإلمارايت وحشدوا معهم ما حشدوا 
اإلجرامية  وأياديهم  ومرتزقتهم  أذيالهم  من 
وعتادهم الكبري، ليشنوا عدواناً غاشماً لم يسجل 
التاريخ له مثيالً يف الوحشية والجرائم الال إنسانية 
يف حق األبرياء من أبناء الشعب اليمني نساء 
هذا  من  واالنتقام  للتنكيل  وشيوخاً،  وأطفاالً 
الشعب ، ومازال هذا العدوان مستمراً حتى اآلن 
، ومازالت الثورة مستمرة حتى تحقيق النصر 

والحرية واالستقالل.
ثورة  العظيمة هي كأي  القرآنية  الثورة  هذه 
فال  عظيمة،  قيادة  من  لها  البد  الثورات  من 
توجد ثورة بال قيادة فكيف وإن كانت ثورة بهذا 
عظمة  سيعرف  لها  واملتتبع  العظيم  الحجم 
قائدها سليل بيت النبوة وعلم من أعالم الهدى 
السيد عبدامللك بن بدر الدين الحويث -يحفظه 
الله- هذا القائد الرباين العظيم، القائد اإلنساين 
الذي حمل مزايا وصفات قلما نجدها يف قائد أو 
ثائر يف هذا الزمن ، فهو الرائد واملعلم األسمى 
الخري والتحرر واإلستقالل والتنمية  يف مسرية 
والدعوة للعدالة وحقوق اإلنسان وكل معاين 

الشرف والبطولة، هذا القائد العظيم الذي حمل 
النور والهدى لألمة جمعاء مجددا ملسرية جده 
الثورة  الله وجهه، فقاد هذه  اإلمام عيل كرم 
لكل  بل  األزمنة  ولكل  األجيال  لكل  العظيمة 
اإلنسانية، وليس بغريبا فهو االمتداد األصيل 
الحق عىل  املحمدي األصيل وقائد ثورة  للنهج 
إلهية  ثورة  املنكر،  املعروف عىل  وثورة  الباطل 
حقيقية وصافية تقود األمة إىل الجنة، فهذه 
الثورة ال تخص بقعة جغرافية معينة وال فئة 
من الناس بل لإلنسان كل اإلنسان، هذه الثورة 
العظيمة اكتملت أهم أركانها  وأسسها وهو هذا 
القائد العظيم فال يمكن أن ثورة وال نهضة بال 
قيادة حكيمة، وقد رأينا كيف أن البالد العربية 
كلها اشتعلت الثورات بما يسمى الربيع العربي، 
ولكنها كلها وأدت وانتهت بل أصبحت مجرد 
فوىض فقط لم تحقق أي أهداف، فحينما شعر 
مجتمع من املجتمعات العربية بفقد القيادة التي 
يلتف حولها، وأراد أن يصنع مجًدا وحلًما طاملا 
حدثته به نفسه عشيًة وضحاها، فإنه ثار، ولكنه 
وقف عاجًزا محبًطا عن إكمال ثورته لعدم وجود 
قيادة حكيمة، ولكن ما حدث يف اليمن هي ثورة 
عظيمة بأهدافها وأسسها وإنجازاتها العظيمة 
بقيادة ربانية عظيمة وبشهادة العالم، لدرجة 
أن ثورة الـ21 من سبتمرب. أصبحت أم الثورات 
ورائدتهّن، بل وخيمة لإلنسانية بأكملها عربت 
كل الحدود وأنعشت كل اآلمال واألحالم نحو 

حياة إنسانية أفضل لكل أبناء البشرية.

يقيم برملان شباب الربيكس للتنمية اليمنية اليوم 
فعالية احتفائية بمناسبة العيد السابع لثورة الـ21 

من سبتمرب املباركة.
وستتضمن الفعالية التي ستقام يف وزارة النفط 
عددا من الفقرات االحتفائية بالثورة السبتمربية 
النفطي  األمن  قراءة عن  تقديم  الخالدة، وكذا 
من الزاوية الروسية وتأمني املنشآت النفطية من 
الزاوية الصينية يف املنطقة العربية بطريقة بريكس 

الستقالل الدول وسيادتها.
برملان  رئيس  الغفاري.  فؤاد  د.  املستشار  وأكد 
شباب الربيكس أن اللقاء معرب عن حضور الدولة 
النظام  صياغة  يف  اليمن  موقع  ويؤكد  بشبابها 
العاملي الجديد، رافعاً تحية شبابية للسيد القائد 
السبتمربي عبدامللك بدرالدين الحويث - رضوان الله 
عليه - والرئيس السبتمربي فخامة الشاب مهدي 
املشاط، الذي بشر مع أفراح الثورة أن أربع دول 

عىل مقربة من التنسيق مع صنعاء.
وأوضح املستشار الغفاري أن اإلجتماع الدوري 

واالحتفال الشبابي بذكرى الثورتني، جاء لخمسة 
أسباب رئيسية يف قراءة شباب الربيكس، بدءاً من 
االحتفال، وترجمة  لتوجيهات  الطوعية  اإلجابة 
ملحور التنسيق النفطي مع مجموعة دول بريكس - 
كما سبق ذكره - والتي جاءت يف الرؤية الوطنية يف 
عهد الرئيس مهدي املشاط، وإىل ما أذن به القائد 

للعمل  والشعبي  الحكومي  املسار  يف  به  ووجه 
اإلقتصادي بحسب املحاضرات الرمضانية، وكذلك 
لقاء برملان شباب الربيكس يف ١٣ سبتمرب بدولة 
الحبيب رئيس الوزراء، وأخرياً وفاًء إلعالن فخامة 
الشهيد صالح الصماد تحيات بالدنا لدول بريكس 

يف هذه الذكرى عام ٢٠١٧م. 

وفاـء الكبيس

عميد/ محمد يحيى عبدالقادر الخالد

ثورة الـ21من سبتمبر.. 
ثورة اإلصالح الشامل وسياسة القائد اإلنساني

برلمان شباب البريكس للتنمية اليمنية يحتفي 
بثورة 21سبتمبر المجيدة  

ثورة الـ 21 من سبتمبر.. 
عظمة القيادة وسمو األهداف..



   في الـ 21 سبتمبر من العام 2014م 
انطلقت الثورة السبتمبرية لتصحيح مسار 
وشعبنا  المجيدة  سبتمبر  من  الـ26  ثورة 
اليمني يدرك تماما أن العدو االول لحرية 
الشعوب وإرادة الشعوب هي قوى الغزو 
هي  الثورة  سقف  كان  ولهذا  واالحتالل 
اسقاط قوى النفوذ الداخلية بسبب انها 
الدولية  النفوذ  لقوى  الشعب  أرضخت 
وسلطته عليه ومن ثم إسقاط الوصاية 
بمعناها  الثورة  هي  وتلك  اليمن  على 

الحقيقي.

إَنّ ثللللللورة اللللللل 21 مللللن سللبللتللمللر أّكلللللللدت أهلللمللليلللة اللللحلللفلللاظ عللى 
سيادة اليمن والدفاع عنه وحماية أراضيه، وصون مقدراته 
وثرواته من السلب والنهب وقد ملس الشعب اليمني وشهد 
اللللتلللضلللحللليلللات الللللجللللسللللام الللللتللللي سللللّطللللرهللللا امللللللجلللللاهلللللدون بلللدملللائلللهلللم 
الزكية يف سبيل الله وللدفاع عن مظلومية هذا الشعب يف 
وجلله طغاة العالم، ما جعلنا نقف شامخني أمللام بشاعة 
الللعللدوان واالحللتللال الخاسر ووحشيته، والللذي يجّر اليوم 
وراءه أذيلللللللال الللللعللللار واللللللللذل واملللللهللللانللللة، بلللعلللد أن تللللجللللّرع هلللزائلللم 
لللنللله اللليللمللنلليللون دروسلللللللاً قللاسلليللة للللن يللنللى بللاغللتللهللا  نللللكللللراء، وللللَقّ
وبأسها القوي عى حاضره ومستقبله املتهالك.. إَنّ اليمنيني 
وهلللم يللحللتللفلللللون بللالللعلليللد الللسللابللع للللللثللورة املللبللاركللة علللى أعللتللاب 
عللهللد جللديللد مللن الللحللرّيللة واالسللتللقللال والللكللرامللة الللتللي تصون 
حللقللوقللهللم وحلللريلللتلللهلللم بللالللعلليللش بلللعلللزة وشللللمللللوخ، بلللعللليلللداً مللن 
تدخات الغرب وفرض قراره عى سيادة اليمن واستقاله، 
بللعللد أن علللاث يف الللبلللللد فلللسلللاداً ألعللللوام وقلللللرون، مللن دون أن 
يللجللد مللن يللقللف يف وجللهلله ويللرفللض تلللللك الللتللدخللات الللسللافللرة 

التي جعلت اليمن يف مؤّخرة الللدول املتخّلفة نتيجة غياب 
اللللقلللرار اللليللمللنللي وارتللهللانلله للللللخللارج.. والللليلللوم بللعللد أن تلللَمّ رفللض 
كّل تلك التدّخات التي أُرغمت بادنا عى أن تعيش واقعاً 
مريراً طيلة أعوام خلت مما جعل أبناء اليمن يستشعرون 
ويعيشون مرحلة العزة والكرامة والحرية واالستقال، ولو 
كان مراً، إال أنه أفضل بكثري من واقع يشعرك بحجم املهانة 
والذل، وأفضل أيضاً من التوّدد إىل األعداء حتى يمنحوك 

لقمة عيشك التي سلبوها منك من دون وجه حق.
إّن ثللمللن اللللحلللرّيلللة بللاهللظ جللللداً ويللحللتللاج إىل امللللزيلللد ملللن الللصللر 
والعزيمة والنضال حتى نصل إىل املنشود والبَدّ من وجود 
عزيمة يواجه بها اليمنيون األعداء، ويصرون عى الشدائد 
ولوال حكمة القيادة الثورية وعزيمتها، بقيادة قائد الثورة 
واملللللسللللرية اللللقلللرآنللليلللة اللللسللليلللد علللبلللدامللللللللك بللللن بلللللدر الللللديللللن اللللحلللويث 
واللللقللليلللادة الللسلليللاسلليللة والللعللسللكللريللة مللللا وصلللللنللا إىل هللللذا الللنللصللر 
العظيم ونحن نواجه تحالفاً غاشماً وعدواناً فاجراً متعّدد 
القبح والللعللهللر والللجللن، برتسانته املللهللولللة واملللتللنللّوعللة، ولكن 

رغم كّل ذلك، كان اليمنيون أشد قوة وبأساً، ونهضوا من 
بللني الللركللام بشجاعة وإقللللدام ويللتللصللدون بصمود أسللطللوري 

أمام أبشع عدوان عرفته اليمن.
فللقللد جلللاءت ثلللورة الللحللادي والللعللشللرون مللن سبتمر لتقف 
بلللللقلللللوٍة وحللللسللللم وصلللللابلللللة أمللللللللام قللللللوى االسللللتللللكللللبللللار واللللغلللطلللرسلللة 
والطغيان اإلقليمي والعاملي واملحيل بكل أطيافه السياسية 
واللللللحلللللزبللللليلللللة واللللللثلللللقلللللافللللليلللللة املللللجللللتللللمللللعلللليللللة ألبلللللللنلللللللاء شلللللعلللللب اإليللللللمللللللان 
والحكمة وللليللدرك هلللؤالء وأولللئللك أن الللثللورات العظيمة لن 
تللمللوت بلللل تللظللل مللتللوهللجللًة أللللقلللاً ورونللللقللللاً وملللحلللفلللورًة يف ذاكللللرة 
الللللشللللعللللوب ألنللللهللللا علللللبلللللارة علللللن ملللحلللطلللة ملللللن ملللحلللطلللات اللللتلللقلللويلللم 
والللتللصللحلليللح واإلصللللللللللاح.. ولللليلللس فلللليللللداً أو صلللليللللداً كلللملللا يللعللتللقللد 
الللللللواهللللللمللللللون.. وبلللللهلللللذه امللللنلللاسلللبلللة اللللغلللالللليلللة نللللرفللللع آيللللللللات اللللتلللهلللاين 
والتريكات لقائد املسرية السيد عبدامللك بدر الدين الحويث 
والقيادة السياسية والعسكرية .. املجد والشموخ لشعبنا 
اليمني العزيز والرحمة واملغفرة لشهدائنا األبرار والشفاء 

العاجل للجرحى.

ثورة 21 سبتمرب: التحرر 
من االرتهان والتبعية

  يأتي العيد السابع لثورة 21 سبتمبر 
الخالدة في ظروف استثنائية ونتائج باهرة 
ثورة  جذور  رسخت  متالحقة,  وانتصارات 

الحادي والعشرين من سبتمبر.. 
فاليمانيون عبر تاريخ نضالهم الطويل, 
مهما  محتل  أو  غاز  بأي  يقبلوا  ولن  لم 
كان حجم التحديات.. ومن المستحيل أن 
يقبل شعبنا األبي بقوى الشر والشيطان 
واالستكبار على أرضه فهو شعب الصمود 

والتحدي, واإلباء والشموخ.. 

فللاحللتللفللاؤنللا بللالللعلليللد الللسللابللع للللثلللورة 21 سللبللتللمللر املللجلليللدة هو 
تللللأكلللليللللد عللللللى اللللللهلللللويلللللة اإليلللللملللللانللللليلللللة, واللللللوطلللللنللللليلللللة, وعلللللللرفلللللللان ووفلللللللاء 
للمبادئ والقيم واألهداف التي ناضل وكافح ونافح من أجلها 
األبطال امليامني يف شتى ميادين الشرف والكرامة والبطولة.. 
فللللللليلللعلللللللم الللللللقللللللايص والللللللللللللداين بلللللللأن ثلللللللللورة 21سللللبللللتللللمللللر امللللجللليلللدة 
أجللللللللللهللللللللللضللللللللللت مللللللللللللللشللللللللللللللروع الللللللللللصلللللللللللللللللللللف واالسللللللللللللتللللللللللللكللللللللللللبللللللللللللار واالحللللللللللللللتللللللللللللللال 
الللللصللللهلللليللللوأمللللريللللي, وأعلللللللللللادت لللللللليلللملللن األرض واإلنلللللللسلللللللان, مللنللبللع 
اإليللللمللللان واللللحلللكلللملللة, واألصلللللاللللللة والللللعللللروبللللة, هلللويلللتللله اإليلللملللانللليلللة, 

والوطنية, رافضاً لسياسة االرتهان والوصاية والتبعية.. 
إن االحتفاء بثورة الحادي والعشرين من سبتمر الخالدة 
هي الرسالة األقوى والكلمة الفصل ملن يحاول اليوم من قوى 
اللللعلللدوان الللغللاشللم وأذنلللابلللهلللم ملللن قلللوى االسللتللكللبللار واالحلللتلللال 
أن يللعلليللدوا اللليللمللن إىل كللانللتللونللات مللتللنللاحللرة وإمللللللارات مللتللنللاحللرة 
فللللللليلللأخلللذوا مللللن اللللتلللاريلللخ الللللللللدروس والللللعللللر وملللملللن سللبللقللوهللم.. 

فاليمن مقرة الغزاة واملعتدين.. 
وسلللليللللجللللنللللي أوللللللللئلللللللك األوبللللللللللللللللاش الللللللللغللللللللزاة اللللللللجلللللللدد سلللللللللوء علللاقلللبلللة 
أخطائهم الجسيمة يف التطاول واالستكبار عى سيادة وطن 
وشعب عظيم ضارب جذوره يف التاريخ والحضارة واألصالة 

والتاريخ خري شاهد عى ذلك..
فالشعب اليمني األبي شعب حر عزيز, يرفض حياة الذل 
والعبودية واالرتهان.. شعب عيص عى االنكسار والخضوع 
لجروت وطغيان وهمجية العدوان الربري الغاشم مهما 

كانت قدراته العسكرية أو املادية..
للللللذا كلللللان لللللزامللللاً عللللليللنللا أن ال نلللقلللف ملللكلللتلللويف األيلللللللدي إزاء تلللللك 
اللللجلللرائلللم الللللنللللكللللراء, وامللللللجلللللازر اللللوحلللشللليلللة املللللروعللللة اللللتلللي يللرتللكللبللهللا 

العدوان وحلفاؤه ومرتزقته بحق أبناء شعبنا اآلمنني..
فللواجللبللنللا الللديللنللي والللوطللنللي والللعللسللكللري يحتم علينا خللوض 
معركة الشرف والكرامة والشموخ دفاًعا عن سيادة وأرايض 

وطننا الغايل ومقدراتنا وكرامتنا وعزتنا وإبائنا.. 
فشعبنا العظيم الصامد الصابر املثابر الذي لم يرتكب أي 

جرم أو جناية ترر شن الحرب العدوانية عليه..
فاليوم يتلقى العدوان ومرتزقته دروساً قاسية, وضربات 
مللؤملللة يف كللافللة جبهات الللشللرف والبطولة يف ملللأرب والبيضاء 
وشبوة وأبني حاصدا املزيد من الهزائم واالخفاقات املريرة.. 
عندما أعلن قائد املسرية القرآنية قائد الثورة السيد العلم 
عللللبللللدامللللللللللك بللللللن بللللللدرالللللللديللللللن الللللللحللللللويث بلللللللللزوغ فللللجللللر ثلللللللللورة اللللللحلللللادي 
واللللعلللشلللريلللن مللللن سللبللتللمللر امللللجللليلللدة علللللام 2014م كلللللان يللللدرك 

حجم املؤامرة الخطرية عى اليمن أرضاً وإنساناً ووحدة.. 
وأن القوى املرتهنة تحاول جر اليمن إىل املربعات الساخنة, 
واملللللشللللروع االرتللللهللللاين تللحللت طللغلليللان دول الللللعللللدوان اإلجلللرامللليلللة 
بقيادة املشروع الصهيوسعودي االمريي.. ولكن لم يتحقق 
لهم ذللللك.. فهبت ثللورة 21 سبتمر الخالدة لتعلن رفضها 
الللقللاطللع لللكللل مللشللروع تللآمللري ضللد اللليللمللن مللهللمللا كللللان.. ليعلم 
الللجللملليللع أن ثللللللورة 21سلللبلللتلللملللر امللللجللليلللدة ثللللللورة نلللابلللعلللة مللللن قلليللم 
ومللللبللللادئ وأخللللللاق هللللذا الللشللعللب اللللعلللظللليلللم.. أهلللدافلللهلللا واضللحللة 
وثابتة.. ال تقبل بأي شكل من األشكال بأي اماءات خارجية.. 
أو وصللايللة مللن أحلللد أيلللاً كللللان.. مللن أهلللم أهللدافللهللا الللحللفللاظ عى 
سلللليللللادة الللللوطللللن أرضلللللللاً وإنللللسللللانللللاً ووحلللللللدة وهلللللويلللللة.. الللللدفللللاع عللن 
أراضللليللله وأملللنللله الللوطللنللي واللللقلللوملللي, وصلللللون ملللقلللدراتللله وثلللرواتللله 

من الدخاء املعتدين.. 
صفوة القول: علينا أن نقدر ونثمن دمللاء الشهداء الذين 
بلللللذللللللوا أرواحللللللهللللللم ودمللللللاءهللللللم الللللطللللاهللللر الللللزكلللليللللة فلللللللداء وتللضللحلليللة 
ودفاعاً عن وطنهم ومقدراتهم التي دمرها العدوان الغاشم 

وأذنابه.. 
وعى الجميع الحفاظ عى وحدة الصف, ووحدة الجبهة 

الداخلية وعى الوحدة الوطنية.. 
الرحمة للشهداء.. الشفاء العاجل للجرحى.. النصر املبني 
لللقللواتللنللا األشللللاوس مللن الللجلليللش واللللللجللان الشعبية األبللطللال.. 

وكل عام والوطن يف تقدم ورقي وازدهار..

د. محمد عبدالله اآلنيس

ثورة 21 سبتمبر 
منتصرة في 

أعيادها املجيدة

ثورة21من سبتمبر املجيدة هو يوم شموخ وعزة لكل اليمنيني

ثورة إلعادة االعتبار للشعبثورة الـ21 من سبتمبر  استعادة مجد أمة

الشيخ مجاهد عزان #

من  عقود  اليمنيين  على  مرت    
الضعف والهوان واالعتقاد بان التغيير 
وتعاملت  المستحيل  بحكم  أصبح 
تحت  وكأنها  صنعاء  مع  السعودية 
سلطتها وتحكمت بكل مفاصل الدولة 
السياسي  وحتى  الحكومي  والعمل 
ونصبت  رؤساء  فقتلت  والمجتمعي 

غيرهم ورفعت فئة وخفضت أخرى.

خللللللاف اللللجلللمللليلللع مللللن اللللللوقلللللوف يف وجلللللله الللللللة االحلللللتلللللال غللري 
املللعلللللنللة اللللتلللي تللللطللللورت اىل ان أصلللبلللح اللللسلللفلللري االمللللريللللي هللو 
املللللللنللللللدوب الللللسللللامللللي بلللصلللنلللعلللاء ولللللللم يلللكلللن هللللللللادي وصلللللاللللللح بللل 
وال سعود سوى موظفني مأمورين لكل منهم الهامش 
املسموح به الذي يوغل من خاله ما استطاع من بطش 
واسلللللتلللللحلللللواذ وتلللحلللقللليلللق الللللللللللروة واللللللنلللللفلللللوذ وعلللللللى اال يلللتلللجلللاوز 
اللللحلللد امللللسلللملللوح وعلللللى ان يللنللفللذ االجللللنللللدة امللللفلللروضلللة ان لللم 

يلللقلللم بللتللحللسلليللنللهللا وتلللقلللديلللم املللللزيللللد مللللن اللللخلللدملللات االضلللافللليلللة 
للمستعمر االكر امريكا من خال سفريها وسفارتها.

ثلللورة 21 سبتمر لللم تستمر سللوى 6 أشللهللر حتى أعلن 
الللللعللللدوان رسللملليللا علللى اللليللمللن وبلللاشلللر حلللصلللاره الللظللالللم لكن 
هيهات له ان يحفل بالنجاح فقد اذاقلله الشعب اليمني 
خللال سبع سللنللوات مالم يكن بباله وحتى اسللوأ كابوس 
وسلليللنللاريللو لللم يللكللن اللللعلللدوان ان يللتللوقللع بلللأس رجلللال اليمن 
تحت قيادة السيد القائد عبدامللك بن بدر الدين الحويث 
الللللللللللللذي اعللللللللللللاد لللللللللليللللمللللن والللللليلللللملللللنللللليلللللني اللللللثلللللقلللللة يف قلللللللدراتلللللللهلللللللم ويف 
صللللمللللودهللللم واملللللسللللاحللللة الللللواسللللعللللة للللللللتلللعلللبلللري علللللن بلللطلللوالتلللهلللم 
وانللتللصللاراتللهللم اللللتلللي صللنللعللت امللللعلللجلللزات يف املللليلللدان واللللعلللدو 

هو الشاهد قبل الصديق.
ثللللللورة 21 سللبللتللمللر هللللي اللللتلللجلللديلللد الللحللقلليللقللي للللكلللل ثلللللورات 
اليمن املللبللاركللة هللي الللثللورة الللتللي حققت التغيري وحافظت 
عى تطلعات كل املخلصني الذين كانوا يحلمون باليوم 
اللللللذي يلللللرون فلليلله اللليللمللن يلللخلللوض مللعللركللتلله الللحللقلليللقلليللة نحو 

التحرر والسيادة واالستقال.
ساندها توفيق الله وصدق الصادقني والقيادة الربانية 
اللللحلللكللليلللملللة والزال هلللللللذا الللللتللللوفلللليللللق والللللتللللسللللديللللد يلللتلللجلللسلللد لللنللا 
يللومللا بللعللد اخلللر كللعللر وآيلللللات يف كلللل امللليللاديللن وحلللني ينتصر 
اللليللمللن -وهللللو مللنللتللصللر- يف مللعللركللتلله الللكللاملللللة ضلللد اللللعلللدوان 

واالحللللتللللال سلليللكللون وهللللج الللللثللللورة واضلللحلللا ومللضلليللئللا يف كل 
نللواحللي الللحلليللاة بالنسبة لليمنيني وكللل االحللللرار يف العالم 
حللليلللث انللللله ورغللللللم مللللللرور سلللبلللع سللللنللللوات الزال الللللعللللدو يللقللدح 
فيها ويحرض املجتمع ضدها ويقلل من اهميتها ودورها 
يف الللللتللللغلللليللللري وتللللحللللقلللليللللق الللللنللللقلللللللللة للللللللللبلللللللللد مللللللمللللللارسللللللا كلللللللل انلللللللللواع 
الحروب واالساليب االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

والعسكرية واالمنية.
العيد السابع لثورة 21 سبتمر يأيت واليمن من خال 
الللجلليللش واللللللللجلللان الللشللعللبلليللة يللخللوض ام امللللعلللارك يف ملللارب 
ويثبت مواقعه عى الساحل ويبطل كل املؤامرات مسنودا 

بأداء سيايس وأمني واداري ومجتمعي قوي وصادق.
لقد تغريت املرحلة واملعادلة بفضل هذه الثورة التي هي 
لكل ابناء اليمن ومن الزال يكابر ويعتقد ان اعداء اليمن 
ومرتزقتهم يمكن ان يحققوا اي انللتللصللارات فهو حقيقة 
مخبول وساذج وال يفهم يف سنن الحياة وسنن الكون وقد 
ران الله عى قلبه وجعل عى عينه غشاوة حيث استحق 
املزيد من التيه والشتات ليكون نصريا للباطل ضد الحق 
ضللد الللوطللن وضللد كللل معاين الللشللرف والللكللرامللة والرجولة 
فإىل الجحيم لكل هؤالء والنصر املبني لثورة 21 سبتمر 

يف كل اعيادها املجيدة.
الدكتور: ياسر الحوري #

اليوم  بالدنا  تعيش    
لثورة  السابعة  الذكرى 
الذي  المجيدة  21سبتمبر 
التاريخ   أصالة  فيها  تجلى 
اليمني  االنسان  وعظمة 
بمجد  الجميع  ليشهد 
على  اليمنيين  وبسالة 
هذه  ولتعزز  العصور  مر 
المجيدة  واهدافها  الثورة 
اليمن  وقيمة  مكانة  من 
مختلف  على  وانسانا  ارضا 

األصعدة .

ان النهج الللقللرآين اللللذي انتهجته الللثللورة 
وقللللليلللللادتلللللهلللللا املللللللبللللللاركللللللة كلللللللللان لللللللله األثللللللللللللر اللللكلللبلللري 
والبالغ يف قلوب اليمنيني الذي شهد لهم 
الرسول االعظم يف اكر من موضع واكر 
من مكانة وبدورهم اليوم يحيون املبادئ 
االنسانية واالخاقية الثابتة والذي حاول 
اليهود والصهاينة اجتثاثها من حياة األمة 
واسلللتلللبلللداللللهلللا بللمللنللاهللج بلللديلللللللة تللفللسللد األمللللة 
وتلللللهلللللدم اسللللسللللهللللا الللللثللللابللللتللللة ملللللا يلللجلللعلللللللهلللا امللللة 

هشة ال تقوى عى مواجهة اعدائها.
لللقللد عللللرف اللليللمللنلليللون الللليلللوم عللظللمللة هللذه 
الللللثللللورة ومللكللانللتللهللا اللللراسلللخلللة يف وجلللدانلللهلللم 
بللعللد ان ادركلللللللوا حللقلليللقللة املللللؤامللللرة الللغللربلليللة 
األمللريللكلليللة الصهيونية عللى األملللة وتكالب 
االعللداء عى هللذا الشعب املؤمن الصامد 
ملواقفه العظيمة واملشرفة يف الوقوف ضد 
مللؤامللرة االمريكان وصهاينة العرب ومن 
خلفهم يف مللعللركللة الللسلليللادة واالسللتللقللال 

والذي تتفجر يف ربوع الوطن لطرد الغزاة 
واملللحللتلللللني وكللللان اخللرهللا مللا حلللدث ويللجللري 
يف عللللللللدن اللللحلللبللليلللبلللة مللللللن انللللتللللفللللاضللللة شللعللبلليللة 
كلللبلللرية تللللواجلللله اللللللغلللللزاة وامللللحلللتلللللللني وتللطللالللب 
بالعيش بللحللريللة واسللتللقللال يف كللنللف ثللورة 

21سبتمر.
نعم بإنجازات الثورة املجيدة ويف الذكرى 
الللسللابللعللة للللشلللرارتلللهلللا  تلللعلللود بللنللا اللللذكلللريلللات 
اىل ملللحلللافلللل الللتللضللحلليللات الللعللظلليللمللة للللثلللورة 
نللللوفللللمللللر امللللللجللللليلللللدة اللللللتلللللي اجللللتللللثللللت االحلللللتلللللال 
الريطاين من جنوب الوطن والذي استمر 
قلللرن وعللقللديللن مللن الللزمللن لللم يللصللل طللوال 
تلك الللفللرتة للمستوى املللريللب الللذي وصل 
الللليللله املللحللتللل اللللجلللديلللد يف فللللرتة وجللليلللزة رغللم 
املللللللفللللللارقللللللات واالخللللللتللللللافللللللات الللللشللللاسللللعللللة بللني 
القوتني سللواء مللن الناحية العسكرية أو 
الدينية اال انللنللا اللليللوم بعزيمتنا الفوالذية 
سلللنلللواجللله امللللحلللتلللل اللللجلللديلللد وسللنللجللتللثلله كللمللا 
حصل ملن قبله ويعيش اليمن من أقصاه 

إىل أقصاه يف عزة وشموخ بإذن الله .
ان الللليلللملللنللليلللني الللللليلللللوم يللللخللللوضللللون مللعللرتكللا 
صللعللبللا وحلللاسلللملللا للللليللللحللللددوا ملللسلللار املللرحلللللة 
القادمة والوصول بوطنهم اىل بر االمان 
بلللللعلللللد تللللخللللللللليللللصللللهللللا مللللللللن اللللللللللغلللللللللزاة وامللللللعلللللتلللللديلللللن 
واستعادة الحقوق واملكتسبات الوطنية 
املنهوبة وبناء دولللة قوية تضمن العيش 
والللللللحلللللليللللللاة اللللللكلللللريلللللملللللة للللللللللجللللملللليللللع بلللللعللللليلللللدا علللن 
سلللللليللللللاسللللللة الللللللفلللللليللللللد واللللللللنلللللللهلللللللب الللللللللللللللذي كللللرسللللهللللا 
اللللنلللظلللام اللللسلللابلللق اللللفلللاسلللد وقلللللوى االحلللتلللال 
للللللللللصلللللللللاللللللللللح اشلللللللللللللخلللللللللللللاص ملللللللعللللللليلللللللنلللللللني وجلللللللعلللللللللللللللوا 
اللللشلللعلللب يلللقلللتلللات علللللى فللللضللللات امللللرتبلللصلللني 
بلللللللالللللللليلللللللملللللللن حللللللللتللللللللى اوصلللللللللللللللللللللللللللوا اللللللللليللللللللمللللللللن اىل مللللا 
صللارت اليه فتوجيهات القيادة الحكيمة 
تلللللشلللللري اىل ان امللللللرحلللللللللللة الللللللقللللللادمللللللة سلللتلللكلللون 
مللفللصللللليللة وحلللاسلللملللة يف تللللاريللللخ الللليلللملللن وملللا 
هلللذه اللللتلللطلللورات الللسللريللعللة  الللتللي تشهدها 
الجبهات والللحللراك الللواسللع عى املستوى 
الللللللسلللللليللللللايس واللللللعلللللسلللللكلللللري يللللللللؤكللللللللدان حلللللرص 
اللللقللليلللادة اللللثلللوريلللة واللللسللليلللاسللليلللة عللللى حللسللم 
املعركة يف الجنوب واالنتقال صوب العدو 
اللللللغلللللاصلللللب للللتلللطلللهلللري االرايض الللليلللملللنللليلللة مللن 
دنس االحتال، بات قاب قوسني أو أدىن.
اننا اليوم معنيون بالوقوف بحزم امام 
العدو املحتل ومواجهته بكل قوة وصابة 
بلللعلللد ان جلللسلللد اللليللمللنلليللون جللملليللعللا مللاحللم 
الللللللعللللللطللللللاء واللللللتلللللضلللللحللللليلللللة يف سللللبلللليللللل الللللحللللريللللة 
والللللسلللليللللادة وطللللللرد كلللافلللة أشللللكللللال اللللوصلللايلللة 
واالرتللللللهللللللان مللللن شللللمللللال  الللللوطللللن بلللعلللد ثللللورة 
21سبتمر املجيدة  ما يجعلنا اليوم أمام  
فللرصللة كللبللرية لللتللحللريللر ملللا تللبللقللى ملللن ارايض 
الللللللوطللللللن امللللحلللتلللللللة وااللللللللتللللللحللللللام خلللللللللف قلللليللللادة 
الثورة يف مواجهة اعداء االمة واستكمال 

اهداف الثورة املجيدة .

# محافظ عدن

سبتمبر   21 ثورة   نجاح  اعتبر 
منذ يومها االول بمثابة  ثورة 
إلعادة االعتبار للشعب وتحرير 
للتدخل  التبعية  من  قراره 

الخارجي في شؤونه...
لذا اعتبرت امريكا هذه الثورة 
على  هيمنتها  على  خطرًا 
المنطقة وحركت رموزها لشن 
العدوان  في 26 مارس 2015.
وافكار  رؤى  ان  بصدق  اعتبر 
والقيادة  الثورة  قائد  السيد 
السياسية قد كانوا اكثر قدرة 
على افشال كل مخططاتهم
ان الللصللدق مللع الللنللفللس كللانللت وملللازاللللت املللدخللل 
لللصللمللود الللشللعللب ورفلللللض ايللللة تلللريلللرات او الللقللبللول 
باستمرار الوضع كما كان قبل نجاح الثورة يوم 

21سبتمر 2014م.
انلللنلللا اللللليللللوم نلللؤكلللد بلللملللا ال يلللللدع مللللجللللااًل للللللشللك انللنللا 
بلللللقلللللوة الللللللللللله وحللللكللللمللللة ورؤى الللللسلللليللللد اللللللعلللللللللللم  قلللائلللد 
اللللثلللورة ننتصر واسللتللمللرار عللنللرتيللات دول الللعللدوان 
ومللللرتللللزقللللتللللهللللم يلللللقلللللرب ملللللن االنلللللتلللللصلللللار الللللنللللهللللايئ للللعلللزة 

واستقال اليمن. 
وملللللن حللقللنللا دخللللللول مللللللارب وتلللحلللريلللر كللللل املللنللاطللق 

املحتلة من املرتزقة واالحتال األجنبي.
امللا يف جللانللب اعلللادة االعللمللار والللتللأسلليللس لتنمية 
حللللقلللليللللقلللليللللة بلللللعللللليلللللدا عللللللللن شللللللللركللللللللاء اللللللحلللللملللللايلللللة اسللللللللاس 
االعلللللتلللللملللللاد للللللللنلللهلللضلللة وتللللقللللللللليللللص فلللللللاتلللللللورة االسللللللتللللللرياد 
مللن خلللال تشجيع االسللتللثللمللار اللللزراعلللي والسمي 
ودفع رجال املال واألعمال نحو الزراعة والتصنيع 

واالسلللللللللللهلللللللللللام يف ملللللللشلللللللاريلللللللع انللللللتللللللاجلللللليللللللة بللللمللللسللللاهللللمللللات 
مجتمعية.. ونحن نؤسس لليمن الحديث يتكون 
مللللن اللللقلللطلللاع اللللللعلللللام/ الللللخللللاص /امللللخلللتلللللللط واللللقلللطلللاع 

التعاوين الذي بدأ يف عهد الشهيد الحمدي.
وكللللللمللللللا نللللنللللتللللصللللر يلللللومللللليلللللا يف الللللللجللللللهللللللات نللللسللللقللللط كلللل 
الللرهللانللات يف الللحللرب االقللتللصللاديللة واملللاللليللة وضللرب 

مخططاتهم من خال حزمة من اإلجراءات. 
وأخللللللللللللللللللريا.. اقللللللللللللول للللللللملللجلللتلللملللع الللللللللللللللدويل ان اردتلللللللللم 
االسلللللللللللتلللللللللللقلللللللللللرار يف امللللللللنلللللللطلللللللقلللللللة عللللللللللللليللللللكللللللم سلللللللللرعلللللللللة وقللللللللف 
اللللللللللعلللللللللدوان ورفلللللللللللع اللللللحلللللصلللللار وفللللللتللللللح مللللللطللللللار صلللنلللعلللاء 
الللللللدويل ملللا للللم ملللن حلللق الللشللعللب مللطللالللبللة الللقلليللادة 
الثورية والسياسية ضرب املواقع االسرتاتيجية يف 
السعودية واالمارات وتعطيل كل املطارات املدنية 
لدول العدوان, ومنع السماح للطائرات االممية 

استخدام مطار صنعاء الدويل.

*استاذ االدارة والتنظيم ومستشار رئيس 
الجمهورية واملجلس السيايس األعىل.. 
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أكد الشيخ زايد بن يحيى الريامي نائب وزير املغرتبني 
عىل أهمية ثورة 21سبتمرب التي نعيش اليوم احتفاالتها 
بذكراها السابعة والتي جسدت تطلعات شعبنا اليمني 

يف الحرية واالستقالل.
وق������ال ال���ش���ي���خ ال���ري���ام���ي إن ث������ورة 21س���ب���ت���م���رب  ك��ش��ف��ت 
أب��ع��اد امل���ؤام���رة ال��خ��ارج��ي��ة ع��ىل ال��وط��ن وال��ق��وى املرتبصة 
ب��أم��ن��ه واس���ت���ق���راره و أخ��رج��ت ال��وط��ن م��ن دائ����رة التبعية 
والهيمنة والوصاية الخارجية و اقتالع الفاسدين وطرد 
ال���ع���م���الء واس����ت����ع����ادت ال����ق����رار ال���س���ي���ايس وح���اف���ظ���ت ع��ىل 
وح�����دة ال���وط���ن وأع������ادت أه�����داف ال���ث���ورة ال��س��ب��ت��م��ربي��ة إىل 

مسارها الصحيح.
وأش��������ار ال���ش���ي���خ ال����ري����ام����ي أن ال�����ث�����ورة م����ا زال������ت م��س��ت��م��رة 
ب��ق��ي��ادت��ه��ا ال��ح��ك��ي��م��ة م��م��ث��ل��ة يف ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب���ن ب��در 
ال����دي����ن ال�����ح�����ويث.. واىل رئ���ي���س امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع����ىل 
مهدي املشاط واىل جانبه رئيس اللجنة الثورية العليا 
م��ح��م��د ع���ي ال���ح���ويث وك����ل ال���ق���ي���ادات ال��وط��ن��ي��ة امل��خ��ل��ص��ة 
وه�������اه�������م أب�������ط�������ال ال�����ج�����ي�����ش واألم�������������ن وال������ل������ج������ان ال���ش���ع���ب���ي���ة 
يسطرون أروع املالحم البطولية ويصنعون االنتصارات 
العظيمة يف مختلف ج��ب��ه��ات امل��واج��ه��ة يف ال��داخ��ل وم��ا 
وراء الحدود ومن خلفهم شعب عظيم أذه��ل العالم 

بصموده املنقطع النظري.
وأض���اف: ه��اه��ي ث���ورة 21سبتمرب يف ذك��راه��ا السابعة 
ت����ع����ل����ن ل����ل����ع����ال����م اج������م������ع ان���������ه ال وص�������اي�������ة وال خ������ض������وع وال 
اس����ت����س����الم ح���ت���ى ت���ح���ق���ي���ق ال���ن���ص���ر امل���������ؤزر امل����ب����ني ع�����ىل ق���وى 
ال���ع���دوان والهيمنة واالس��ت��ك��ب��ار ال��ع��امل��ي وح��ت��م��ا سيكون 
النصر حليف الشعب اليمني العظيم الصامد والصابر 
وستظل اليمن مقربة الغزاة عىل مر التاريخ والعصور.

ويف سياق آخر قال نائب وزير شؤون املغرتبني الشيخ 
زاي����د ب���ن ي��ح��ي��ى ال���ري���ام���ي ان ق��ض��ي��ة ق��ت��ل امل���غ���رتب اليمني 
ع��ب��دامل��ل��ك ال��س��ن��ب��اين ق��ض��ي��ة م���ؤمل���ة ج�����داً وك��ش��ف��ت ال��وج��ه 

القبيح للعدوان ومرتزقته.
وأكد الريامي يف تصريحات إعالمية أن اإلمارات نشرت 
ميليشيات وعصابات عىل طول الطرق بني املحافظات 
ال��ي��م��ن��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة مل���م���ارس���ة ال��ق��ت��ل وال��ت��ق��ط��ع ل��ل��م��س��اف��ري��ن 

ونشر ثقافة الرعب والفوىض.
وأض��������اف ن����ائ����ب وزي�������ر امل���غ���رتب���ني ان م����ا ي����ق����وم ب����ه امل��ح��ت��ل 
ومرتزقته يف املناطق الواقعة تحت االحتالل من جرائم 
واخ��ت��ط��اف واغ��ت��ي��ال ه��و أس��ل��وب رخ���ي���ص.. م��ش��رياً أن ما 
ت��ش��ه��ده امل��ن��اط��ق ال���واق���ع���ة ت��ح��ت االح���ت���الل م���ن ت��ح��رك��ات 
واح���ت���ج���اج���ات ت��ع��ت��رب ن������واة ل����ث����ورة األح��������رار يف امل��ح��اف��ظ��ات 
الجنوبية ب��وج��ه االح��ت��الل ال���ذي أوص���ل تلك املناطق إىل 

الدمار والفوىض .
وقال الريامي: لقد تعمدت تلك العصابات من مرتزقة 
العدوان عىل التقطع يف الطرقات واختطاف املسافرين 

بدون وجه حق وذلك وفق خطة من قبل دول االحتالل 
لتدمري النسيج االجتماعي بني أبناء البلد الواحد.

وأوض������ح ال��ش��ي��خ زاي�����د ال���ري���ام���ي أن ال��������وزارة وال��ج��ال��ي��ات 
ال��ي��م��ن��ي��ة يف ال����خ����ارج ت��ع��م��ل ع���ىل ف��ض��ح ج���رائ���م ال���ع���دوان 
ون�����ق�����ل م����ظ����ل����وم����ي����ة ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي إىل ك������ل امل���ن���ظ���م���ات 
واألح���������رار يف ال���ع���ال���م وت�����م ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���دي���د م����ن امل���س���ريات 
وال�������وق�������ف�������ات االح�����ت�����ج�����اج�����ي�����ة يف ال��������خ��������ارج إلظ�������ه�������ار ج�����رائ�����م 
ال���ع���دوان ب��ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي.. وق����ال ال������وزارة مهتمة 
ب���ش���ؤون امل��غ��رتب��ني ون��ع��م��ل ع���ىل ت��أس��ي��س ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 
ل��ك��اف��ة امل��غ��رتب��ني يف ال���خ���ارج ون���رت���ب خ����الل األي�����ام املقبلة 
إلط���الق ب��ن��ك امل��غ��رتب��ني مل��ا ل��ه م��ن أه��م��ي��ة يف تنمية أم���وال 
املغرتبني. وأشار الشيخ زايد الريامي إىل أن الوزارة وعرب 
غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات ت���ت���اب���ع م���ش���اك���ل امل����غ����رتب����ني يف ال����خ����ارج 

وتعمل بصورة مستمرة عىل حلها.
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خالل افتتاح مبنى وحدة التحريات ومكافحة التهرب الضريبي

أبو حلوم يؤكد ضرورة تكامل اجلهود وتعزيز 
األداء الضريبي وحتصيل اإليرادات

الريامي: 21 سبتمبر ثورة مستمرة حتى النصر

اف��ت��ت��ح ن���ائ���ب رئ���ي���س ال��������وزراء ل���ل���ش���ؤون االق��ت��ص��ادي��ة 
وزي�����ر امل���ال���ي���ة ال���دك���ت���ور رش���ي���د أب����و ل���ح���وم وم���ع���ه رئ��ي��س 
مصلحة الضرائب أحمد الشوتري أمس مبنى وحدة 

التحريات ومكافحة التهريب الضريبي.
ويف االفتتاح أشاد الدكتور أبو لحوم بدور مصلحة 
الضرائب يف تطوير العمل الضريبي ورف��د املصلحة 
بمباين حديثة يف إطار معركة محاربة الخارجني عن 

القانون والحد من التهرب الضريبي.
وأك����د ال��ح��رص ع��ىل ت��ك��ام��ل ال��ج��ه��ود وت��ع��زي��ز األداء 
الضريبي وتحصيل اإليرادات خاصة يف ظل األوضاع 
التي تمر بها البالد جراء استمرار العدوان والحصار.
فيما أش��ار رئيس مصلحة الضرائب إىل أن افتتاح 
مبنى وح��دة التحريات ومكافحة التهرب الضريبي 

ي����ت����زام����ن م������ع االح�����ت�����ف�����ال ب���ال���ع���ي���د ال����س����اب����ع ل������ث������ورة 21 
سبتمرب.

وأوضح أن افتتاح املبنى يأيت يف إطار أهداف ومحاور 
الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة للحد 
من جرائم التهرب الضريبي التي تشكل عائقاً أمام 
التنمية وتتسبب بعجز يف املالية العامة للدولة يف 

ظل شحة املوارد واستمرار العدوان.
ب������������������دوره أش���������������ار م��������دي��������ر ع������������ام ال�����������وح�����������دة ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة 
للتحريات ومكافحة التهرب الضريبي عي صالح 
الحويت إىل أن املصلحة تسعى لتطوير أداء الوحدة 
.. م��ب��ي��ن��اً أن اف���ت���ت���اح امل��ب��ن��ى ي����أيت ض��م��ن ت��ط��وي��ر عمل 
مصلحة الضرائب ملواكبة التطورات الربامجية يف 

هذا املجال.

وكيل محافظة اجلوف الشيخ فهد أبو رأس :

ثورة الشعب في 21 سبتمبر انتصار لإلرادة اليمنية ومبادئ احلرية والكرامة

خاص - عبدالحميد الحجازي

أوض����ح وك��ي��ل م��ح��اف��ظ��ة ال���ج���وف ال��ش��ي��خ ف��ه��د ح��م��ود 
أب����������وراس أن أه��������داف ث�������ورة 21 م����ن س��ب��ت��م��رب امل���ج���ي���دة، 
انطلقت من إرادة الشعب اليمني وتطلعاته للحرية 
واالس��ت��ق��الل ب��ع��ي��داً ع��ن ال��ت��ب��ع��ي��ة وال��وص��اي��ة ال��خ��ارج��ي��ة 
التي تحكمت يف القرار والشأن الداخي اليمني لعقود 

من الزمن.
وأش�������������ار ال�����ش�����ي�����خ أب���������و راس أن األوض���������������اع ال���س���ي���اس���ي���ة 
واالقتصادية وال��رتدي األمني الذي كانت عليه اليمن 
قبل ث��ورة ال���21 من سبتمرب، أحد األسباب الرئيسية 
ل���خ���روج ج��م��اه��ري ال��ش��ع��ب ب��ك��ل ف��ئ��ات��ه وأط���ي���اف���ه ب��ث��ورة 
إلخ���راج اليمن م��ن نفق األزم���ات املفتعلة واالغ��ت��ي��االت 
امل�����س�����ت�����م�����رة إىل ي�����م�����ن ال������ص������م������ود وال�������ث�������ب�������ات، ي�����م�����ن ت����ط����ور 
الصناعات العسكرية، يمن االكتفاء ال���ذايت ال��زراع��ي 

وال����ص����ن����اع����ي، ي����م����ن ب����ن����اء اإلن������س������ان واس����ت����ث����م����ار ال���ع���ق���ول 
واإلب�������������������داع يف ص�����ن�����اع�����ة ال������ت������ط������ور وال�������ت�������ق�������دم يف م���خ���ت���ل���ف 

املجاالت.
وقال: إن تكالب القوى اإلقليمية والدولية عىل يمن 
اإلي�����م�����ان وال���ح���ك���م���ة ب���ع���د ث�������ورة 21 س��ب��ت��م��رب وق��ي��ام��ه��م 
ب��������االع��������ت��������داء ال�����ع�����س�����ك�����ري امل������ب������اش������ر واس��������ت��������ه��������داف األرض 
واإلن���س���ان وع���ىل م���دى س��ب��ع س��ن��وات، ل��خ��ري دل��ي��ل عىل 
أن ال��ث��ورة وم��ن ق��ام��وا بها ق��د نجحوا يف إخ���راج اليمن 
م���ن وص���اي���ة وت���دخ���ل ال���ط���ام���ع���ني، وأن���ن���ا ف���ع���اًل ن��س��ري يف 
االت��ج��اه الصحيح والطريق ال��ذي سيوصلنا ب��إذن الله 

إىل مصاف الدول الحرة واملتقدمة.
وأض��اف وكيل محافظة الجوف أن القيادة الثورية 
ممثلة بالعلم املجاهد السيد/ عبدامللك بن بدرالدين 
ال��ح��ويث نجحت أواًل يف ق��ي��ادة ال��ث��ورة وإدارة مساراتها 
وم���ح���ط���ات���ه���ا، وك����ذل����ك يف ت��ج��س��ي��د م���ب���ادئ���ه���ا ع����ىل ارض 

ال����واق����ع ف��ل��م��س ال��ج��م��ي��ع األم������ن واالس����ت����ق����رار وال���ت���وج���ه 
الحقيقي إلص���الح األوض���اع السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة، 
وإع������ادة ال��ب��وص��ل��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة إىل م��س��اره��ا ال��ص��ح��ي��ح من 
خالل ربط تحركات شعبنا ومواجهته للعدوان بهويته 
اإليمانية الصادقة التي جبل عليها اليمنيون منذ عهد 

اإلسالم األول.
ورف������ع ال���ش���ي���خ أب���������وراس  ال���ت���ه���اين وال����ت����ربي����ك����ات  ل��ق��ائ��د 
ال������ث������ورة ورئ������ي������س وأع�������ض�������اء  امل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس األع������ىل 
وحكومة اإلنقاذ الوطني بمناسبة ذكرى ثورة 21 من 
س��ب��ت��م��رب.. داع���ي���اً ك���ل أب���ن���اء ال��ي��م��ن األح������رار ب����أن يجعلوا 
م������ن ذك���������رى 21 س���ب���ت���م���رب م���ح���ط���ة الس����ت����ك����م����ال ع���ن���اص���ر 
ال������ق������وة وال�����ث�����ب�����ات ل���ت���ح���ق���ي���ق ال����ن����ص����ر ال���ع���ظ���ي���م ع������ىل ق����وى 
ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه، وت��ح��ري��ر ك��ام��ل األرايض اليمنية 
وطرد املحتلني واملعتدين، بالتوازي مع معركة البناء 

والتنمية الشاملة يف مختلف املجاالت.

نسير في االجتاه الصحيح الذي سيوصلنا إلى مصاف 
الدول احلرة واملتقدمة

 جنحت ق��ي��ادة ال��ث��ورة ف��ي جتسيد م��ب��ادئ وأه����داف 21 م��ن سبتمبر على 
ارض الواقع وإعادة البوصلة الثقافية إلى مسارها الصحيح

 ادان تصريح غوتيريش بشأن تنفيذ القصاص بحق املدانني باغتيال الشهيد الصماد

الشورى: كان االجدر باألمني العام أن يدين اجلرائم البشعة التي يرتكبها 
العدوان بحق املدنيني في مختلف محافظات اجلمهورية

أدان�����������������������ت ه�������ي�������ئ�������ة رئ������������اس������������ة م����ج����ل����س 
ال�����ش�����ورى ب����أش����د ال�����ع�����ب�����ارات ت��ص��ري��ح 
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غ�����وت�����ريي�����ش ب�����ش�����أن اص�����������دار ال����ق����ض����اء 
ال��ي��م��ن��ي اح���ك���ام���اً ق��ض��ت ب��ال��ق��ص��اص 
ب������ح������ق امل����������دان����������ني ب������اغ������ت������ي������ال ال�����رئ�����ي�����س 
الشهيد صالح الصماد ومرافقيه.

واع�����ت�����ربت ه���ي���ئ���ة امل���ج���ل���س يف ب���ي���ان 
لها أمس أن تصريح غوترييش ُيعد 
ت���دخ���ال س����اف����راً يف ال����ش����ؤون ال��ي��م��ن��ي��ة 
وانحيازاً إىل دول تحالف العدوان 

ومرتزقتها ومجرمي الحرب.
وأش�����ار ال��ب��ي��ان إىل أن ت��ن��ف��ي��ذ حكم 
ال�����ق�����ص�����اص ب����ح����ق امل�������دان�������ني ب���اغ���ت���ي���ال 

الشهيد الصماد ي��أيت بعد ان تمت 
م���ح���اك���م���ات���ه���م ب���ش���ك���ل ع���ل���ن���ي خ����الل 
ال�����س�����ن�����وات ال������ث������الث امل����اض����ي����ة وج���م���ع 
ك������اف������ة االس����������ت����������دالالت واالع���������رتاف���������ات 
م��ن قبلهم ب��ارت��ك��اب ه���ذه الجريمة 
بحق رئيس الدولة وإعطائهم الحق 
الكامل يف الدفاع عن انفسهم وفقا 

للقانون.
ول�������������ف�������������ت ال������������ب������������ي������������ان إىل أن���������������������ه ك�����������ان 
االج��������������در ب�������األم�������ني ال�������ع�������ام أن ي����دي����ن 
ال�������ج�������رائ�������م ال����ب����ش����ع����ة ال������ت������ي ي���رت���ك���ب���ه���ا 
ال��ع��دوان بحق املدنيني يف مختلف 
م���ح���اف���ظ���ات ال����ج����م����ه����وري����ة.. م��ع��ت��ربا 
إش����������������������ارة غ���������وت���������ريي���������ش يف ت�����ص�����ري�����ح�����ه 

إىل ال����ج����ري����م����ة ب����ح����ق ع����ائ����ل����ة م��ح��م��د 
ل��������س��������ودي ب����م����ح����اف����ظ����ة ش�������ب�������وة ال����ت����ي 
أدت اىل اس������ت������ش������ه������اده وس������ت������ة م���ن 
أف��������راد أس����رت����ه م���ح���اول���ة ل������ذر ال����رم����اد 

عىل العيون.
ويف ه��������ذا ال�����س�����ي�����اق أدان م��ج��ل��س 
ال��ش��ورى الجريمة التي استهدفت 
م���ح���م���د ل�����س�����ودي وأس������رت������ه يف ن��ق��ي��ل 
م�����ق�����وى ب���م���ح���اف���ظ���ة ش�����ب�����وة .. داع����ي����ا 
األم����م امل��ت��ح��دة إىل ال���وق���وف ب��ج��دي��ة 
إزاء ال�����ج�����رائ�����م امل����رت����ك����ب����ة ب����ح����ق أب����ن����اء 
ال�������ش�������ع�������ب ال������ي������م������ن������ي وع������������������دم ال�����ك�����ي�����ل 
بمكيالني واالنسياق وراء ادعاءات 

إعالم العدوان.

قيادات تنفيذية ومثقفون وناشطون مبحافظة رمية ل�"26سبتمبر":

21سبتمبر ثورة جماهيرية صنعتها اإلرادة  والروح اإلميانية اجلهادية
تعترب ثورة 21 سبتمرب الثورة الحقيقية التي تجاوزت كل مسميات أخرى لم تصل ملستواها يف إحداث التغيري الكامل واملعرب عن رفض 

الوصاية والهيمنة ومواجهة مشاريع األقلمة والتقسيم والتدخالت الخارجية. 
وعىل ما كانت عليه الدولة اليمنية قبل هذه الثورة وما كانت عليه األوضاع واألحوال التي وصلت إليها الدولة من ارتهان لقوى الخارج 

والتفريط يف السيادة واالستقالل عىل كافة املستويات، بل وصلت األحوال لدرجة التبعية الكاملة من قبل قيادات الدولة العليا يف 
الرئاسة والحكومة والجيش واألحزاب  واملكونات والشخصيات السياسية والقبلية واالجتماعية، وبصورة يندى لها الجبني.

"صحيفة 26سبتمرب" التقت عدداً من املثقفني والناشطني الحقوقيني بمحافظة ريمة ونقلت آرائهم حول ثمار ومنجزات ثورة ال�21 من 
سبتمرب املجيدة.. وكانت الحصيلة كالتايل:-

< البداية كانت 
م��ع األخ إب��راه��ي��م 
الشريف مدير عام 
م�����������دي�����������ري�����������ة م�������زه�������ر 

حيث قال:
ال���������������ح���������������ادي  ث������������������������������ورة   >>
وال���ع���ش���ري���ن م����ن س��ب��ت��م��رب 
ال����������ت����������ي أش����������ع����������ل وق����������وده����������ا 
الشعب اليمني يف العام 
ف�������س�������اد  ض��������������د  2014م 
ع����م����الء ال�����داخ�����ل وه��ي��م��ن��ة 
ووص����������اي����������ة ال�����������خ�����������ارج، ه���ي 

ث����������ورة ج����م����اه����ريي����ة ش���ع���ب���ي���ة ش����ام����ل����ة ص���ن���ع���ت���ه���ا ال���ع���زي���م���ة 
واإلرادة وال������روح اإلي��م��ان��ي��ة ال��ج��ه��ادي��ة ال���ث���وري���ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
ال��ت��ي ت��رف��ض الفساد والطغيان واالس��ت��ع��ب��اد والوصاية 

الخارجية وتعشق الحرية والكرامة واالستقالل.
وأض������������اف: أن ث���������ورة 21 س���ب���ت���م���رب  ه�����ي ب���ال���ف���ع���ل ث�����ورة 
التغيري إىل األفضل، وث��ورة الجهاد والكفاح واملقاومة 
والتحرير ، وثورة القوة والصالبة والتحدي والعنفوان 
، ه��ي أي��ض��ا ث���ورة ال��ح��ق ض��د ال��ب��اط��ل وث���ورة الحقيقة يف 
م��واج��ه��ة ال���زي���ف، وث������ورة ال���وع���ي وال���ب���ص���رية يف م��واج��ه��ة 
املكر والضالل والكذب والخداع والتدجني والتحريف 

واالنحراف.
وأوضح الشريف أن 21 سبتمرب ثورة متقدة ومستمرة 
ال ي���م���ك���ن ت����أط����ريه����ا ج����غ����راف����ي����اً وال س���ي���اس���ي���اً وال ث���ق���اف���ي���اً، 
أه����داف����ه����ا ع��ظ��ي��م��ة وق����وي����ة وش���ام���ل���ة ب��ش��م��ول��ي��ة م��واق��ف��ه��ا 
وم���ن���ه���ج���ي���ت���ه���ا وم����ش����روع����ه����ا وت�����ع�����دد أع�����دائ�����ه�����ا، ك����م����ا ان���ه���ا 
ث��ورة اإلنسانية والقيم وامل��ب��ادئ يف مواجهة الغطرسة 
االس����ت����ع����م����اري����ة ال�����ت�����ي ت�����ق�����وده�����ا أم�����ري�����ك�����ا، ل��������ذا ف����ه����ي ث������ورة 
االنتصار لقضايا األمة اإلسالمية، ويف مقدمتها قضية 
فلسطني واملسجد األقىص، ومن خالل هذه الثورة وعرب 
ق��ي��ادت��ه��ا وج��م��اه��ريه��ا م��ن أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ترتجم 
أهدافها إىل مواقف وأعمال صادقة ومستمرة لنصرة 
القضية الفلسطينية شعباً ومقاومة ومقدسات ضد 

أعداء فلسطني من العرب والعجم.
وأك���د أن ث���ورة 21 م��ن س��ب��ت��م��رب، ه��ي ال���ث���ورة العربية 
اإلسالمية التي استفزت مشاعر الطواغيت واملستكربين 
عىل ط��ول وع��رض الكرة األرضية وأقضت مضاجعهم 
وجعلت أع���داء اليمن يصابون بالجنون والهسترييا، 
ألن����ه����ا أع�����اق�����ت م���خ���ط���ط���ات���ه���م ال���ش���ي���ط���ان���ي���ة وم���ش���اري���ع���ه���م 
ال��ش��ري��رة وأه��داف��ه��م االس��ت��ع��م��اري��ة وأن���ق���ذت ال��ي��م��ن من 
م����خ����ط����ط ال����ت����ق����س����ي����م وال�������ش�������رذم�������ة وال����ت����ف����ك����ي����ك وج���ع���ل���ت 
ر  الشعب اليمني يتدَبّر أمره ويعتمد عىل نفسه ويطِوّ
ق���درات���ه ال��ع��س��ك��ري��ة وي��ع��م��ل ع��ىل ال���وص���ول إىل االك��ت��ف��اء 
الذايت من خالل التنمية االقتصادية وتشجيع املنتجات 
املحلية ودع���م ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي.. وق����ال: يكفي أن ه��ذه 
ال��ث��ورة صمدت وال ت��زال يف وج��ه أعتى هجمة عدوانية 
شهدها العالم  بقيادة األمريكان والصهاينة وأدواتهم، 
ليس هذا فحسب، بل صمدت واستطاعت أن تصنع 
االنتصارات وتلحق باملعتدين الخسائر والهزائم املتتالية.

ثورة املسيرة
< م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال امل���ه���ن���دس ع����رف����ات م��ح��م��د 
اح����م����د ال����ق����ايض م����دي����ر ع������ام األرايض وامل���س���اح���ة 

والتخطيط العمراين بمحافظة ريمة:
 << إن االح���ت���ف���ال ب����ث����ورة ال��������21 م����ن س��ب��ت��م��رب امل��ج��ي��دة  
دعوة استقبال لكل األحرار، وعيد كل الثائرين للشرف 
والكرامة واإلباء ونيل الحرية واالستقالل وصناعة املجد 
للوطن ...نعم هي ثورة املسرية القرآنية انطلقت بقيادة 
قرآنية جهادية ممثلة بقائد الثورة السيد العلم املجاهد 

عبدامللك بن بدرالدين الحويث حفظه الله. 
وأضاف أنها عيد الثائرين بوجه الفساد والفاسدين، 
وعيد لرفض الهيمنة والعبودية والخنوع واالستبداد 
لألنظمة العميلة للغرب، وعيد للتحرر م��ن الوصاية 
وال��ه��ي��م��ن��ة ل��ق��وى االس��ت��ك��ب��ار ال��ع��امل��ي امل��ت��م��ث��ل ب��ال��ش��ي��ط��ان 
األكرب أمريكا وإسرائيل واألنظمة العميلة من منافقي 

األعراب العمالء.
وت����ط����رق إىل أن ث�������ورة 21 س��ب��ت��م��رب امل���ج���ي���دة ه����ي ث����ورة 
ك���ل م��س��ت��ض��ع��ف، ث�����ورة ش��ع��ب ح��ط��م��ت إرادت�������ه ج����دران 
األن����ظ����م����ة ال���ع���م���ي���ل���ة ال����ت����ي ح����رم����ت ال����ش����ع����وب م����ن ج��م��ي��ع 
ح���ق���وق���ه���ا ل���ت���ع���ي���ش ع�����زي�����زة ك����ري����م����ة، ف����ه����ي ث���������ورة ج�����اءت 
إلزه��������اق ال���ب���اط���ل وإح�����ي�����اء ال����ح����ق واس���ت���ن���ه���اض األم�������ة م��ن 
خ��الل مشروعها ال��ق��رآين ال��ه��ادف لكسر حالة الصمت 
لدى األمة واالنتصار للمظلومني ونصرة املستضعفني، 

واالنتصار للقضية الفلسطينية والقدس الشريف. 

موجة التطبيع
< األخ ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ب��دال��ب��اري م��ن وج��اه��ات 

أبناء مديرية كسمة تحدث قائال:
<< ث�������ورة 21 س��ب��ت��م��رب ه����ي م���ح���ط���ة ان����ط����الق ال��ش��ع��ب 
ال���ي���م���ن���ي ل����ل����خ����روج م����ن امل�������ايض امل���ظ���ل���م وب����ن����اء امل��س��ت��ق��ب��ل، 
فكان من ثمرتها الصمود األسطوري ملا يقارب 3 آالف 
يوم بمسار تصاعدي، ألن الشعب اليمني حر بفطرته 
اإلن���س���ان���ي���ة وه���وي���ت���ه اإلي���م���ان���ي���ة ي���ع���ش���ق ال����ع����زة وال ي��ق��ب��ل 

بمصادرة سيادته واستقالله.
 وأضاف: ال ننس أيضاً أن ثورة ال� 21 من سبتمرب قد 
وقفت حائاًل دون السري والتماهي مع موجة التطبيع 
مع العدو الصهيوين الغاصب، كما أنها أب��رزت اإلب��اء 
والشجاعة اليمانية وترجمت الحرية بالقول والفعل، 
لذلك فهي وبحق ثورة كل اليمنيني بمختلف توجهاتهم 
كونها أع��اق��ت حلم التوسع ال��رأس��م��ايل بعد ع��ق��ود من 
س��ي��ط��رة ال��ب��ي��ت األب���ي���ض ع���ىل ال����ق����رار ال��ي��م��ن��ي ف��أف��ش��ل��ت” 

م������ش������روع أم�����ري�����ك�����ا” يف ال���ي���م���ن 
وحررت القرار والسيادة.

عهد جديد
ع������������ب������������دال������������ك������������ري������������م  األخ   >
الحسن مدير عام الشؤون 
امل��������ال��������ي��������ة ب������������دي������������وان م����ح����اف����ظ����ة 

ريمة قال:
ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ني وب�����ع�����د  إن    >>
م����ي 6 أع��������وام ع����ىل ث��ورت��ه��م 
امل���������ب���������ارك���������ة ع����������ىل أع����������ت����������اب ع����ه����د 
جديد من الحرّية واالستقالل 
والكرامة التي تصون حقوقهم وحريتهم بالعيش بعزة 
وشموخ، بعيداً عن تدخالت الغرب وفرض قراره عىل 
س��ي��ادة ال��ي��م��ن وال��ي��م��ن��ي��ني ومعيشتهم ب��ع��د أن ع���اث يف 
البلد فساداً ألع��وام وق��رون من دون أن يجد من يقف 
يف وجهه ويرفض تلك التدخالت السافرة التي جعلت 
اليمن يف م��ؤّخ��رة ال��دول املتخّلفة، نتيجة غياب القرار 

اليمني وارتهانه للخارج.
ولفت إىل أن ثمن الحرّية باهض ويحتاج إىل املزيد من 
الصرب والعزيمة والنضال حتى نصل إىل هدفنا املنشود، 
لذا ال بَدّ من وجود عزيمة قوية نواجه األعداء.. مؤكداً 
أنه ولوال حكمة القيادة الثورية وعزيمتها، ملا وصلنا إىل 
هذا النصر العظيم ونحن نواجه تحالفاً غاشماً وعدواناً 
فاجراً متعّدد القبح والعهر والجنب، برتسانته املهولة 
واملتنّوعة، ولكن رغم كّل ذلك، سيظل اليمنيون أشد 
قوة وبأساً، وسينهضون من بني الركام لبناء وطنهم 

وعزته وكرامه. 

لن نخضع
 < عبدالفتاح إسماعيل العزي احد الجرحى 

يقول:
<< ث��������ورة 21م��������ن س���ب���ت���م���رب ت���ع���ت���رب ل������دى أب�����ن�����اء ش��ع��ب��ن��ا 
اليمني العظيم الصامد العيد األكرب، فمن يوم انطالق 
ثورة 21من سبتمرب 2014م وشعبنا يعيش يف عزة 

وكرامة وحرية واستقالل.
وأضاف: جاءت ثورة 21 لتحرر شعبنا من الوصاية 
األم����ري����ك����ي����ة وال���ه���ي���م���ن���ة ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���س���ل���ط���ة ع�����ىل ق��������رارات 
وث������������روات ب������الدن������ا، وال������ي������وم م�����������ازال ش���ع���ب���ن���ا ويف ك������ل ع����ام 
يحتفل ب��ث��ورة 21 م��ن سبتمرب رغ���م ال��ح��ص��ار امل��ف��روض 
ع��ىل شعبنا وال��دم��ار وال��ح��رب االق��ت��ص��ادي��ة والسياسية 
ون���ه���ب ث��������روات ال����ب����الد وط���ب���ع األم���������وال ال���ط���ائ���ل���ة ل��ل��ع��م��ل��ة 
وم�������ح�������اول�������ة إدخ�������ال�������ه�������ا ل�����ل�����م�����ح�����اف�����ظ�����ات امل���������ح���������ررة ل���ت���ك���ث���ي���ف 
وم��ح��اول��ة ض���رب االق��ت��ص��اد ح��ت��ى ي��ن��ت��ج ع��ن ذل���ك ارت��ف��اع 
األسعار وغالء املعيشة وزيادة معاناة شعبنا اليمني.

 واستطرد متحدثاً: انه بفضل الله ثم بفضل القيادة 
الربانية وبفضل ثورة 21من سبتمرب ما زلنا محافظني 
عىل عملتنا ومحافظني عىل اقتصادنا ومحافظني عىل 
كرامتنا لم ولن نخضع ولن نركع ألية قوى خارجية، 
ك���م���ا أن�����ه وب���ف���ض���ل ق���ي���ادت���ن���ا ال���رش���ي���دة وال�����رج�����ال األوف����ي����اء 
الصادقني املخلصني املجاهدين املؤمنني وبفضل دماء 
ال���ش���ه���داء وت��ض��ح��ي��ات ال���ج���رح���ى وص����رب األس�������رى، تمكنا 
من صنع املستحيل وصناعة الصواريخ بعيدة امل��دى، 

وضرب املناطق النفطية يف عمق العدو. 
ووجه رسالة لكل الشرفاء من أبناء محافظة مأرب 
أن ي�����راج�����ع�����وا ح���س���اب���ه���م وك����ي����ف ن����ه����ب ع����م����الء وم����رت����زق����ة 
ف���ن���ادق ال���ري���اض ث�����روات ال���ب���الد، ف��ع��ل��ي��ه��م أن ي��ل��ت��ف��وا إىل 
جانب أبناء شعبنا اليمني والجيش واللجان الشعبية، 
لتحرير محافظة م��ارب وك��ل املحافظات املحتلة وطرد 

املعتدين من كل شرب من وطننا الغايل.

 الشعب اليمني حر بفطرته 
وه���وي���ت���ه اإلمي���ان���ي���ة يعشق 
ال���ع���زة وال ي��ق��ب��ل مب���ص���ادرة 

سيادته واستقالله
اليمنيون بعد سبع سنوات 
م������ن ال�������ث�������ورة ع����ل����ى أع����ت����اب 
ع���ه���د ج����دي����د م����ن احل����رّي����ة 

واالستقالل والكرامة

,,,
اف��ت��ت��اح امل��ب��ن��ى ي��أت��ي ف��ي إط��ار 
أه�������������داف وم��������ح��������اور ال������رؤي������ة 
الوطنية لبناء الدولة اليمنية 
احل���دي���ث���ة ل��ل��ح��د م����ن ج���رائ���م 

التهرب الضريبي

,,,
ال����ث����ورة  ف���ي ذك���راه���ا 
ال��������س��������اب��������ع��������ة ت����ع����ل����ن 
ل��ل��ع��ال��م اج���م���ع ان�����ه ال 
وص����اي����ة وال خ��ض��وع 

وال استسالم



 رفع وزير الداخلية اللواء عبد الكريم 
أمري الدين الحويث برقية تهنئة إىل قائد 

الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث 
ورئيس املجلس السيايس األعىل – 

القائد األعىل للقوات املسلحة املشري 
الركن مهدي املشاط وأعضاء املجلس 

السيايس األعىل بمناسبة العيد السابع 
لثورة 21 سبتمرب.

جاء فيها :-

ب�����������������ح�����������������ل�����������������ول ال����������������������ذك����������������������رى 
ال����س����اب����ع����ة ل�����ث�����ورة 21 م��ن 
س��ب��ت��م��رب امل��ج��ي��دة، ن��رف��ع 
إل����������ي����������ك����������م أص�������������������������دق آي���������������ات 
ال�������ت�������ه�������اين وال������ت������ربي������ك������ات، 
ك���������������م���������������ا ن������������ه������������ن������������ئ أب���������������ط���������������ال 
القوات املسلحة واألمن 
وال��������������ل��������������ج��������������ان ال�������ش�������ع�������ب�������ي�������ة 
امل���ج���اه���دي���ن امل���راب���ط���ن يف 
م��ي��ادي��ن ال��ع��ز وال��ش��رف، 

وش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ال��ص��اب��ر ال��ص��ام��د امل��ج��اه��د، ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة الوطنية 
العظيمة ، ذكرى ثورة الشعب التي تحققت له وتكللت بالنجاح 
بعد مسرية كفاح طويل ونضال دؤوب، من أجل استعادة السيادة 
الوطنية وتحرير الوطن من الوصاية، متمنن لكم موفور الصحة 
والعافية والنجاح الدائم يف القيام بمسؤولياتكم الدينية والوطنية، 
ك���م���ا ي���س���ع���دن���ا يف ه�����ذه امل���ن���اس���ب���ة أن ن��ه��ن��ئ��ك��م وش���ع���ب���ن���ا ب���االن���ت���ص���ارات 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا امل���ج���اه���دون اب���ن���اء ال��ج��ي��ش واألم�����ن وال��ل��ج��ان 
عبَيّة يف مختلف الجبهات واملحاور .. سائلن املوىل عز وجل أن  الَشّ
يعيد هذه املناسبة الوطنية وقد تحقق لوطننا وأمتنا النصر املوعود 
عىل  الغزاة املعتدين، وتحرير كل شرب من الوطن من دنس الغزاة 

ومرتزقتهم.

السيد عبدامللك بدر الدين الحويث – قائد الثورة
األخ/ املشري الركن/ مهدي املشاط – رئيس املجلس السيايس 

األعىل القائد األعىل للقوات املسلحة.
اإلخوة أعضاء املجلس السيايس األعىل

لقد ج���اءت ث���ورة ال��ح��ادي وال��ع��ش��ري��ن م��ن سبتمرب بعد أن بلغت 
امل���ؤام���رات االس��ت��ع��م��اري��ة ذروت���ه���ا، لتفتيت ال��ي��م��ن واس��ت��ع��ب��اد شعبه 
ونهب ثرواته وسلب ق��راره، وامتهان سيادته، وإث��ارة االنقسامات 
ت�����ح�����ت ع�����ن�����اوي�����ن ط����ائ����ف����ي����ة وم�����ذه�����ب�����ي�����ة وم����ن����اط����ق����ي����ة وت�����م�����زي�����ق ال���ن���س���ي���ج 

االجتماعي وطمس الهوية الوطنية الواحدة.
وما هذا العدوان الهمجي الذي تشنه أمريكا وعمالؤها 
م����ن����ذ س���ب���ع���ة أع������������وام، ع������ىل ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي، إال ان���ت���ق���ام���ا 
لرفضه االنصياع ملؤامرات التقسيم واالستعباد واإلذالل 
واالنتقاص من كرامة اليمن واليمنين وطمس تاريخهم 
وثقافتهم وع��ق��ي��دت��ه��م، وه���و ع����دوان ت��ص��دى ل��ه شعبنا 
العظيم مستعينا ب��ال��ل��ه، وث��اب��ت��ا خلف ق��ي��ادت��ه القرآنية 
العظيمة، وق��د تمكن م��ن إل��ح��اق الهزيمة وال��ع��ار بهذا 
العدوان، وتحقيق االنتصارات امللحمية التي بات العالم 
يستشهد بها كدليل عىل عظمة هذا الشعب، الذي صار 

أكرث قوة، وأعظم إيمانا وثقة بنصر الله.
وهذه االنتصارات ثمرة من ثمار هذه الثورة 
العظيمة التي يحتفل اليوم الشعب 
ال���ي���م���ن���ي ب�����ال�����ذك�����رى ال����س����اب����ع����ة ل��ه��ا 
وق�����د ص�����ار أك�����رث ق����رب����اً م����ن ت��ح��ق��ي��ق 
االن��ت��ص��ار ال��ش��ام��ل ع���ىل ال���ع���دوان 
األم��������ري��������ي ال������س������ع������ودي اإلم�������������ارايت 
ال�����ه�����م�����ج�����ي ال�������غ�������اش�������م، ك������م������ا ص������ار 
ش����ع����ب����ن����ا أك���������رث ت����م����س����ك����ا ب���ع���ق���ي���دت���ه 
وم��ق��دس��ات��ه اإلس���الم���ي���ة وم��ب��ادئ��ه 
ال��دي��ن��ي��ة، يف ال��وق��ت ال���ذي تمعن 
األن�������ظ�������م�������ة ال�����ع�����م�����ي�����ل�����ة وامل����ن����ب����ط����ح����ة 
ألم��ري��ك��ا وإس���رائ���ي���ل، يف ال��س��ق��وط 
املخزي يف مستنقع والية أعداء الله، وحبك املؤامرات عىل املقدسات  

والشعوب اإلسالمية بشكل واضح وعلني.

السيد عبدامللك بدر الدين الحويث – قائد الثورة
األخ/ املشري الركن/ مهدي املشاط – رئيس املجلس السيايس 

األعىل القائد األعىل للقوات املسلحة.
اإلخوة أعضاء املجلس السيايس األعىل

إن��ن��ا يف وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ن��ج��دد ع��ه��دن��ا ال��ل��ه ول��ق��ائ��د ال���ث���ورة وق��ي��ادت��ن��ا 
ال��س��ي��اس��ي��ة ولشعبنا ع��ىل ال���وف���اء لتضحيات ش��ه��دائ��ن��ا األب�����رار ولكل 
ق���ط���رة دم أري���ق���ت يف م���واج���ه���ة ق����وى ال����ع����دوان وال���ط���غ���ي���ان وأدوات����ه����ا 
اإلج���رام���ي���ة ال��ت��ي ت���ح���اول ي��ائ��س��ة ال��ن��ي��ل م���ن ال��ت��م��اس��ك ال��وط��ن��ي ون��ش��ر 

الجريمة وزعزعة األمن .
كما نجدد عهدنا لكم، بأننا سنسخر كل جهودنا يف حماية أمن 
واستقرار اليمن، وسنتصدى بكل حزم، لكل املؤامرات ونفشل كل 
املخططات اإلج��رام��ي��ة، مستعينن بالله ومسرتشدين بتوجيهات 

قيادة الثورة.
سائلن املوىل جل وعال أن يعيد هذه الذكرى عىل شعبنا بالنصر 

املؤزر.
العزة لله .. الرفعة والنصر لليمن .. الرحمة لشهدائنا األب��رار .. 

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

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

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(
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شمائل الهدى
ويف التاريخ الحديث ومع خروج العثمانين من اليمن 
ع��ق��ب هزيمتهم ب��ال��ح��رب ال��ع��امل��ي��ة األوىل -1914 1918م 
استحسن أس��ات��ذة امل��درس��ة ال��رش��دي��ة ث��م م��درس��ة األيتام 
ب��ص��ن��ع��اء ف��ي��م��ا ب��ع��د ن��ش��ي��د ) ش��م��ائ��ل ال���ه���دى ت��ن��ري حكمة 
الوطن (  كتحية كل صباح وك��ان التالميذ ي��رددون هذا 
النشيد عند دخول مدير املدرسة وعند زيارة وزير املعارف 
وع������ىل ت���ق���ط���ي���ع ه������ذه األن������ش������ودة أوج�������د ل���ه���ا أح����م����د ال��ي��ت��ي��م 
لحنا موسيقيا ك��ان��ت ت��ؤدي��ه موسيقى ال��ج��ي��ش الساعة 
التاسعة مساء كل يوم وصبيحة كل أربعاء عند خروج 
الجيش )للمراوحة( وعند بداية استعراض كل جمعة 
وعند افتتاح اإلذاعة وإغالقها ليلة االثنن وليلة الجمعة 
ث���م ع��ن��د اف��ت��ت��اح��ه��ا وإغ��الق��ه��ا ك���ل ام��س��ي��ة م���ن ع���ام -1955 
1962م . وعندما أصبحت اإلذاعة امللكية تبث كل مساء 
ف��ك��ان��ت أن��ش��ودة )ش��م��ائ��ل ال��ه��دى( بموسيقاها الصوتية 
والنحاسية بمثابة النشيد الوطني عىل امتداد مدة حكم 
اإلمام يحيى حتى قيام حكومة الدستور عام 1948م ألف 
محمد املسمري أنشودة )عصر النور( عىل غرار األنشودة 

اليرثبية فجاءت أنشودة املسمري :
                    أيها النشء اليماين   

                               دمت رمزا للخلود 
                    هلل اليوم وكرب 

                          قد مىض عصر الجمود .
وكان طالب الثانوية واملتوسطة يرددون هذه األنشودة 
كل صباح وكل مساء وينشدونها عند زيارة أي مسؤول 
او ض�����ي�����ف وع������ن������د ت����ح����رك����ه����م ألي���������ة م����ه����م����ة . وب������ع������د وص�������ول 
ع����ب����دال����ح����ك����ي����م ع�����اب�����دي�����ن م������ن م����ص����ر اخ������ت������ار ن����ش����ي����د اإلخ����������وان 

املسلمن بمصر الذي كانت تنشده )نور الهدى ( :
باسمك اللهم أقسمنا اليمن

              قسم القوة والعزم املتن 

إننا شعب عىل الحق أمن 
          ربنا فاكتب لنا النصر املبن .

زمجري بالنار
وب�����ع�����د س�����ق�����وط ح����ك����م ال�����دس�����ت�����ور ن����ه����اي����ة أس�����ب�����وع�����ه ال���ث���ال���ث 
11 م����������ارس 1948م . ع����������ادت امل����وس����ي����ق����ي ال����ع����س����ك����ري����ة ال���ت���ي 
أوق���ع���ت ع���ىل إي���ق���اع )ش���م���ائ���ل ال����ه����دى( ت�����ؤدي ذل����ك ال��ن��ش��ي��د 
يف ام����اس����ي����ه����ا يف ال������ع������ريض ويف دار اإلذاع������������ة إىل ق�����ي�����ام ث������ورة 
26 سبتمرب 1962م. ويف 1958م اخ���ت���ارت ال��ك��ل��ي��ة الحربية 
بصنعاء قصيدة )زمجري بالنار يا أرض الجنوب( فعممت 
تلقائيا عىل املدارس حتى أصبحت لدى الشباب أشهر من 
النشيد الرسمي . ومع قيام ثورة ال�26 من سبتمرب 1962م 
ل��م يجد ال��ث��وار أمامهم نشيدا وطنيا منظوما مسجال غري 
ذل���ك ال��ل��ح��ن امل��ل��ي ال���ذي ك��ان��ت ت��ؤدي��ه موسيقى ال��ج��ي��ش . 
ف��اخ��ت��اروا م��وس��ي��ق��ى أن���ش���ودة محمد ع��ب��دال��وه��اب )ي���ا إلهي 
انتصرنا ب��ق��درت��ك ( وك��ان��ت موسيقاها م��ع��ربة ب��دوي��ه��ا اآليل 
وعلو رنينها ال��ص��ويت . فظلت موسيقى )ي��ا إلهي انتصرنا( 
هي النشيد الوطني للجمهورية العربية اليمنية منذ قيام 

الثورة حتى عام 1979م .

أعلنت جمهوريتي
حيث تم تبني نشيدا وطنيا جديدا بعنوان ) قسما برب 
العزة ( من كلمات أحمد العماري وألحان الفنان عيل بن 
ع���يل اآلن����ي وك����ان اخ��ت��ي��ار ه���ذه األن���ش���ودة ن��ت��ي��ج��ة جلسات 
ثقافية أث��اره��ا الدكتور عبدالعزيز املقالح وال��ذي أص��ر عىل 
اختيار انشودة اآلني وعليه تم اتخاذ قرار اعتماد النشيد 

الوطني الجديد آنذاك . 
يف ظل راية ثوريت 

        أعلنت جمهوريتي
يمني السعيدة منيتي

         إين وهبتك مهجتي 
بعزيمتي بإراديت 

      أنهيت عهد الظلمة
وبقويت وبوحديت 

      حققت حلم األمة .
وه���ذا النشيد ي��وح��ي باالنتماء إىل  ال��ث��ورة وال��ن��ظ��ام ال��ذي 
قام عليها ويؤكد التمسك بالنظام الجمهوري السبتمربي 
. وظل هذا نشيدا وطنيا للجمهورية العربية اليمنية حتى 
فجر يوم الثالثاء  ال� 22 من مايو 1990م  يوم إعالن الوحدة 

اليمنية بن شطري الوطن .

وحديت ... وحديت 
وفيما يخص النشيد الوطني لجنوب الوطن فإن مجلس 
الشعب يف عدن قد اتخذ عام 1977م قرارا باختيار قصيدة 
)رددي أي��ت��ه��ا ال���دن���ي���ا  ن��ش��ي��دي( ش��ع��ر ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دال��وه��اب 
نعمان نشيدا وطنيا بدال عن نشيد الجبهة القومية التي 
تغريت سياستها نتيجة اتحادها باألحزاب األخرى يف ذلك 

العام :
رددي أيتها الدنيا نشيدي 

            رددي�ه وأع�يدي وأع�ي�دي
واذك�ري يف ف�رحتي كل شهيد 

             وامنحيه حلاًل من ضوء عيدي
ي�ا بالدي نحن أبن�اء وأحفاد رجالك

           سوف نحمي كل ما بن يدينا من جالل�ك
إىل نهاية النشيد الوطني :

وحديت ... وحديت
يا نشيداً رائ�عاً يمأل ن�في أنت ع�هد عالق يف كل ذمة

رايتي ... رايتي
يا نسيجاً حكته من كل ش�مس اخ�لدي خ�فاقة يف كل قمة

أمتي ... أمتي

امنحيني البأس يامصدر بأيس وادخريني لك يا أكرم أمة
عشت إيماين وحبي سرمدياً

               ومسريي فوق دربي عربياً
 وسيبقى نب�ض قلبي يمنياً

                لن ترى الدنيا عىل أريض وصياً
وقد اعتمد هذا النشيد نشيدا وطنيا لليمن املوحد  بصوت 
ال��ف��ن��ان ال��ك��ب��ري أي����وب ط����ارش ع��ب��ي م���ع ب��ع��ض ال��ت��ع��دي��الت 
عما ك��ان عليه يف ج��ن��وب ال��وط��ن ) يف ج��ن��وب وج���دت أو يف 
ش��م��ال��ك( وم���ن ذل���ك اي��ض��ا ك��ل��م��ة )أم��م��ي��ا ( إذ ح��ل��ت مكانها 
) س���رم���دي���ا ( وك�����ان إب���ع���اد ه����ذا ال��ب��ي��ت وام���ث���ال���ه م�����ربرا ب����زوال 
الشطرية مع انه لكل بالد موحدة جهات أربع .  فال تلغي 
الوحدة السياسية جهات الوطن الواحد أو املوحد فال تؤثر 
عبارة شمال وجنوب عيل الوحدة ألن الجهات من لوازم 

كل مكان حتي للمدينة او الدار . 

رفضا للوصايا
غري أن الحذف غري املربر هو انتزاع ما يمثل صورة األخالق 
الوطنية التي يفصح عنها ذلك البيت او املقطع الذي جسد 

الشجاعة بقهر باملوت وبهر الخري بالتزام خري ما فيه :
                 قد قهرنا املوت باملوت اقتحاما

                                  وبهرنا الخري بالخري التزاما  .
فتعاقب ال��س��ي��اس��ات وت��ع��دد ال��ت��ع��ري��ف��ات الفنية ه��ي من 
اب������ع������دت ذل��������ك امل����ق����ط����ع ع������ن ال����ن����ش����ي����د ال�����وط�����ن�����ي  ورغ����������م ذل����ك  
ك���ان ألح����دى ش��ط��ري اب��ي��ات ال��ن��ش��ي��د ال��وط��ن��ي رس���م سياسة 
اس��ت��ق��الل��ي��ة ال���وط���ن م���ن ال���وص���اي���ا وال��ه��ي��م��ن��ة ال���خ���ارج���ي���ة اي��ن 
كانت تلك الوصاية  سياسية , اقتصادية ,فكرية , ثقافية 
, عسكرية ,اجتماعية وغ��ريه��ا م��ن ال��وص��اي��ا والتبعية التي 

تمس سيادة الوطن واستقالله :
                        وسيبقي نبض قلبي يمنيا

                                     لن ترى الدنيا عىل أريض وصيا ...

ثورة الـ 21 من سبتمبر.. استمرار 
العطاء التحرري والبناء التنموي

إن ال�����ع�����ط�����اء ال�������ث�������وري امل�����ت�����واص�����ل وامل�����ت�����ع�����اظ�����م وال�����ش�����ام�����ل ل��ك��ل 
املجاالت وعىل كافة األصعدة لثورة الحرية والكرامة والسيادة 
واالستقالل، ثورة املجد واإلباء، والتنمية والبناء.. ثورة ال21 
من سبتمرب املجيدة، هو داللة عىل عظمة هذه الثورة الشعبية 
املباركة التي استدعتها الضرورة الحتمية للتحرر من التبعية 
والهيمنة والوصاية الخارجية التي كانت مفروضة عىل وطننا 
وشعبنا اليمني العزيز.. فجاءت هذه الثورة املجيدة لتخلص 
ال��وط��ن والشعب م��ن ذل��ك ال��واق��ع امل��أس��اوي امل��ري��ر الناجم عن 
االرت����ه����ان ل���ل���خ���ارج امل��ت��غ��ط��رس وال���ح���اق���د ال�����ذي ظ���ل ي��ع��م��ل عىل 
ج��ع��ل ال��ي��م��ن ضعيفا م��ق��ع��دا ع��ن ال��ن��ه��وض وال��ت��ح��ض��ر وال��رق��ي 
والتطور، فرض عليه وصايته وتحكمه بقراراته وادارة شؤونه 
يف مختلف الجوانب واملجاالت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وت��ع��ل��ي��م��ي��ا وع��س��ك��ري��ا وأم��ن��ي��ا وإع���الم���ي���ا وغ���ريه���ا م���ن االت��ج��اه��ات 

واملجاالت.
فانطلقت ثورة ال�21 من سبتمرب الخالدة للقضاء عىل ذلك 
الواقع املظلم وقضت عىل عهود الهيمنة والوصاية الخارجية 
وخلصت الشعب من فساد أنظمة العمالة التي مارست بحق 
الشعب اشكاال من الظلم واالستعداد واالقصاء والتهميش 

واالستئثار بالرثوة والسلطة.
ول�����ذا ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا أن ن��ع��ط��ي ه����ذه ال����ث����ورة امل���ج���ي���دة ح��ق��ه��ا من 
االج���الل والتعظيم وان نحتفي ونتباهى بذكرياتها واعيادها 
ال���س���ن���وي���ة وب��ق��ي��م��ت��ه��ا ال���وط���ن���ي���ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ودالالت�����ه�����ا ال��ت��اري��خ��ي��ة 
امل��ج��ي��دة وب��م��ا صنعته وح��ق��ق��ت��ه م��ن إن���ج���ازات ك��ب��رية وه��ام��ة يف 
مختلف املجاالت، ولو اقتصرنا هنا عىل ذكر مجال واحد لكفى 
توضيحا واخبارا وداللة عىل مدى أهمية وعظمة هذه الثورة 
املباركة وهو املجال العسكري وما تحقق لقواتنا املسلحة من 
ت��ط��ور ن��وع��ي ك��ب��ري ع��ىل م��س��ت��وى ال���ق���درات ال��دف��اع��ي��ة والتصنيع 
وال��ت��ط��وي��ر لألسلحة ب��م��ا فيها األس��ل��ح��ة االس��رتات��ي��ج��ي��ة كالقوة 
ال���ص���اروخ���ي���ة وال�����ط�����ريان امل����س����ري.. وال�������ذي ب����ه وم�����ن خ�����الل أص��ب��ح 
اليمن يمتلك قوة ردع كسرت شوكة تحالف أنظمة العدوان 
وم�����رغ�����ت أن����وف����ه����م يف ال���������رتاب وال����ح����ق����ت ب���ه���م ال����ه����زائ����م ال���ن���ك���راء 
الساحقة وامل��الح��ق��ة يف عقر داره���م وع��م��ق اراض��ي��ه��م.. ناهيك 
ع����ن االن����ت����ص����ارات ال���ح���اس���م���ة ال���ت���ي ت��ت��ح��ق��ق ي���وم���ا ب���ع���د ي�����وم ع��ىل 
جموع فصائل ومليشيات املرتزقة يف مختلف جبهات القتال 

والدفاع عن الوطن.
وهكذا ستميض ثورتنا املجيدة بقيادة قائدها امللهم الشجاع 
ال��ح��ك��ي��م امل���ج���اه���د ال���ع���ل���م ال���س���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك ب�����در ال����دي����ن ال���ح���ويث 
-يحفظه الله- نحو األم��ام بثقة وعزيمة وقوة واقتدار لصنع 
م��س��ت��ق��ب��ل ال��ي��م��ن ال���واع���د وت��ح��ق��ي��ق ال��ح��ري��ة واالس���ت���ق���الل وط���رد 
الغزاة وتطهري كل ذرة رمل من تراب وطننا الحبيب من رجس 
املحتلن ومرتزقتهم االثمن.. ومن نصر اىل نصر ومن نجاح 

تنموي إىل نجاح اكرب.

النشيد الوطني
ما بني شمائل الهدى ورفضا للوصايا تاريخا من الكفاح والنضال 

عقيد / يوسف عيل الشمريي 

رغ��م تكالب األع���داء عليها منذ اللحظات 
األوىل بعدوانهم ال��ربب��ري ال��غ��اش��م .. إال أن 
ث����ورة ال���� 21 م���ن س��ب��ت��م��رب 2014م م ان��ت��ص��رت 
ب���ف���ض���ل ال����ل����ه وب����ف����ض����ل اي�����م�����ان واص�����������رار اب����ن����اء 
ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ع�����ىل ال����ص����م����ود وامل����واج����ه����ة 
ألقوى وأبشع عدوان همجي غاشم بقيادة 
ال�������ن�������ظ�������ام�������ن ال���������س���������ع���������ودي واإلم�����������������������������ارايت وم�������ن 
خ���ل���ف���ه���م���ا أم����ري����ك����ا واس�����رائ�����ي�����ل .. ل�����ن ي��ن��ط��ف��ى 
وهج الثورة وسيظل متقدا وستظل معركة 
ال������ت������ح������رر وال����������دف����������اع ع��������ن ال�������س�������ي�������ادة ال����وط����ن����ي����ة 
مستمرة حتى يتحقق النصر الكامل ويتطهر 
كل شرب يف بالدنا الطاهرة من دنس الغزاة 

واملحتلن وأدواتهم .
ل����م ول������ن ت��ن��ح��ن��ي ه����ام����ات ال���ي���م���ن���ن األح�������رار 
للغزاة واملحتلن مادام يمتلك قيادة ثورية 
وس���ي���اس���ي���ة ح���ك���ي���م���ة م���م���ث���ل���ة ب���ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د 
عبدامللك بدر الدين الحويث ورئيس املجلس 
السيايس األعىل املشري الركن مهدي املشاط 
ومعهم كافة القيادات العسكرية واملدنية 
الوطنية التي اثبتت صدق والئها وانتمائها 
ل����ل����ش����ع����ب وال��������وط��������ن ول���������م ت����ث����ن����ه����م ت�����ه�����دي�����دات 
ال��������ع��������دوان وج�����رائ�����م�����ه�����م ع������ن امل��������يض ق�����دم�����ا يف 
ال��ت��ص��دي وامل��واج��ه��ة الباسلة لتحالف الشر 

والعدوان .
سبع سنوات من عمر الثورة الفتية حقق 
ل��ل��وط��ن  وال��ش��ع��ب ول���ق���وات���ه امل��س��ل��ح��ة م���ا لم 
يتحقق عرب عقود من الزمن , فقد وصلت 
قواتنا املسلحة بفضل الله وبإخالص وتفاين 
ال����������ك����������وادر امل������ؤه������ل������ة م�������ن م����ن����ت����س����ب����ي امل����ؤس����س����ة 
ال���دف���اع���ي���ة اىل م���س���ت���وي���ات م���ت���ق���دم���ة ت��م��ث��ل��ت 
يف ال�����ت�����ط�����وي�����ر وال�����ت�����ص�����ن�����ي�����ع ال������ح������رب������ي ال����ن����وع����ي 
مل���خ���ت���ل���ف ص�����ن�����وف ال�������ق�������وات امل����س����ل����ح����ة ال����ربي����ة 
وال��ب��ح��ري��ة وال��ج��وي��ة وع���ىل وج���ه ال��خ��ص��وص 
ال��ق��وة ال��ص��اروخ��ي��ة وال���ط���ريان ال��ل��ذي��ن تمكنا 
ب��ف��ض��ل ال��ل��ه  اح����داث ت��غ��ي��ري ك��ب��ري يف م��وازي��ن 
امل���ع���رك���ة م����ع ال����ع����دو وم�����ع ف������ارق ال��ت��س��ل��ي��ح .. 
إال أن ال���ق���وة ال��ص��اروخ��ي��ة وال���ط���ريان امل��س��رية 

ص����ن����ع����ت ان��������ت��������ص��������ارات ك������ب������رية دك����������ت م����ع����اق����ل 
ال������ع������دوان ب����ض����رب����ات ن���وع���ي���ه يف ع���م���ق أرايض 
ال�������������ع�������������دوان ال���������س���������ع���������ودي واس����������ت����������ه����������داف أه�������م 
مقراته العسكرية ومطاراته الحربية وعدد 
م������ن األه������������داف ال����ه����ام����ة ال�����ت�����ي ت���ط���ال���ه���ا ق���وات���ن���ا 
الباسلة بن الفنية واألخرى لتؤكد للعالم 
أج��م��ع ول��ل��ع��دوان ال��س��ع��ودي واالم������ارايت أن 
ال���ق���درات ال��دف��اع��ي��ة ل��ل��ق��وات املسلحة ال��ي��وم 
ب���ات���ت ت��م��ت��ل��ك ال����ق����درة وال����ك����ف����اءة ال���ع���ال���ي���ة يف 
التصدي واملواجهة وحماية السيادة اليمنية 

من شرور وأطماع الغزاة املعتدين ..
ل������ق������د وض�������ع�������ت ث��������������ورة ال������������� 21 م���������ن س���ب���ت���م���رب 
أه�������داف�������ا س����ام����ي����ة يف ت����ح����ري����ر ال�������ق�������رار ال����وط����ن����ي 
م��ن ال��وص��اي��ة وال��ه��ي��م��ن��ة ف��ك��ان��ت م��ن��ذ لحظة 
انطالقها األوىل هي ثورة املقاومة للطغيان 
واالستكبار الصهيوين األم��ري��ي ث��ورة البناء 
وال��ت��ح��رر م��ن ال��وص��اي��ة وال��ت��ب��ع��ي��ة .. وم���ا دام 
ق����������ادة وأب�������ط�������ال ه��������ذه ال�������ث�������ورة ي�����س�����ط�����رون م��ع 
م���رور ك��ل ي��وم ب��ل وك��ل س��اع��ة أروع املالحم 
البطولية واألس��ط��وري��ة ال��ت��ي ك��س��رت شوكة 
ال����ع����دوان وغ��ط��رس��ت��ه وغ�������روره ال�����ذي ت��اليش 
ب���ف���ع���ل ال����ض����رب����ات امل����وج����ع����ة ال����ت����ي ل���ح���ق���ت���ه يف 
م���خ���ت���ل���ف ال����ع����م����ل����ي����ات ال����ن����وع����ي����ة ال�����ت�����ي خ����اض 
م���ن خ��الل��ه��ا اب���ط���ال ق��وات��ن��ا امل��س��ل��ح��ة م��ع��ارك 
خاطفة بتكتيك نوعي ومهارة يف جديدة يف 

فنون القتال.
ول��ع��ل امل��ش��اه��د ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي ب��ث��ه��ا ويبثها 
اإلع��������الم ال���ح���رب���ي يف ال���ع���م���ل���ي���ات ال��ع��س��ك��ري��ة 
امل����خ����ت����ل����ف����ة وم�����ن�����ه�����ا امل�����ش�����اه�����د ال����ب����ط����ول����ي����ة ال����ت����ي 
تخللت عملية ال��ب��أس ال��ش��دي��د ال��ت��ي ح��ررت 
م��س��اح��ة واس���ع���ة م���ن م��ح��اف��ظ��ة م�����ارب .. إال 
خري شاهد عىل أن الجيش اليمني لن يهزم 
ب�����إدن ال���ل���ه وس��ي��ن��دح��ر ال���غ���زاة وال���ع���م���الء إىل 
مزبلة التاريخ كما رح��ل اسالفهم من قبل 
.. النصر للوطن والشعب واملجد والخلود 
للشهداء األبرار والشفاء للجرحى والحرية 

لألسرى , وال نامت أعن الجبناء .

ثورة 21 سبتمبر   .. 
جناحات كبيرة ونقلة 

نوعية لقواتنا املسلحة

ثورة 21 سبتمبر اخلالدة.. استقالل 
وطني وحترر شعبي وبناء تنموي

الشيخ احمد صالح القادري  

إن ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب الخالدة مثلت نقطة 
انطالق إليقاف املؤامرات الخطرية التي كان يتعرض لها اليمن 
بعد أن قد وصل إىل حالة استالب القرار السيادي واالرتهان 

والتبعية للخارج الحاقد املعادي لليمن وطنا وشعبا.
فكانت هذه الثورة املباركة هي املخلص واملنقذ لليمن وشعبه 
العزيز م��ن هيمنة وتجرب وغطرسة ووص��اي��ة أنظمة الطغيان 
واالستكبار، وشكلت الثورة السبتمربية املجيدة محطة تحول 
مهمة يف ت��اري��خ اليمن امل��ع��اص��ر، ط��وى فيها اليمنيون مرحلة 
من الهيمنة والتبعية والوصاية الخارجية، فضاًل عن تصحيح 
األوضاع جراء الفساد والظلم واإلقصاء والتهميش واالستئثار 

بالرثوة.
وت���ك���م���ن أي����ض����ا أه���م���ي���ة ه������ذه ال������ث������ورة ال���ش���ع���ب���ي���ة يف أن����ه����ا ن��ق��ل��ت 
الشعب اليمني من وضع كان فيه مستباحاً من قبل األعداء، 
إىل وضع جعل اليمن مؤثراً يف مجريات األحداث وقوة فاعلة 

باملنطقة والعالم.
كما ان ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب كرست مفهوم 
ال���ش���راك���ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة، وان���ت���ص���رت ب��ال��ت��ح��رك امل���س���ؤول وال��ف��اع��ل 
لكافة مكونات الشعب اليمني، رغ��م تآمر االع���داء ع��ىل هذه 
الثورة املجيدة، لكن أبناء شعبنا األحرار الشرفاء تمكنوا من 
الخروج من الوصاية واالرتهان وفرض إرادتهم بحكمة القيادة 
ال���ث���وري���ة ال��ش��ج��اع��ة وامل���ج���اه���دة م��م��ث��ل��ة ب��ال��ق��ائ��د ال��ع��ل��م امل��ج��اه��د 
السيد عبدامللك بدرالدين الحوث ي-حفظه الله- وامليض قدما 
نحو صنع التطور والنهوض والتنمية الشاملة بالرغم من كل 

التحديات والصعوبات الناجمة عن العدوان والحصار.
ونحن اليوم نحتفي بالذكرى السابعة لثورة ال�21 من سبتمرب 
وال��ت��ي تتزامن م��ع اف���راح االن��ت��ص��ارات الحاسمة التي يسطرها 
األبطال امليامن منتسبي الجيش واللجان يف مختلف جبهات 
ال��ق��ت��ال وال����دف����اع ع���ن ال���وط���ن وال���ت���ي ك����ان آخ���ره���ا دح����ر تنظيمي 
القاعدة وداع��ش من محافظة البيضاء وعملية النصر املبن 
يف مأرب وعملية توازن الردع السابعة يف عمق ارايض العدوان 

السعودي االثم.

وزير الداخلية يهنئ قائد الثورة 
ورئيس املجلس السياسي بثورة 21 سبتمبر

  عيل الشراعي
من اآلراء املتفق عليها ذلك الرأي عن الشعر بأنه أصدق من التاريخ فالشعر هو التاريخ 

الحقيقي حتى للتاريخ نفسه كونه يتصف بأنه انعكاس للحدث التاريخي عىل نفس الشاعر 
ولقد عرفت الحضارات والشعوب قديما ضروبا من الشعر واالهازيج والغناء واإلنشاد عرب عن 
مواقفها إزاء أحداث مرت بها او انتصارا استحقا ان يدون ليخلد بطوالتهم وامجادهم وقديما 

كانت القبائل العربية تردد األناشيد عند توديع املحاربن أو استقبالهم واشتهر نشيد بني تميم 
كما اشتهر نشيد أهل يرثب عند استقبال الرسول األكرم  صل الله عليه وسلم  مهاجرا إليها 

من مكة .
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مقبولي: افتتاح ووضع حجر االساس لعدد من المشاريع 
انجازات نوعية وأحد ثمار ثورة 21 سبتمبر المجيدة

أبو نشطان: ثورة 21 سبتمبر أسقطت العمالء 
والخونة ومشاريع الوصاية والهيمنة الخارجية

افتتاح ووضع حجر أساس 283 مرشوعا بمحافظة صنعاء:

يف فعالية نظمتها هيئة الزكاة بالعيد السابع لثورة 21 سبتمرب:

افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية 
الدكتور حسن مقبويل ووضع حجر األساس ومعه 
محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي وأمني عام املجلس 
األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون االنسانية عبداملحسن 
الطاووس ونائب وزير االدارة املحلية قاسم الحمران 
283 مشروعا بكلفة ثمانية مليارات و181 مليون ريال 

بمناسبة العيد السابع لثورة 21 سبتمرب.
حيث تم افتتاح 181 مشروعا يف قطاعات الصحة 
والشؤون االنسانية واألشغال العامة والطرق بكلفة 
فيما  ريال  ألف  و79  مليونا  و425  مليارات  أربعة 
تم وضع حجر االساس لـ 102 مشاريع بكلفة ثالثة 

مليارات  و756 مليونا و860 ألف ريال.
من  بتمويل  مشروعا   162 عىل  املشاريع  وتتوزع 
السلطة املحلية و121 بتمويل مركزي ودعم منظمات 
خارجية يف قطاعات الصحة واملياه والتعليم واألشغال 
والبناء والتخطيط العمراين والزراعة والبناء املؤسيس 

واملجتمعي وترميم مباين اثرية وسياحية وغريها.
كما دشن نائب رئيس الوزراء والطاووس ومحافظ 
صنعاء ونائب وزير االدارة املحلية يف مركز املحافظة 

شرائها  تم  التي  الثانية  املرحلة  بمعدات  العمل 
لقطاعات الوحدة التنفيذية باملحافظة بتكلفة 540 

ألف ريال.
وأشاد مقبويل بالجهود التي تبذلها قيادة املحافظة 
املنجزة  املشاريع  التنموية والخدمية يف  والقطاعات 
ومواكبتها الحتياجات أبناء محافظة صنعاء.. معتربا 
افتتاح ووضع حجر االساس لعدد من املشاريع انجازا 

نوعية وأحد ثمار ثورة 21 سبتمرب املجيدة.
فيما أكد محافظ صنعاء الحرص عىل مواكبة العمل 
التنفيذية  التنموي يف شتى املجاالت ضمن الخطط 
للعام الجاري وبرامج السلطة املحلية لتحقيق نمو 
التي  االنتصارات  مع  بالتزامن  املشاريع  يف  ونهضة 

يحققها الجيش واللجان الشعبية .
مستشار  االساس  حجر  ووضع  االفتتاح  حضر 
املحافظة عبدالله املرتىض ومدراء مكتب املحافظ صدام 
الفصيح وفرع مجلس الشؤون االنسانية عبداملعني 
الشريف واألشغال املهندس ابراهيم الشامي والصحة 
الدكتور خالد املنتصر والرتبية هادي عمار واملالية طه 

النونو والشؤون املالية محمد العمييس.

نظمت الهيئة العامة للزكاة أمس بصنعاء فعالية 
خطابية وفنية بالعيد السابع لثورة 21 سبتمرب تحت 
شعار " ثورة 21 سبتمرب .. ثورة الحرية واالستقالل 

ورفض الوصاية".
حميد  الدكتور  الدولة  وزير  أشار  الفعالية  ويف 
املزجاجي إىل أن ثورة 21 سبتمرب جاءت لتصحيح مسار 
الثورات السابقة .. معترباً هذه ثورة 21 سبتمرب ثورة 
الشعب والحرية واالستقالل التي وقفت أمام الطغيان 

واالستكبار والهيمنة األمريكية وأذيالها يف املنطقة.
وقال" العدوان خاب مسعاه خالل أشهر يف احتالل 
اليمن متناسياً أن اليمن مقربة الغزاة منذ فجر التاريخ 
إىل اليوم" .. الفتاً إىل أن من إنجازات الثورة إنشاء هيئة 
الزكاة إلحياء ركن من أركان اإلسالم وتطبيقه وتوزيعه 

كما أمر الله تعاىل.
وأشاد الدكتور املزجاجي باإلنجازات التي حققتها 
منذ  املاضية  القليلة  السنوات  خالل  الزكاة  هيئة 
إنشاءها عرب مشاريعها يف مختلف املجاالت التي بلغت 

كلفتها قرابة 100 مليار ريال.
الشيخ  للزكاة  العامة  الهيئة  رئيس  أوضح  فيما 
يحتفل  اليمني  الشعب  أن  نشطان  أبو  شمسان 
أسقطت  التي  سبتمرب   21 لثورة  السابعة  بالذكرى 
والهيمنة  الوصاية  ومشاريع  والخونة  العمالء 

الخارجية.
وأكد أن إنشاء هيئة الزكاة ثمرة من ثمار الثورة .. 
الفتاً إىل االنجازات التي حققتها ووصل خري الزكاة 
إىل الفقراء واملستضعفني وكل املستحقني يف جميع 

مصارف الزكاة يف مختلف املحافظات.
من  حزمة  إطالق  عن  الزكاة  هيئة  رئيس  وأعلن 
املشاريع بمناسبة العيد السابع لثورة 21 من سبتمرب 
تأهيل  مجال  يف  االقتصادي  التمكني  منها مشروع 
الشباب الذي استهدف ألفي طالب يف مرحلتيه األوىل 
والثانية والوصول يف املراحل املقبلة إىل خمسة آالف 
طالب من الفقراء واملساكني وكذا مشاريع التمكني 

اإلقتصادي يف الزراعة والرثوة الحيوانية والسمكية.
الالمركزي  الصرف  املشاريع  ضمن  من  أن  وذكر 

للزكاة عرب مكاتب الهيئة باملحافظات التي بدأ تجريبياً 
ريال  250 مليون  بواقع  الجاري  بداية سبتمرب  منذ 
يف الشهر تصل خالل الفرتة املقبلة إىل كل محافظة 
وصرفها ملستحقيها شهرياً ومشروع العاجزين عن 
العمل باستهداف 80 ألف أسرة بكلفة ال  تقل عن 
ملياري ريال شهرياً ومشاريع تحديث بيانات اللجان 
بيانات  تصحيح  وكذا  وتصحيح وضعها  املجتمعية 
الفقراء واملساكني ومشروع تفريغ بيانات املزكني التي 

استطاعت الهيئة الوصول إىل 750 ألف مزك.
ولفت إىل أن الهيئة تطمح إلطالق عرس جماعي 
يستهدف خمسة إىل ستة آالف عريس وعروس يف 
القلب  بمركز  الحياة  دعامة  ومشروع  املحافظات 
رسمياً  افتتاحه  سيتم  الذي  العسكري  باملستشفى 
يوم غٍد االثنني ومشروع توزيع الهدايا لجرحى الجيش 
ومشروع  باملحافظات  واملعاقني  الشعبية  واللجان 
السالل الغذائية ألسر األسرى واملفقودين وغريها من 

املشاريع التي يصل خريها إىل كل املحافظات.
وثمن رئيس هيئة الزكاة دور رجال املال واألعمال 
والتجار شركاء الهيئة يف تخفيف املعاناة عن الفقراء 

واملساكني.
بدوره أشار أمني عام املجلس األعىل لألوقاف عضو 
مجلس إدارة الهيئة الشيخ مقبل الكدهي إىل أن ثورة 
21 سبتمرب كسرت عىص الهيمنة األمريكية وأحرقت 

الوصاية السعودية.
 21 ثورة  ثمار  ثمرة من  الزكاة  إنشاء هيئة  واعترب 
سبتمرب حققت يف زمن قيايس اإلكتفاء الذايت لبعض 

األسر.
من جهته أكد وكيل هيئة الزكاة عيل السقاف أن ثورة 
21 سبتمرب ثورة يمنية بعيدة عن أي تدخل خارجي 
أو أجنبي جسدت الحرية والصمود ورفض الوصاية 

وطرد املستعمرين.
وتطرق إىل ما حققته هذه الثورة من إنجازات يف 
واالستقالل  الحرية  املقدمة  ويف  الجوانب  مختلف 
العسكرية  الجوانب  يف  االنتصارات  وتحقيق 

واالقتصادية والسياسية وغريها.

الشامي: ثورة 21 سبتمبر جاءت لتوجيه بوصلة العداء نحو العدو الحقيقي وتصحيح الخطاب اإلعالمي
وزارة اإلعالم تحتفل بثورة 21 سبتمرب وتدشن البث الرسمي لقناة "اليمن الوثائقية"..

نظمت وزارة اإلعالم واملؤسسات والوسائل اإلعالمية أمس 
 21 لثورة  السابع  العيد  بمناسبة  احتفالية  بصنعاء فعالية 

سبتمرب وتدشني البث الرسمي لقناة اليمن الوثائقية.
ويف الفعالية أكد وزير اإلعالم ضيف الله الشامي أن ثورة 
21 سبتمرب جاءت لتوجيه بوصلة العداء نحو العدو الحقيقي 
وتصحيح الخطاب اإلعالمي وبنائه عىل أسس وركائز عديدة 
أهمها أن يتحدث باسم الشعب اليمني ويعرب عن تطلعاته 

وطموحاته.
وأشار إىل دور وسائل اإلعالم يف إبراز واقع الشعب اليمني 
ونقل الصورة الحقيقية بكل مصداقية إىل العالم أجمع مبيناً 
أن اإلعالم اليمني اليوم أصبح رقماً عاملياً يعجز عن مواجهته 

كل أرباب الطغيان والنفاق يف العالم وليس كما كان سابقاً.
وقال وزير اإلعالم "اإلعالميون هم السالح الذي نقاتل به 
والفخر الذي نضعه تاجاً عىل رؤوسنا هم الجنود الذين ال 
يقلون أهمية عن الجندي يف الجبهة هؤالء من قدموا أكرث من 
600 شهيد دفاعاً عن الوطن وهم ينقلون الحقيقة ويرسمون 

للعالم معنى البطولة والشموخ والعزة واإلباء".
ولفت إىل أهمية دور وسائل اإلعالم يف إبراز أهداف وإنجازات 

ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب رغم العدوان والحصار.
وأضاف" إن الوزارة تحتفي بالعيد السابع لثورة 21 سبتمرب 
بتدشني البث الرسمي لقناة اليمن الوثائقية بعد عام من بدء 

البث التجريبي.

وأوضح الوزير الشامي أن إطالق القناة الوثائقية جاء نتيجة 
الحاجة إلبراز تاريخ الشعب اليمني املمتد ألكرث من عشرة آالف 
سنة وحضارته الضاربة يف جذور التاريخ وأصالته وعراقته وإرثه 

الكبري وثقافته وسياسته وتربيته وعالقته بالله.
وبني أن قناة اليمن الوثائقية ستتحرك يف عدة مجاالت: 
منها املجال التاريخي عرب مسارات عدة تشمل إبراز الرتاث 

من معالم تاريخية وقالع وحصون ومآثر وإبراز الشخصيات 
اليمنية عرب التاريخ والتاريخ العلمي واألفالم العلمية واألفالم 
املقاومة  ومحور  واملنطقة  اليمن  عىل  والحروب  السياسية 
واألفالم التاريخية القديمة ومجال الزراعة والحرف اليدوية 
والصناعات الصغرية واملجال السياحي واملحميات الطبيعية.

من  املتخرجني  من  القناة  كادر  أن  اإلعالم  وزير  وأوضح 
متدربني   708 فيها  شارك  التي  اإلعالم  فرسان  مسابقة 

ومتدربات.
من جانبه أشار وزير التعليم العايل والبحث العلمي حسني 
حازب إىل أن ثورة 21 سبتمرب جاءت لتقيض عىل املحسوبية 
والفساد واالرتهان للخارج وكل األخطاء الفادحة وكل ما كان 

ييسء للشعب اليمني.
وقال" لقد أفرغت الثورات اليمنية السابقة من محتواها 
وجاءت ثورة 21 سبتمرب لتعيد أهداف تلك الثورات إىل مسارها 

الصحيح ".
وأكد الوزير حازب أن ثورة 21 سبتمرب ثورة حقيقية وصادقة 
ووطنية وهي التي حققت أهداف الثورات السابقة منذ العام 

1962م وحتى اليوم وأعادت لها ألقها.
وبني أن عىل الشعب اليمني أن يفتخر بهذه الثورة ويحافظ 
عىل أهدافها.. مشرياً إىل أن العدوان جاء ليستهدف الثورة 
والشعب اليمني يف تاريخه وحضارته وهويته وموانئه وموارده 

وممراته.

أهمية  إىل  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  وتطرق 
افتتاح قناة اليمن الوثائقية وغريها من القنوات املتخصصة 
خاصة وأن لدى اليمن كنزا كبريا وإرثا تاريخيا عريقا سواء يف 
املجال االقتصادي أو السيايس أو الصناعي أو الثقايف أو اإلعالم 

والعلماء وغريها .
وثمن جهود ودور كوادر ووسائل اإلعالم يف الدفاع عن الوطن 

وفضح جرائم العدوان التي استهدفت اليمن أرضاً وإنساناً .
تزامن  إىل  اليوسفي  نائب وزير اإلعالم فهمي  بدوره أشار 
احتفاالت  مع  الوثائقية  اليمن  لقناة  الرسمي  البث  إطالق 
الشعب اليمني بالعيد السابع لثورة 21سبتمرب التي أعادت 

االعتبار للتاريخ الثوري والنضايل للشعب اليمني.
وتحرير  تحرر  تحمل مشروع  21سبتمرب  ثورة  أن  وأوضح 
واستقالل للبلد يف القرار والسيادة وترفض وتواجه كل مشاريع 

التطبيع مع الكيان الصهيوين.
ولفت إىل أن قوة هذه الثورة من قوة القضية التي تحملها 
وبمسارها نحو الكفاح يف مواجهة عدوان 17 دولة وهي ثورة 
تبحث عن مشروع إلنقاذ اإلنسان و ثورة الوعي الجمعي وليس 
التي  البناءة  الثقافية  للمشاريع  االعتبار  التي تعيد  الفردي 

كرست لبناء اإلنسان كإنسان.
وتحقق  تتوقف  وال  مستمرة  سبتمرب   21 ثورة  أن  وأكد 
االنتصارات وتنتقل من االفتقار للسالح إىل تصنيع الطائرات 
املسرية والصواريخ الباليستية التي تصيب اإلمربيالية العربية.

مدير مكتب زراعة إب : اهتمام محافظ إب : ثورة 21 سبتمبر أفشلت مخططات العدوان 
قيادة الدولة بالجبهة الزراعية التي 

ال تقل شأنًا عن الجبهة العسكرية

إب  محافظة  تشهد 
زخما كبريا واهتماما كبريا 
بجوانب البناء والتنمية يف 
الخدمية  الجوانب  شتى 
وبما يلبي آمال وتطلعات 
االمكانات  وفق  املواطنني 
إب  وملحافظة  املتاحة 
املتميز  ودورها  حضورها 
يف دعم ونجاح ثورة الـ21 
من سبتمرب 2014م, وعن 
أهمية الثورة ودورها الهام 
يف تحقيق آمال وتطلعات 
اليمني  شعبنا  ابناء 
الهيمنة  من  التحرر  يف 
الخارجية  والوصاية 
االحتفال  وبمناسبة 
لثورة  السابع  بالعيد 
21سبتمرب تحدث محافظ 
بالقول:  للصحيفة  إب 
سبتمرب  من  الـ21  "ثورة 
مثلت حركة تغيري وتطوير 
يف  األفضل  نحو  للواقع 

بما يحافظ عىل سيادة الشعب  الحياة  شتى مناحي 
مثلت  كما  والحضاري   التاريخي  وموروثه  وهويته 
فاتحة انتصارات إلفشال مخططات العدوان الرامية 
الحتالل اليمن وإعادته اىل الوصاية الخارجية  فكانت 
بحق نموذجا مشرفا للنضال يف سبيل الحرية والسيادة 

واالستقالل  وتلبية تطلعات وأمال الشعب اليمني.
وقال صالح لقد استطاعت هذه الثورة املباركة بفضل 
الله أوال ثم بفضل وعي قيادتها الحكيمة ممثلة بالسيد 
الله-  الحويث- حفظه  الدين  بدر  بن  القائد عبدامللك 
أن  الكريم  القرآن  ثقافة  يستمدها من  التي  ويقظته 
تضع الشعب اليمني عىل مسار التغيري والتطور نحو 
آفاق جديدة رغم ما واجهته هذه الثورة من مؤامرات 
النظام السعودي للتصدي لها وإفشالها  توىل كربها 
وصوال إىل العدوان املباشر بتحالف دويل غاشم دخل 
عامه السابع عىل التوايل مستهدفا اليمن أرضا وإنسانا 

وحضارة.
الله  وبفضل  اليوم  نحن  ها  إب:  محافظ  واضاف 
وحنكة القيادة الثورية وتضحيات األبطال يف الجيش 

واللجان الشعبية نحتفي 
سبتمرب  من  الـ21  بثورة 
تجسيدا  السابع  للعام 
للصمود والثبات واملبادئ 
الراسخة يف وجدان شعبنا 
األبي الذي يزداد كل يوم 
قوة وإصرارا عىل مواصلة 
النضال ودحر قوى الغزو 
بلغت  مهما  والعدوان 
كانت  ومهما  التضحيات 

التحديات.
هذا  ان  الشك  وقال 
عىل  املربر  غري  العدوان 
إنما  وإنسانا  أرضا  اليمن 
ثورة  من  انتقاماً  جاء 
21سبتمرب  اليمن  أبناء 
امليض  عىل  وإصرارهم 
أهدافها  تحقيق  يف 
العدوان  مواجهة  يف 
ومرتزقته ورفد الجبهات 
والعتاد  والرجال  باملال 
حتى تحقيق النصر املبني.

 الفتا اىل ان سبع سنوات مضت من عمر هذه الثورة 
املباركة تجىل خاللها الصمود اليماين يف وجه العدوان 
الصهيوأمرييك السعودي االمارايت يقابلها سبع سنوات 
من اإلنجازات التنموية والنجاحات الكبرية عىل كآفة 
األصعدة واملستويات بدءا بإسقاط مشاريع الوصاية 
والفوىض مرورا بتطور قدراتنا العسكرية واالقتصادية 
بتنفيذ خطط  انتهاء  وليس  واالمنية  واالستخباراتية 
وأهداف الرؤية الوطنية الشاملة لبناء الدولة الحديثة 
بناء  والتي بال شك ستحدث نقالت نوعية يف مساق 

الدولة الحديثة يف شتى مجاالت الحياة .
قوى  ضد  الثورة  هذه  استمرار  أن  عىل  مؤكدا 
وإسقاط مخططاتها  السعودي  االمرييك  العدوان 
والهيمنة  الوصاية  ورفض  التدمريية  ومشاريعها 
الخارجية وتحقيق السيادة واالستقالل عىل كامل 
الشعب  أبناء  اب كافة  اليمن ودعا محافظ  تراب 
النصر ورفد  الصمود وخيار  إىل االستمرار يف دعم 
مؤامرات  لكل  والتصدي  والرجال  باملال  الجبهات 

وأطماع قوى العدوان.

أوضح مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة إب املهندس حمود الرصاص ان 
الذكرى السابعة لثورة الـ 21 سبتمرب تحل علينا وشعبنا اليمني يواصل مسريته 
التاريخية النتزاع الحرية واالستقالل يف مسار جديد عنوانه الكرامة والحرية 

واستقالل القرار وإنهاء زمن التبعية والوصاية الخارجية 
واضاف الرصاص :" ال شك أن هذه الثورة رسمت الطريق الصحيح لشعبنا 
اليمني ملواجهة الصعوبات والتحديات حاملة يف طياتها مشروع االستقالل 
العسكري  والتصنيع  والصناعية  الزراعية  املجاالت  يف  والتطوير  والسيادة 

والنهوض بالوطن يف شتي مجاالت الحياة."
وقال : " حيث شهد القطاع الزراعي تحوالت نوعية مع اعالن القيادة الثورية 
والسياسية تشكيل اللجنة الزراعية والسمكية العليا من أجل إحداث نهضة 
زراعية شاملة وصوال اىل تحقيق األمن الغذايئ واالكتفاء الذايت وتلبية احتياجات 

املواطنني من السلع الغذائية وكسر الحصار املفروض عىل البالد ."
عن  شأنا  تقل  ال  التي  الزراعية  بالجبهة  الدولة  قيادة  اهتمام  بأن  مؤكدا 
الجبهات العسكرية والسياسية واالعالمية أثر بالغ يف تحقيق الكثري من املكاسب 
واالنتصارات العظيمة بمشاركة رسمية ومجتمعية واسعة لعل من أبرزها عىل 

سبيل املثال ال الحصر.
واضاف : " تشكيل اللجنة الزراعية والسمكية العليا  ومؤسسة بنيان التنموية  
واللجان الزراعية واملجتمعية عىل مستوى املحافظات واملديريات والعزل والقرى 
وتعزيز دورها إلعادة الروح للقطاع الزراعي من خالل تنفيذ سلسلة من مشاريع 
الصالبة وشق  األرايض  املجتمعية واستصالح  والحراثة  والكرفانات  السدود 

الطرقات الزراعية وغريها ."
موضحا بان إطالق منظومة الزراعة التعاقدية لتحقيق اسرتاتيجية التنمية 
الزراعية املستدامة من خالل تشجيع املنتج املحيل والتوسع يف املساحة الزراعية 
وتخفيض فاتورة االسترياد وتلبية متطلبات املزارعني وتفعيل العمل التعاوين 
لضمان تسويق املحاصيل الزراعية بأسعار عادلة وكذا حماية املزارعني من جشع 
واحتكار التجار والحد من معاناتهم عند تسويق منتجاتهم الزراعية فضالً عن 
التوسع فى الرقعة الزراعية أفقًيا ورأسًيا وتشجيع املزارعني عىل زراعة املحاصيل 

التي عزفوا عن التوسع فيها من قبل كمحاصيل الحبوب .

نظمت هيئة القوى البشرية ودوائرها بوزارة الدفاع يوم أمس 
حفال خطابيا بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الـ 21 سبتمرب املجيدة.

وخالل الحفل حضره مدير دائرة االستخبارات العسكرية العميد 
الركن عيل ابو حليقة ومدير دائرة شؤون الضباط العميد الركن 
نجم عباد مدير الدائرة املالية العميد عيل املطري أكد مساعد وزير 
الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن عيل محمد الكحالين أن ثورة 
21 سبتمرب تعترب أيقونة سالم ونضال يمني تمثل ذلك باتفاق السلم 
والشراكة عشية انتصار الثورة وتجسدت يف تأمني صنعاء وكافة 
املدن اليمنية وخلو هذه الثورة من سفك الدماء واالعتقاالت ونهب 

املمتلكات ولذلك استحقت بكل جدارة تسمية الثورة البيضاء. 
وقال اللواء الكحالين :" أن ثورة 21 من سبتمرب  قد نقلت اليمن 
ايل عهد جديد من الحرية واالستقالل  والكرامة  وتخوض حربا 
ضروسا يف مواجهة دول الهيمنة واالستمرار لتحقيق ذلك عىل 

مدار سبع سنوات".
وأضاف" لقد أيقظت ثورة 21سبتمرب روح األصالة والتحرر ونبذ 
الفرقة واالرتهان والتطلع ايل الحرية ورفض أي شكل من أشكال 
الوصاية والتبعية وقد تجىل ذلك بالتفاف كافة القوى الحية حول 
القيادة الثورية ملواجهة قوى العدوان ولحماية ارض اليمن وصون 

مقدراته والحفاظ عىل سيادته واستقاللية ".
مشرياً اىل أن املرابطني من الجيش واللجان الشعبية يجودون 
بدمائهم الزكية ويسطرون أروع البطوالت يف سبيل الله للدفاع 

عن السيادة الوطنية ضد أعتى طغاة العالم.
واضاف اللواء الكحالين : " لقد كشفت ثورة 21 سبتمرب بشاعة 
دول العدوان بما ارتكبته  وترتكبه يوميا من جرائم القتل والدمار 
وفرض حصار غاشم برا وبحرا وجوا عىل شعبنا اليمني  العظيم 

عىل مدار سنوات العدوان".
وأوضح ان ثورة 21 سبتمرب كشفت زيف ادعاء املجتمع الدويل 
وديموقراطيتهم وحرصهم عىل صون الحريات وحقوق اإلنسان 
واحرتام سيادة الدول وغريها من الشعارات والعناوين الكاذبة 
الصرب والعزيمة  املزيد من  ايل  اليمني  الشعب  الذي دفع  األمر 
والنضال والصمود والتالحم يف مواجهة العدوان عىل كل الجبهات 
العسكرية واالقتصادية واالجتماعية حتى نصل ايل تحقيق جميع 

اهداف ثورتنا املباركة.

وأردف بالقول : " ثورة 21 سبتمرب كشفت وفرزت قوى العمالة 
واالرتهان  األجنبية  الوصاية  تحت  اليمن  التي جعلت  واالرتزاق 

للخارج وحرمت الشعب اليمني من التمتع بخرياته".
واختتم اللواء الكحالين كلمته بالقول: "نحن يف وزارة الدفاع 
للقوات  تحقق  فخر ملا  بكل  ننظر  العامة  األركان  هيئة  ورئاسة 
املسلحة من مكاسب يف ظل ثورة 21سبتمرب ومنجزات وتحوالت 
والتالحم  والتأهيل  والتدريب  االنضباط  مستوى  عىل  إيجابية  
بني الجيش واللجان الشعبية واملجتمع املدين يف مواجهة الغزاة 
ومرتزقتهم وكذا رفع مستوى الوعي والجهوية القتالية يف جميع 
صنوف القوات املساحة وفق عقيدة عسكرية إيمانية تنبثق من 
هويتنا اليمنية التي حققت انتصارات عظيمة يف جميع الجبهات 

الداخلية والخارجية ".
فيما اشار رئيس هيئة القوى البشرية اللواء عبدالله البزاغي 
إىل أن ثورة 21 سبتمرب شكلت محطة تحول هامة يف تاريخ اليمن 
املعاصر حيث طوى من خاللها اليمنيون مرحلة الهيمنة والوصاية 
والتبعية للقوى الخارجية ونقلت الشعب اليمني ايل مرحلة فرض 
اإلرادة والسيادة واتخاذ القرار السيايس والسيادي دون االمالءات 

أو الرضوخ ألى أحد. 
آلمال  ملبية  سبتمرب   21 ثورة  جاءت   " البزاغي  اللواء  وقال 
وتطلعات الشعب اليمني ويف ظلها تحقق العديد من اإلنجازات 
التصنيع  دائرة  استطاعت  الحربي حيث  التصنيع  أهمها  والتي 
العسكري تحقيق االكتفاء الذايت من العديد من األسلحة والذخائر 
تستطيع  التي  املسرية  والطائرات  املدى  بعيدة  صواريخ  وإنتاج 
اخرتاق أجواء العدو ملئات الكيلومرتات والتطوير يف هذا املجال 

قائم ومستمر".

اللواء الكحالني  ثورة 21 من سبتمبر  قد نقلت اليمن الي عهد جديد من احلرية واالستقالل  والكرامة

وأشــــــــــــــار الــــــــوزيــــــــر املــــــــؤيــــــــدي إىل أن االحـــــــتـــــــفـــــــاَء بــــهــــذه 
املـــــنـــــاســـــبـــــِة، هـــــو تـــجـــســـيـــٌد لـــتـــمـــســـِك الــــشــــعــــِب الـــيـــمـــنـــي 
بــحــقــوِقــه الـــثـــوريـــِة والــــدفــــاِع عـــن نــفــِســه، ورفـــــِض كــِل 
أنواِع التبعيِة والوصايِة والهيمنة، وهو أيضاً احتفاٌء 

بالحريِة والكرامِة والعزِة واستقالِل القرار.
وقـــــــــــــــال" لـــــقـــــد كــــــــــــاَن لــــلــــشــــهــــيــــد الــــــقــــــائــــــد حـــــســـــني بـــــدر 
الدين الحويث دوٌر كبرٌي يف إيقاِد وهِج هِذه الثورة، 
ِمـــن خــــالِل مــشــروِعــه الـــقـــرآين إلنـــقـــاِذ األمــــة، ثـــَم تــالُه 
السيُد عبدامللك بدر الدين الحويث الذي دعا للتحرِك 
الواعي للثورِة الذي استجابت له الجماهرُي الحرة".

وتطرق إىل دور شباُب الوطِن يف ُصّنع هذه الثورة، 
واالنــــتــــصــــاراِت املــتــوالــيــِة يف مـــيـــاديـــِن الـــعـــزِة والــبــطــولــِة 
والفداء، وبذل األرواح رخيصًة للدفاِع عن الوطِن 

وسيادِته وصوِن كرامِة أبنائه.
ولــــفــــت وزيـــــــر الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة إىل مــــا تــعــرضــت 
لــــه ثــــــــورُة 21 مــــن ســبــتــمــرب لــــلــــمــــؤامــــراِت ومـــــحـــــاوالِت 
اإلجــــــــهــــــــاض، إال أن هــــــــذه الــــــــثــــــــورَة حــــظــــيــــت بــــالــــتــــفــــاٍف 
جماهريٍي كبري، وانتصرت ملطالِب الشعِب يف التحرِر 

من التبعيِة والتخلِص من الوصايِة واالرتهاِن.
وبــــــــــــارك انـــــــتـــــــصـــــــاراِت األبــــــــطــــــــاُل يف مـــــيـــــاديـــــِن الــــثــــبــــاِت 
والــــصــــمــــود، وآخــــــُرهــــــا عـــمـــلـــيـــُة الـــــبـــــأِس الــــشــــديــــد الــتــي 

حّررت مساحاٍت واسعًة من محافظِة مأرب.
واخـــتـــتـــم كــلــمــتــه بــــالــــقــــول" مــــا نــــــــراُه الـــــيـــــوَم يف عـــدن 
وغرِيها من املحافظاِت املحتلِة من إختالالٍت أمنيٍة 
واغـــتـــيـــاالٍت وقـــطـــِع طـــرقـــاٍت وقـــتـــِل املــســافــريــن وعـــدِم 
االستقراِر أو التنمية، هو امتداٌد طبيعٌيّ للمشروِع 
األمرييك الصهيوين الذي ال يريُد لليمِن أَيّ استقرار، 
بـــل ُيــــِعــــنُي دوَل االحــــتــــالِل الـــســـعـــودي اإلمــــــــارايت عىل 
احـــتـــالِلـــهـــا ونـــهـــِب املـــــقـــــدرات، والـــســـيـــطـــرِة عـــىل مــنــابــِع 

الرثوات".

ويف االحــــــتــــــفــــــال بـــــحـــــضـــــور رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة الــــــشــــــؤون 
االجتماعية بمحيل أمــانــة العاصمة حمود النقيب 
واملفوض العام للكشافة عبدالله عبيد وسكرتري عام 
الجمعية مطهر السواري وقيادات عسكرية وأمنية 
وأعضاء جمعية الكشافة، قرأ الكشاف سلطان عيل 
شداد وثيقة العهد املقدمة لرئيس املجلس السيايس 

األعىل من شباب الجمهورية جاء فيها:

فخامة األخ املــشــري الــركــن/ مــهــدي محمد حسني 
املشاط

رئــــيــــس املــــجــــلــــس الــــســــيــــايس األعــــــــىل الــــقــــائــــد األعـــــىل 
للقوات املسلحة        املحرتم

نحن شباب الجمهورية نرفع لكم ومــن خاللكم 
لقائد ثــورة الـــ21 من سبتمرب املباركة السيد القائد 
عــبــداملــلــك بـــدرالـــديـــن الـــحـــويث - حــفــظــه الــلــه - أســمــى 
آيــــــــات الــــتــــهــــاين والـــــتـــــربيـــــكـــــات، وإىل أعـــــضـــــاء املـــجـــلـــس 
الــــــــســــــــيــــــــايس األعــــــــــــــــىل ومــــــــجــــــــالــــــــس الـــــــــــنـــــــــــواب والــــــــــــــــــــــوزراء 
والـــــــــشـــــــــورى والــــــقــــــضــــــاء األعـــــــــــــىل، ولـــــجـــــمـــــاهـــــري شـــعـــبـــنـــا 
الــيــمــنــي الـــصـــامـــد بــمــنــاســبــة الـــعـــيـــد الـــســـابـــع لـــلـــثـــورة، 
ثـــورة الــحــريــة واالســتــقــالل ومــواجــهــة قــوى الــعــدوان 

والوصاية واالرتهان.
فخامة األخ الرئيس:

سبُع سنواٍت من العدوان الغاشم وبالدنا تواجه 
قوى االستكبار العاملي بقيادة أمريكا وإسرائيل وَمن 
تــحــالــف مــعــهــا مـــن دول الــعــمــالــة وقــــوى االنـــبـــطـــاح.. 
ل أبطال جيشنا ولجاننا  وبتوفيق الله وتأييده سَجّ
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــبـــــواســـــل أروع صـــــــور الــــصــــمــــود والــــثــــبــــات 
ولــــقــــنــــوا املــــعــــتــــديــــن ومــــرتــــزقــــتــــهــــم دروســــــــــــاً قــــاســــيــــة لــن 

ينسوها.
فخامة األخ الرئيس:

نــثــمــن اإلنـــــجـــــازات املــتــحــقــقــة عـــىل كـــــِلّ املــســتــويــات، 
ونــــــــبــــــــارك االنـــــــتـــــــصـــــــارات املـــــتـــــوالـــــيـــــة الــــــتــــــي أربـــــــكـــــــت قـــــوى 
الــعــدوان وطــغــاة الــعــالــم وفضحت نــوايــاهــم وعـــَرّت 

أوهام العمالء واملرتزقة.
فخامة األخ الرئيس:

إن االقتصاص لدم الرئيس الشهيد صالح الصماد 
وكــِلّ من أُزهــقــت أرواُحــهــم الربيئة يف جرائم القتل 
العمد تجسيٌد لقيم العدالة وانتصاٌر للحق وتأكيٌد 

عىل سيادة دولة النظام والقانون.
ســـريوا ونــحــن معكم مــاضــون، دفــاعــاً عــن الوطن 
وســــــــيــــــــادتــــــــه وكــــــــــرامــــــــــة شــــــعــــــبــــــه، مــــتــــمــــســــكــــني بــــُخــــطــــى 
الــشــهــداء، بــاذلــني دمــاءنــا يف سبيل الــلــه ومــواجــهــة 
املـــعـــتـــديـــن واملـــحـــتـــلـــني واملــــرتــــزقــــة، وثــقــتــنــا بـــالـــلـــه كــبــرية 
يف قــيــادتــنــا الــثــوريــة والــســيــاســيــة بــقــيــادة قــائــد الــثــورة 
الــســيــد الــعــلــم عــبــداملــلــك بـــدرالـــديـــن الـــحـــويث -حفظه 

الله، وحفظ وطننا وشعبنا من كل مكروه. 
الرحمة والخلود للشهداء .. الشفاء للجرحى .. 
الحرية لألسرى .. دمتم ودام الوطن حرا أبّياً شامخاً 

منتصراً.
      أبناؤكم شباب الجمهورية اليمنية

20 سبتمرب 2021م.
بـــعـــد ذلـــــك ســـّلـــم الـــقـــائـــد الــكــشــفــي مــحــمــد الـــحـــدي 
ورياض كابع ويحيى دلهوس وثيقة العهد، إىل وزير 
الشباب والرياضة واملفتش العام للقوات املسلحة، 
ليتم تسليمها إىل رئــيــس املــجــلــس الــســيــايس األعــىل 

فخامة املشري الركن مهدي املشاط.
عـــقـــب ذلـــــك قـــــام وزيـــــــر الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة وأمــــني 
العاصمة واملفتش العام للقوات املسلحة ورئيس 
هــيــئــة االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة، بـــرفـــع عــلــم شــعــار 

املناسبة، وتال ذلك إطالق األلعاب النارية.

مهرجان كرنفالي شبابي  احتفاًء بالعيد السابع لثورة 21 سبتمبر


