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اسبوعية 
سياسية . عامة

يف أجــواء احتفالية واسعة وزخم معنوي 
عايل- التدفق والفاعلية- بمشاركة حشود 
شعبية متدفقة وعروض عسكرية مهيبة 
تجري استعدادات واسعة إلحياء فعالية 
االحتفال الكبري بالعيد الثامن لثورة الـ21 

من سبتمرب املجيدة..
اذ مـــن املـــقـــرر ان تــشــهــد الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
وعـــــــدد مــــن عــــواصــــم املـــحـــافـــظـــات فــعــالــيــات 
االحــتــفــاء واالحــتــفــال الـــذي يليق بمستوى 
ومــكــانــة الــثــورة الشعبية الــــ21 مــن سبتمرب 
املتدفقة عنفوانا وحيوية وزخماً معنوياً..

اذ تــــــــــــؤكــــــــــــد االنـــــــــــــطـــــــــــــاقـــــــــــــة الـــــــــــــجـــــــــــــبـــــــــــــارة لــــــــهــــــــذه 
االحـــــــتـــــــفـــــــالـــــــيـــــــات ان هـــــــــــــذه الـــــــــــثـــــــــــورة املـــــــبـــــــاركـــــــة 
مـــــتـــــجـــــددة ومـــــتـــــجـــــذرة يف أوســـــــــــاط الـــشـــعـــب 
ويف وجدانه الوطني كثورة وطنية تحررية 

عنوانها العطاء واالنتماء والوالء.. 
ومـــــــن املـــــقـــــرر ان تـــشـــهـــد مــــيــــاديــــن االحــــتــــفــــال 
عـــــروضـــــا عـــســـكـــريـــة مـــهـــيـــبـــة لــــحــــشــــود كـــبـــرية 
وواسعة تؤكد ان روح هذه الثورة املباركة 
متقدة بالحماس وبالصمود وبالبطوالت

تفاصيل ص02

أكد املجلس السيايس األعــى يف اجتماعه أمس برئاسة 
فــخــامــة املـــشـــري الـــركـــن مـــهـــدي املــــشــــاط، أنــــه ســـيـــدرس كل 
مــــا قــــــّدم أو ســـُيـــقـــدم لــلــمــجــلــس بـــشـــأن الـــهـــدنـــة وســيــتــخــذ 
القرار املناسب إزاءه، بما يلبي حجم التضحيات ويخدم 
املصلحة الوطنية العليا ويحافظ عى املكتسبات ويخفف 

من معاناة أبناء الشعب اليمني.
وأوضـــح املجلس، أن توسيع مــزايــا الهدنة وتعزيزها يف 
الجوانب اإلنسانية ويف مقدمة ذلك صرف املرتبات لكل 
مــوظــفــي الـــدولـــة وفـــتـــح املــــطــــارات واملــــــوائن وفـــتـــح الـــطـــرق، 
ســيــســاعــد عـــى مــنــاقــشــة أي أفـــكـــار جــــادة يف هــــذا اإلطـــــار.. 
وجدد املجلس السيايس األعى، موقف صنعاء الثابت 
تجاه السام وتوجهها الداعم لكل الجهود املخلصة يف 

هذا السياق.

عبر عن تقديره للعروض العسكرية املهيبة التي أقامتها وزارتا الدفاع والداخلية

السياسي األعلى  يهنئ  السيد القائد بأعياد الثورة اليمنية واملولد النبوي الشريف

حشود متدفقة وعروض عسكرية مهيبة احتفاًء  بالعيد الثامن لثورة 21سبتمبر

بقية ص02

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

 جتربة وزارة الداخلية كانت حافلًة بإفشال 
مساعي األعداء اإلجرامية والتخريبية

 حتالف العدوان عمل بكل جهد مستخدمًا  التكفيريني 
وغيرهم لتنفيذ مخططات إجرامية

قائد الثورة :   أمن بلدنا هو لصالح كل الشعوب املجاورة

    املجلس يؤكد موقف صنعاء الثابت تجاه السالم وتوجهها الداعم لكل الجهود املخلصة للتخفيف من معاناة شعبنا اليمين

   إنسانية الهدنة حتتم
 فتح الطـــــــرق واملــــوانـــئ 

واملطارات وصرف املرتبات



التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس 
األع���ى املكتب التنفيذي ملحافظة ذم���ار ب��رئ��اس��ة محافظ املحافظة 

محمد البخيتي وأعضاء املكتب.
جرى خالل اللقاء مناقشة سري أداء املكتب التنفيذي باملحافظة 
واإلش���ك���ال���ي���ات ال���ت���ي ت����واج����ه ال���ع���م���ل وت��ق��ي��ي��م م���س���ت���وى ت��ن��ف��ي��ذ امل���ه���ام 

املناطة باملكتب.
ويف اللقاء شدد الرئيس املشاط عى أهمية اضطالع كل مسؤول 
من موقع عمله باملهام املنوطة به يف خدمة الناس عى أكمل وجه 
.. وق���ال" ل��و تحمل ك��ل م��س��ؤول العمل ب���روح املسؤولية مل��ا بقيت 

هناك أي مشكلة".
وأض��اف" إن الواقف يف مرتسه يف جبهات العزة والبطولة يوازيه 
ال��ق��ائ��م ع���ى خ��دم��ة ال����ن����اس".. الف���ت���اً إىل أن ال���روت���ن ال��ق��ائ��م يف أداء 

الجهات الخدمية يف املحافظة غري مرٍض، ما يتطلب تجاوز ذلك 
والنزول امليداين لتقديم الخدمات للناس كل فيما يخصه.

ووج����ه ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س ش��رك��ة ال���غ���از ب��ات��خ��اذ ال��ت��داب��ري ال��ت��ي تضمن 
وص��ول حصة مالئمة للمحافظة وبآلية ت��وزي��ع ع��ادل��ة ومضمونة 

وباألسعار الرسمية.
وأكد الرئيس املشاط عى أهمية وضع خطة مرورية للتخفيف من 
االزدحام واالختناقات وضبط املخالفات.. كما وجه وزير الكهرباء 
ومحافظ ذمار بوضع املعالجات الالزمة الستكمال إنارة الشوارع 

يف مدينة ذمار وبقية مديريات املحافظة.
وأك���������د ع������ى وزارة امل������ي������اه وال����ب����ي����ئ����ة، ت����وس����ي����ع ش���ب���ك���ة امل������ي������اه وال�����ص�����رف 

الصحي، واستكمال تغطية آبار املياه بالطاقة الشمسية.
ووجه الرئيس املشاط وزارة الصناعة والتجارة، بتعزيز الرقابة عى 

األسواق والسلع وعمل آلية لضبط األسعار بما يسهم يف تخفيف 
معاناة املواطنن خاصة يف ظل العدوان والحصار.

وح�������ث رئ�����ي�����س امل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس األع���������ى ع�����ى االه�����ت�����م�����ام ب���أع���م���ال 
ال��ن��ظ��اف��ة وت��ح��س��ن امل��ظ��ه��ر ال��ج��م��ايل وال��ح��ض��اري مل��دي��ن��ة ذم���ار وبقية 

مديريات املحافظة.
حضر اللقاء وزراء اإلدارة املحلية عيل القييس، والصحة الدكتور 
طه املتوكل، والعدل القايض نبيل ال��ع��زاين، والتجارة والصناعة 
محمد املطهر، واألشغال غالب مطلق، والكهرباء الدكتور محمد 
البخيتي والنائب العام الدكتور محمد الديلمي ونائب مدير مكتب 
رئ�����اس�����ة ال���ج���م���ه���وري���ة ف���ه���د ال�����ع�����زي، ون�����ائ�����ب وزي�������ر ال����داخ����ل����ي����ة ال����ل����واء 
ع��ب��دامل��ج��ي��د امل���رت���ى، ون��ائ��ب امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة ال��غ��از محمد 

القديمي. 

أك������د امل���ج���ل���س ال����س����ي����ايس األع�������ى يف 
اج����ت����م����اع����ه أم��������س ب�����رئ�����اس�����ة ف���خ���ام���ة 
امل���ش���ري ال����رك����ن م���ه���دي امل����ش����اط، أن���ه 
س����ي����درس ك����ل م����ا ق������ّدم أو س��ُي��ق��دم 
للمجلس ب��ش��أن ال��ه��دن��ة وسيتخذ 
ال������ق������رار امل����ن����اس����ب إزاءه، ب����م����ا ي��ل��ب��ي 
حجم التضحيات ويخدم املصلحة 
ال������وط������ن������ي������ة ال������ع������ل������ي������ا وي�������ح�������اف�������ظ ع���ى 
امل����ك����ت����س����ب����ات وي����خ����ف����ف م������ن م���ع���ان���اة 

أبناء الشعب اليمني.
وأوضح املجلس، أن توسيع مزايا 
ال������ه������دن������ة وت������ع������زي������زه������ا يف ال�����ج�����وان�����ب 
اإلنسانية ويف مقدمة ذل��ك صرف 
املرتبات لكل موظفي الدولة وفتح 
امل�������ط�������ارات وامل������������وائن وف�����ت�����ح ال�����ط�����رق، 
س��ي��س��اع��د ع����ى م��ن��اق��ش��ة أي أف���ك���ار 

جادة يف هذا اإلطار.
وج���دد امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ى، 
م����������وق����������ف ص��������ن��������ع��������اء ال����������ث����������اب����������ت ت������ج������اه 
ال��������س��������الم وت�����وج�����ه�����ه�����ا ال���������داع���������م ل���ك���ل 

الجهود املخلصة يف هذا السياق.
ون��������اق��������ش امل������ج������ل������س يف اج�����ت�����م�����اع�����ه، 
امل���س���ت���ج���دات امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ال���ق���ض���اء .. 
مشيداً بجهود املنظومة العدلية، 
مؤكدا عى دعم استقالل القضاء 
وتطوير أدائه عى كافة املستويات 
ب��������م��������ا ي������ح������ق������ق م��������ض��������ام��������ن ال��������ع��������دال��������ة 

ووصولها لكل املواطنن.
وث������������م������������ن ال�����������������ع�����������������روض ال�������ع�������س�������ك�������ري�������ة 
املهيبة ال��ت��ي أق��ام��ت��ه��ا وزارت����ا ال��دف��اع 
وال������داخ������ل������ي������ة .. م�����ش�����ي�����داً ب����امل����س����ت����وى 
ال����������������������������ذي وص��������������ل��������������ت إل��������������ي��������������ه ال��������������ق��������������وات 
امل�������س�������ل�������ح�������ة واألم����������������������ن وال�����������ت�����������ي ت������ؤك������د 
ج���ه���وزي���ت���ه���ا ال���ع���ال���ي���ة، الف����ت����اً إىل أن 
تلك العروض والدفع العسكرية 
املتخرجة ليست من أجل االعتداء 
ع���ى أح�����د، ب���ل إن���ه���ا ل��ت��ث��ب��ي��ت األم���ن 
واالس��������ت��������ق��������رار وال����������دف����������اع ع�������ن ح����ري����ة 

وسيادة واستقالل اليمن.
وبارك املجلس لقائد الثورة السيد 

عبدامللك بدر الدين الحويث وأبناء 
ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ب��م��ن��اس��ب��ة ح��ل��ول 
ذك����������������رى ث����������������ورة ال��������������������21 م����������ن س����ب����ت����م����ر 
وث������������وريت 26 س���ب���ت���م���ر و14 أك����ت����وب����ر 
وذك�������������رى امل�������ول�������د ال������ن������ب������وي ال����ش����ري����ف 
.. داع�����ي�����ا إىل امل����ش����ارك����ة ال���ف���اع���ل���ة يف 
االح�������ت�������ف�������االت ال������واس������ع������ة ال������ت������ي ي���ت���م 
ال�����رتت�����ي�����ب ل������ه������ا، س�������ائ�������اًل ال������ل������ه ت����ع����اىل 
أن ت�����ع�����ود ع�����ى ال����ي����م����ن وق�������د ت��م��ك��ن 
ال��ي��م��ن��ي��ون األح�����رار م��ن ط���رد ال��غ��زاة 
واملحتلن من أرض اليمن وطهروا 

كل شر فيه.
ه�������������ذا وق�������������د اس��������ت��������ع��������رض االج�������ت�������م�������اع 
ال��ت��ق��ري��ر امل���ق���دم م���ن ع��ض��و امل��ج��ل��س 
السيايس األعى سلطان السامعي 
حول زيارته ملحافظة صعدة، وأكد 
أهمية تلبية االحتياجات العاجلة 
وامل���������ل���������ح���������ة ل������ل������م������ح������اف������ظ������ة خ�����ص�����وص�����ا 
امل��������دي��������ري��������ات امل�������ح�������روم�������ة م��������ن أب����س����ط 

الخدمات.

ثمن العروض العسكرية املهيبة التي أقامتها وزارتا الدفاع والداخلية

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

   احلث على االهتمام بالنظافة وتوجيه اجلهات اخلدمية بتعزيز جهودها خلدمة أبناء محافظة ذمار
   الواقف في مترسه في جبهات العزة والبطولة يوازيه القائم على خدمة الناس 

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

التقى املكتب التنفيذي حملافظة ذمار

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

مجلس النواب يبارك اإلجنازات األمنية 
ويشيد بجهود قيادتي الدفاع والداخلية

ب������ارك م��ج��ل��س ال�����ن�����واب يف ج��ل��س��ت��ه ب���رئ���اس���ة رئ��ي��س 
امل������ج������ل������س األخ ي�����ح�����ي�����ى ع��������يل ال�����������راع�����������ي، اإلن����������ج����������ازات 
األم�����ن�����ي�����ة امل���ت���م���ث���ل���ة ب����ن����ج����اح ال������ع������رض امل����ه����ي����ب ل���������وزارة 
الداخلية "لهم األمن" الذي شاركت فيه مختلف 

التشكيالت واآلليات األمنية.
وهنأ رئيس املجلس باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء 
امل��ج��ل��س، ق��ائ��د ال��ث��ورة السيد عبدامللك ب��در الدين 
الحويث، ورئيس املجلس السيايس األعى، املشري 
ال��رك��ن م��ه��دي امل��ش��اط وم��ن خاللهما ل��ق��ي��ادة وزارة 
الداخلية وأب��ن��اء الشعب اليمني بهذه اإلن��ج��ازات 

األمنية.
وأشار أعضاء املجلس، إىل أن تزامن هذه اإلنجازات 
مع العيد الثامن لثورة 21 سبتمر والعام الثامن 
ل��ل��ص��م��ود يف وج���ه ال���ع���دوان ل��ه دالالت�����ه.. مشيدين 
بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة الداخلية وعى 
رأس���ه���ا وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال���ل���واء ع��ب��دال��ك��ري��م ال��ح��ويث 
وقيادات وحدات األمن والشرطة والنجدة واملرور 

والوحدات األمنية األخرى.
وج��ددوا الشكر للجهود التي يبذلها وزي��ر الدفاع 
ورئ��ي��س هيئة األرك���ان العامة وق��ي��ادات ومنتسبي 
وزارة الدفاع يف سبيل االرتقاء بالقدرات العسكرية 
اليمنية.. م��ؤك��دي��ن أن ه��ذه اإلن���ج���ازات العسكرية 
واألمنية ليست موجهة ضد أحد وإنما للدفاع عن 
اليمن أرًضا وإنساًنا وتعزيز االستقرار يف املنطقة.

واستنكر أعضاء املجلس، استمرار املجتمع الدويل 
واألم��م املتحدة ومجلس األم��ن يف التحيز السافر 
وسياسة الكيل بمكيالن فيما يتعلق بمظلومية 
ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي وق����ض����ي����ت����ه وب���������ال���������ذات م�������ا ت����ن����اول����ه 
مجلس األمن يف البيان الصادر عنه االثنن املايض 
ب���ش���أن ال��ي��م��ن وال������ذي ب����دا واض���ح���ا م���ن خ����الل إدان����ة 
أع��ض��اء مجلس األم���ن ل��ل��ع��رض ال��ع��س��ك��ري األخ��ري 
الذي شهدته الحديدة، وكذا التلميح بأن صنعاء 
تحاصر نفسها، يف ال��وق��ت ال��ذي ك��ان يتطلب من 
مجلس األمن اتخاذ موقف واضح وصريح يمنع 
ويجرم استمرار احتجاز سفن الوقود واعتبار ذلك 
م���خ���ال���ف���ة ل���ل���ق���ان���ون ال��������دويل واإلن�����س�����اين ك���ون���ه ي��م��ث��ل 
عقابا جماعيا للشعب اليمني وح��رم��ان��ا لحقه يف 

الحياة والعيش الكريم كباقي شعوب العالم.
وطالبوا مجلس األمن واألمم املتحدة واملنظمات 
التابعة لها تحمل املسؤولية يف االنتصار ملظلومية 
الشعب اليمني من خالل العمل عى الفتح الكامل 
للمطارات واملوائن اليمنية، والسماح بتدفق سفن 
ال����وق����ود دون أي ش������روط، وح���س���م م���وض���وع امل��ل��ف 
االق��ت��ص��ادي وإن���ه���اء األزم�����ات االق��ت��ص��ادي��ة املفتعلة 
ووق�������ف ن���ه���ب ث��������روات ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي م����ن ال��ن��ف��ط 
وال��غ��از وال���روة البحرية وتخصيص ع��ائ��دات ذلك 
ل��ص��رف م��رت��ب��ات امل��وظ��ف��ن وت��ح��س��ن ال���خ���دم���ات يف 

كافة املحافظات.

واالنتصارات التي تحققت بفضل من الله سبحانه 
وت�����ع�����اىل وب���ف���ض���ل ال���ت���وج���ي���ه���ات ال���ح���ك���ي���م���ة ل���ل���ق���ي���ادة 
الثورية والحرص والتكامل بن مختلف املؤسسات 
والهيئات واملرافق الرسمية والدعم الشعبي.. ويف 
املقدمة املوقف العظيم للقوات املسلحة كمؤسسة 
ع��س��ك��ري��ة دف��اع��ي��ة اس��ت��ع��ادت وه��ج��ه��ا واس��ت��ق��الل��ه��ا 
وام��ت��ل��ك��ت ك���ل ق��ي��م االح������رتاف ال��ع��س��ك��ري وأع����ادت 
ت���رت���ي���ب وت���ن���ظ���ي���م ال���ك���ث���ري م����ن ق����درات����ه����ا ل��ت��ظ��ه��ر ب��ه��ذا 
امل��س��ت��وى امل��ش��رف وامل��ت��ج��يل ع��ط��اًء وع��ظ��م��ة ومهنية 

عسكرية عالية..
وأوضحت مصادر خاصة أن العروض العسكرية 
ستشارك فيها وحدات عسكرية رمزية من مختلف 
ص����ف����وف وت����ش����ك����ي����الت ال������ق������وات امل���س���ل���ح���ة يف رم����زي����ة 
تجسد املدى الرفيع من الجاهزية القتالية والفنية 

واللوجستية..

اذ من املتوقع ان تزلزل ميادين العرض العسكري 
نماذج من األسلحة الحديثة واملتطورة التي تجسد 
املستوى املتقدم واملتطور والجاهزية العالية لقواتنا 
املسلحة عدة وعتاداً وبما يعنيه من الهيبة الكبرية 

لهذه املؤسسة الدفاعية العسكرية..
وال����ت����ي ت���ح���ظ���ى ب���م���س���ت���وي���ات ع���ال���ي���ة م����ن االح���رتاف���ي���ة 
وم��������ن ال����ت����س����ل����ي����ح وم��������ن امل�������ع�������دات ال����ع����س����ك����ري����ة ال���ت���ي 
توضح بجالء املقدرات العالية التي وصلت إليها 
ق��وات��ن��ا امل��س��ل��ح��ة.. وي���ؤك���د م���راق���ب���ون ع��س��ك��ري��ون أن 
ه����ذا ال���ع���رض ال��ع��س��ك��ري وم����ا س��ب��ق��ت��ه م���ن ع���روض 
عسكرية أخرى أن القوات املسلحة استطاعت أن 
ترفع من مستويات استعدادها القتايل والتعبوي 
ال��ت��ك��ت��ي��ي وق����درات����ه����ا يف ام����ت����الك وس����ائ����ل وأس���ال���ي���ب 
جيوسياسية قادرة عى املواجهة املتواصلة واملؤثرة 

والفاعلة مع العدوان ومرتزقته وأذياله.

ن��اق��ش رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ال��دك��ت��ور عبدالعزيز ص��ال��ح ب��ن ح��ب��ت��ور، مع 
وزير الزراعة والري املهندس عبدامللك الثور، سري إج��راءات وبرامج دعم 

وتشجيع وتطوير زراعة النب اليمني.
واستمع رئيس ال���وزراء خ��الل اللقاء ال��ذي حضره املدير التنفيذي للمزاد 
ال��وط��ن��ي ل��ل��نب اليمني ب��ك��ر ال��ن��ص��ريي ورئ��ي��س لجنة م��ص��دري ال���نب بالغرفة 
التجارية والصناعية بأمانة العاصمة رشيد شاجع ، إىل ش��رح م��ن وزي��ر 
الزراعة عن جهود الوزارة لتعزيز تنافسية النب اليمني يف األسواق املحلية 

و حمايته من األصناف املهربة.
ولفت إىل أن الوزارة أعدت مشروع الئحة سيتم رفعها إىل مجلس الوزراء 
ب��ش��أن منع ت���داول ال��نب امل��س��ت��ورد بصفته الطبيعية ، وت��ح��دي��د اإلج����راءات 

العقابية الرادعة بحق املهربن والكميات التي سيتم ضبطها .

وأوضح وزير الزراعة أهمية هذا اإلجراء يف توفري الحماية املؤسسية للنب 
اليمني والتصدي الحاسم للنب املستورد بصفته الطبيعية ) الحبوب ( .. 
مؤكدا أن اليمن يسري يف طريق استعادة مكانة النب اليمني يف الخارطة 

العاملية .
فيما ن��وه رئيس ال���وزراء إىل أهمية ه��ذا اإلج��راء الحمايئ لواحدة من أهم 
السلع النقدية اليمنية.. مؤكداً أن الحكومة تدعم كافة اإلجراءات املتصلة 
ب��ح��م��اي��ة ال���نب ال��ي��م��ن��ي و ج��ودت��ه ال��ع��ال��ي��ة وس��م��ع��ت��ه ال��ع��امل��ي��ة امل��م��ي��زة، مثمنا 
كافة الجهود الوطنية الرسمية و املجتمعية املبذولة لدعم وتشجيع زراعة 
النب والتوسع يف املساحات املزروعة يف كافة املناطق املالئمة لزراعته عى 
امل���س���ت���وى ال���وط���ن���ي ..  ت��ض��م��ن��ت ال��خ��ط��ة امل���وج���ه���ات ال���ع���ام���ة إلح���ي���اء امل��ن��اس��ب��ة 

والرتكيز عى جوانب النصر الذي حققه الشعب اليمني 

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

رئيس الوزراء يناقش مع وزير الزراعة إجراءات دعم وتطوير زراعة النب
أق����رت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��الح��ت��ف��االت ال��وط��ن��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة يف اجتماعها 

أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 
بن حبتور، مشروع خطة حكومة اإلنقاذ الوطني لالحتفال 

بالذكرى الثامنة لثورة 21 سبتمر.
وت���ض���م���ن���ت ال����خ����ط����ة امل������ق������رة، امل�����وج�����ه�����ات ال����ع����ام����ة إلح����ي����اء 
امل��ن��اس��ب��ة ويف امل���ق���دم���ة م���ا ي��ت��ص��ل ب��ال��رتك��ي��ز ع���ى ج��وان��ب 
النصر الذي حققه الشعب اليمني عى األعداء وأهمية 
ت��ع��زي��ز ال���ص���م���ود وال���ت���الح���م ال���وط���ن���ي يف وج����ه ال���ع���دوان 
وال�����ح�����ص�����ار األم������ري������ي ال�����س�����ع�����ودي اإلم��������������ارايت واالل����ت����ف����اف 
الشعبي حول القيادة الثورية واملجلس السيايس األعى.

وت����ت����ط����رق ال���خ���ط���ة إىل ال���������دور ال����وط����ن����ي ال��������ذي اض���ط���ل���ع���ت ب��ه 
القوات املسلحة واألمن يف الذود عن الوطن واالنتصار لحقه 

يف ال��ع��ي��ش ال���ك���ري���م واآلم������ن ب���ع���ي���داً ع���ن ال���وص���اي���ة أو ال��ت��دخ��ل 
السافر يف شؤونه الداخلية.

كما تضمنت الخطة، محددات األعمال االعتيادية يف مثل 
ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة م���ن ح��ي��ث رف����ع أع�����الم ال��ج��م��ه��وري��ة وش��ع��ار 

املناسبة عى املباين الحكومية وامليادين العامة والحشد واملشاركة 
يف الفعاليات املركزية بالعاصمة صنعاء وعواصم املحافظات.

وتستهدف الخطة تسليط األض��واء عى ما حققته ثورة 21 من سبتمر يف كافة 
الجوانب ويف املقدمة مواجهة املؤامرة الكرى التي تستهدف حاضر ومستقبل 
ال���ي���م���ن وه���وي���ت���ه وث���ق���اف���ت���ه االي���م���ان���ي���ة إىل غ����ري ذل�����ك م����ن ال���ق���ض���اي���ا ال���رئ���ي���س���ة امل��ت��ص��ل��ة 

باملناسبة وأهميتها يف مسار النهج الثوري التحرري ألبناء اليمن.
واشتملت الخطة عى املهام والفعاليات العامة وتلك املتصلة بطبيعة وظيفة 
ه��ذه ال����وزارة أو تلك ال��ت��ي ستقام اح��ت��ف��اء باملناسبة ع��ى مستوى رئ��اس��ة مجلس 
الوزراء وكافة الوزارات والجهات التابعة لها، سيما اإلدارة املحلية "الفعاليات 

الخاصة بالسلطة املحلية" واإلعالم وجوانب التنسيق مع وسائل 
اإلعالم الوطني والداخلية ووزارات التعليم الثالث واإلرشاد 
والشباب والصحة واالتصاالت والثقافة إضافة إىل أمانة 

العاصمة.
وأك�������دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ع����ى ك���اف���ة ال����������وزارات وال���ج���ه���ات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة األخ����رى االل���ت���زام ب��امل��ح��ددات ال��رئ��ي��س��ة التي 
تضمنتها الخطة وتنفيذ كافة املهام االحتفالية املناطة 
بها كل فيما يخصها لالحتفال بهذه املناسبة الوطنية 
ال��ع��زي��زة ع��ى ال��ن��ح��و ال���ذي يليق بأهميتها ومكانتها يف 
مسار النهج الثوري التحرري للشعب اليمني الذي ُجبل 
عر التاريخ عى رفض الظلم والطغيان ومقاومة األعداء 

والطامعن.
وأش������ادت ال��ل��ج��ن��ة ب��امل��ك��اس��ب ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ث�����ورة 21 سبتمر 
خ���الل ث��م��اين س��ن��وات وع���ى رأس��ه��ا ح��ش��د ال��ط��اق��ات الوطنية 
والشعبية يف مواجهة تحالف العدوان الطاغي الباغي عى 
ذلك النحو املشرف الذي أثلج قلوب أحرار اليمن واألمة اإلسالمية 

والعربية والعالم.
وأوض��ح��ت أن النموذج ال��ذي قدمته ه��ذه ال��ث��ورة يف املواجهة والثبات والصمود 
والنصر عى األعداء الذين تكالبوا عليها يف مهدها من كل حدب وصوب، أضحى 

عنواناً عاملياً وملهماً لكل األحرار للتصدي للمعتدين والطامعن.
وأه��اب��ت اللجنة العليا بأبناء الشعب اليمني ال��ح��ر األب���ي إىل امل��ش��ارك��ة الواسعة 
والفاعلة يف الفعاليات املركزية التي ستشهدها أمانة العاصمة واملحافظات الحرة 
وكافة الفعاليات الفرعية لالحتفاء بهذه الثورة الظافرة التي اصطف فيها كل 
أب��ن��اء ال��وط��ن لتحقيق االس��ت��ق��الل ال��وط��ن��ي وامل���ي لصنع واق���ع أف��ض��ل ومستقبل 

آمن ومزدهر لليمن الكبري.
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استعدادات كبيرة وحشود .. بقية



 خالل سبع سنوات ونيف من عمر ثورة الـ 
21 من سبتمرب شهدت وزارة الداخلية نقلة نوعية 

يف مختلف األجهزة الشرطية واألمنية من حيث 
التأهيل والتدريب ومكافحة وضبط الجريمة 

وإفشال الكثري من مخططات العدوان ومرتزقته 
التي سعى من خاللها إىل زعزعة أمن املجتمع 

وتفكيك وحدة وتماسك الجبهة الداخلية وبفضل 
الله وبفضل العيون الساهرة فشلت مساعي 

العدوان واستطاعت وزارة الداخلية أن تحصن 
املجتمع من جرائم العدوان بشتى انواعها , إىل 

جانب هذه الجهود املتميزة حققت وزارة الداخلية 
نجاحات أخرى يف تطوير املنظومة األمنية بشكل 

كامل بما يتواكب مع التطورات الحديثة يف املجال 
األمني بشكل ساهم يف تحقيق كثري من 

النجاحات وكان للعرض املهيب الذي نفذته 
الوحدات األمنية تحت عنوان " لهم األمن " 
رسالة هامة لتحالف العدوان بأن ال مجال 
الخرتاق وحدة النسيج االجتماعي ورسالة 
للداخل أن الشرطة وجدت من أجل خدمة 

الشعب .

"26 سبتمرب" - تقرير 

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

والكيف معا .

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

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

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

التعاون األمني لصالح األمة.

أسس إيمانية وأخالقية 
وأوضح قائد الثورة، أن األمن ضرورة الستقرار الحياة ودعامة 
أساسية للنهضة والبناء، ومن أعظم النعم التي يمنت الله بها 
عى عباده.. الفتا إىل أن األمن يف سلم املسؤوليات ومن أهمها 
وأق��دس��ه��ا إذا ك��ان ب��ن��اؤه ومنطلقاته وأس��س��ه إيمانية وأخالقية 

وإنسانية.
وقال: "نتوًجه يف هذا العرض املهيب بالشكر واإلعزاز والتقدير 
ل����ق����ي����ادة وزارة ال����داخ����ل����ي����ة، ول����ك����اف����ة ال���ع���ام���ل���ن وامل���ن���ت���س���ب���ن ل���ه���ا، 
ومختلف تشكيالتها وأج��ه��زت��ه��ا األم��ن��ي��ة، ك��م��ا ن��ت��وّج��ه ب��اإلش��ادة 
والتقدير واإلعزاز لألخوة يف هذه الوحدات الرمزية الذين نفذوا 

هذا العرض املهيب".

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

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

أهدافه الشيطانية.
وأش�����ار إىل أن ال���ع���دو ع��م��ل ب��ك��ل ج��ه��د م��س��ت��خ��دم��اً ال��ت��ك��ف��ري��ن 

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

التصدي ملؤامرات األعداء.

مؤامرات كبرية 
وذك��ر قائد ال��ث��ورة أن��ه، وإىل جانب مساعي العدو يف إح��داث 
التفجرات واالستهداف الجماعي للشعب اليمني، كان هناك 
ن����ش����اط وم�������ؤام�������رات ك����ب����رة ل���ل���ع���دو ت����ه����دف إىل ت���ن���ف���ي���ذ ال���ك���ث���ر م��ن 
عمليات االغتياالت لرجاالت الدولة والبلد، وأبناء الشعب من 
مختلف تياراته ومكوناته التي لها موقف واضح من العدوان، 
وح��ت��ى ع��ى مستوى أوس���ع م��ن ذل���ك، لكنه فشل أي��ض��ا يف أكرث 

مساعيه يف هذا االتجاه.
وقال: "كما كان للعدو نشاط كبر ومؤامرات كثرة ومتعددة 
حرك فيها إمكانياته املادية ووسائله وأياديه اإلجرامية يف محاولة 
للتخريب، وإثارة الفوىض وضرب األمن واالستقرار تحت عناوين 
سياسية، وأيضا عى مستوى القضايا واملشاكل االجتماعية".. 
الفتا إىل أن "العدو كان له نشاط مكثف ومؤامرات عديدة حّرك 
من أجلها الكثر من الخاليا اإلجرامية يف إطار الجريمة املنظمة 

التي يستهدف بها الشعب اليمني".

الجريمة املنظمة 
وب�����������ّن أن "ال�����ج�����ري�����م�����ة امل����ن����ظ����م����ة ش����م����ل����ت أش�������ك�������اال م����ت����ن����وع����ة م���ن 
ال���ج���رائ���م، م��ث��ل ال��ق��ت��ل وال��س��ط��و وال��ن��ه��ب وال���س���رق���ة واالخ���ت���الس 
ومحاوالت تشويه األجهزة األمنية، إضافة إىل العمل الدؤوب 
لنشر امل���خ���درات، وال��ت��ي ف��ش��ل أي��ض��ا يف ال��ك��ث��ر منها بفضل الله 
والجهود الكبرة لوزارة الداخلية وتشكيالتها املختلفة وقيامها 
بمهامها من منطلقات إيمانية وإنسانية وأخالقية واستشعارها 

العايل للمسؤولية".
وأك�������د أن������ه "ل������و ن���ج���ح ال�����ع�����دو ووج�������د ب���ي���ئ���ة م���ف���ت���وح���ة وس���ه���ل���ة ال 
ي��ج��د ف��ي��ه��ا م��ن ي��ت��ص��ّدى ل��ه ل��ت��ح��ّول��ت ي��وم��ي��ات شعبنا إىل م��ج��ازر 
وحشية وإجرامية رهيبة من خالل التكفرين وبقية التشكيالت 
واأليادي اإلجرامية التي يعتمد عليها يف االستهداف لشعبنا ".

استهداف البنية التحتية 
وج�����دد ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب����در ال���دي���ن ال���ح���ويث ال��ت��أك��ي��د ع���ى األه��م��ي��ة 
وال��دور العظيم واملهمة املقدسة ل��وزارة الداخلية، بالرغم من أنها 
كانت مستهدفة أيضا بشكل كبر منذ اليوم األول للعدوان، حيث 
ع��م��ل ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ع��ى ض���رب ه���ذه امل��ؤس��س��ة ال��ت��ي ه��ي لخدمة 
وأمن الشعب وحمايته والدفاع عنه، فاستهدف بنيتها التحتية من 
مقرات وإدارات أمن وأقسام شرطة وحتى النقاط األمنية والسجون.

االرتقاء نحو االفضل 
وأضاف: "بعد كل ما مىض من استهداف لهذه املؤسسة نراها 
ال��ي��وم وه���ي ت��ق��دم ع��رض��ا م��خ��ت��ص��راً ون��م��وذج��ي��اً ورم���زي���اً ل��وح��دات 
م��ن منتسبيها ون��راه��ا ح��اض��رة ب��ق��وة وفاعلية ع��ال��ي��ة، يف ال��واق��ع 
العميل ويرتقي أداؤها نحو األفضل يوما بعد يوم، كما أن لها 
برنامجها املهم يف البناء والتصحيح والتطوير والذي نشد عى 
األخ�����وة يف ق���ي���ادة ال������وزارة ب��إع��ط��ائ��ه األه��م��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة واالس��ت��م��رار 

فيه بكل جد وجهد".
ولفت إىل ض���رورة مواكبة التحديات وال��ن��ه��وض باملسؤولية.. 
منوها بالتنسيق العايل بن وزارة الداخلية وبقية األجهزة األمنية 
وعالقتها القوية مع أبناء الشعب، الذي له أيضا أهمية كبرة 

يف نجاحها يف أداء مهامها ومسؤولياتها.

أقوى وأكرث فاعلية 
وقال قائد الثورة : "رسالتنا اليوم لألعداء، يف هذا االستعراض 
ال���رم���زي، ب���أن م���ا وص��ل��ت إل��ي��ه وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ب��ع��د االس��ت��ه��داف 
ال��ك��ب��ر ي���ب���ّن ب��ش��ك��ل واض�����ح ف��ش��ل م��س��اع��ي األع�������داء يف ال���وص���ول 
بهذه املؤسسة وأجهزتها األمنية إىل االنهيار، فهي اليوم أقوى 

وأكرث فاعلية يف القيام بمهامها وأكرث نجاحا".
وأكد أن األمن واالستقرار حق من حقوق الشعب املشروعة، 
وأن استهداف األعداء للشعب اليمني يف أمنه واستقراره يكشف 

حقيقة أهدافه العدائية وطبيعة معركته ضد اليمن.

التنسيق األمني 
وحّذر األعداء من االستمرار يف مؤامراتهم باستهداف اليمن 
وش���ع���ب���ه وأم����ن����ه واس������ت������ق������راره.. م����ؤك����دا االس����ت����م����رار يف ب������ذل أق���ى 

الجهود إلفشال كل مساعيهم الشيطانية واإلجرامية.
كما أكد السيد عبدامللك بدر الدين الحويث، أن أمن اليمن هو 
لصالح كل الشعوب املجاورة والعربية واإلسالمية وأن اليمن 
ح���اض���ر ل��إس��ه��ام يف ال���ت���ع���اون األم���ن���ي ل��ص��ال��ح األم������ة، وال��ت��ن��س��ي��ق 

األمني ملا فيه حماية شعوبها.

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

شعبها والدفاع عنه والسهر عى أمنه.

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

الدوام يف مختلف الجبهات للدفاع عن بلدنا وشعبنا

من ثمار ثورة 21 سبتمرب 
إىل ذل�������ك ب���������ارك ف����خ����ام����ة امل�����ش�����ر ال�����رك�����ن م�����ه�����دي امل�����ش�����اط رئ���ي���س 
امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع�����ى، ل���وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال���ل���واء ع��ب��دال��ك��ري��م 
أمر الدين الحويث وقيادات الوزارة بنجاح العرض املهيب "لهم 

األمن" والذي شاركت فيه مختلف التشكيالت األمنية.
تحصن الجبهة الداخلية 

وأشاد الرئيس املشاط، بإنجازات وزارة الداخلية يف تحصن 
ال��ج��ب��ه��ة ال���داخ���ل���ي���ة وح��م��اي��ت��ه��ا م���ن االس���ت���ه���داف وم����ا ح��ق��ق��ت��ه من 
م��س��ت��وى ع����ال يف ض��ب��ط ال��ج��ري��م��ة وإع�������ادة ال���ح���ق���وق ل��ل��م��واط��ن��ن 

وتثبيت دعائم األمن واالستقرار.
م������ؤك������دا  أن ال�����ع�����رض امل����ه����ي����ب ل�������ل�������وزارة ع����ك����س م�����ا وص�����ل�����ت ال���ي���ه 
امل����ؤس����س����ة األم����ن����ي����ة م����ن ت����ط����ور وب����ن����اء يف ش���ت���ى امل������ج������االت، ب��ف��ض��ل 
وتوفيق من الله تعاىل، وبفضل الجهود املخلصة منذ ثورة 21 
سبتمرب التي تعترب كل النجاحات واإلن��ج��ازات األمنية املحققة 

جزًءا من ثمارها.

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

عليه يف أي فرتة سابقة.

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

من التضحيات.
التطوير والتأهيل 

وش�����دد ع���ى ض������رورة االس���ت���م���رار يف ال���ب���ن���اء وال��ت��ط��وي��ر وال��ت��أه��ي��ل 
ملنتسبي املؤسسة األمنية لتؤدي الواجبات واملهام التي وجدت 
م���ن أج��ل��ه��ا يف خ���دم���ة ال��ش��ع��ب ب��اع��ت��ب��ار أن األم�����ن ه���و ل��ل��ش��ع��ب، 
وهو ما يجسده شعار "لهم األمن" الذي حمله العرض املهيب 

لوزارة الداخلية.
وأشار الرئيس املشاط إىل أن األجهزة األمنية بمختلف تشكيالتها 
باتت ال��ي��وم سياجا قويا لخدمة الشعب والحفاظ ع��ى حقوقه 
وحمايته من الجريمة ومخططات ومؤامرات العدوان.. مشيدا 
بدور املجتمع وتعاونه امللموس مع األجهزة األمنية، والذي يعد 

عامال أساسيا يف تحقيق هذه النجاحات

 األم���������������ن واالس��������ت��������ق��������رار 
ح���������ق م���������ش���������روع ل����ش����ع����ب����ن����ا، 
واستهداف األعداء لشعبنا 
ف����ي أم����ن����ه ي���ك���ش���ف ح��ق��ي��ق��ة 

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

وحتى النقاط والسجون

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

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

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

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

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

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

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

التعايش السلمي بني األمم. ية
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في كلمته خالل العرض املهيب لوحدات وزارة الداخلية  » لهم األمن«..  

قائد الثورة :  أمن بلدنا هو لصالح كل الشعوب املجاورة
 جتربة وزارة الداخلية كانت حافلًة بإفشال 

مساعي األعداء اإلجرامية والتخريبية
 حتالف العدوان عمل بكل جهد مستخدمًا  التكفيريني 

وغيرهم لتنفيذ مخططات إجرامية كالتفجيرات 

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

يوما بعد يوم

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

الداخلية وتشكيالتها األمنية 

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

على مستوى متقدم

 حاضرون لإلسهام في التعاون األمني لصالح أمتنا وشعوبها



* ب��م��ن��اس��ب��ة ذك����رى ال���ث���ورة امل��ج��ي��دة ث��ورة 
ال��������� 21 م��������ن  س����ب����ت����م����ر.. م�����اه�����ي ق����راءت����ك����م 
مل���������ض���������ام���������ن وأه�������������������������������داف ال������������������ث������������������ورة، يف ظ�����ل 

املتغريات املحلية اإلقليمية والدولية؟
** عييييادة ميييا تييقيياس اليييثيييورات بيينييصييوص ومييضيياميين 
أهييييدافييييهييييا والييييقيييييييييم الييييتييييي تيييحيييميييليييهيييا وتييييمييييارسييييهييييا قيييييييادة 
اليييثيييورات، واملييقييارنيية بيين أهييدافييهييا وميييدى تجسيدها 
يف أرض الواقع من خالل مؤسسات الدولة، إضافة 
إىل املقارنة بن الواقع الذي ثارت عليه وبن الواقع 
الذي تمارسه وتدعيه حتى ال تظل أهداف الثورات 

مجرد شعارات تردد والواقع عىل النقيض.
وإذا قييييارنييييا بيييين اهييييييييداف وغيييياييييية ثيييييييورة ٢١ سييبييتييميير 
نيييييجيييييدهيييييا قيييييييد جييييييسييييييدت أهييييييييييم اهيييييييدافيييييييهيييييييا يف مييييواجييييهيييية 
العدوان لتحرير اليمن من الهيمنة والتبعية لدول 
االستكبار الييعيياملييي السعودية وأمييريييكييا، وميين أجل 
ذلك التحرر دافعت عن السيادة الوطنية وعملت 
عيييىل صيييد ذليييك الييتييدخييل الييخييارجييي بييكييل قيييوة وحيييزم 
ومن هذا املنطلق تم مواجهة العدوان بصر وثبات 

واقتدار.
عيييييييييييىل اليييييييييييرغيييييييييييم أن قيييييييييييييييييييييييادة اليييييييييييييثيييييييييييييورة انيييييييطيييييييليييييييقيييييييت ميييين 
مييييوقييييع اليييصيييفييير يف امييييكييييانيييييييييات املييييواجييييهيييية الييعييسييكييرييية 
واالقتصادية،  ها هي تحقق االنتصارات واالنجازات 
عييييىل ميييييييدار ثييييميييياين سييييينيييييوات، ومييييين هييينيييا تيييميييييييزت ثييييورة 
٢١ سبتمر وقيادتها يف مواجهة العدوان وقيادة 
اليييشيييعيييب اليييييييمييينيييي وجيييييييشيييه ولييييجييييانييييه اليييشيييعيييبييييييية الييتييي 
أصييبييحييت اليييييييوم جيييييزءاً مييين الييجيييييش اليييييميينييي الييواحييد 
وامليييييييوحيييييييد، وحييييقييييقييييت االنييييييتييييييصييييييارات بيييييذليييييك اليييصيييميييود 
والثبات الذي يعد معجزة تاريخية أنجزها الشعب 
اليييييميينييي بيييقيييييييادة قيييائيييد الييييثييييورة الييسيييييد عييبييد امليييليييك بييدر 

الدين الحويث حفظه الله. 
كيييميييا حيييافيييظيييت اليييييثيييييورة أيييييضيييياً عييييىل مييييسييييار اليييشيييراكييية 
السياسية ومواصلة العمل عىل تحقيق املصالحة 
الوطنية وتجسيدها من خالل العفو العام وتأمن 
عيييييييييودة امليييييغيييييرر بييييهييييم مييييين صيييييفيييييوف امليييييرتيييييزقييييية إىل صييف 
الوطن.. ويف جانب البناء واصالح مؤسسات الدولة 
اتييييخييييذت الييييثييييورة نيييهيييجييياً عييلييمييييياً وعيييميييلييييييياً وميييؤسيييسييييييياً، 
تيييجيييسيييد يف اعييييتييييميييياد الييييييرؤييييييية اليييوطييينييييييية ليييبييينييياء الييييدوليييية 
اليمنية الحديثة كمسار لبناء الدولة، وهذا سيأخذ 

وقته الزمني الالزم لذلك.

اسرتاتيجية جديدة للتحرر
* ي���ع���د ال������ع������دوان ال���ص���ه���ي���وين األم����ري����ي 
ال��������������س��������������ع��������������ودي واإلم����������������������������������������������������ارايت، م����������������ن أه�����������م 
ال���ت���ه���دي���دات ال���ت���ي واج���ه���ت ال���ث���ورة ال��ف��ت��ي��ة 
ع����ق����ب ق����ي����ام����ه����ا.. أال ي���ع���ك���س ذل�������ك ح��ج��م 
العداء اإلقليمي والدويل لهذه الثورة؟ 
** اعييتييمييدت اسييراتيييييجييييية االسييتييعييمييار واالسييتييكييبييار 
الييييييييعيييييييياملييييييييي واالحيييييييييييييتيييييييييييييالل اليييييييصيييييييهيييييييييييييييوين عييييييييييىل اليييييسيييييييييييطيييييرة  
عيييييىل الييييييقييييييرار الييييسيييييييييايس والييييتيييينييييمييييوي واليييييثيييييقيييييايف ليييييدول 
املنطقة الستغالل ثييرواتييهييا، والتحكم يف حاضرها 
وميييسيييتيييقيييبيييليييهيييا، ومييييينيييييع اي تيييييوجيييييه أو سييييييييياسيييية ليييهيييذه 
الدول تعمل عىل تحقيق عوامل التحرر السيايس 
والتنموي والعلمي والصناعي ، وعىل هذا االساس 
ظلت الشعوب تواقة للتحرر واالستقرار السيايس 
والتنموي، وكذلك تواقة اىل تحرير  فلسطن من 
االحيييتيييالل الييصييهيييييوين.. وقيييييمييت هييييذه االسييراتيييييجييييية 
االمريكية الصهيونية الغربية بان توجه ومنطلقات 
ثيييورة ٢١ سبتمر سييتييؤسييس السييراتيييييجييييية جييديييدة 
لييلييتييحييرر مييين هييييذه الييتييبييعييييية واالرتيييييهيييييان، وعييييىل ضييوء 
ذلك اعتمدت قرار العدوان عىل هذه الثورة الفتية 
إلخضاعها وافشالها حتى ال تكون نموذجاً للتحرر 

يف املنطقة.
املنهج القرآين

* ب���رأي���ك���م م���اه���ي ال���ع���وام���ل ال���ت���ي م��ك��ن��ت 
أبناء اليمن من الصمود واملحافظة عىل 

استمرارية ثورة 21 سبتمر؟
** من أهم العوامل التي حققت الصمود والثبات 
واالنيييييييتيييييييصيييييييارات الييييعييييسييييكييييرييييية واليييييسييييييييييياسييييييييييية، نييييمييييوذج 
الييييقيييييييييادة اليييربيييانييييييية وقييييدرتييييهييييا وصييييالبيييية ارادتيييييهيييييا ورقييييي 
ايييمييانييهييا بييامليينييهييج اليييقيييرآين اليييييذي وحييييد األمييييية الييعييربييييية 
واالسيييالمييييييية كييميينييهييج حييمييلييه رسييييول الييرحييميية املييهييداة 
للعاملن عليه وعىل آله ازىك الصالة واتم التسليم.
ونيييظيييراً ألهييمييييية امليينييهييج اليييقيييرآين الييييذي حيييرر الييقييبييائييل 
اليييييعيييييربييييييييييية مييييييين اليييييتيييييييييييه وعييييييييبييييييييادة االصييييييييينيييييييييام، ووحييييييدهييييييا 
وحييررهييا ميين هيمنة الييفييرس واليييروم آنيييداك لتصبح 
خييير أميييية أخيييرجيييت لييليينيياس، ونييتيييييجيية ليييذليييك ادركييييت 
دول االسيييتيييكيييبيييار اليييعيييامليييي اليييصيييهيييييييوين اليييحيييدييييثييية هيييذه 
االهيييمييييييية والييييخييييطييييورة اليييتيييي قييييد تييتييشييكييل ضيييدهيييا عيينييد 
اليييييعيييييودة اىل اسيييتييينيييهييياض األمييييييية بييييهييييذا املييينيييهيييج الييييربيييياين 
الكفيل بتحرر الشعوب ودولها من هيمنة صنمية 
امريكا والصهيونية، والتيه الذي يتحكم يف حاضر 
االمة وشعوبها، ولذلك شنت عدواناً بربرياً غاشماً 
بيييكيييل اميييكيييانييييييياتيييهيييا وقيييييدراتيييييهيييييا اليييعيييسيييكيييريييية وهيييييميينييتييهييا 

السياسية واالقتصادية.
ولهذا تحققت للشعب اليمني عوامل تطلعاته 
الييييتييييحييييررييييية وتييييييوافييييييرت عيييواميييليييهيييا يف نيييييميييييوذج اليييقيييييييادة 

واملييينيييهيييج الييييقييييرآين الييييييذي ييييجيييب حيييميييايييية نيييقيييائيييه ميييين اي 
استهداف أو تشويه.

تجسيد للنماذج  القرآنية
* ث����������ورة 21 س���ب���ت���م���ر ث����������ورة ج���م���اه���ريي���ة 
ب�����ام�����ت�����ي�����از.. م�����ا دالل���������ة االل�����ت�����ف�����اف ال���ش���ع���ب���ي 
واملشاركة الواسعة من كل فئات املجتمع 
وم����ك����ون����ات����ه ال���س���ي���اس���ي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة يف 

قيام الثورة والدفاع عنها؟
** أهم العوامل التي أدت اىل االلتفاف الشعبي 

للدفاع عن أهداف الثورة هي:
• ن��م��وذج ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة وال��ق��ي��م ال��ت��ي جسدتها 

كقيم ربانية. 
• املنهج القرآين الذي يعتربه اليمنيون منهجهم 
الييييذي آميينييت بيييه األميييية االسييالمييييية لييشييمييوليييييتييه للدنيا 

واآلخرة. 
• ال����ع����دوان ال��ع��س��ك��ري وال���س���ي���ايس واالق���ت���ص���ادي 
اليييييييذي شييينيييه دول تيييحييياليييف الييييشيييير واالسييييتييييكييييبييييار، بييكييل 
وحييشيييييه وطييغيييييان وتييسييبييب يف دمييييار واسييتييبيياحيية كل 

يشء يف اليمن أرضاً وانساناً.
• ال����دف����اع ع���ن ال��ي��م��ن وال���ع���م���ل ع���ى ت��ح��ق��ي��ق م��ب��دأ 

التحرر من االرتهان والهيمنة لدول التحالف.
• سياسة الطغيان واالحتالل التي تمارسه امريكا 
واليييييييييييدول اليييغيييربييييييية ورعييييايييييتييييهييييا لييييالحييييتييييالل اليييصيييهيييييييوين 

اليييغييياصيييب لييييييييأرايض الييفييلييسييطييييينييييية وبييييعييييض االرايض 
اليييييعيييييربييييييييييية، ودعييييييييييم االرهيييييييييييييياب اليييييييداعيييييييي يف املييينيييطيييقييية 

وحماية االنظمة املرتهنة لها.
كييييل هيييييذه اليييعيييواميييل اسييتيينييهييضييت اليييشيييعيييب اليييييميينييي 
ليييحيييميييايييية اليييييثيييييورة والييييييدفيييييياع عيييين الييييسيييييييييادة وميييواجيييهييية 
العدوان، فانطلق عشرات اآلالف بل مئات اآلالف 

من املتطوعن اىل الجبهات ملواجهة العدوان.
ويف نييييفييييس اليييييوقيييييت صييييمييييد الييييشييييعييييب اليييييييمييينيييي اميييييام 
آفيية الييغييارات الجوية التي تجاوزت ارقامها حسب 
مييا تيينييشييره بييعييض املييراكييز املختصة نييص مييليييييون غييارة 
جوية، وصمد أمام الحصار الشامل الذي أعتمده 

العدوان إلخضاع الشعب اليمني. 
إضافة اىل صمود موظفي الدولة الذين يعملون 
يف مييييؤسييييسيييياتييييهييييم عييييييىل مييييييييدى ثيييييمييييياين سيييييينييييييوات بييييييدون 
رواتب.. هذا النموذج الذي قدمه الشعب اليمني 
يف الصمود والثبات فريد من نوعه يف تاريخ االمم 
والييشييعييوب بييل اقيييول أن مييا قييدمييه الييشييعييب اليمني 

يجسد تلك القيم واملُثل للنماذج القرآنية.

امتالك املعادلة العسكرية
* عكست العروض العسكرية املستوى 
املتطور الذي وصل إليه الجيش اليمني 
وق���درت���ه ع���ىل ح��م��اي��ة ال���س���ي���ادة ال��ي��م��ن��ي��ة.. 
ه���ل نستطيع ال���ق���ول أن ال���ث���ورة أصبحت 
ال���������ي���������وم ت�����م�����ت�����ل�����ك ال���������ق���������وة ل�����ت�����ح�����ق�����ي�����ق ك�����ام�����ل 

أهدافها؟ 
** بالتأكيد.. إن العوامل والسياسات والقرارات 
التي حققت الصمود والثبات للشعب اليمني أمام 
عدوان استمر ثماين سنوات لجديرة بان تحقق كل 

أهداف الثورة وغاياتها وقيمها.
فييياليييجيييييييش اليييييييذي ييييييواجيييييه بييييسييييالح بيييييييدايئ وشيييخيييي 
أحدث ما انتجه العقل البشري واملصانع العسكرية 
يف اليييعييياليييم، قييييييادر بيييييأن يييحييقييق االنييييتييييصييييارات بييإيييمييانييه 
وثباته وصموده وتضحياته، وبهذه العوامل واجه 
الجيش اليمني تلك األسلحة املتطورة وجيوش دول 
الييتييحييالييف ومييرتييزقيية الييشييركييات األميينييييية والعسكرية 
اليييغيييربييييييية، إضيييافييية اىل ميييرتيييزقييية الييييعييييدوان املييحييلييييين،  
وانييييييتييييييصيييييير عييييليييييييييهييييم جيييييميييييييييييعييييياً يف مييييخييييتييييلييييف الييييجييييبييييهييييات 
العسكرية، بل تمكن جيشنا بحمد الله وتوفيقه 
من صنع املعجزات وتطوير بنيته العسكرية حتى 
أصيييبيييح يييمييتييلييك املييييعييييادليييية اليييعيييسيييكيييريييية االسيييراتيييييييجييييييية 
بتصنيع الصواريخ واملسرات واالكتفاء الذايت من 

االسلحة والذخائر. 
أليييييييس ذليييييك كيييليييه بيييجيييديييير بييتييحييقيييييق أهيييييييداف اليييثيييورة 
وحييييميييياييييية اليييييسيييييييييييادة، والييييييقييييييدرة عيييييىل الييييصييييمييييود بيييأقيييل 
الييتييكيياليييييف، ويييمييكيين ميييقيييارنييية هييييذا اليييصيييميييود بيينييميياذج 
ومعادالت أخرى فبعض الدول خاضت حروباً مع 
دول اخييرى ملييدة اسييبييوع أو اسابيع أو أشهر وظلت 
تييعيياين اقييتييصييادييياً ومجتمعياً لييسيينييوات طييييوال.. فما 
بييييالييييك بييياليييشيييعيييب اليييييييمييينيييي وقيييييييييادتييييه وهييييييم ييييواجيييهيييون 
أكييير ميين ثييالثيين دولييية مييشييركيية يف اليييعيييدوان، وهييي 
تمثل أكييير الييييدول عيياملييييياً يف التصنيع والتكنولوجيا 
الييعييسييكييرييية واليييييراء امليييايل والييهيييييميينيية الييسييييياسييييية عىل 
املييحييافييل الييدولييييية،  والييسيييييطييرة عييىل عييداليية القانون 
الييييييدويل اإلنييييسيييياين، ومييييع ذلييييك قيييييييادة الييييثييييورة قيييادت 
هييذا الشعب والجيش اليمني وانتصرت عسكرياً 
وسياسياً.. من هنا نؤكد عىل قوة وكفاءة جيشنا 
وقيييييييدرتيييييييه عييييييىل حييييميييياييييية الييييييسيييييييييييييادة وتييييحييييقيييييييييق أهييييييييداف 
الييييييييثييييييييورة ويف ميييييقيييييدمييييية ذلييييييييييك بيييييينيييييياء الييييييييدوليييييييية اليييييييمييينييييييية 
الحديثة القوية العادلة، وتجاوز كل الصعوبات 

والتحديات التي نواجهها.

إرادة ثورية وسياسية
* استاذنا القدير.. بعد ثماين سنوات، 
ك���ي���ف ت��ق��ي��م��ون ت��ح��ق��ي��ق ال����ث����ورة أله���داف���ه���ا  
ع����������ىل امل��������س��������ت��������وى ال��������س��������ي��������ايس واس��������ت��������ع��������ادة 
ال������س������ي������ادة ال�����وط�����ن�����ي�����ة، وك������ذل������ك يف ج���ان���ب 
بناء وإصالح مؤسسات الدولة وتوسيع 

الشراكة املجتمعية؟
** ما تم إنجازه عسكرياً وسياسياً برز يف ضخامة 
وكفاءة العروض العسكرية وزيييادة قدرات وقوة 
الييجيييييش اليييييميينييي عييييييدداً وعييييييدة.. وبييالييتييأكيييييد سييتييكييون 
تييلييك االنيييجيييازات رافييعيية سياسية لتحقيق الييسيييييادة 
الوطنية للدولة اليمنية وتحصينها من أي عوامل 
تييييهييييددهييييا حيييييياضييييييراً وميييسيييتيييقيييبيييال، وكيييييذليييييك سييتييتييحييقييق 
امليييصييياليييحييية اليييوطييينييييييية ملييييين اسييييتييييعيييياد رشيييييييده اليييسيييييييايس 
ومييشيياعييره الوطنية، وسيتوج ذلييك برفع الحصار 
اليييييشييييياميييييل عيييييييىل اليييييجيييييميييييهيييييوريييييية اليييييييييميييينييييييييية واخيييييييييييييييراج أي 
تيييييييواجيييييييد عيييييسيييييكيييييري أجييييينيييييبيييييي مييييييين االرايض اليييييييمييينييييييية، 
ومنع وصييد أي تدخل عسكري أو سيايس مباشر 
أو عيير أي ميينييصييات يمنية، وستعمل عييىل تحقيق 
الدولة اليمنية الحديثة التي رفع شعارها الرئيس 
الشهيد صالح الصماد " يد تحمي ويييد تبني" من 
خالل الرؤية الوطنية ومنهجيتها لتطوير وتفعيل 
مؤسسات الدولة لرتقي أداءها بالعمل املؤسيس 

وحاكمية سيادة القانون واملواطنة املتساوية. 
طبعا هيييذه الييقيييييم الييتييي نحلم برسيخها يف ادارة 
اليييدولييية وقيييرارهيييا ليييييس بييالييسييهييوليية تييحييقيييييقييهييا، وإنييمييا 
بيييييييييييييياإلرادة والييييييعييييييزم والييييتييييصييييميييييييييم ميييييين جيييييانيييييب قيييييييادتييينيييا 
الثورية والسياسية ومعها كل األفياء واملخلصن 
مييييييين ميييييوظيييييفيييييي اليييييجيييييهييييياز االداري ليييييليييييدولييييية بيييميييخيييتيييليييف 
مييسييتييوييياتييهييم الييوظيييييفييييية، سيتحقق حلمنا وسييوف 
نصل إن شاء الله إىل أهدافنا العظيمة ببناء دولة 

قوية قادرة وعادلة.
ومييييييين الييييتييييحييييديييييات اليييييتيييييي تييييييواجييييييه ادارة ميييؤسيييسيييات 
الدولة هو ذلك املييوروث السلبي الذي يتحكم فيه 
فييهييم اليييفيييرد كييمييرجييعييييية يف إدارة املييؤسييسيية بييييداًل عن 
اليييعيييميييل املييييؤسيييييس وقييييييرارهييييييا وخيييطيييطيييهيييا، وميييييين اجيييل 
تجاوز هذا التحدي نحتاج اىل إرادة ثورية وسياسية 
تييعييزز فيييرض ميينييهييجييييية اليييرؤيييية الييوطيينييييية الييتييي جييياءت 
ملييعييالييجيية هييييذا اليييتيييحيييدي وغيييييره مييين اليييتيييحيييدييييات الييتييي 
تحد من ثقافة فهم الفرد ليحل محلها مرجعية 
الييييعييييمييييل امليييييؤسييييييس ونيييييصيييييوص ومييييضيييياميييين الييييقييييوانيييين 
وتيييييرسيييييييييييخ ثييييقييييافييييتييييهييييا كييييمييييرجييييعييييييييية إلدارة املييييؤسييييسييييات 

وسيادة القانون.
فيييييييميييا ييييتيييعيييليييق بييييشييييراكيييية امليييجيييتيييميييع هييييينييييياك ميييييسيييييارات 
نعمل عليها من خييالل التخطيط الييذي يرتكز عىل 
استنهاض املجتمع لنحقق التعاون والتكامل بن 
الييييدوليييية وامليييجيييتيييميييع والييييقييييطيييياع الييييخيييياص، ومييييين خيييالل 

هيييييذه امليييييسيييييارات سييتييتييحييقييق االهييييييييداف الييتيينييمييوييية الييتييي 
تييعييمييل عيييىل تييعييزيييز االنييييتيييياج بييمييا يييسييهييم يف اليييوصيييول 
اىل االكيييتيييفييياء الييييييذايت ليينييأكييل مييمييا نيييييزرع ونييلييبييس مما 
نييييصيييينييييع، وهيييييييييذا امليييييسيييييار هيييييو شيييييييرط أسيييييييييايس لييتييحييقيييييق 

النهضة العلمية والصناعية والتنموية.

القطاعات ستنقلنا إىل الفاعلية
* ب��ص��ف��ت��ك��م امل����س����ؤول ع���ن م��ل��ف ال���رؤي���ة 
ال����وط����ن����ي����ة ب����امل����ج����ل����س ال�����س�����ي�����ايس االع�������ىل، 
وأح��������د م����ه����ن����ديس ه�������ذا امل������ش������روع ال���وط���ن���ي 
ال������������ذي ج�����س�����د ش������ع������ار ال�����ش�����ه�����ي�����د ال����ص����م����اد 
" ي��������د ت����ح����م����ي وي����������د ت�������ب�������ن�������ي".. م������اه������ي أه�����م 
ال�������ت�������ح�������والت ال�������ت�������ي ش�����ه�����دت�����ه�����ا م�����ؤس�����س�����ات 
ال����دول����ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ط ال�����رؤي�����ة، وأه��م��ي��ة 
التحول للتخطيط والتنفيذ عىل مستوى 

القطاعات؟ 
**  نعم.. " يد تحمي ويد تبني" هذا شعار رفعه 
رجييل عظيم وصييار من الخالدين يف جنات النعيم 
،وهذا الشعار هو تجسيد ووفاء ملا يليق بالشعب 

اليمني وتضحياته.
وبيييييالييييينيييييظييييير إىل الييييييتييييييحييييييوالت الييييييتييييييي أحيييييدثيييييتيييييهيييييا الييييييرؤييييييية 
اليييوطييينييييييية فيييهيييي كييييثييييرة وال يييسييتييطيييييع امليييييييرء إحييصييائييهييا 
يف إجيييييييابييييييية سيييييييييييؤال ألن اإلجيييييييييابيييييييييات االفيييييييراضييييييييييييييية عيييىل 
هييييذا اليييسيييؤال كيييثيييرة وميييتيييعيييددة، وميينييهييا ميييا احييدثييتييه 
الييرؤييية ومنهجيتها يف التخطيط  ويف التقييم ويف 

املتابعة ويف توحيد املفاهيم، ومنهجيتها يف ارساء 
اسيييييياسيييييييييييييات اليييييعيييييميييييل امليييييييؤسييييييييس وإزالييييييييييييييية االخيييييييتيييييييالالت 
والعشوائية يف التخطيط والتنفيذ وعالقة الجهات 

والقطاعات والتكامل والتنسيق يف عملها.. الخ.
نيييييعيييييم الييييييييرؤييييييييية اليييييوطييييينييييييييييية واجيييييييهيييييييت إرث سييييلييييبييييي يف 
املفاهيم املنهجية للتخطيط ألن مؤسسات الدولة 
وقيييييادتييهييا قييبييل اليييرؤيييية تيييعيييودت عيييىل عييييدم املييسيياءليية 
واليييتيييقيييييييييييم واملييييتييييابييييعيييية، فيييقيييد كييييانييييت املييييؤسييييسييييات تييعييد 
خيييطيييطيييهيييا بييييعييييشييييوائييييييييية وعييييمييييومييييييييية وال تيييحيييكيييميييهيييا أييييية 
أولويات، بل لم تلتزم بنماذج التخطيط الحديث 
القائم عييىل  أولييويييات تحليل الوضع الييراهيين، هذه 
اليييعيييميييلييييييية املييييهييييميييية اليييييتيييييي تيييميييكييينيييت ميييخيييتيييليييف اليييجيييهيييات 
بييييقيييييييييادة امليييكيييتيييب اليييتييينيييفيييييييذي إلدارة اليييييرؤيييييية اليييوطييينييييييية 
ميين انييجييازهييا يف الييعييام ٢٠٢١م، وهييو أول تحليل 
حقيقي للوضع الراهن ملختلف مؤسسات الدولة 
اليمنية، علماً بأن عملية تحليل الوضع الراهن تعد 
أهم ركيزة يعتمد عليها التخطيط، وبهذه املنهجية 
اليييحيييدييييثييية اليييتيييي افيييرزتيييهيييا مييتييطييلييبييات الييييرؤييييية الييوطيينييييية 
اليييييزميييييت امليييييؤسيييييسيييييات بيييينييييميييياذج اليييتيييخيييطيييييييط واليييتيييقيييييييييييم 
واملتابعة وفق دليل التخطيط القومي االسراتيجي. 
واُنييييجييييزت إىل حيييد األن مييجييمييوعيية ال بييييأس بييهييا من 
اليييوثيييائيييق واالدلييييييية الييييالزميييية واليييتيييي تيييزييييد عيييىل )٢١8( 
وثيييييقيية - حييسييب تييقييارييير املييكييتييب الييتيينييفيييييذي والييوحييدة 
الييفيينييييية بييمييكييتييب الييييرئيييياسيييية-  لييتييحييقيييييق اليييتيييحيييول اليييذي 
نييطييمييح إليييييه يف بيينيياء اليييدولييية الييحييديييثيية بيييكيييوادر تتميز 
بييييالييييكييييفيييياءة يف ادارتيييييييهيييييييا، والييييعييييمييييل عييييييىل  تيييحيييقيييق قيييييم 
الييييعييييدل والييييعييييداليييية واملييييواطيييينيييية املييييتييييسيييياوييييية، وتييحييقيييييق 
نييهييضيية اليييييميين يف الييتيينييمييييية ويف الييتييعييليييييم ويف االنييتيياج 

املييحييي، والييعييمييل كييذلييك عييىل إحييييداث تييحييول نوعي 
ميييين خيييييالل اسيييتييينيييهييياض امليييجيييتيييميييع وتيييحيييقيييييييق اليييتيييعييياون 
واليييتيييكييياميييل بييييينييه وبييييين اليييييدولييييية، بيييميييا يييسييهييم يف بيينيياء 

الوطن وتحقيق التنمية الشاملة واملستقرة.
فيييييييميييا ييييخيييص تيينييفيييييذ اليييخيييطيييط امليينييبييثييقيية عيييين الييييرؤييييية 
الييوطيينييييية فيينييقييول: ال تييتييوفيير ميييوازنييية لتنفيذ الخطط 
بمفهومها الشامل نتيجة العدوان والحصار عىل 
اليييييييييميييين ميييينييييذ ثيييييميييييان سييييييينيييييييوات، الييييييييييذي اسيييييتيييييهيييييدف كييل 
املقدرات وأثر سلباً عىل االقتصاد الوطني وقدرات 
مؤسسات الدولة الخدمية واالنتاجية، بما يف ذلك 

حرمان موظفي الدولة من رواتبهم.
وبييياليييتيييايل اليييخيييطيييط اليييتيييي أُعيييييييدت وُتييييعييييد يف مييخييتييلييف 
امليييجييياالت اليييتيييي تييحييتيياجييهييا اليييدولييية ، تيييركيييز يف املييرحييليية 
الراهنة عىل تطوير إدارة الييدوليية، وإيييجيياد  الوثائق 
املرجعية يف التخطيط والتقييم واملتابعة والتنظيم 
ألداء املييييؤسييييسييييات، واليييسييييييياسيييات اليييعيييامييية وميييدونييية 
الييييييسييييييلييييييوك الييييييوظيييييييييييييفييييييي، وأدليييييييييييييية اليييييييخيييييييدميييييييات الييييعيييياميييية 
والييييخيييياصيييية، وكييييذلييييك االتيييميييتييية وأن كيييانيييت ميييحيييدودة 
بكل مؤسسة..  وأجدها فرصة لدعوة صحيفتكم 
الييغييراء " ٢6 سبتمر" وكييل وسييائييل االعيييالم املرئية 
واملييقييروءة واملسموعة، ملواكبة خييطييوات ومشاريع 
اليييرؤيييية الييوطيينييييية بيياملييزيييد ميين الييتييغييطيييييات االعييالمييييية، 
واالهيييييتيييييميييييام بييييأخييييبييييار الييييييرؤييييييية وتييييعييييريييييف اليييييييييرأي اليييعيييام 
بيييميييفييياهيييييييميييهيييا ومييينيييهيييجيييييييتيييهيييا، وكيييييذليييييك االليييييتيييييقييييياء بييكييل 
الييقييائييميين عيييىل ميينييظييوميية الييييرؤييييية الييوطيينييييية سييييييواًء يف 
املكتب التنفيذي أو الوحدة الفنية التابعة لرئاسة 
الييييجييييمييييهييييورييييية، أوبيييييميييييسيييييؤويل اليييييقيييييطييييياعيييييات،  إلطيييييالع 
الييشييعييب عيييىل نييتييائييج وتييقييارييير االنيييجييياز الييييذي تحققه 
الجهات يف إطار خطط الرؤية الوطنية عىل املستوى 

املركزي واملحي.
كما أعتقد أن إدارة القطاعات ستنقلنا إىل العمل 
بييفيياعييلييييية أكيييير، فييقييد تييم تييحييزيييم مييؤسييسييات الييدوليية 
اىل مجموعات وكل مجموعة تضم يف اطار قطاع 
مييييعيييين، وهيييييييذه اليييفيييكيييرة سيييتيييحيييدث تييييحييييواًل أسيييييييرع يف 
مسار التطوير والتغير يف اداء مؤسسات الدولة، 
وهييكييذا نستطيع متابعة ومحاسبة املقصرين من 
خييييالل الييلييجيينيية الييعييليييييا إلدارة الييييرؤييييية الييوطيينييييية الييتييي 
يييييرأسييييهييييا رئيييييييييس امليييجيييليييس الييييسيييييييييايس االعييييييييىل، وبييعييد 
ذليييك سيييييكييون التقييم األخييير بشكل عيييام ميين ِقبل 
قييائييد اليييثيييورة الييسيييييد عييبييداملييلييك بيييدر اليييديييين اليييحيييويث - 
حفظه الله- الذي يتابع باهتمام بالغ كل خطوات 
تنفيذ الييرؤييية الوطنية، ولييعييل محاضراته االخييرة 
عيييييين وثيييييييييقيييية الييييعييييهييييد لييييييإمييييييام عييييييي كييييييييرم اليييييليييييه وجيييهيييه 
ملييييياليييييك األشييييييييير تيييميييثيييل نيييقيييليييه نييييوعييييييييية إذا اهييييتييييمييييت بييهييا 
إدارة القطاعات ومسؤويل املؤسسات، الن القيم 
التي شرحها سماحة السيد هييي أرقييى قيم ادارييية 
ملييؤسييسييات اليييدولييية ووظييائييفييهييا، والييتييي جيييياءت وفييقيياً 
ألرقى منهج رباين وهو القرآن الكريم، وبهذا البعد 
للمحاضرات وقيمها نرى أنها ستعالج ٧٠% من 
التحديات التي تواجه بناء الدولة وستعطي الرؤية 
الوطنية قفزة عظيمة إذا ما طبقت قيم محاضرات 
قييائييد الييثييورة ميين ِقييبييل ادارات  وقيييييييادات مؤسسات 
الدولة، وبنفس ذلك العزم واإليمان الذي يتحىل 
به رجال الرجال يف جبهات العزة والكرامة ومنهج 

صدق الصادقن .

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

خالل هذا الحوار؟
** نيييييطييييياليييييب ميييييييين مييييييؤسييييييسييييييات اليييييييييدولييييييييية املييييييدنييييييييييييية أن 
تيييييميييييي يف عييييمييييلييييهييييا بيييينييييفييييس اإلرادة واليييييييييعيييييييييزم الييييييييذي 
يمتلكه مجاهدو الجيش اليمني يف جبهات العزة 
والكرامة،  ويف مؤسسة التصنيع العسكري لتكون 
هيييييذه املييييواكييييبيييية واملييينيييهيييجييييييية عيييياميييياًل يف اخيييتيييصيييار اليييزمييين 
واإلمييكييانييات الييالزميية لبناء الييدوليية الحديثة الييقييادرة 

والعادلة. 
وأتيييمييينيييي أن يييتييبييلييور ميينييهييج املييييسييييرة اليييقيييرآنييييييية بييقيييييم 
ومنهج القرآن، وأن ُيحصن هذا املنهج من املفاهيم 
والسلوكيات الخاطئة التي ليس للقرآن صلة بها،  
وأن تييطييبييق تييوجيييييهييات ومييضيياميين ميييحييياضيييرات قييائييد 
الثورة السيد عبدامللك الحويث - حفظه الله- وفق 
فيييهيييميييه هييييو وليييييييييس وفييييييق ميييفييياهيييييييم املييينيييفيييذيييين حيييتيييى ال 

تشوه قيم تلك التوجيهات.
وأخيييييييييييراً أتيييمييينيييى ليييشيييعيييبييينيييا وجيييييييشييينيييا الييينيييصييير اليييخييياليييد 
والسالم الدائم واالستقرار، وأن نحقق من خالل 
الرؤية الوطنية دولة حديثة يف أدارتها وتخطيطها 
وتقييمها لتكون دولة نموذجية يف املنطقة تحقق 
قيم العدل والعدالة واملواطنة املتساوية وسيادة 
الييييييقييييييانييييييون اليييييييييييذي يييييمييييثييييل شيييييييييرع الييييييلييييييه وييييييحيييييقيييييق اليييييعيييييزة 

والكرامة للشعب اليمني الحر العزيز.

  شكلت ثورة الي 21 من سبتمر املجيد حدثاً تاريخياً مهماً يف التحرر من الهيمنة والتبعية، 
واستعادة شعبنا اليمني مكانته الحضارية والقيادية يف املنطقة بامتالك قراره السيادي والسيايس 

تجاه العديد من قضايا االمة املصرية وعىل رأسها القضية الفلسطينية، ومقاومة كل مشاريع 
الهيمنة واالستكبار العاملي.

وبمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 21 من سبتمر ، أجرت الصحيفة هذا الحوار العميق والشامل 
مع عضو املجلس السيايس االعىل االستاذ محمد صالح النعيمي املسؤول عن ملف الرؤية 

الوطنية باملجلس، الذي تحدث حول العديد من القضايا الوطنية الهامة، والعوامل والسياسات 
والقرارات التي حققت الصمود والثبات لشعبنا اليمني عىل مدى ثماين سنوات يف مواجهة العدوان 

الصهيوأمرييك الغاشم.  
كما تطرق عضو السيايس االعىل إىل الرؤية الوطنية والتحوالت التي احدثتها من خالل استنهاض 

مؤسسات الدولة والتحول من العشوائية يف إدارة الدولة إىل منهجية التخطيط االسراتيجي 
القومي، واعتماد نماذج املتابعة والتقييم يف تنفيذ الخطط وتحديد مؤشرات االنجاز.

0426sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net   26september.net
االثنني   :    23    صفر    1444هـ     |    19    سبتمرب    2022م    |    العدد  2276      |    24  صفحة

   حافظت
 الثورة على مسار 

الشراكة السياسية 
وجتسيد

 املصاحلة الوطنية 
بالعفو العام وتأمني 

عودة املغرر بهم 

حوار

حاوره |  عبدالحميد الحجازي

عضو املجلس السياسي االعلى االستاذ محمد صالح النعيمي   لـ "                                           " : 

ثورة ٢١ سبتمبر جّسدت أهدافها في مواجهة العدوان وحترير اليمن من الهيمنة والتبعية

    حتققت لشعبنا عوامل 
تطلعاته التحررية في منوذج 
القيادة واملنهج القرآني الذي 

يجب حماية نقائه من أي 
استهداف أو تشويه

   النموذج الذي قدمه 
اليمنيون في الصمود والثبات 
فريد من نوعه في تاريخ االمم 

والشعوب 
   نؤكد على قوة وكفاءة جيشنا 

وقدرته على حماية السيادة 
وحتقيق أهداف الثورة وفي 

مقدمتها بناء الدولة اليمنية

   متكنا من اجناز أول
 حتليل للوضع الراهن واجناز 

218 من الوثائق واألدلة الالزمة 
لتحقيق التحول 

   توجيهات قائد الثورة 
من خالل عهد االمام علي ملالك 
االشتر كفيلة مبعاجلة %70 من 

التحديات التي تواجه الدولة
  على مؤسسات الدولة أن 
تقوم بعملها بنفس اإلرادة 

والعزم الذي ميتلكه املجاهدون 
في جبهات العزة والكرامة

   في جانب البناء اتخذت الثورة نهجًا عمليًا وعلميًا ومؤسسيًا 
متثل في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية احلديثة

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

تقرير: عبدالحميد الحجازي

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

وصّفارات اإلنذار تدّوي يف بات يام وحولون”.ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة إن ص�����واري�����خ امل����ق����اوم����ة وص����ل����ت إىل ج���ن���وب���ي ت����ل أب���ي���ب، باتجاه بلدات يف جنوب فلسطني املحتلة، وقالت مصادر محلية وف���ص���ائ���ل اخ�������رى ض���م���ن “رده��������ا األويل” ع����ن اط�������الق 100 ص�����اروخ وب��ال��ف��ع��ل ل���م ت��م��ض س����وى س���اع���ات ح��ت��ى أع��ل��ن��ت س���راي���ا ال��ق��دس الكبري تيسري الجعري وإخوانه الشهداء.  املقاومة.. متوعدة بالرد القايس واملؤلم عىل جريمة اغتيال القائد الفلسطينية أن رد املقاومة ق��ادم وبالطريقة التي تحددها قيادة ورداً عىل هذا االعتداء الصهيوين السافر أكدت فصائل املقاومة جاهزية الفصائل

غوريون، تحسباً إلطالق صواريخ من قطاع غزة.ال����وس����ط����ى وال����ج����ن����وب����ي����ة، وت����غ����ي����ري م������س������ارات ال�����ط�����ائ�����رات يف م����ط����ار ب��ن ف���ي���م���ا أش���������ار اإلع�����������الم ال����ص����ه����ي����وين إىل ف����ت����ح امل������الج������ئ يف امل���ن���ط���ق���ت���ني الحدودية مع قطاع غزة باإلضافة إىل منطقة تل أبيب.غزة، كما قام جيش االحتالل بنشر القبة الحديدية عىل املنطقة تتضمن منع التجمهر وف��ت��ح امل��الج��ئ ع��ىل بعد 80 ك��م م��ن قطاع يف ح�����ني ات����خ����ذ ج���ي���ش االح������ت������الل ت�����داب�����ري خ����اص����ة يف "غ��������الف غ�����زة" غزة يف العام املايض.م��واج��ه��ات شبيهة لتلك ال��ت��ي ان��دل��ع��ت خ���الل ال���ع���دوان ع��ىل قطاع لنشر عدد منها يف املدن الساحلية مثل اللد وعكا، خشية اندالع عومر بار ليف، 10 سرايا من قوات االحتياط يف "حرس الحدود"، ف��ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة. ك��م��ا اس��ت��دع��ى وزي����ر األم����ن ال���داخ���يل اإلس��رائ��ي��يل، استدعاء 25 ألف جندي من قوات االحتياط، تحسباً ألي رد من الذعر والخوف، فسارع وزير األمن اإلسرائييل، بيني غانتس، إىل ب���ع���د ص������واري������خ ال��������رد ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي اص����ي����ب ال���ص���ه���اي���ن���ة ب���ح���ال���ة م��ن حالة ذعر إسرائيلية

املستوطنني".أي���ض���ا وع����ىل ك���ل ال���س���اح���ات أن ت��ف��ت��ح ن���ريان���ه���ا ع���ىل ال���ع���دو وق��ط��ع��ان يف ك����ل امل�����ع�����ارك ويف ك����ل ال����س����اح����ات، ويف م���ق���دم���ت���ه���ا ه������ذه امل���ع���رك���ة وس���ت���وازن ال����ردع وستبقى ت��الح��ق االح��ت��الل وس��ت��ه��زم��ه ك��م��ا هزمته ال���ب���اس���ل���ة س���ت���داف���ع ع����ن ش��ع��ب��ن��ا وأه���ل���ن���ا يف ال���ق���ط���اع وب���ك���ل م����ا ت��م��ل��ك م�����ن ج���ان���ب���ه ذك������ر امل����ت����ح����دث ب����اس����م ح����رك����ة "ح�����م�����اس" أن امل���ق���اوم���ة تحتاج إىل موقف واضح حيال مواجهة هذا العدوان.وسنقاتلهم كرجل واح��د بشكل موحد.. مشدداً عىل أن اللحظة والساعات القادمة ستثبت للعدو أن كل فصائل املقاومة واحدة صحافية قال إن تل أبيب ستكون أحد أهداف صواريخ املقاومة، زي����اد ال��ن��خ��ال��ة أم���ني ع���ام ح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلس���الم���ي يف ت��ص��ري��ح��ات تل أبيب هدفًا

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

الفلسطيني، واألمن القومي العربي، ومصالح كل األمة.م����ن أج�����ل م���واج���ه���ة امل�����ش�����روع ال���ص���ه���ي���وين ال������ذي ي���س���ت���ه���دف ال��ش��ع��ب ض��د الشعب الفلسطيني، وتوحيد جهودها ع��ىل ت��ن��وع مكوناتها 

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

واستنكر وزير اإلعالم، الصمت املخزي للمجتمع الدويل واألمم األرايض املحتلة.وان����ت����زاع ح��ق��وق��ه امل��غ��ت��ص��ب��ة وط�����رد اإلح����ت����الل ال��ص��ه��ي��وين م���ن جميع وامل��ق��دس��ات اإلس��الم��ي��ة، وح���ق ال���رد ب��ق��وة يف ع��م��ق األرايض املحتلة وأكد عىل حق الشعب الفلسطيني يف الدفاع عن نفسه وأرضه لألمة.العميلة للتطبيع مع العدو الصهيوين وتخليها عن القضية املركزية ارتكبها كيان العدو يف غزة ما كانت لتحصل لوال هرولة األنظمة ال��ص��ه��ي��وين ب��ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي.. م���ؤك���داً أن ال��ج��ري��م��ة ال��ت��ي أن هذه الجريمة تأيت يف إطار سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الشامي، وبشدة ال��ع��دوان الصهيوين عىل قطاع غ��زة، مشرياً إىل حيث أدان ناطق حكومة االنقاذ الوطني وزير اإلعالم ضيف الله والعلمائية واملثقفني واالكاديميني والسياسيني واالعالميني. الرد املناسب، إىل جانب مواقف العديد من الفعاليات السياسية تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني املشروع يف الصهيوين وعدوانه عىل غزة، وتجىل ذلك باملوقف السيايس الثابت ال��ي��م��ن ح��ك��وم��ة وش���ع���ب���اً ك���ان���ت م���ن أوائ������ل امل���ن���ددي���ن ب��االس��ت��ه��داف املوقف اليمني

األحرار يف فلسطني وكل البالد اإلسالمية.املحاصر واغتياله رجال الجهاد واملقاومة يجب أن يستنهض همم وامل���ح���اف���ظ���ات، م���ؤك���دة أن ال����ع����دوان ال��ص��ه��ي��وين ع���ىل غ����زة وش��ع��ب��ه��ا واالح��������������زاب ال���س���ي���اس���ي���ة وامل����ك����ت����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف ال����ع����اص����م����ة ص���ن���ع���اء قطاع غزة من كل الهيئات التشريعية مجلس النواب والشورى، إىل ذلك توالت املواقف والبيانات املنددة بالعدوان الصهيوين عىل اإلسالمي. ول����ك����اف����ة امل����ج����اه����دي����ن واألح��������������رار ف����ي����ه وع�������ىل رأس������ه������م ح�����رك�����ة ال���ج���ه���اد وعر علماء اليمن عن عزائهم ومواساتهم للشعب الفلسطيني الجبانسعيدا بعد جهاد مشرف ومواجهة بطولية مع الكيان الصهيوين واض�����اف ع��ل��م��اء ال��ي��م��ن ..ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ت��ي��س��ري ال��ج��ع��ري ارت��ق��ى الوحشية بحق الشعب الفلسطينيال��ج��دي��د ع���ىل غ���زة يف وح��ش��ي��ة ج���دي���دة ت��ض��اف إىل س��ل��س��ل��ة ج��رائ��م��ه وقالت الرابطة يف بيان لها : تابعنا بألم شديد العدوان الصهيوين عىل قطاع غزة كما دانت بشدة رابطة علماء اليمن العدوان الصهيوين الجبان الجعري وعدد من رفاقه جراء العدوان الصهيوين.لحركة الجهاد اإلسالمي والشعب الفلسطيني يف استشهاد القائد وع��ر ناطق الحكومة، عن تعازي الحكومة والشعب اليمني، العدوان وضرب عمق العدو.يف املنطقة.. داعيا حركات املقاومة إىل توحيد جهودها ملواجهة هذا انعكاسات خطرية عىل كيان العدو الصهيوين، واألمن واالستقرار كما أكد أن العدوان عىل غزة، لن يمر مرور الكرام وسيكون له الفلسطينيني.وع�����ن�����ج�����ه�����ي�����ة ال��������ع��������دو ال������ص������ه������ي������وين، وم�����������ا ي�����رت�����ك�����ب�����ه م��������ن ج��������رائ��������م ب���ح���ق ال�����ع�����ال�����م إىل م�����س�����ان�����دة ال����ش����ع����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي يف م�����واج�����ه�����ة ص��ل��ف ودع������ا ال����وزي����ر ال���ش���ام���ي، ال���ش���ع���وب ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة وأح������رار األرايض الفلسطينية.جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير كافة وجدد التأكيد عىل موقف اليمن الثابت واملبديئ يف الوقوف إىل تتنافى مع كل األعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.املتحدة عىل جرائم العدو الصهيوين بحق الشعب الفلسطيني التي 

الدفاع عن حقوقه بالحياة والحرية.وأك�������د امل����ص����در وق�������وف س����وري����ا ودع���م���ه���ا ل��ل��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف لكل قيم القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.ونساء وشيوخا يعكس بشكل سافر تواطؤ مع العدوان وتجاهل السورية إن عدم اهتمام املجتمع الدويل بدماء الفلسطينيني أطفاال وق���ال م��ص��در رس��م��ي م��س��ؤول يف وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ل��وك��ال��ة األن��ب��اء اإلنسانية.الصهيونيني، الذين اعتادوا ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد ال��ت��ص��ع��ي��د ال��خ��ط��ري يف ق���ط���اع غ�����زة، وط���ال���ب���ت ب��م��ح��اس��ب��ة امل��س��ؤول��ني ح��م��ل��ت وزارة ال���خ���ارج���ي���ة ال���س���وري���ة ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين م��س��ؤول��ي��ة املوقف السوري

ولفت إىل أن مسرية التطور عىل الساحة الفلسطينية وانحدار وخاصة محور املقاومة يمر بظروف خاصة".االسالمي يف فلسطني زياد النخالة، قوله: إن "العالم اإلسالمي س���الم���ي خ����الل اس��ت��ق��ب��ال��ه ال���س���ب���ت، ل���ألم���ني ال���ع���ام ل��ح��رك��ة ال��ج��ه��اد ون��ق��ل��ت وك���ال���ة ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس���الم���ي���ة ل���ألن���ب���اء )إرن�������ا( ع���ن ال���ل���واء جرائمه األخرية.وبالتايل فإن الكيان الصهيوين سيدفع مرة أخرى ثمنا باهظا جراء ت�����دل وب�����ال ش����ك ع����ىل أن امل����ق����اوم����ة ت��ع��ي��ش ف���ص���ال ج����دي����دا م����ن ال���ق���وة السريع للمقاومة االسالمية الفلسطينية عىل الجرائم الصهيونية أكد قائد الحرس الثوري اإليراين اللواء حسني سالمي، أن الرد املوقف االيراين

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

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

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

مخيم الفوار.الخليل، اعتقلت قوات العدو الصهيوين، أربعة مواطنني من ال��ش��م��ال��ي��ة أث���ن���اء ت����واج����ده ع��ن��د أح����د امل���واط���ن���ني يف امل���ن���ط���ق���ة.. وم��ن كما اعتقلت ق���وات ال��ع��دو ش��اب��ا م��ن خ��رب��ة الحديدية ب��األغ��وار عنزة.تبلغ من)22 عاما( من حي املراح، وأسريين محررين من بلدة ومن جنني، اعتقلت قوات العدو الصهويني طالبة جامعية منزليهما يف مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.ومن نابلس، اعتقلت قوات العدو شقيقني بعد أن داهمت داهمت منازلهم وفتشتها.اثنني منهم من مخيم طولكرم، وآخر من بلدة صيدا، بعد أن  ومن ط��ول��ك��رم، اع��ت��ق��ل��ت ق����وات ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين ث��الث��ة شبان بلدة بيت فجار.ح���اج���ز ال��ك��ون��ت��ي��ر ال���ع���س���ك���ري ش�����رق ب���ي���ت ل���ح���م، وج��م��ي��ع��ه��م م��ن اث���ن���ني م���ن م��ن��ط��ق��ة ه����ن����دازة، وث���الث���ة آخ����ري����ن، أث���ن���اء ع���ب���وره���م عىل اعتقلت قوات العدو ثالثة مواطنني من بلدة الخضر، ومواطنني ب��ع��د م��داه��م��ت��ه��ا ع���دة م��ن��اط��ق ب��ال��ض��ف��ة.. ف��ف��ي م��دي��ن��ة ب��ي��ت لحم، 

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

بأكثر  من 900  صاروخ  ..

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

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

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

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

  فصائل املقاومة: معنويات 
مقاتلينا في أفضل حاالتها ويد 

مجاهدينا ستظل العليا في امليدان
 أصبحت تل أبيب 

ومستوطنات العدو هدفًا 
مشروعًا لصواريخ املقاومة 

الفلسطينية

  العدو الصهيوني يعتقل 21 
فلسطينيًا من الضفة بينهم 

طالبة جامعية
 32 شهيدًا بينهم القائدان 

اجلعبري ومنصور  و 275 
جريحًا  حصيلة التصعيد 

الصهيوني على غزة
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21 سبتمرب 2014 
ثورة تتجدد

منذ إش��راق��ة فجرها األول ظلت ث��ورة ال21 من سبتمرب 2014م 
ثورة محتفظة بروح تجددها، ماضية بكل قوة وإصرار وعنفوان 
ع���ى درب ت��ح��ق��ي��ق ك���ام���ل أه���داف���ه���ا، ال���ت���ي ت��م��ث��ل أب���رزه���ا يف ال��رف��ض 
للوصاية الخارجية واملقاومة للطغيان والصمود يف وجه العدوان 
وال��ح��ص��ار اإلج��رام��ي ال��غ��اش��م.. وت��أيت ال��ذك��رى الثامنة لهذه الثورة 
العظيمة اليوم وروحها ال تزال مشرقة ومظاهر تجددها ال تزال 
ت���ت���ج���ى يف ك����ل ات����ج����اه وع������ى أك������ر م����ن ص���ع���ي���د س����ي����ايس واج���ت���م���اع���ي 

واقتصادي وعسكري. 
رغم مرور ثمانية أعوام عى لحظة والدتها، ال تزال ثورة ال 21 
من سبتمرب 2014 ثورة األحرار من أبناء شعب اليمن العظيم ثورة 
األبطال املخلصني املتمسكني بمبادئ وأهداف ثورتهم املباركة، ثورة 
الصامدين يف وجه تحالف العدوان السعودي األمرييك الصهيوين 
اإلم��������������ارايت، ث��������ورة ال�����ق�����ادري�����ن ع�����ى ك���س���ر وق����ه����ر ال������ع������دوان ب���اس���ت���م���رار 
صمودهم اليمني األس��ط��وري ال���ذي تحطمت ع��ى ص��خ��رة بأسه، 

كل مخططات ومؤامرات وحقد أنظمة العدوان وأدواته.
لقد عكست هذه الثورة املباركة ، إرادة يمنية ال تقهر واستطاعت 
ص������ن������ع ت���������ح���������والت ك�����������ربى يف م����������ف����������ردات امل������ش������ه������د ال�������س�������ي�������ايس ال����ي����م����ن����ي 

وانعكاساته عى املستوى املحيل واإلقليمي والدويل.
وه��ا ه��ي ال��ي��وم يف ذك��راه��ا الثامنة تثبت للعالم أج��م��ع أن��ه��ا ث��ورة 
التوجهات االسرتاتيجية لتطوير القدرات العسكرية اليمنية، وبناء 
الجيش القادر عى الدفاع عن سيادة واستقالل الوطن وحماية 
ث������روات ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، وصياغة تاريخ وم���رح���ل���ة ج����دي����دة، أب���رز 
عناوينها يمن قوي موحد ومزدهر، يمن متحرر من تبعات املايض 
ومن كل أشكال االرتهان والوصاية الخارجية.. ثورة االستمرار يف 
ت���ق���دي���م ال���ع���ط���اء ال�����ص�����ادق وب������ذل ال���ت���ض���ح���ي���ات ال��ج��س��ي��م��ة م����ن أج���ل 
ت��ح��ق��ي��ق أه���داف���ه���ا ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي ال ت���ن���ازل أو ت���راج���ع ع���ن تحقيقها 

مهما كانت التضحيات.
ثورة الكشف عن مخططات قوى االحتالل، وتسابقها للسيطرة 
عى مواقع النفط والغاز يف املحافظات الشرقية من بلدنا، وحجم 
النهب املنظم للنفط اليمني والذي يعد قرصنة وسرقة ونهبا ملوارد 

الشعب اليمني.
ثورة القيادة الحكيمة والشعب العظيم والجيش اليمني القادر 
ع����ى إدارة امل����واج����ه����ة، وح���س���م ك����ل امل����ع����ارك س�������واًء ال���ع���س���ك���ري���ة، أو 
األمنية، أو السياسية، أو االقتصادية، وإفشال  كافة املؤامرات 
واملخططات ذات البعد االسرتاتيجي والعسكري واالستخبارايت 

لدول العدوان. 
وحني ننظر بحيادية ومسؤولية علمية، إىل هذه الثورة اليمنية 
املباركة ، نجد أن روحها املستمدة من روح اإلرادة الحرة للقيادة 
امل����ب����ارك����ة ألح�����ف�����اد ال�����رس�����ول األع�����ظ�����م م���ح���م���د ص�����ى ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وع���ى 
آل���ه وس��ل��م ت��ت��ج��دد بشكل مستمر يف ال��ث��ب��ات وال��ص��م��ود والتمسك 
باملبادئ الرافضة للهيمنة األمريكية والوصاية السعودية، وللقمع 
ال���ف���ك���ري، وال��ت��ض��ل��ي��ل اإلع����الم����ي، وت��وس��ي��ع ف��ج��وة ال��ت��ب��اع��د امل��ذه��ب��ي 
والعقائدي واملناطقي والحزبي، ال��ذي يحاول جاهدا استخدامه 
ط���اغ���وت ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان، مل��ح��و ال���دول���ة ال��ي��م��ن��ي��ة، وج��ع��ل��ه��ا دول���ة 
ف��اش��ل��ة، ي��س��ه��ل ع��ل��ي��ه إخ��ض��اع��ه��ا وإض��اف��ت��ه��ا إىل خ���ارط���ة )إس��رائ��ي��ل 
ال���ع���ظ���م���ى( ال���ت���ي ي��ح��ل��م ب���ه���ا ال���ص���ه���اي���ن���ة، وي���س���ع���ون ل��ج��ع��ل��ه��ا واق���ع���اً 
وح��ق��ي��ق��ة، ب��ك��ل م���ا أوت�������وا، وم����ا أويت ح��ل��ف��اؤه��م م���ن ع��ل��م وإع�����الم، 

وتخطيط ومكر وتضليل، ومال وقوة.
وه����ن����ا ت����ج����در اإلش�����������ارة إىل ح����دي����ث ق�����ائ�����ُد ال������ث������ورة ال���س���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك 
ب����در ال���دي���ن ال���ح���ويث –ي��ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه- ع���ن ه����ذه ال����ث����ورة امل���ب���ارك���ة وع��ن 
أسبابها وأهدافها يف كثرٍي من خطاباته حيث قال أن أكرَب أهداف 
ثورة ال�21 من سبتمرب هو الحرية واالستقالل، وأّك�د أن قياَم هذه 
ال���ث���ورة ه���و امل��ح��ط��ة ال���ت���ي ان��ط��ل��ق م���ن خ��الل��ه��ا ال��ش��ع��ب ل��ل��خ��روج من 
امل������ايض امل���ظ���ل���م ول���ب���ن���اء امل��س��ت��ق��ب��ل ع����ى أََس��������اس امل����ب����ادئ وال���ق���ي���م ال��ت��ي 
ينتمي إليها هذا الشعُب، ولفت السيُد القائُد إىل أن األمريكيني 
وضعوا أنظاَرهم عى اليمن قبل ث��ورة 21 سبتمرب، بدافع عدايئ 
واستعماري وب��دواف��َع غ��ري مشروعة، أب��رزه��ا امل��وق��ع االسرتاتيجي 
ل���ه���ذا ال��ب��ل��د وال������روة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ف���ي���ه، وت���ط���رق ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د إىل أن 
األم���ري���ك���ي���ني أدرك��������وا أن ش��ع��ب��ن��ا إَذا ك�����ان يف وض���ع���ي���ٍة م���ت���ح���ّررة ف��ه��و 
يملك املؤهالت ألن يكون له دوٌر إيجابي وكبري عى مستوى واقع 
��ة، فعمدوا لزيادة تدخلهم يف اليمن بعد أحداث 11 سبتمرب؛  األَُمّ
ليدفعوا السلطة للدخول يف حرب أهلية الستهداف أحرار شعبنا، 
وأعقب السيُد القائُد أن ُك�َلّ أشكال التعامل مع العدّو اإلسرائييل 
��ة والتحاقاً بَرْكِب األعداء، وأن التطبيع  يعترب خروجاً من َصّف األَُمّ
م��ع ال��ع��دّو اإلس��رائ��ي��يل إخ���الٌل ب��األم��ن وزع��زع��ة لالستقرار يف البالد 

العربية واإلسالمية.
ويف هذا اإلطار، فقد استخدمت أمريكا اسرتاتيجيًة طويلَة املدى 
يف ت��دم��ري ال��س��الح اليمني وال��دف��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة م��ن خ���الل موافقة 
ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق وت��ح��ت إش���راف م��ن��ه، وج���اء ذل��ك م��ن خ��الل تدمري 
ص����واري����خ ال����دف����اع����ات ال���ج���وي���ة ال���ت���ي ك�����ان ي��م��ت��ل��ك��ه��ا ال���ج���ي���ش ال��ي��م��ن��ي 
وبإشراف وتنفيذ لجنة تضم خرباء من الجيش األمرييك وبمشاركة 
من قيادات عليا يف الجيش اليمني وهو ما كشفته وسائل اإلعالم 
بعد قيام ثورة ال�21 من سبتمرب املباركة، وكان هذا املسار يرتافق مع 
مسار التدمري وتجريد اليمن من السالح وتفكيك الجيش وفرض 
السيطرة العسكرية واألمنية، َحيُث كان انتشار الجنود األمريكيني 
يف مدينة عدَن بعد أسابيَع من حادثة املدّم�رة كول مؤشراً يكشف 
أن األمريكيني قّرروا احتالَل اليمن فعلياً، ولم يلجأوا إىل استخدام 
القوة لفرض سيطرتهم، فقد فرضوا وجودهم الكامل بواسطة 
ال����ن����ظ����ام ال���ي���م���ن���ي ن���ف���س���ه ال�������ذي ك������ان ل����ه ال����������دوُر امل����س����اع����د ع����ى ت��ج��ري��د 
ال��ج��ي��ش ال��ي��م��ن��ي م���ن ال���س���الح وت��ف��ك��ي��ك ال��ع��ق��ي��دة ال��ق��ت��ال��ي��ة وض���رب 
�����ة ال���وط���ن���ي���ة وت���غ���ي���ري ال���ث���ق���اف���ة وال����س����ل����وك م�����ن خ������الل اإلع������الم  ال�����ُه�����������ِوَيّ
والخطاب الديني وت��ح��ول النفوذ السيايس والحضور العسكري 
واألمني من شكل غري ظاهر إىل معلن وصريح وقد قامت أمريكا 
بتنفيذ عمليات وغارات كثرية وضربت بالبوارج عدة مدن يمنية.

وب����ال����ت����وازي ق���ام���ت أم���ري���ك���ا ب��ت��دم��ري ال����ق����وات ال��ب��ح��ري��ة وال���دف���اع���ات 
ال����ج����وي����ة وات������خ������ذت م�����ن م����ب����اين م����ؤّس����س����ات ال������دول������ة ُغ�����������َرَف ع��م��ل��ي��ات 
وم����������ق����������رات ل������ه������م إلدارة وت�����ن�����ف�����ي�����ذ ع�����م�����ل�����ي�����ات�����ه�����م وإك����������م����������ال ال�����س�����ي�����ط�����رة 
العسكرية، وهو ما اتضح الحقاً من قيامهم بإعادة هيكلة الجيش 
اليمني بتدمريه املمنهج وتسريح عدد كبري من قياداته وبموافقة 
من النظام السابق، َوأَْي�����ض��اً ك��ان لها دور كبري يف إدارة االغتياالت 
للسياسيني واملدنيني والتصفية لقيادات الجيش واألمن وإسقاط 
داً  الطائرات وتدمريها بذريعة خلل فني، َحيُث كان مشروعاً موحَّ
ضمن أجندة االستباحة األمريكية لليمن، وهذا ما تنبأ به السيد 
الشهيد ال��ق��ائ��د ح��س��ني ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث -رض����وان ال��ل��ه ع��ل��ي��ه- يف 
دروس��ه ومالزمه من خطر دخول أمريكا لليمن، وكذلك ما جاء 
يف خطابات السيد عبدامللك ب��در الدين الحويث –يحفظه الله- يف 
التحذير من خطر أمريكا عى الشعب اليمني ودخولها واحتاللها 
اليمن ون��ه��ب ث��روات��ه��ا وت��دم��ري اق��ت��ص��اده��ا ال��وط��ن��ي، ويف ف��رتة حكم 
الفاّر هادي فقد كان له الدور الكبري يف تقديم املزيد من التنازالت 
لالحتالل والسيطرة عى اليمن واقتصادها تمثلت يف شن العدوان 
األمرييك السعودّي اإلمارايت عى اليمن واحتالل أجزاء كبرية منه.

# نائب رئيس هيئة االسناد اللوجستي 

اللواء الركن /  عبدامللك الدرة * 

متفرقات

يف املٌناسبات العظيمة ويف ناحية األحداث دوماً يختار العلم 
أي ال����دروب يسلك ليصل إىل امل��وض��وع��ات امل��ه��م��ة وامل���ؤث���رة التي 
ي��ن��ب��غ��ي أن ُت��ل��م ب��ه��ا ال����ذاك����رة وُت��ب��ح��ر م��ن��ه��ا ال���ح���روف وال��ك��ل��م��ات.. 
ف��م��ا ب��ال��ك��م ون��ح��ن ن��ق��ف ع���ى ع��ت��ب��ات ت��اري��خ��ي��ة م���ن ت���اري���خ ال��ث��ورة 
اليمنية وعى تفاصيل أحداثها العظيمة املتدفقة يف الشرايني 
ويف القلوب ويف ال��وج��دان وم��ن األهمية بمكان أن نقف اليوم 
إجالاًل وتقديراً واعتزازاً أمام التدفق الزماين واملكاين واالحدايث 
لثورات الشعب اليمني املجيدة، ولذا فإن االحتفاء الذي يليق 
بمناسباتنا الوطنية وهو بمثابة اعرتاف مؤكد وُمستدام بكفاح 
األخ��ي��ار األب��ط��ال م��ن أب��ن��اء شعبنا وأب��ن��اء مؤسستنا الدفاعية، 
وه����و يف ذات ال���وق���ت ت��ع��زي��ز ل��ل��م��واق��ف ال��ت��اري��خ��ي��ة ل���ه���ذه ال���ث���ورة 
اليمنية امل��ت��ج��ددة 21 سبتمرب و 26 سبتمرب و 14 أك��ت��وب��ر، كما 
أن���ه اع���ت���زاز واح������رتام ل��ت��ض��ح��ي��ات ال��ش��ه��داء األب������رار ال���ذي���ن ص��اغ��وا 
بدمائهم الزكية الطاهرة تاريخ مراحل النضال والكفاح الساعي 

دوماً للوصول إىل مرتقيات عالية من العزة والكرامة..
ال���ي���وم وب��ع��د ث��م��اين س���ن���وات ُم��ف��ع��م��ة ب��ال��ت��ح��دي��ات وم��ش��ف��وع��ة 
ب����اآلم����ال واألع����م����ال واإلن����ج����از ويف ظ���ل ظ�����روف ش���دي���دة ال��ت��ع��ق��ي��د 
وعظيمة التحوالت تقف اليمن قيادًة وحكومًة وقوات ُمسلحة 
وش��ع��ب��اً ع��ى عتبات مرحلة ج��دي��دة، مرحلة اخ��رتن��اه��ا ع��ن ثقة 
وع�������ن إي�����م�����ان وع�������ن اس���ت���ق���الل���ي���ة وح������ددن������ا م���س���اف���ات���ه���ا وم�����س�����ارات 
تحركاتها االعتيادية واالستثنائية وكذا مساراتها اإلسرتاتيجية.

اليمن يف هذه املرحلة من التحديات جاء التحرك االقتصادي 
م���ن خ����الل إدارة م��ح��ك��م��ة وق������درة ع���ى إدارة امل��م��ك��ن وامل����ت����اح من 
املوارد والقدرات املتواضعة بحيث تجسدت الذات االقتصادية 
ال��خ��ط��رية ب��ال��رغ��م م��ن ال��ح��رب االق��ت��ص��ادي��ة ال��ش��ع��واء ال��ت��ي تشن 
عليها م��ن ع����دوان ك���وين مستحكم وم��ت��ح��ال��ف م��ع ق���وى دول��ي��ة 
ن���اف���ذة وم��س��ت��ع��ص��ي��ة، ورغ����م ذل���ك امل��ش��اه��د وامل��ع��اي��ش أن امل��س��ار 
االق�����ت�����ص�����ادي ي����س����ري ب�����ه�����دوء وث�����ق�����ة م�����ت�����ج�����اوزاً امل����ط����ب����ات ال���ع���دائ���ي���ة 
املصطنعة، ليكون النجاح امللموس شاهداً عى حكمة وقدرات 
ع���ال���ي���ة م�����ن اإلدارة االق����ت����ص����ادي����ة امل�����رن�����ة وال����ذك����ي����ة وال������وص������ول إىل 
الغايات املرسومة بتكاليف أقل من الخسائر ونسب مهمة من 
النجاحات ويكفي ما نراه من استقرار اقتصادي مهم نشهده 

ونعايشه.
يف حني يسري املسار األمني بنجاح ُمتميز فلقد أصبح االستقرار 
وال���ث���ب���ات األم����ن����ي ه����و ال���س���م���ة ال�����ب�����ارزة يف م���ن���ه���اج ع���م���ل امل��ؤس��س��ة 
األمنية وأجهزتها الفاعلة فلقد استعصت عى العدوان ومن 
ي��ق��ف خ��ل��ف��ه��م داع���م���اً وم��������ؤازراً وم���ش���ارك���اً يف إح�����داث أي اخ����رتاق 
أم��ن��ي.. وذه��ب��ت ره��ان��ات األع����داء وال��ت��م��وي��الت امل��ه��ول��ة واألم����وال 
القذرة التي دفعت ثمناً لذمم الرخاص من املندسني واملرىض 
وامل����رت����زق����ة ادراج ال�����ري�����اح، ب����ل أص���ب���ح���ت ه����ب����اًء م����ن����ث����ورا، ألن ك��ل 
خطوات املؤامرات وإجراءات االخرتاقات األمنية جوبهت بقوة 
وفاعلية وذكاء املؤسسة األمنية وقياداتها وأسقطت من أيدي 
األجهزة املخابراتية املعادية التي ابتلعت خيباتها املتتالية حتى 

وصلت إىل حد اليأس.
وم��م��ا ض��اع��ف م���ن ن��ج��اح��ات امل��ؤس��س��ة األم��ن��ي��ة ب��ك��ل أج��ه��زت��ه��ا 

أن ه���ذه امل��ؤس��س��ة حققت ق��ف��زات 
ن�����وع�����ي�����ة يف ال����ت����ص����ن����ي����ع ويف ت���ط���وي���ر 
امل����واج����ه����ة ال���س���ي���ربان���ي���ة ويف ت��ط��وي��ر 
أس����ال����ي����ب ع���م���ل م����واج����ه����ة ال���ج���رع���ة 
امل������ن������ت������ظ������م������ة وال���������ت���������ص���������دي ل���������إره���������اب 
واألع�����������م�����������ال اإلره����������اب����������ي����������ة، وي����ش����ه����د 
األع����������������������������داء ق��������ب��������ل األص����������������دق����������������اء ع����ى 
ن���ج���اح���ات امل���ؤس���س���ة األم���ن���ي���ة وه���ي 
ن������ج������اح������ات ت�������ن�������ال ت������ق������دي������ر ال������ق������ي������ادة 
السياسية وتنال تقدير الشعب، 
ف��������األم��������ن واالس��������ت��������ق��������رار وامل���������ق���������درات 
ال�����������ع�����������ال�����������ي�����������ة يف م�������������واج�������������ه�������������ة ك���������اف���������ة 
ال�����ت�����ح�����دي�����ات األم�����ن�����ي�����ة ه������ي م��ك��س��ب 
ع���ظ���ي���م ألن ك�����ل ال����ن����ج����اح����ات وك����ل 
األنشطة االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية ركيزتها األساسية األمن 

واالستقرار.
أم������ا ع�����ى ال���ص���ع���ي���د ال���ع���س���ك���ري، 
سواًء بشقيه العمليايت القتايل أو 
يف مساره التأهييل واإلعدادي فإن 

الحديث عنه واسع ومتشعب..
ول���������ي���������ك���������ن ال�����������ح�����������دي�����������ث ع��������������ن ذل���������ك 
ال��������ت��������ت��������وي��������ج ال�������ع�������ظ�������ي�������م ل������ف������ع������ال������ي������ات 
العروض العسكرية املهيبة والتي 
تّوجت بالعرض العسكري الذي 
ش�����ه�����دت�����ه ع�������������روس ال�����ب�����ح�����ر األح�����م�����ر 
ال�����������ح�����������دي�����������دة، ف������ل������ق������د ك���������������ان ع��������رض��������اً 
ع��س��ك��ري��اً ع����ايل ال��ت��ن��ظ��ي��م وال���دق���ة، 
أك�������ر  ي������ح������م������ل  األداء  وم�������ت�������ك�������ام�������ل 
م���ن رس���ال���ة وم����وق����ف، وأوىل ه��ذه 

الرسائل تتمثل يف:
• أن ال����ع����دوان ال��ط��اغ��ي ال��ب��اغ��ي 
ال�����ظ�����ال�����م ق������د ع����ج����ز ك������ل ال����ع����ج����ز يف 
أه��������م أه�������داف�������ه ال����ع����دائ����ي����ة أال وه����ي 
ال��ت��دم��ري املُ��ح��ك��م ل��ل��ق��وات املسلحة 
واحداث فراغ عسكري يف مختلف 

امل��س��ت��وي��ات، خ���اص���ًة وأن���ه���م اّدع������وا ب��أن��ه��م دّم������روا أك���ر م���ن 95% 
م��ن ال��ق��وة ال��ص��اروخ��ي��ة وم���ن ال��ق��وات امل��س��ل��ح��ة، ث��م م��ا ل��ب��ث��وا أن 
أف�����اق�����وا م����ن أح�������الم ي��ق��ظ��ت��ه��م ع����ى واق�������ع ك���ش���ف زي���ف���ه���م وف��ض��ح 
ادعاءاتهم،، وتبنّي للجميع أن القوات املسلحة اليمنية يف أعى 
مستوياتها استعداداً قتالياً وجاهزية قتالية وقدرات تأهيلية، 
وم��ن ب��اب ال��ذك��ر ليس إاّل ف��إن ع��دد ال����دورات العسكرية س��واًء 
التخصصية أو االعتيادية فإنها تصل إىل املئات، والعمل فيها 
جار عى قدم وساق وخطط التدريب والتأهيل لم تتوقف يوماً 

وإنما تمتاز باالستدامة وبالفاعلية..

يف ح���������������ني ن��������ش��������ط��������ت امل��������ن��������ظ��������وم��������ة 
التعليمية العسكرية من معاهد 
وك���ل���ي���ات وأك���ادي���م���ي���ة ع��س��ك��ري��ة يف 
مختلف امل���ج���االت، إذ ل��م تتوقف 
عجلة العمل والنشاط وإنما كل 
يشء سار ويسري وفقاً للخطوات 
والتدابري العسكرية وهنا مكمن 
التحدي الحقيقي، وتجسيد حي 
وف��اع��ل لشعار وم��ب��دأ "ي��د تحمي 

ويد تبني"..
يف امل����ق����اب����ل م�����ن ذل������ك ت���ص���اع���دت 
وت������رية ال���ع���م���ل واالن�����ج�����از يف ج��ان��ب 
ال���ت���ص���ن���ي���ع ال���ع���س���ك���ري ووص�������ل إىل 
مستويات ج���داً متقدمة – س��واًء 
يف ص����ن����اع����ة ال������س������الح ال����خ����ف����ي����ف أو 
يف ص����ن����اع����ة ال������ص������واري������خ ب���م���دي���ات���ه���ا 
امل������خ������ت������ل������ف������ة م����������ن امل�����������������دى ال����ت����ك����ت����ي����يك 
ال������ب������س������ي������ط ووص����������������������واًل إىل م�������دي�������ات 
ال�����������ب�����������ال�����������س�����������ت�����������ي�����������ات وف����������������������ق ت�������ق�������ن�������ي�������ات 
ح������دي������ث������ة ج�����ع�����ل�����ت ه�����������ذه ال����ص����ن����اع����ة 
أك����������ر ت���������دم���������رياً وأك�������������ر دق����������ة م��������ع م���ا 
ي�����������ت�����������واك�����������ب م��������������ن إع���������������������������داد م�����س�����ت�����م�����ر 
ل����ل����ك����ف����اءات ال���ع���س���ك���ري���ة ال���ق���ي���ادي���ة 
واالس����ت����ط����الع����ي����ة ال����ت����ي ت����ح����دد ب��ن��ك 
أهداف مهمه وجيواسرتاتيجية  يف 
ع��م��ق ع��واص��م ودول ال���ع���دوان،، 
وه�����ذا م���ا ج��ع��ل ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان 
وم�������ن ي�������ؤازره�������م ي����ص����ل����ون إىل ه����ذه 
ال��ح��ق��ي��ق��ة،، أي أن ال��ي��م��ن امتلك 
ع����������ن ك����������ف����������اءة وج����������������������دارة ق����������������ّوة ردع 
ص����������اروخ����������ي����������ة م�����������ؤث�����������رة إذ ل�����������م ت����ع����د 
دول ال��ع��دوان يتعاملون اعالمياً 
بأسلوب يتسم بالسخرية عندما 
ي��ط��ل��ق��ون ع����ى ص����واري����خ ت���ص���ل إىل 
أب�����ع�����د م�������دى م���س���م���ى "م����ق����ذوف����ات 
ح���وث���ي���ة"،، ووص����ل����وا إىل ي��ق��ني أن 
ال��ع��ال��م ي��س��خ��ر م��ن��ه��م ع��ن��دم��ا ي��ع��ل��م��ون أن ال��ب��ال��س��ت��ي��ات اليمنية 
وص��ل��ت إىل أرام���ك���وا ووص��ل��ت إىل ح��ق��ل ال��ش��ي��ب��ة، وم���ؤخ���راً ج��اء 
ذلك العرض العسكري املعنون "وعد اآلخرة" ليكشف ما تيسر 
من قدرات صاروخية رادعة سواًء صواريخ بالستية بعيدة املدى 
أو ص���واري���خ ب��ح��ري��ة ي��م��ك��ن اط��الق��ه��ا م���ن أي ن��ق��ط��ة أو م��ن��ط��ق��ة يف 
اليمن لتصل إىل األهداف البحرية بكل سهولة وبقّوة تدمريية 
كبرية،، وهي أعمق رسالة تقول للعدوان أن مرحلة البلطجة 
ال����ب����ح����ري����ة ق�����د أف�����ل�����ت وح���������ّل م���ح���ل���ه���ا م����رح����ل����ة امل����ع����ط����ي����ات ال��ي��م��ن��ي��ة 
وال����ح����س����اب����ات ال����ج����دي����دة وه�������ذا األم�������ر ي���ج���ب أن ت�����أخ�����ذه ع���واص���م 

العدوان ومؤازريهم يف االعتبار..
وه��ذه ال��ق��ّوة ال��رادع��ة الصاروخية البالستية والبحرية تقول 
لعواصم العدوان كفى عبثاً وعودوا إىل سالم حقيقي وُمشّرف 
ون������ّدي، ف��ل��م ت��ع��د ال��ي��م��ن ال��ح��دي��ق��ة ال��خ��ل��ف��ي��ة ألح����د، وآن ل���ذوي 
القرار من جرياننا أن ينسوا أساليب الهيمنة ويل العنق وفرض 
ال���وص���اي���ة ف��ل��ق��د ش���ب ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ع���ن ال���ط���وق واخ���ت���ار نهج 
االستقالل وآمن حتى النخاع بسيادته الوطنية ويف ذات املنحى 
الصناعي العسكري يأيت التطور املتسارع للطريان املسري الذي 
ي��ق��ف ال��ي��وم ب��ج��ه��وزي��ة ع��ال��ي��ة ول��دي��ه س��ع��ة االح�����رتاف العسكري 
ال����ف����ن����ي وال���ت���خ���ط���ي���ط���ي م������ا ي���ج���ع���ل���ه ي���ح���ظ���ى ب������ال������ري������ادة وال�����س�����ي�����ادة 
وم��ق��درت��ه تشهد ت��ط��ورات متسارعة عالية ق���ادرة ع��ى أن تضع 

النقاط عى حروف دول العدوان...
فهاّل استوعب الجريان وهاّل استعادت قيادة عواصم جريان 
ال�������ع�������داء امل���س���ت���ح���ك���م ب����ع����ض ت�����وازن�����ه�����ا ال����ن����ف����ي وك������ّف������ت ع����دوان����ه����ا 

ومؤامراتها عى اليمن وشعبه قبل فوات األوان!
يجب ع��ى تحالف دول ال��ع��دوان أن يفهموا بأنهم يرتكبون 
خطأً جسيماً بتفويتهم فرص قبول اليد املمدودة بالسالم من 
قبل القيادة الثورية والسياسية منذ بداية العدوان وذلك كونها 
هي ذات اليد العازمة عى انتزاع السالم انتزاعاً بل وسنفرضه 
فرضاً عليهم حتى ُيدركوا بأن اليمن باتت دولة مستقله كاملة 

السيادة الوطنية.. 
ولكم يثلج ال��ص��در م��ا شهدناه وم��ا عشناه م��ن تنامي وتطور 
ال��ص��ن��اع��ات ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، وت��ج��س��د يف أب��ه��ى ص���ورة وم��ن 
خالل نماذج مختارة يف عرض عسكري متكامل ومهيب.. كان 

موفقاً اسمه وُمسماه وتوقيته ومكانه "وعد اآلخرة"،
ومن عى شواطئ البحر األحمر وهو اي��ذان بانطالقة يمانية 
ايمانية متدفقة باملعنويات واإلنجازات وبالريادة والسيادة شاء 
م����ن ش�����اء وأب������ى م����ن أب�������ى.. ال���ي���م���ن اآلن ويف ه�����ذه االط����الل����ة ي��ؤك��د 
أن��ه ال��رق��م الصعب وم��ا ع��ى الجميع إال أن يتفهم ه��ذا املعطى 
الحيوي الجيواسرتاتيجي وال خيار أمام تحالف دول العدوان 
إال ال����رض����وخ ل����دع����وات ال����س����الم ب���وق���ف ال�����ع�����دوان ورف������ع ال��ح��ص��ار 

وخروج كافة أشكال االستعمار؛
أما من استعىص عن الفهم فهناك طرق وأساليب ووسائل 
ق�����ادرة ع���ى أن ت��وص��ل��ه��م إىل ه���ذا ال��ف��ه��م وه����ذا امل��ع��ن��ى.. ف��ُن��ب��ارك 
لقائد ال��ث��ورة السّيد العلم عبدامللك ب��در الدين الحويث حفظه 
الله، وإىل رئيس وأعضاء املجلس السيايس األعى، وإىل رئيس 
وأعضاء حكومة اإلنقاذ الوطني، وإىل الشعب اليمني الصامد 
بهذه املناسبة الغالية، سائلني من الله سبحانه وتعاىل الرحمة 
وال����خ����ل����ود ل���ل���ش���ه���داء، وال����ش����ف����اء ل���ل���ج���رح���ى، وال����ح����ري����ة ل���أس���رى 
وامل��ف��ق��ودي��ن، والنصر ل��رج��ال ال��رج��ال م��ن أب��ن��اء قواتنا املُسلحة 

واألمن واملُخلصني من عموم هذا الشعب العظيم.

# ُمساعد وزير الدفاع للموارد البشرية

اليمن ُمرصة على امتالك كامل السيادة الوطنية، وترفض الهيمنة والتبعية
أعياد ثورتنا اليمنية:21 سبتمرب، 26 سبتمرب، 14 أكتوبر

اللواء الُركن/ عيل محمد الكحالين*

ال����������ق����������وات امل����س����ل����ح����ة    
ال���ي���م���ن���ي���ة ال������ي������وم ح��ق��ق��ت 
ق���ف���زات ن��وع��ي��ة ف���ي ال��ب��ن��اء 

والتحديث والتطوير
  ق�������وة ال�����������ردع ال���ي���م���ن���ي���ة 
ال��ع��دوان  ب��اخ��ض��اع  كفيلة 

ونسف حساباته

ثورة 21 سبتمرب أعادت االعتبار ملرشوع النضال الوطين

يف ال����ب����داي����ة ت����ح����دث د.ع����ب����دال����وه����اب م���ح���م���د ال���ج���ن���ي���د ب���ال���ق���ول 
: اس����ت����ط����اع����ت ث���������ورة 21م���������ن س���ب���ت���م���رب رغ�������م امل��������ؤام��������رات ال����دول����ي����ة 
واالق����ل����ي����م����ي����ة وامل����ح����ل����ي����ة واع�����������الن ح�������رب ك����ون����ي����ة ض�����ده�����ا .اال ان���ه���ا 
ت��م��ك��ن��ت م����ن ان�����ت�����زاع اس���ت���ق���الل���ي���ة وح����ري����ة ال�����ق�����رار ال���س���ي���ايس ع��ى 
الصعيد الوطني , ومن مالمح ذلك تطوير الصناعات الدفاعية 
واألمنية وإعادة صياغة الشخصية اليمنية ودمجها يف قضايا 
محيطها وب��ع��ده��ا ال��ع��رب��ي واالس��الم��ي , وم��واك��ب��ة املستجدات 
العلمية يف مجال التفكري والتخطيط االسرتاتيجي يف إع��ادة 
بناء الدولة اليمنية الحديثة والذي تجسد يف اطالق مشروع 
الرؤية الوطنية ..وأصبحت هذه الرؤية  خارطة الطريق لكل 
أج����ه����زة ال�����دول�����ة  يف ات����ج����اه ب����ن����اء ال����ق����وة االس���رتات���ي���ج���ي���ة ال��ك��ام��ل��ة 
ل��ل��دول��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ..ك���م���ا اض��ط��ل��ع��ت ال���ث���ورة يف م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد 
وه������ي امل���ش���ك���ل���ة ال�����ك�����ربى ال����ت����ي اج���ه���ض���ت ال���ك���ث���ري م�����ن ط���م���وح���ات 
الشعب اليمني خالل اكر من خمسني  عاماً من عمر الثورة 
ال��ي��م��ن��ي��ة ..ل���ق���د اس��ت��ط��اع��ت ال����ث����ورة ك��ب��ح ال��ك��ث��ري م���ن م��م��ارس��ات 
الفساد والتخلص من أدواته.. ومن ذلك الفساد يف األجهزة 

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

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

وم�����ن ه�����ذا امل���ن���ط���ل���ق، ل����م ي����ح����دث أن ع����اش����ت ال���ي���م���ن، ش��م��اال 
وجنوبا تغيرياً كفل كل االستحقاقات الثورية للشعب كنتيجة 
منطقية للفعل الثوري،  وظلت اآلمال يف الحرية واالستقالل 
مؤجلة، إىل أن ج��اءت ث��ورة ال��ح��ادي والعشرين م��ن سبتمرب 
2014، م��ص��ح��ح��ة ك���ل األح������داث وال����ث����ورات امل��اض��ي��ة، وم��ع��ي��دة 
االعتبار لثوريت 26 سبتمرب و14 اكتوبر ، ومصححة مساراتها 

واستكمال تنفيذ أهدافها.
وج�����اءت ث����ورة ال������21 م���ن س��ب��ت��م��رب ام����ت����داداً مل���ح���اوالت ال��ش��ع��ب 
اليمني الخروج من تحت الوصاية الخارجية بكل أشكالها، 
التي ظلت جاثمة عى  اليمن لعقود طويلة، ووقفت حائلة 
دون التوجه الحقيقي نحو البناء والتنمية، وألنها حققت هذا 
الهدف الُحلم، ُشنت عى اليمن الحرب بواسطة السعودية 
واإلم��������������ارات، مل����ح����اول����ة إع����ادت����ه����ا إىل ب�����راث�����ن ال����ف����س����اد وال���ت���ب���ع���ي���ة، 
وه�����ذا م���ال���م ي��س��م��ح ب���ه ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي خ���اص���ة ب��ع��د أك����ر من 
تضحيات، ويف املقابل التنامي امللحوظ يف القدرات العسكرية 
بكل أشكالها، ما يثبت عمليا أنها ثورة يمنية خالصة تتمتع 
بكامل الحرية واالستقالل وماضية الستعادة كامل الرتاب 

اليمني.
االستقالل 

م���ن ج��ان��ب��ه ت���ح���دث ع��ب��دال��غ��ن��ي ال���ع���زي ب��ال��ق��ول : ب��ال��ت��أك��ي��د 
ان ث�����ورة ال����ح����ادي وال���ع���ش���ري���ن م���ن س��ب��ت��م��رب ل���ع���ام 2014 قد 
حملت عى عاتقها تصحيح االنحراف الذي اصاب اهداف 
ال��ث��ورت��ني االم وجعلت م��ن ذل��ك ه��دف��ا اسرتاتيجيا لها منذ 
بزوغ فجرها يف العام 2014 ومن اهم ذلك سعي قيادتها 
ايل تحقيق االستقاللية التامة يف القرار السيايس الذي كان 
مرتهناً خالل الفرتة التي تلت ثوريت سبتمرب واكتوبر االم ..

ح��ي��ث ك��ان��ت ال���ق���ي���ادات ال��ي��م��ن��ي��ة  امل��ت��ت��ال��ي��ة ت��ع��ي��ش التبعية 
ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ل��ق��وى ال���دول���ي���ة واالق��ل��ي��م��ي��ة ب��ش��ك��ل ي��ت��ن��اف��ى مع  
اه����داف ث���ورة ال��س��ادس وال��ع��ش��ري��ن م��ن سبتمرب ال��ت��ي ن��ادت 
بالحرية واالستقالل والتحرر كهدف مهم لها اال ان القوى 
ال���رج���ع���ي���ة ال���ع���رب���ي���ة م��م��ث��ل��ة ب���ال���ن���ظ���ام ال���س���ع���ودي اس��ت��ط��اع��ت 
ال���ق���ض���اء ع���ى ه����ذا ال���ه���دف ال���وط���ن���ي وج��ع��ل��ت��ه ش����ع����اراً اج���وف 
يخالفه الواقع املرتهن باإلغراءات املادية للنظام السعودي 
مما ادي اىل افراغ الثورة من جوهرها واصبحت جسداً بال 

روح وال هوية.
ول���ه���ذا ف��ق��د ك��ان��ت ث����ورة ال���ح���ادي وال��ع��ش��ري��ن م���ن سبتمرب 
ضرورة وطنية إلنقاذ الشعب اليمني وتحريره من الوصاية 
واالرت����ه����ان وه����ذا ه���و م���ا اث����ار ال��ن��ظ��ام ال���س���ع���ودي وم����ن خلفه 
ام��ري��ك��ا واس��رائ��ي��ل وس��ع��وا ج��اه��دي��ن  ل���وأد ال��ث��ورة يف مهدها 
وقتل روح االنعتاق الشعبي الثوري الوطني اال ان صالبة 
الثورة وحكمة قيادتها والتفاف جماهريها الوطنية افشل 
ك��ل تلك املخططات وب��ع��ر ك��ل االه����داف الخبيثة ال��ت��ي ظل 
النظام السعودي وع��م��الؤه بالداخل يرعونها ويحافظون 
ع��ل��ي��ه��ا اىل م����ا ق���ب���ل ان����ط����الق ث�������ورة ال�����ح�����ادي وال����ع����ش����رون م��ن 

سبتمرب املجيدة ..
وع����ى ت��ل��ك امل��ع��ط��ي��ات ف����ان ث�����ورة ال���ح���ادي وال��ع��ش��ري��ن من 
س���ب���ت���م���رب ك�����ان�����ت ام���������ت���������داداً ل������ل������ث������ورات االم س���ب���ت���م���رب واك����ت����وب����ر 
واستكماال ألهدافها الوطنية يف التحرر واالستقالل وبناء 
ج���ي���ش وط����ن����ي ق������وي ي���ح���م���ي ال����ب����الد وي�����داف�����ع ع����ن م��ص��ال��ح��ه��ا 

االسرتاتيجية الهامة .

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

القضاء عىل مراكز النفوذ 
احمد حسني السراجي أكد بالقول  :  ثورة ال� 21 من سبتمرب 
2014م أع����ادت اإلع��ت��ب��ار ل��ث��وريت 26س��ب��ت��ب��م��ر و14 اك��ت��وب��ر  وم��ن 
اهم ما جاءت به ثورة21 سبتمرب أنها قضت عى مراكز النفوذ 
وتمكنت م��ن اس��ت��ع��ادة ال��س��ي��ادة وال��ت��ح��رر م��ن رب��ق��ة العمالة , 
وإن رأى آخرون خالف ذلك فإنما هو نتاج للعدوان والحصار 
الذي نتعرض له منذ أكر من سبع سنوات لكننا صمدنا وثبتنا 
وصّنعنا وتحررنا وتطورنا عسكرياً وعند اإلنفراجة التي باتت 
قريبة بإذن الله سنحصد كامل الثمار ما دامت لنا قيادة ربانية 

حكيمة نعول عليها الكثري .
رفض الوصاية 

ف��ي��م��ا اش�����ار ط���ه ال���ش���ري���ف ب���ال���ق���ول :  ث�����ورة 21س��ب��ت��م��رب ج���اءت 
م��ك��م��ل��ة ل����ث����وريت 26س����ب����ت����م����ربو14اك����ت����وب����ر وم���ص���ح���ح���ة مل��س��اره��م��ا 
حيث خرجت من رحم معاناة الشعب اليمني التواق للحرية 
والكرامة واالستقالل ورفض الوصاية الخارجية  فقد أخرجت 
اليمن م��ن ال��وص��اي��ة اىل الحرية واالس��ت��ق��الل ورف���ض الوصاية 
حيث كانت قد وضعت امريكا يدها عى اليمن ولكن بربكات 
تلك الثورة تم قطع كل يد تمتد عى اليمن وما الحرب الظاملة 
والعدوان األمرييك اإلسرائييل عى وطننا العزيز اال للقضاء 
عى ثورة 21سبتمرب بعد أن فشلوا يف إيقاف تطلعات الشعب 
وال��س��ع��ي لنيل ك��ام��ل ح��ري��ت��ه واس��ت��ق��الل��ه وه��اه��م ف��ش��ل��وا أيضا 
عسكريا وانتصرت الثورة عسكريا أيضا عى العدوان الغاشم 
وق��دم��ت ن��ه��راً م��ن ال��دم��اء م��ن خ��رية وأح���رار وم��ج��اه��دي اليمن 
الحر الذي يأبى الظلم والذل والعبودية ولقد تم تمريغ أنوف 

آل سعود وال نهيان ومن ورائهم يف الوحل 

امتالك القرار الوطني 
أحمد املختفي قال :  ثورة الحادي والعشرين من سبتمرب 
اع�����������ادت ل������ث������وريت 26س����ب����ت����م����رب و14 اك�����ت�����وب�����ر  ال����ق����ه����م����ا وب���ري���ق���ه���م���ا 
واس��ت��ط��اع��ت ان تنتشلهما م���ن ف��س��اد االن��ظ��م��ة ال��س��اب��ق��ة ال��ت��ي 
ارت��ه��ن��ت ل��ل��خ��ارج وت��رك��ت ال��ي��م��ن لقمة س��ائ��غ��ة للفساد مقابل 
الحصول عى ثروات مشبوهة و بحمد الله اليوم وبفضل هذه 
الثورة املباركة خلع اليمن عن نفسه االرتهان للخارج  وانتهى 
مصطلح الحديقة الخلفية للسعودية  وأصبح  اليمن  يمتلك 
ق������راره ال���وط���ن���ي  وغ������داً يف امل��س��ت��ق��ب��ل ال��ق��ري��ب س��ي��ص��ن��ع ان��ت��ص��اره 

الكبري بعد دحر الغزاة من املناطق التي دنسوها يف بالدنا . 
انتهى عهد الوصاية 

ب����در ال���ك���م���ايل أك����د أن  ث�����ورة 21 م���ن س��ب��ت��م��رب ج������اءت  لتحقق 
الحرية الحقيقية واالستقالل االمثل وتحقق تطلعات وآمال 
الشعب يف تحرير ال��ق��رار ال��وط��ن��ي ال��س��ي��ادي ال���ذي ظ��ل مرتهنا 
لعقود من الزمن للنظام الرجعي  آلل سعود .. وقال : بعد 
قيام هذه الثورة املباركة سارع تحالف العدوان اىل شن حربه 
الظاملة عى بالدنا يف محاولة منهم اىل اع��ادة اليمن اىل عهد 
الوصاية واالرت��ه��ان لكن الصمود الشعبي واملالحم البطولية 
للجيش واللجان الشعبية افشلت مساعي االعداء والحقت 

بهم الخسائر الكبرية بفضل الله وعونه .

تصحيح املسار 
الشيخ عبداملنان السنبيل يخطئ مرًة ومرتني بل ومائة مرة 
من يعتقد أن ثورة 21 سبتمرب قد جاءت لتلغي ثوريت السادس 
والعشرين من سبتمرب والرابع عشر من أكتوبر أو تقلل من 
شأنهما أو تتعارض مع أهدافهما بأي حاٍل من األح��وال كما 
يحاول البعض اشاعته وترويجه ألنها يف حقيقتها ما جاءت 
إال لتكون امتداداً طبيعياً لهما كمساٍر تصحيحٍي ملا أصابهما 
م��ن اخ���ت���الالٍت وت���ج���اوزاٍت م��رتاك��م��ة حرفتهما ك��ث��رياً ع��ن امل��س��ار 

والطريق الصحيح .
ف���ه���ن���ي���ئ���اً ل��ش��ع��ب��ن��ا ال���ي���م���ن���ي ال���ع���ظ���ي���م اح���ت���ف���االت���ه ب���أع���ي���اد ث���ورت���ه 
امل���ب���ارك���ة س��ب��ت��م��رب األوىل وال���ث���ان���ي���ة وأك���ت���وب���ر ون���وف���م���رب وك����ل ع���اٍم 

وأنتم والوطن بألف ألف خرٍي وعافية.

:» مثقفون  لـ »

 استطاعت ثورة ال� 21 من سبتمرب الفتية أن تتجاوز أصعب املراحل التي تواجه العدوان الهمجي الغاشم عى مدى أكر 
من سبع سنوات ونيف وبفضل الله وبتالحم ابناء الشعب اليمني اىل جانب الجيش تحت القيادة الحكيمة ممثلة بقائد 

الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث تحقق لشبعنا وقواته املسلحة الكثري من االنجازات واالنتصارات عى تحالف املعتدين 
وتتواصل مسرية الكفاح والنضال حتى نيل الحرية واالستقالل يف القرار الوطني الذي ظل مرتهنا للخارج عقودا من الزمن , 

وبمناسبة العيد الثامن لثورة ال� 21 من سبتمرب .. اجرينا هذه اللقاءات مع عدد من املثقفني وخرجنا بالحصيلة التالية : 

أجرى اللقاءات / عفاف الشريف 
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تهاٍن



وأشـــــــــــار الـــــدكـــــتـــــور املـــــــهـــــــذري يف تــــصــــريــــح خــــــــاص لـــــ" 
26 ســــبــــتــــمــــر" إىل أن ثــــــــــورة الـــــــواحـــــــد والــــعــــشــــريــــن 
مـــن ســبــتــمــر املـــبـــاركـــة، وبـــقـــدر مـــا هـــي امـــتـــداد ملــســار 
النضال الوطني التحرري، وامتداد ألهداف ثوريت 
26 ســبــتــمــر و14 أكـــتـــوبـــر، فــقــد كــــان لــقــيــامــهــا يف 
العام 2014م الفضل يف حفظ ثورة الشباب التي 
سبقتها يف العام 2011م، وأنقذتها ممن حاول 
أن يخطفها ويحول مسارها.. مضيفاً: أن سفراء 
الــــــــدول الـــعـــشـــر – حـــيـــنـــهـــا< وعـــــى رأســــهــــم أمـــريـــكـــا، 
عملوا عى احتواء ثورة الشباب واختطافها لصالح 
عـــمـــائـــهـــم يف الــــــداخــــــل، وقــــــد نـــجـــحـــوا يف ذلــــــك مــن 
البداية ثم أوجدوا حالة من الفوىض واالضطراب 
األمــــــنــــــي والــــتــــســــلــــط الـــــســـــيـــــايس والـــــعـــــمـــــل عــــــى عــــزل 

القوى الحرة.

أجهضت املؤامرات
وقال نائب وزير التخطيط والتنمية: إن ثورة 21 
مــن سبتمر جـــاءت لتجهض كــل تــلــك املخططات 
واملــــســــاعــــي اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة الـــخـــبـــيـــثـــة، وتــعــيــد 
األمـــور إىل نصابها مــن خــال تصحح مسار الثورة 
الـــــــــــذي انــــــــحــــــــرف، فــــأســــقــــطــــت الــــــــثــــــــورة بــــالــــفــــعــــل كـــل 
املـــــــــؤامـــــــــرات واألدوات الـــــتـــــي كـــــــــادت أن تـــجـــهـــز عــى 
آمــــــال الـــشـــعـــب وتــطــلــعــاتــه لـــانـــعـــتـــاق مــــن الـــوصـــايـــة 
والتبعية، والتي بذل وقدم من أجلها التضحيات 

الكبرية.
وتطرق الدكتور املهذري إىل أن هذه الثورة أعادت 
األمــل يف تحقيق األهـــداف النبيلة لــثــورة السادس 
والعشرين من سبتمر، وهي األهــداف التي تنكر 

لها املتعاقبون عى السلطة من املرتبطني باللجنة 
الــســعــوديــة الــخــاصــة طــيــلــة الــعــقــود املـــاضـــيـــة.. كما 
أعــــــــــادت ثـــــــــورة الــــــــ 21مـــــــــن ســـبـــتـــمـــر روحـــــيـــــة الـــتـــحـــرر 
والــعــزة واإلبـــاء التي كــان يحملها األحـــرار الــثــوار يف 
ثورة الـ 14 من أكتوبر ضد االستعمار الريطاين، 
بل أن الثورة الفتية جــاءت لتجدد رفض الشعب 
اليمني ومقاومته لكل أشكال االستعمار الجديد.

عوامل نجاح
وبــــني الـــدكـــتـــور عـــبـــدالـــســـام املــــهــــذري أن مـــن أهــم 
عوامل نجاح ثورة الـ21 من سبتمر، أنها انطلقت 
من هوية وثقافة الشعب اإليمانية والقرآنية مع 
وجـــود الــقــيــادة الــرشــيــدة الحكيمة الــتــي تمثلت يف 
الـــســـيـــد الـــعـــلـــم/ عـــبـــد املــــلــــك بــــن بــــــدر الــــديــــن الـــحـــويث 
)يحفظه الله( الذي استطاع بكل حكمة وشجاعة 
أن يــــقــــود الـــــثـــــورة وتـــــجـــــاوز كـــــل املــــحــــن والــــعــــراقــــيــــل، 
وتحقيق النجاحات واالنــتــصــارات الكبرية عــر كل 
مــــراحــــل الــــثــــورة املــــتــــعــــددة.. مــــؤكــــداً أن هـــــذه الـــثـــورة 
املباركة ستظل ماضية ومستمرة لتحقق املزيد من 
أهدافها، فهي تحمل راية البناء واإلنتاج لتحقيق 

تطلعات الشعب وحفظ مكتسباته.

مخاطر وتحديات
وتـــــــحـــــــدث نــــــائــــــب وزيـــــــــــر الــــتــــخــــطــــيــــط والــــتــــنــــمــــيــــة عـــن 
الــــصــــعــــوبــــات واملـــــخـــــاطـــــر الــــتــــي واجـــــهـــــت الــــــثــــــورة مــنــذ 
انــطــاقــتــهــا األوىل، وكـــذلـــك الــتــحــديــات الــســيــاســيــة 
والـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة واألمــــــــــنــــــــــيــــــــــة واالقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة، الــــــتــــــي 
اســــتــــطــــاعــــت الـــــــثـــــــورة بـــــعـــــون الـــــلـــــه وحــــكــــمــــة الــــقــــيــــادة 

القرآنية أن تتجاوزها، وتحول بالتايل التهديدات 
إىل فـــــرص، رغــــم تــكــالــب وتـــحـــالـــف أئـــمـــة الــكــفــر من 
أمــريــكــا وإســرائــيــل وعــمــائــهــا مــن مــنــافــقــي األعــــراب 
وعـــى رأســهــم الــســعــوديــة واإلمــــــارات، لـــوأد الــثــورة 
والقضاء عليها من خال عدوانهم الغاشم الذي 
شــــــنــــــوه عـــــــى يـــــمـــــن اإليــــــــمــــــــان والـــــحـــــكـــــمـــــة بـــــعـــــد أشــــهــــر 
مـــن قـــيـــام الــــثــــورة يف 26 مـــــارس 2015م، ولــكــن 
رهــانــاتــهــم الــخــاســرة خــابــت وانـــدحـــرت بــفــضــل الله 
وصمود وتضحيات املجاهدين من أبطال الجيش 
واللجان الشعبية الذين تصدوا للعدوان وسطروا 
أروع املـــــــاحـــــــم الـــــبـــــطـــــولـــــيـــــة يف الـــــــــدفـــــــــاع عـــــــن األرض 

والعرض. 

العمل املؤسيس
وأضـــاف الــدكــتــور املــهــذري: هــا هــو شعبنا اليمني 
وبعد ثماين سنوات من العدوان والحصار، يمتلك 
قـــــــــــراره وســـــيـــــادتـــــه وحـــــريـــــتـــــه، ويــــحــــقــــق االنـــــتـــــصـــــارات 

والـــــــنـــــــجـــــــاحـــــــات يف مــــخــــتــــلــــف املـــــــــجـــــــــاالت الــــعــــســــكــــريــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــنــــمــــويــــة، لـــتـــتـــوازى 
مــــعــــركــــة الـــــتـــــحـــــرر مــــــع مــــعــــركــــة الــــــبــــــنــــــاء.. مـــــــؤكـــــــداً أن 
إصاح مؤسسات الدولة وتطوير العمل املؤسيس 
من خال الرؤية الوطنية والخطط املنبثقة منها، 
يـــــأيت عــــى رأس اهـــتـــمـــامـــات قــــائــــد الـــــثـــــورة والـــقـــيـــادة 
السياسية، وحكومة اإلنقاذ الوطني،  ملا لذلك من 
أهمية يف امتاك عوامل النهوض يف كل املجاالت.
وأختتم نائب وزير التخطيط والتنمية تصريحه 
بـــــــرفـــــــع الــــــتــــــهــــــاين لـــــلـــــقـــــيـــــادة الـــــــثـــــــوريـــــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، 
وللمرابطني من رجال الجيش واللجان الشعبية 
يف مختلف الجبهات، بمناسبة ذكرى ثورة الـ21 
مـــن ســبــتــمــر املـــجـــيـــدة، وقـــــرب حـــلـــول ذكـــــرى املــولــد 
النبوي الشريف عــى صاحبه وآلـــه أفــضــل الصاة 

وأتم التسليم.

 وأشـــــــار الــجــنــيــد يف تـــصـــريـــح لــــــ" 26 ســبــتــمــر" إىل 
أن السلطة الحاكمة قبل ثورة 21 سبتمر كانت 
تعمل لصالح اجــنــدات خــارجــيــة، فجعلت اليمن 
ساحة للمؤامرات والصراعات، وبالتايل تدهورت 
األوضــــاع االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة... 
مـــضـــيـــفـــاً: أن مــــا حـــصـــلـــت يف الــــعــــام 2011م كـــان 
نــــتــــاجــــاً لـــتـــلـــك االخــــــتــــــاالت واالشــــكــــالــــيــــات الــــتــــي كـــان 
يــعــاين منها الــيــمــن، حــتــى وصـــل األمـــر إىل اخــتــاف 

واقتتال فرقاء السلطة فيما بينهم.

مشاركة واسعة
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن االهداف العظيمة 
الــتــي جـــاءت بها ثـــورة 21 سبتمر، منها الــخــروج 
مــــــــن الـــــــوصـــــــايـــــــة الــــــخــــــارجــــــيــــــة واالســــــــتــــــــقــــــــال بــــــالــــــقــــــرار 
السيايس، وبناء الواقع اليمني بناء حقيقياً يلبى 
طـــمـــوح وتـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــب الــيــمــنــي عــــى املــســتــوى 
الـــســـيـــايس واالقــــتــــصــــادي واالجـــتـــمـــاعـــي والــتــنــمــوي، 
أهـــــــــداف المــــســــت واقــــــــع ومـــعـــيـــشـــة شـــعـــبـــنـــا الــيــمــنــي 
الذي سارع بقواه ومكوناته السياسية واالجتماعية 
لالتحاق بركب الثورة واملشاركة فيها، األمر الذي 
كان عامًا مهماً النتصار الثورة وسقوط كل أقنعة 
العمالة وأيادي الفساد التي كانت تعبث برثوات 

البلد وتسخرها ملصالحها الشخصية.

اسرتاتيجية وطنية
وأكد الجنيد أن مشروع الرؤية الوطنية لبناء 
الدولة اليمنية الحديثة يعد من أهم إنجازات 
ثورة 21 سبتمر، بوصفها اسرتاتيجية وطنية 
شــمــلــت كــــل املــــجــــاالت عــــى املـــســـتـــوى الــســيــايس 
وعــــــــــى املــــــســــــتــــــوى االقــــــــتــــــــصــــــــادي واالجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
وعــــى مــســتــوى الـــخـــدمـــات بــشــكــل عــــــام.. مــبــيــنــاً 
أن الخطط املنبثقة عن الــرؤيــة الوطنية ركزت 
بشكل مباشر عى اإلصاح املؤسيس واملحافظة 
عى مؤسسات الدولة والنهوض بقدراتها، من 
خـــــال إصــــــاح الــــقــــوانــــني والــــلــــوائــــح والـــهـــيـــاكـــل، 
وأيضاً إصاح املوارد البشرية التي كانت مختلة 
تماما، وكذلك معالجة موضوع البنية املادية 
ملـــؤســـســـات الـــــدولـــــة وفــــقــــاً لـــإمـــكـــانـــات املـــتـــاحـــة، 
وأتـــــــمـــــــتـــــــة األعــــــــــمــــــــــال لـــــتـــــحـــــســـــني ورفــــــــــــــع مــــســــتــــوى 
األداء عــى كــل املــســتــويــات، وتــحــســني وتطوير 
الـــــخـــــدمـــــات الـــــتـــــي تــــقــــدمــــهــــا مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة 

لــــلــــمــــواطــــنــــني يف الــــــجــــــوانــــــب الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـــصـــحـــيـــة 
وخــدمــات االتــصــال والــطــرق والنظافة وغــريهــا من 

الجوانب الخدمية.

تكامل وتنسيق
وقــال نائب رئيس الـــوزراء:" الرؤية الوطنية هي 
االسرتاتيجية التي عالجت مشكلة التشتت يف أداء 
مــؤســســات الـــدولـــة، وعــالــجــت الــتــكــامــل الـــذي كــان 
مـــفـــقـــوداَ بــــني كــــل الـــقـــطـــاعـــات، كـــمـــا عــــــززت الـــرؤيـــة 
الـــوطـــنـــيـــة حــــالــــة الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق بــــني مــخــتــلــف 
الجهات الحكومية، بحيث تستطيع كل الجهات 
من خــال خطط الــرؤيــة الوطنية تحقيق أهدافها 
املؤسسية وتحقيق أهـــداف البلد االسرتاتيجية يف 

نفس الوقت". 
وأضــاف: نحن اليوم أمام تحديات تتطلب رؤية 
اســرتاتــيــجــيــة وتتطلب الــتــحــول مــن الــعــشــوائــيــة إىل 
الــتــخــطــيــط والـــتـــنـــظـــيـــم، وإىل الـــتـــوجـــيـــه واملــتــابــعــة 
والـــتـــقـــيـــيـــم، واالســـــتـــــفـــــادة مـــــن كـــــل مـــــا لـــديـــنـــا مــن 
إمــــكــــانــــيــــات ســـــــــواًء مـــــن املـــــوقـــــع الــــجــــغــــرايف لــلــيــمــن 
أو مــمــا تــمــتــلــكــه مـــن مــقــومــات تــمــكــنــنــا مـــن بــلــدنــا 

بالشكل املطلوب. 
 مرحلة جيدة

وتـــحـــدث االســـتـــاذ مــحــمــود الــجــنــيــد بـــأن الــرؤيــة 
الوطنية الــتــي تحركت تحت شــعــار " يــد تحمي 
ويــــد تـــبـــنـــي"، قــطــعــت بــفــضــل الـــلـــه تـــعـــاىل ودعـــم 
الـــــقـــــيـــــادة الـــــثـــــوريـــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، وبـــــجـــــهـــــود كــل 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة مـــرحـــلـــة جــــيــــدة وفـــــقـــــاً ملـــــا هــو 
متاح من اإلمكانات.. وقال: " يف املرحلة القادمة 
لــــديــــنــــا اســــرتاتــــيــــجــــيــــات قـــطـــاعـــيـــة واســــرتاتــــيــــجــــيــــات 
مــؤســســيــة، وســــوف نــعــالــج مــا يــمــكــن معالجته 
بشكل مخطط وموجه ومنظم بحيث نكون عند 
مستوى املسؤولية التي تقع عى عاتقنا، وايضا 
تكون مؤسسات الدولة عند مستوى تطلعات 

الشعب اليمني.

مشاريع نوعية وداعمة
ونــــــوه نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء بـــالـــدعـــم الـــكـــبـــري الــــذي 
توليه القيادة الثورية والسياسية لتنفيذ الخطط 
املنبثقة عن الرؤية الوطنية، ومتابعتها املستمرة 
ملسار الرؤية وعملية بناء مؤسسات الدولة، األمر 
الذي يعطي كل الجهات واملؤسسات دافعاً قوياً 
نحو تحقيق املــزيــد مــن مــؤشــرات االنــجــاز وتحقيق 

مستهدفات الرؤية الوطنية.
واشار الجنيد إىل أن خطة الدولة لعام 1444هــ 
هــــــي خــــطــــة مـــنـــبـــثـــقـــة مــــــن الــــخــــطــــة املــــرحــــلــــيــــة الـــثـــانـــيـــة 
1443هـــــــــــــــــــــ1447هـــــــــــــــــــــ، تـــــضـــــمـــــنـــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
املشاريع االسرتاتيجية والهامة يف كافة القطاعات 
واملــجــاالت عــى املستوى املــركــزي واملــحــي، منها ما 
يتعلق باملشاريع النوعية والتخصصية لكل وزارة 
ولـــــكـــــل مـــــجـــــال مــــــن املـــــــجـــــــاالت الــــقــــطــــاعــــيــــة، وكــــذلــــك 
املــــــشــــــاريــــــع الــــــداعــــــمــــــة املــــتــــعــــلــــقــــة بـــــالـــــبـــــنـــــاء الـــتـــنـــظـــيـــمـــي 
واإلصــــــــــــــــــــاح املـــــــــؤســـــــــيس والـــــــــتـــــــــي مـــــــــن شــــــأنــــــهــــــا تــــعــــزيــــز 
قـــــــــــــــــدرات مـــــــؤســـــــســـــــات الــــــــــدولــــــــــة لــــتــــتــــمــــكــــن مـــــــــن أداء 
مهامها  املساهمة يف تحقيق املستهدفات الوطنية 

والتنموية االقتصادية واالجتماعية.
وأوضــــــــــــــــــح أن  شــــــحــــــة االمـــــــــكـــــــــانـــــــــات الــــــنــــــاتــــــجــــــة عـــن 
اســـتـــمـــرار الـــــعـــــدوان والــــحــــصــــار  الـــكـــثـــري، أثـــــر بــشــكــل 
كبري يف إيجاد التمويات الازمة لتنفيذ مشاريع 
الخطة، لذا سيتم تنفيذ ما يمكن تنفيذه بحسب 
توافر التمويات ووفقاً لإمكانات املوجودة، إىل 
جــــانــــب الـــســـعـــي لـــلـــدفـــع بـــالـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص لــتــنــفــيــذ 
مجموعة من املشاريع االستثمارية خصوصاً التي 
تــــصــــب يف تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة املــــســــتــــدامــــة، والـــبـــحـــث 
كذلك مع املجلس األعــى للشؤون اإلنسانية عن 
كيفية الحصول عى بعض التمويات للمشاريع 

التنموية.

ط�����ي�����ل�����ة ال������ع������ق������ود امل������اض������ي������ة ت���ن���ك���ر 
امل�����ت�����ع�����اق�����ب�����ون ع�����ل�����ى ال�����س�����ل�����ط�����ة م���ن 
امل����رت����ب����ط����ن ب���ال���ل���ج���ن���ة ال���س���ع���ودي���ة 

اخلاصة ألهداف ثورة 26 سبتمبر
 أعادت ثورة ال� 21من سبتمبر روحية 
ال����ت����ح����رر وال�����ع�����زة واإلب����������اء ال����ت����ي ك���ان 

يحملها أحرار ثورة ال� 14 أكتوبر
 جنحت الثورة ألنها انطلقت من هوية 
والقرآنية  اإلمي��ان��ي��ة  الشعب  وثقافة 

ووجود القيادة الرشيدة احلكيمة

نائب وزير التخطيط والتنمية الدكتور عبدالسالم املهذري ل�"                                                     ":

عن ُقرب08
إعداد وإشراف: عبدالحميد الحجازي 

الدكتور/
 شاكر عيل الشايف

يف 21 ســـبـــتـــمـــر مــــــن الــــــعــــــام 2014م وقــــــــف الـــيـــمـــن 
عــــى أبـــــــواب مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة عـــنـــوانـــهـــا الــــعــــزة والـــحـــريـــة 
واالســــتــــقــــال، عـــهـــد مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً ملــــا كـــــان ســـــائـــــداَ مــن 
التبعية والتدخل اإلقليمي والدويل يف الشأن اليمني، 
والــذي وصل إىل درجــة إدارة اليمن عر سفراء أمريكا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا والــــســــعــــوديــــة وغـــــريهـــــم مـــــن ســـــفـــــراء الـــــــدول 

العشر.
وهــــــــــــذا مــــــــا يــــــؤكــــــد أن مــــــجــــــيء ثــــــــــــورة 21 مــــــــن ســـبـــتـــمـــر 
املــــــجــــــيــــــدة، لـــــــم يـــــكـــــن تـــــــرفـــــــاً بـــــــل ضـــــــــــــرورة مــــلــــحــــة فـــرضـــتـــهـــا 
مـــعـــطـــيـــات االمــــتــــهــــان والــــخــــنــــوع، والـــــظـــــروف الــســيــاســيــة 
واالقتصادية، وحاالت الفوىض األمنية وزيادة النشاط 
اإلرهــابــي بعمليات إرهابية مــروعــة، وهــي الحالة التي 
أرادت الـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة إدخـــــال الــيــمــن فيها 
ليتسنى لتلك القوى االستمرار يف نهب ثروات اليمن، 
وتـــمـــريـــر مــــشــــروع تــقــســيــم الـــيـــمـــن إىل اقــــالــــيــــم، وبـــالـــتـــايل 
أضعاف اي دور لليمن يف املحيط اإلقليمي، واضعافه 
عسكرياً واقتصادياً، ليصبح تابعاَ أليفاَ ومنفذاً مطيعاً 

لتوجيهات املشروع الصهيوامرييك.
ويف ظــــل تـــلـــك املــــتــــغــــريات كـــــان املـــــشـــــروع الـــــقـــــرآين الــــذي 
أطــلــقــه الشهيد الــقــائــد حــســني بـــدر الــديــن الــحــويث، هو 
املخلص بما يحمله من مبادئ وموجهات تنشد العزة 
لـــلـــيـــمـــن ولـــــــأمـــــــة، وتــــــوجــــــب عــــــى كــــــل األحـــــــــــــرار الــــتــــصــــدي 
ملـــــشـــــاريـــــع الــــتــــفــــرقــــة واإلضــــــــعــــــــاف الــــــــــذي ال يـــــخـــــدم ســــوى 
األعـــــــــــداء، وألن هــــــذا الــــتــــحــــرك نــــابــــع مـــــن أصـــــالـــــة شــعــبــنــا 
اليمني وإرثــه الديني وهويته اإليمانية الصادقة، فقد 
رأيــنــا ذلـــك االلــتــفــاف الــشــعــبــي والــرســمــي يف ثــــورة الــــ21 
مـن سبتمبـر حول قيادة الثورة الحكيمة ممثلة بالسيد 
عبدامللك بن بدر الدين الحويث، الذي نجح يف إدارة كل 
مراحل الثورة، وكذلك ما بعد انتصار الثورة، من خال 
دعــوة كل األطـــراف واملكونات السياسية للمشاركة يف 
بناء اليمن والتوقيع عى اتفاق السلم والشراكة، الذي 
ضمن املشاركة الواسعة لكل اليمنيني يف إدارة الدولة 
والــتــصــدي ملــشــاريــع الــتــجــزئــة والــتــقــســيــم، وتــفــعــيــل دور 
األجــهــزة األمنية والقضائية وكــل املــؤســســات الخدمية 

والتنموية.
ولــــكــــن الــــقــــوى اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة الــــتــــي تـــحـــدثـــنـــا عــن 
تــدخــاتــهــا املـــبـــاشـــرة يف الـــشـــأن الــيــمــنــي، والـــتـــي اعـــتـــادت 
جـــعـــل الـــيـــمـــن تــــابــــعــــاً لـــهـــا أو كـــمـــا قـــــالـــــوا عـــنـــه :" حــديــقــة 
خلفية"، أدركـــت أن اليمن بعد ثـــورة 21 سبتمر لم 
يعد قابًا بالوصاية والتبعية، فجمعوا أمرهم بتحالف 
عدايئ خبيث نتج عنه العدوان عى اليمن يف 26 مارس 
2015م، ظناً منهم انهم قادرون عى إعادة اليمن إىل 
ما كانت عليه قبل الثورة، واستخدموا يف عدوانهم كل 
األسلحة املتطورة واملحظور استخدامها، واستهدفوا 
كـــل يشء، اإلنــــســــان، املــــقــــدرات االقـــتـــصـــاديـــة، األمـــاكـــن 
الـــــخـــــدمـــــيـــــة، املــــــــــــــزارع واألســــــــــــــــواق والـــــــطـــــــرقـــــــات، املــــــــــدارس 
واملستشفيات.. كل ذلك االستهداف والوحشية قابلها 
شــعــبــنــا بـــاملـــزيـــد مـــن الـــصـــمـــود والـــثـــبـــات وااللـــتـــفـــاف حــول 
الـــقـــيـــادة الـــثـــوريـــة والــســيــاســيــة، ودعـــــم الــجــبــهــات بــاملــال 

والرجال.
وها نحن يف العام الثامن من الصمود اليماين، أكرث 
قــــــوة وإرادة لـــلـــمـــي يف تـــحـــقـــيـــق كــــامــــل أهـــــــــداف الــــثــــورة 
املــــجــــيــــدة، وامـــــتـــــاك كـــــل مــــقــــومــــات الــــنــــهــــوض والــتــنــمــيــة 
يف مــخــتــلــف املـــجـــاالت الـــزراعـــيـــة والــعــلــمــيــة والــصــنــاعــيــة، 
لـــلـــوصـــول بــالــيــمــن إىل املـــكـــانـــة واملــــســــتــــوى الــــــذي يــضــاهــي 

الدول الكرى املتقدمة.

 نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية األستاذ محمود اجلنيد ل�"                                                     ":

ثورة الـ21 سبتمبر املجيدة عنوان العزة واالستقالل 
وبناء الدولة اليمنية القوية

 الثورة أسقطت كل املؤامرات .. وهي  مستمرة لتحقق كامل أهدافها

مثلت ثورة ال�21 سبتمبر املجيدة ضرورة حتمية إلنقاذ شعبنا اليمني من تداعيات االوضاع السياسية واالقتصادية واالمنية
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21 سبتمبر..  
العزة 

واالستقالل

أكد االستاذ محمود عبدالقادر الجنيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس 
املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية، أن ثورة الـ21 سبتمر املجيدة تعد مكسباً عظيماً 

لشعبنا اليمني، وعنواناً للعزة واالستقال وبناء الدولة اليمنية القوية..  وقال: إن 
قيام ثورة 21 من سبتمر مثل ضرورة حتمية إلنقاذ شعبنا اليمني من تداعيات االوضاع 

السياسية واالقتصادية واالمنية التي كانت قد وصلت اليها الباد، وكذلك للخروج 
باليمن من حالة التبعية واالرتهان يف القرار السيايس والسيادي الذي اوصلته اليه القوى 

السياسية الحاكمة عى مدى عقود من الزمن.

 عززت الرؤية الوطنية حالة التعاون 
وال���ت���ن���س���ي���ق ب�����ن م���خ���ت���ل���ف اجل����ه����ات 
احلكومية وعاجلت مشكلة التشتت 

وعدم التكامل بن القطاعات

 ق��ط��ع��ن��ا م���رح���ل���ة ج����ي����دة ف����ي ت��ن��ف��ي��ذ 
ال��رؤي��ة ولدينا في املرحلة القادمة 

استراتيجيات قطاعية ومؤسسية
 ت����ض����م����ن����ت خ������ط������ة ال���������دول���������ة ل����ع����ام 
1444ه������������ م���ج���م���وع���ة م����ن امل���ش���اري���ع 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وال���ه���ام���ة ف���ي ك��اف��ة 
القطاعات واملجاالت على املستوى 

املركزي واحمللي

 ال���س���ل���ط���ة احل����اك����م����ة ق���ب���ل ث��������ورة 21 
سبتمبر كانت تعمل لصالح اجندات 
خ������ارج������ي������ة ج����ع����ل����ت ال�����ي�����م�����ن س����اح����ة 

للمؤامرات والصراعات
 املشاركة الواسعة في الثورة كانت 
ع��ام��اًل مهمًا النتصارها وس��ق��وط كل 

أقنعة العمالة وأيادي الفساد
 م��ن أه���م إجن����ازات ث���ورة 21 سبتمبر 
امل��ج��ي��دة م���ش���روع ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة 

لبناء الدولة اليمنية احلديثة

إسماعيل  ابراهيم  املحطوري

ثــــــــورة 21 ســـبـــتـــمـــر املــــجــــيــــدة هـــــي الــــــثــــــورة الــــتــــي أعــــــادت 
االعــــــــتــــــــبــــــــار لـــــلـــــشـــــعـــــب الـــــيـــــمـــــنـــــي وصـــــــــوبـــــــــت مـــــــــســـــــــار  الـــــــقـــــــرار 
الـــســـيـــايس، وانـــتـــصـــرت لــكــل الــتــضــحــيــات الـــتـــي بـــذلـــت يف 
سبيل الــحــريــة والــســيــادة واالســتــقــال، والــتــخــلــص من 
الوصاية والتبعية لقوى االستكبار، كما أنها أسقطت 
املــشــاريــع االســتــعــمــاريــة وجــســدت مــعــاين وقــيــم الحرية 
والـــكـــرامـــة والـــعـــزة لــشــعــبــنــا، والـــتـــوجـــه الـــجـــاد نــحــو بــنــاء 

الدولة اليمنية الحديثة.
كما إن خطابات قائد الثورة وما تضمنته من موجهات 
لبناء الوطن وتحقيق االكتفاء الذايت، وما تشهده تلك 
املوجهات من تفاعل عى املستوى الرسمي والشعبي، 
لـــخـــري دلــــيــــل عــــى أهـــمـــيـــة الـــــثـــــورة الــــتــــي جـــــــاءت كــــضــــرورة 
لتحقيق تطلعات الشعب اليمني يف تحقيق النهضة 
الــشــامــلــة يف مــخــتــلــف املــــجــــاالت، وتـــعـــزيـــز دعـــائـــم األمـــن 

واالستقرار.
لقد استطاعت ثورة 21 سبتمر تجاوز وإفشال كل 
املخططات الرامية إىل النيل من اليمن وأمنه وسيادته 
واستقاله، ومناهضة قوى االرتزاق، وإبطال الوصاية 

اإلقليمية والدولية، والكيد السيايس.
وواضح للجميع أن ما تعرض له الشعب اليمني من 
عدوان وحصار منذ ما يقارب ثماين سنوات، ما هو إال 
نتاج ثــورة 21 سبتمر التي حــررت اليمن مــن التبعية 

للخارج.
ومـــــا يــحــقــقــه أبــــطــــال الـــجـــيـــش والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة مــن 
انتصارات يف مختلف الجبهات، والصمود األسطوري 
لــــلــــشــــعــــب الـــــيـــــمـــــنـــــي، لـــــخـــــري دلــــــيــــــل بــــــــــأن شـــــعـــــب اإليــــــمــــــان 
والحكمة شعب عظيم ال يقبل الخنوع والظلم، فشق 
طريقه بثورته املباركة وكله إيمان وثقة بحتمية النصر 

املبني الذي وعده الله لعباده املؤمنني.

ثورة أعادت 
االعتبار 
للشعب 
اليمني

أكد نائب وزير التخطيط والتنمية الدكتور عبدالسام املهذري أن ثورة 21 سبتمر 
املجيدة ثورة عظيمة بعظمة شعبنا اليمن، وأنها كانت وما تزال صمام أمان ملا سبقها 

من ثورات، وتصحيحاً ملسارتها وامتداداً لتلك األهداف العظيمة التي انطلقت تنشد 
العزة والحرية واالستقال، وبناء اإلنسان واملجتمع اليمني، وتحقيق متطلبات 

النهوض االقتصادي واالجتماعي والثقايف.
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تهاٍن
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تهنئة



   كونها عربت عن إرادة الشعب التحررية وانعتاق الوطن من مرارة الوصاية وخذالن الهيمنة 
وظلم املحتل األجنبي فكان لها املكانة العظيمة لدى أبناء اليمن وحظيت بالتفاف الجماهري لم تشهده 

املنطقة العربية يف ثوراتها التي أجهضها املحتل بشتى الوسائل والخطط االستعمارية وزرع أجندتها 
االحتاللية بواسطة عمالئها وأياديها الخائنة.. 

الـ21 من سبتمرب ثورة تحررية شعبية أغاظت دول الهيمنة واالستكبار العاملي أمريكا وإسرائيل ودول 
أوروبا ألنها جاءت خالصة تمثل إرادة اليمنيني ولم تدنسها أيادي الوصاية والتدخل الخارجي فقامت 

الدنيا ولم تقعد لدى الغرب والشرق كون اليمن أعلن بثورته املباركة الخالص من التبعية واالرتهان 
ملخططات قوى الظلم واالحتالل ولم تعد لهم بعد هذه الثورة أي يد تصول وتجول يف أرض االحرار..

ومع هذه اإلرادة الصلبة لقيادة الثورة ممثلة بالسيد املجاهد العلم عبدامللك بن بدرالدين الحويث- 
يحفظه الله- والثقة اإليمانية بالله ونصره املؤزر لعباده املخلصني الثابتني املجاهدين من شعب 

اإليمان والحكمة الذين أعلنوا موقفهم الثابت القوي خلف قيادتهم فتحققت االنتصارات تلو األخرى 
يف كافة الصعد فمن انتصار الثورة اىل انتصار املواجهة مع قوى العدوان والحصار واالحتالل..

وبذكرى الثورة التحررية السبتمربية الثامنة النتصارها كان لصحيفة "26سبتمرب" تواصالتها امليدانية 
مع قادة عسكريني وميدانيني وأمنيني نقلت من خاللها انطباعاتهم وأفراحهم بهذه املناسبة الوطنية 

الخالدة كانت البداية مع:
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<  العميد الركن صالح محمد معيوف- قائد محور صعدة 
قال:

<< الـــــــحـــــــادي والــــــعــــــشــــــرون مــــــن ســـبـــتـــمـــرب ثـــــــــورة الــــيــــمــــن الـــشـــعـــبـــيـــة 
الـــتـــحـــرريـــة انــطــلــقــت يف وجـــــه الـــطـــغـــاة واملـــســـتـــكـــربيـــن، وقـــضـــت عــى 
مـــشـــاريـــع اإلرهــــــــاب اإلجــــرامــــيــــة ورمــــــــوزه وكـــشـــفـــت ودكــــــت أوكــــارهــــم 
مــمــن كـــانـــوا يــعــيــثــون يف األرض الـــفـــســـاد يــهــلــكــون الـــحـــرث والــنــســل 
عن طريق نشر الفوىض واالغتياالت والعبوات الناسفة، وتفجري 
املساجد  وزعزعة األمن واالستقرار وإقالق السكينة العامة للوطن 
وأبناء الشعب اليمني وأصبحت الحالة االمنية قبل قيام الثورة 
مقلقًة والوطن يعيش حالة رعب، فالكل مستهدف والكارثة أن 
كثرياً من الرموز السياسية والقادة العسكريني واألمنيني الذين 
كـــانـــوا يــســيــطــرون عـــى الــــدولــــة آنــــــذاك هـــم مـــن يـــمـــولـــون ويــدعــمــون 
هــذه الجماعات اإلرهــابــيــة، فقد وصــل بها الحد إىل الهجوم عى 
املعسكرات واملنشآت الحكومية، وماحصل من هجوم عى وزارة 
الدفاع ومستشفى العريض سابقاً إال دليل عى رعايتهم لإلرهاب.
الــشــعــب الــيــمــنــي الـــيـــوم يــشــاهــد ويــتــابــع أيــــن يــتــواجــد اإلرهـــابـــيـــون 
وحــــالــــة الــــفــــوىض واالغــــتــــيــــاالت الـــتـــي تــشــهــدهــا املـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة 
الجنوبية املحتلة ماهي إال دليل واضح عن رعاة اإلرهاب الحقيقيني 
ومـــــن يـــمـــولـــه حـــيـــث بـــاتـــت تــنــتــشــر وبـــشـــكـــل عــلــنــي وبــــدعــــم ســـعـــودي 
وإمارايت والكثري من اإلرهابيني منخرطني تحت ما يسمى بالشرعية  
وهــذا هو الوجه الحقيقي للعدوان ومــن يــدور يف فلكه, فالنظام 
الــســعــودي هــو الــراعــي األكــــرب، واملــمــول األكـــرب لـــإلرهـــاب، والــداعــم 

الذي كان يقف ويدعم رموزه يف السابق ويف الوقت الالحق.
لــقــد قـــامـــت ثـــــورة 21ســبــتــمــرب لــتــصــويــب وتــصــحــيــح مـــســـار الـــثـــورة 
األم 26ســبــتــمــرب و14أكــتــوبــر والـــدخـــول يف حقبة زاخــــرة بالعطاء 
والرقي والتقدم ألبناء الشعب وهو األمر الذي أثار حفيظة اململكة 
وحــــشــــدت لـــــعـــــدوان غــــاشــــم هـــمـــجـــي لـــتـــدمـــري الـــيـــمـــن والــــقــــضــــاء عــى 
مشروعه التحرري االستقاليل, وها نحن اليوم نجدد عهدنا ووالءنا 
لقيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية بأننا ماضون نحو تحقيق 

ونصرة هذا املشروع اليمني الخالص مهما كانت التضحيات.
< العميد صالح الحاوري- قائد اللواء 203 مشاة قال:

<< لـــقـــد مــثــلــت ثــــــورة الــــــــ21 مــــن ســبــتــمــرب نــقــطــة انــــطــــالق تــمــســك 
بـــــهـــــا أحــــــــــــــرار الـــــيـــــمـــــن الــــــرافــــــضــــــني لـــــكـــــل أشـــــــكـــــــال الــــهــــيــــمــــنــــة والــــتــــســــلــــط 
والــــتــــدخــــل املــــبــــاشــــر يف حــــريــــة الـــشـــعـــب وقـــــــــــراره الــــســــيــــادي مـــــن قــبــل 
القوى االستعمارية الدولية أو عمالئها يف الداخل والخارج وكان 
الـــعـــدوان عـــى بـــالدنـــا بــمــثــابــة إزاحـــــة الــســتــار وكــشــف الــحــقــائــق الــتــي 
كانت غائبة عن البعض فمجرد معرفتهم بامتالك الشعب اليمني 
حريته واستقالل قراره السيادي وبقيادة وطنية ثورية وسياسية 
وعسكرية لــم ترتهن المـــالءات وشـــروط دول االستكبار ولــم تكن 
يــومــاً عميلة تنفذ أجــنــدات ومخططات خارجية ولــم تــرضــخ يوماً 
إلغراءات األموال واملكاسب حتى حاكت مؤامرة العدوان والغزو 
وجلب املرتزقة واملأجورين يف أصقاع األرض الحتالل اليمن والنيل 

من إرادة أبنائه الشرفاء األحرار.
لقد وقفت قيادة القوات املسلحة ومقاتلوها األشاوس مواقف 
مشرفة منذ انــطــالق شـــرارة ثـــورة 21سبتمرب الــتــحــرريــة يف الدعم 
واملــــســــانــــدة واملــــشــــاركــــة الـــفـــاعـــلـــة حـــتـــى انـــتـــصـــرت أهـــدافـــهـــا ومــبــادئــهــا 
وتحققت غاياتها ومنذ بدء العدوان السعودي اإلمارايت األيادي 
املنفذة ألجندات دول االستكبار العاملي أمريكا وإسرائيل عى بالدنا 
تقدم أبطال الجيش إىل الخطوط األمامية طوعاً وكمهام وطنية 
نــابــعــة مـــن إيــمــانــهــم الـــقـــوي بــأحــقــيــة تــأديــتــهــم لــواجــبــاتــهــم املــقــدســة 
امللقاة عــى عاتقهم وســطــروا أروع املــالحــم البطولية والتضحيات 
الجسيمة بأرواحهم وأنفسهم ودمائهم الغالية يف سبيل التصدي 
لــــلــــعــــدوان والـــــدفـــــاع عــــن األرض والـــــعـــــرض واإلنـــــســـــان الـــيـــمـــنـــي الــتــي 
ســفــكــت دمـــــــاؤه دون وجـــــه حـــــق، والزال األبــــطــــال يـــقـــدمـــون الــعــرب 
والـــدروس الدينية والوطنية يف ميادين الــنــزال وجبهات املواجهة 
لــكــســر كــربيــاء الـــغـــزاة وتــطــهــري األرض الــيــمــنــيــة إىل جــانــب أخــوانــهــم 
املجاهدين جنباً إىل جنب ويف خندق واحد تختلط دماؤهم الزكية 

الطاهرة وتتعانق أرواحهم يف سماء الوطن.
< العميد خالد حسني الهمداين- قائد ال��ل��واء الثاين مشاة 

بحري قال:
<< نحتفل اليوم بأفراح ومباهج الذكرى الثامنة النتصار إرادة 
الــيــمــنــيــني األحــــــــرار يف 21ســـبـــتـــمـــرب املـــجـــيـــدة والــــتــــي كـــــان لـــهـــا وجــهــهــا 
وضـــيـــاؤهـــا الـــحـــق ونـــورهـــا املـــشـــرق عـــى أبـــنـــاء الــيــمــن واتــجــهــت كــافــة 
فئات وشرائح املجتمع ومشاربه السياسية لتأييدها والوقوف اىل 
جــانــب ثــوارهــا وقــيــادتــهــا كونها حملت مشاعل الــحــريــة واالنــعــتــاق 
من الظلم والجور والهيمنة الخارجية والداخلية فكان لها وقعها 
وصداها عى مستوى العالم وأحست الدول املهيمنة وأذنابها بأن 
اليمنيني استنشقوا صعداء الحرية وانفردوا بقرارهم الذي كان 
قابعاً تحت هيمنتهم وتسلطهم وصار الشعب هو املعني بتدبري 
وتسيري أموره وشؤونه دون العودة اىل التبعية التي زرعتها أنظمة 
االستكبار واالستبداد العاملي، وبعيداً عن طاولة البيت األبيض وتل 
أبيب والــريــاض وأبــوظــبــي وهــو األمــر الــذي أزعــجــهــم، فــاعــدوا عدة 

الــحــرب والــعــدوان وحــشــدوا أسلحتهم بــراً وبــحــراً وجـــواً، وضخوا 
األمـــوال الهائلة ألخــذ شرعية دولــيــة يف قتل األبــريــاء مــن األطــفــال 
والنساء اليمنيني وأعانهم العمالء والخونة واملأجورون يف تدمري 
الوطن، وتشريد أبنائه ونهب خرياته أمام العالم الذي وقف عاجزاً 

وصامتاً ولم يحرك ساكناً.
فــال سبيل لليمنيني ســوى الــدفــاع عــن أنفسهم وأرضــهــم، وهو 
املـــــبـــــدأ الـــــــــذي حـــمـــلـــه أبـــــطـــــال الــــجــــيــــش والـــــلـــــجـــــان الـــشـــعـــبـــيـــة وضــــحــــوا 
بدمائهم رخيصًة يف سبيل الدفاع عن عزة وكرامة ابناء الشعب 
وسيظلون حراساً أوفياء وأباة حتى يتحقق النصر أو نيل الشهادة.
< العميد الركن عبدالله محسن الحمزي- قائد اللواء 89 

مشاه حماية رئاسية قال:
** ثورة 21سبتمرب اليوم الذي أخذت حّيزاً له يف تاريخ اليمن، 
وتــشــكــل تـــحـــواًل مــهــمــاً ملــصــري وإرادة الــشــعــب ولـــيـــس ولـــيـــد لحظته 
السياسية بل هو نتيجة صراع  طويل ممتد ضد مشاريع الهيمنة 
عـــــى الـــيـــمـــن والـــــوصـــــايـــــة والــــحــــريــــة بـــــل وأعــــــــــادت االعــــتــــبــــار والــــكــــرامــــة 

للشعب اليمني. 
لــقــد أتـــت الـــثـــورة كــمــســار تصحيحي لــلــتــحــوالت الــتــي طــمــح إليها 
الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي ونــــشــــد مـــــن خــــاللــــهــــا الــــحــــريــــة واالســـــتـــــقـــــالل وبــــنــــاء 
مستقبل أفضل تنعم فيه األجيال اليمنية املتعاقبة, كما أنها أتت 
لــتــســقــط كـــل مــشــاريــع الــهــيــمــنــة، وتــســد األبــــــواب الــتــي كــانــت تفتح 

لتكريس الوصاية عــى الــقــرار اليمني، وإلفــشــال مــشــروع تقسيم 
اليمن إىل أقاليم متناحرة.

وجــــــــاء إعــــــــالن الــــــعــــــدوان يف 26 مــــــــارس 2015م إلجـــــهـــــاض هـــذا 
املـــــشـــــروع الــــتــــحــــرري وبــــمــــا أن وكـــــــالء الـــهـــيـــمـــنـــة الـــخـــارجـــيـــة فـــشـــلـــوا يف 
اليمن كان البد للسعودية واإلمارات ومن ورائها الواليات املتحدة 
وإسرائيل أن يظهرا يف الواجهة مباشرة يف الحرب، لحسم حرب 
الــهــيــمــنــة، ولــيــضــيــفــا هــزيــمــة ُمـــــرة عـــى هــزائــمــهــم الـــتـــي راكــمــهــا ثــبــات 
وعــزيــمــة أبــنــاء الــشــعــب الــيــمــنــي الــحــر الــصــامــد واىل جــانــبــهــم أبــطــال 
الجيش واللجان الشعبية الذين نكلوا باملعتدين والغزاة عى مدى 
ثمانية أعوام من عدوانهم.. نحن اليوم مع سائر مكونات الشعب 
اليمني قيادة وحكومة ومواطنني نحتفي بالذكرى الثامنة لثورة 
الحادي والعشرين من سبتمرب التي نعتربها واقعا وحافزاً للتصدي 
للمؤامرات الرامية إلعادة اليمن تحت هيمنة قوى االستكبار العاملي 
ومن يدور يف فلكهم من العمالء والخونة واملرتزقة وسنحرص بكل 
ما أُوتينا من عزيمة وإصرار وقوة للحفاظ عى مبادئ الثورة اليمنية 
21 و26سبتمرب و14أكتوبر وسنظل الدرع الواقي والحصن املنيع 
الذي تتحطم عى صخرة وعي أبناء الشعب وبأس جيشه ولجانه 

الشعبية كل املخططات والتآمرات الخارجية.
< العميد محمد أحمد النزييل – قائد لواء النقل الثقيل قال:
<< ثــــــورة الــــــــ21 مــــن ســبــتــمــرب الــــثــــورة الـــتـــي اســتــنــهــضــت الــيــمــنــيــني 

ملـــواجـــهـــة قـــــوى االســـتـــكـــبـــار الـــعـــاملـــي الـــصـــهـــيـــوأمـــريـــي وعـــمـــالئـــهـــم مــن 
الـــنـــظـــامـــني الــــســــعــــوإمــــارايت.. فــعــنــدمــا انـــتـــصـــر الـــيـــمـــنـــيـــون لــكــرامــتــهــم 
وســـيـــادة بــلــدهــم بــل ولقضيتهم األم وهـــي الــقــدس وهـــم يــرفــعــون 
شعار املوت ألمريكا املوت إلسرائيل، وهنا دق الصهاينة نواقيس 
الخطر وتحركوا هــم ومرتزقتهم إلخمادها بــالــعــدوان عــى اليمن 
فــــــــــزاد اشـــــتـــــعـــــال لـــهـــيـــبـــهـــا وامــــــتــــــد لـــيـــســـقـــط أقــــنــــعــــة صــــهــــايــــنــــة الــــعــــرب 

وعروشهم..
فلوال هــذه الــثــورة لكان حالنا مثل هــذه الــدويــالت التي سارعت 
للتطبيع مع إسرائيل وإقامة العالقات مع اليهود ألن ضغوطاتهم 
يف الــــســــيــــاق كـــــانـــــت تـــــــأيت ثــــمــــارهــــا عــــنــــدمــــا كـــــــان الــــحــــكــــم بــــيــــد الـــخـــونـــة 

والعمالء..
بـــثـــورة الـــــ21مــــن ســبــتــمــرب وتـــحـــت قـــيـــادة حــكــيــمــة مــمــثــلــة بــالــســيــد 
عبدامللك بدر الدين الحويث- حفظه الله- تحطمت آمال وطموحات 
قــــوى الـــغـــزو واالحــــتــــالل الــصــهــيــوأمــريــي وأدواتــــهــــم الــســعــوإمــارايت 
ومــرتــزقــتــهــم.. وقـــد كــشــفــت إن كـــل مــشــاكــل الــيــمــن والــيــمــنــيــني هي 
الـــتـــدخـــالت الـــخـــارجـــيـــة، ولـــهـــذا كـــانـــت ثـــــورة الـــــــ21 مـــن ســبــتــمــرب هي 
الثورة الحقيقية والخروج الفعيل لالنتصار إلرادة الشعب اليمني 
يف الحرية واالستقالل.. ثورة األحرار والشرفاء يف وجه العبودية 
واملستعبدين وهــي الــثــورة العادلة يف وجــه الظلم والظاملني خرج 
فيها املستضعفون ليقولوا لهم كفى فأثمرت حريًة وعزًة وكرامًة..
< ال���ع���م���ي���د أح����م����د ع���ب���دال���ل���ه ال����ش����ام����ي- م���س���ت���ش���ار م����دي����ر دائ������رة 

اإلمداد والتموين قال:
<< نحتفل اليوم بثورتنا ثورة الـ21 من سبتمرب بعامها الثامن 
ونحن منتصرون عــى الــغــزاة واملحتلني ومرتزقتهم، وقــد جعلنا 
من هذا العدوان الظالم عى اليمن وشعبه أضحوكة أمام العالم 
بفضل الله سبحانه وتعاىل..  فهذه الثورة صنعها الشعب بإرادته 
وعــــربت عـــن مــصــالــح الــجــمــيــع ومــــدت يــدهــا لــلــجــمــيــع.. وعــــربت عن 
طــمــوحــاتــه واســـتـــعـــادة حــقــه يف الـــقـــرار وحــقــه يف الــحــريــة وحــقــه يف 

الكرامة.
قبل ثورة الـ21 من سبتمرب كانت السفارة األمريكية تحكم اليمن 
سياسياً فدمرت القدرات العسكرية للجيش اليمني عرب عمالئها 
الخونة وسعت بالتعاون مع بريطانيا والسعودية واإلمــارات إىل 
استغالل الجغرافيا اليمنية لبناء قواعد عسكرية بما يمكنها من 
الهيمنة العسكرية بشكل أكــرب يف الــشــرق األوســـط فــجــاءت ثــورة 
الــــــــ21 مــــن ســبــتــمــرب أعـــظـــم ثــــــورة يف الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث ثــــــورة الـــوعـــي 
والتحرير واالستقالل محطمة كل تلك املخططات االستعمارية 
الــصــهــيــوأمــريــكــيــة يف الــيــمــن ومـــا الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة إال ثــمــرة مـــن ثــمــار 
ثـــــورة الـــــــ21 مـــن ســبــتــمــرب ثـــــورة الـــحـــريـــة واالســـتـــقـــالل الـــتـــي ال وجـــود 
فــيــهــا لــأجــنــبــي، وال حــضــور فــيــهــا لــلــمــنــظــمــات وال تحكمها وصــايــة 

وال امالءات.
ولوال هذه الثورة لكانت القاعدة وداعش تعبث يف كل محافظات 
الجمهورية اليمنية ولكان أنذل وأرذل قادة وجنود دول تحالف 
العدوان هم من يتحكمون اليوم يف أمننا وجيشنا، ولكان سفراء 

الدول املتصهينة هي من ترسم توجهاتنا وسياستنا.
 فستبقى ثـــورة 21 سبتمرب مــســتــمــرة حــتــى تــحــريــر كــل شــرب من 
أرض الوطن ويستقل اليمن بقراره السيادي وعى قوى العدوان 
ان تــــــدرك ان الـــشـــعـــب الــيــمــنــي لــــن يـــتـــنـــازل عــــن حـــقـــوقـــه مــهــمــا كـــان 
الـــثـــمـــن، الــنــصــر لــلــيــمــن والــيــمــنــيــني والــــخــــزي والــــعــــار لــتــحــالــف الــشــر 

الشيطاين ومرتزقته.
< العميد خالد حريش - مساعد مدير عام القيادة والسيطرة 

بوزارة الداخلية قال:
<< ثورة الـ21 من سبتمرب مشروع تحرري وطني بامتياز جسد 
اإلرادة الشعبية ألبناء اليمن يف التحرر من التسلط الخارجي عى 
قراراته السيادية ورفضهم القاطع لكل أشكال الوصاية والهيمنة 
االحتاللية التي خططت لها دول الظلم واالستكبار العاملي التي 
تحيك املؤامرات ضد األمة العربية واإلسالمية وُتدار من واشنطن 
وتل أبيب وينفذها العمالء من الحكام واألمراء وامللوك العرب، 
ومن يدور يف فلكهم من الخونة واملرتزقة عبدة الــدوالر والدرهم 
الــــذيــــن بــــاعــــوا أنــفــســهــم وارتـــــمـــــوا يف أحــــضــــان قـــــوى الـــــعـــــدوان الـــذيـــن 

حاولوا إجهاض الثورة يف مهدها..
لقد كــان ألبــطــال الــقــوات املسلحة واألمـــن مــن الــقــادة والضباط 
والــصــف والــجــنــود الــيــد الــطــوىل يف دعـــم ومــــــؤازرة وتــأيــيــد الـــثـــورة يف 
هبتها األوىل وقدموا تضحيات جسيمة يف سبيل االنتصار للثورة 
الــتــحــرريــة وكـــانـــوا يف مــقــدمــة الــصــفــوف األوىل املــدافــعــني عـــن ابــنــاء 
شعبهم حتى انتصرت اإلرادة الشعبية وتحققت ثورة 21سبتمرب، 
وهـــــا نـــحـــن الــــيــــوم نــعــيــش فـــرحـــة ذكــــراهــــا الـــثـــامـــنـــة ووطـــنـــنـــا وشــعــبــنــا 
يــعــيــش مـــآيس الـــعـــدوان األمـــريـــي الــصــهــيــوين الــســعــودي اإلمــــارايت 
غـــري آبــهــني بــعــدوانــهــم وقــــد الــتــحــق أبـــنـــاء الـــقـــوات املــســلــحــة واألمــــن 
بجبهات القتال طــوعــاً منذ أول استهداف آثــم لطائرات الــعــدوان 
عى بالدنا وقدموا قوافل من الشهداء القادة والضباط واألفراد 
وسالت الكثري من الدماء الزكية الطاهرة يف سبيل رفعة ومكانة 

وشموخ اليمنيني األحرار.

ثورة 21 سبتمرب ..
انتصار اإلرادة

ثــــــورة الــــــ 21 ســبــتــمــرب الـــتـــحـــرريـــة هــــي الــــثــــورة الـــتـــي أعـــلـــن فــيــهــا 
اليمنيون رفضهم للوصاية والتبعية ومطالبتهم بحقهم يف 

الحياة والحرية واالستقالل.
لقد استند أبناء الشعب اليمني عى روح ثورة 21 سبتمرب يف 
مواجهة قوى العدوان ومرتزقته وعى رأسهم العدو الصهيو 
أمريي والسعو إمارايت وصمدوا يف وجه هذا العدوان الرببري، 
واستطاعوا وبعد فــرة وجــيــزة مــن الــعــدوان مــن قلب موازين 
املــواجــهــة، وبــأســلــحــة حــربــيــة بــســيــطــة، ليكسر الــيــمــنــيــون بهذه 
االسراتيجية إرادة الغزاة الذين يتسلحون بأحدث األسلحة 

األمريكية والغربية واإلسرائيلية.
ثورة 21 سبتمرب لم تأت من فراغ بل قامت استناداً إىل إرث 
الكرامة املتأّصل لدى اليمنيني، رداً عى التدخالت األمريكية 
والـــســـعـــوديـــة، فــعــنــدمــا خــــرج الــشــعــب الــيــمــنــي يف 21ســبــتــمــرب 
بحثاً عن حقوقه املسلوبة وكرامته الوطنية، لم يتورع حكام 
التطبيع اإلسرائييل من العدوان عى اليمن باستخدام أحدث 
الطائرات والصواريخ واألسلحة املحرمة دولــيــاً، ضد األطفال 
والشيوخ والنساء، وتدمري البنية التحتية للشعب اليمني من 

اجل إخضاعه وإجهاض أهداف ثورة 21 سبتمرب املجيدة .
  لهذا فالحرب والعدوان عى اليمن، ومحاولة تمزيقه هو 
هــــدف قــــوى الــــعــــدوان مـــن أجــــل اســـتـــمـــرارهـــم بــالــتــحــكــم بــالــقــرار 
السيادي لليمن ونهب ثــرواتــه، ولذلك يمكن القول بكل ثقة 
أن ثورة 21 سبتمرب جاءت كضرورة حتمية ليس إلنقاذ اليمن 
مـــن الــوصــايــة والــتــبــعــيــة، بـــل أيـــضـــاً إلنـــقـــاذ الـــعـــرب والــعــالــم من 

املخططات الصهيو أمريكية. 
نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورة الـ 21من سبتمرب، وال 
زالت مستمرًة ألن أهدافها لم تتحقق بعد، لذلك عى اليمنيني 
أن يــــظــــلــــوا مـــتـــمـــســـكـــني بــــهــــا بــــاعــــتــــبــــارهــــا نــــــرباســــــاً مــــشــــعــــاً لــلــنــضــال 
الــوطــنــي ، وهـــي قــدرهــم الــوحــيــد ألن الــغــزاة الزالــــوا متمسكني 
بــوهــم السيطرة عــى اليمن والــقــدرة عــى تكبيله أســـرياً خدمة 
لقضاياهم وارتباطاتهم الخارجية املجرمة، لهذا كله البــد أن 

تبقى الثورة، والبد أن تستمر، وهو أمر محتوم .
يف األخري أقول رغم استمرار العدوان والحصار استطعنا أن 
نرسم طريق املستقبل بربنامج )الرؤية الوطنية( الذي يشكل 
الدليل النظري لتأسيس الــدولــة املدنية الحديثة، واستطعنا 
من إعــادة بناء وتطوير القوات املسلحة بعد أن طالتها أيادي 
الــخــونــة الــعــمــالء بــهــيــكــلــتــهــا وبــــإشــــراف أمـــريـــي، ومــــا الـــعـــروض 
العسكرية التي نفذتها قواتنا املسلحة عى مستوى الوحدات 
واملناطق العسكرية إال دليل وخري شاهد عى استعادة قواتنا 
املسلحة ملكانتها ومهامها يف الــدفــاع عــن حياض هــذا الوطن، 
وبكافة األسلحة، وبهذه القوة العسكرية أصبح اليمن رقماً 
صعباً يف املنطقة وتحول من موقف الدفاع إىل الهجوم بفضل 
الله سبحانه وتعاىل، وحكمة قائد الثورة السيد عبدامللك بن 

بدر الدين الحويث.

قائد لواء 314 مدرع حماية رئاسية

العميدالركن/ حسني صرب

21سبتمرب.. 
املرشوع الوطين التحرري

يعيش وطننا قيادة وحكومة وشعباً وقوات مسلحة مناسبة 
وطنية عظيمة بعظمة أبناء اليمن يف إيمانهم وحكمتهم التي 
شهد لها التاريخ يف أنصع صفحاته وسطرها بأحرف من نور 
يف سفر النضال والكفاح وشهد لهم القرآن الكريم والرسول 
األعــظــم، مناسبة الــذكــرى الثامنة للثورة الشعبية التحررية 
الــــ21 مــن سبتمرب التي مثلت ُحلماً لطاملا راود أبــنــاء الشعب 
ومـــطـــلـــبـــاً لـــطـــاملـــا نـــشـــده األحــــــــرار والقــــــت تـــأيـــيـــداً شــعــبــيــاً والـــتـــفـــافـــاً 
جـــمـــاهـــرييـــاً مــنــقــطــع الـــنـــظـــري حــيــنــهــا هــــب أبــــنــــاء الـــيـــمـــن ملـــؤازرتـــهـــا 
ودعــمــهــا والـــوقـــوف إىل جانبها وإىل جــانــب ثــوارهــا ومناضليها 
وأحرارها وكان ألبناء املؤسسة الدفاعية واألمنية صولة وجولة 
وتـــقـــدمـــوا صـــفـــوف الــــثــــورة قــــــادة وضـــبـــاطـــاً وصـــــف وجــــنــــود حــتــى 
تحققت أهدافها وانتصرت اإلرادة الشعبية املطالبة بالحرية 
واالستقالل واالنعتاق من التبعية والوصاية الداخلية ملراكز 
النفوذ القبلية والعسكرية والدينية، وكذا الوصاية الخارجية 

التي فرضت تدخالتها يف شؤون اليمن.
لقد أراد األعداء إجهاض هذا املشروع الوطني التحرري، 
وسعوا جاهدين من خالل عمالئهم يف املنطقة للنيل من 
إرادة الــشــعــب الــيــمــنــي الـــحـــر وشـــنـــوا عـــدوانـــهـــم اإلجـــرامـــي 
ودمـــــــــــروا مــــــقــــــدرات الـــشـــعـــب ومـــصـــالـــحـــه الـــخـــدمـــيـــة وبـــنـــاه 
الــتــحــتــيــة وقـــتـــل أبـــنـــائـــه وأطـــفـــالـــه ونـــســـائـــه األبــــريــــاء وســفــك 
دمــــــائــــــهــــــم عـــــــى مـــــــــــرأى ومـــــســـــمـــــع مـــــــن الــــــعــــــالــــــم ومــــنــــظــــمــــاتــــه 
الحقوقية وهيئاته اإلنسانية التي وقفت يف صمت مطبق 
عاجزة حتى عن اإلدانة ضد تحالف الشر والعدوان الذي 
خططت له أمريكا وإسرائيل ونفذته السعودية واإلمارات 
وعــــمــــالؤهــــمــــا املــــرتــــزقــــة املـــنـــتـــفـــعـــون بــــــاألمــــــوال املــــدنــــســــة عــى 
حــســاب دمــــاء األبــــريــــاء.. والزال أبـــطـــال الــجــيــش والــلــجــان 
الشعبية عى طليعة املدافعني عن أهداف ومبادئ ثورة 
الـــ21 من سبتمرب.. مقدمني أرواحهم رخيصة يف سبيل 

نيل الحرية والكرامة واالستقالل.

العميد/ محمد مفتاح األبرقي

لقاءات: نبيل السياغي - أحمد طامش

:» قيادات عسكرية ميدانية وأمنية تؤكد لـ»

21 سبتمبر    ثورة شعبية زلزلت عروش املستكبرين

 العميد معيوف: 21 سبتمبر انطالقة حتررية في وجه الطغاة
 العميد احل����اوري: ال��ق��وات املسلحة مبواقفها امل��ش��رف��ة آزرت 

الثورة  وجّسدت أسمى معاني الوطنية
 العميد الهمداني: الثورة حملت مشاعل احلرية واالنعتاق 

من الوصاية والهيمنة اخلارجية
 العميد احلمزي:  شكلت  الثورة حتواًل مهمًا في مصير وإرادة الشعب
 الــعــمــيــد الـــنـــزيـــلـــي: الــــثــــورة املـــبـــاركـــة اســتــنــهــضــت الــيــمــنــيــن 

ملواجهة قوى االستكبار والعدوان
 العميد الشامي: ثورة سبتمبر صنعها الشعب بإرادته وعبرت عن مصالح اجلميع

 العميد حــريــش: الــــ21 مــن سبتمبر مــشــروع وطني 
بامتياز جّسد إرادة  اليمنين



1326sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net   26september.net
االثنني   :    23    صفر    1444هـ     |    19    سبتمرب    2022م    |    العدد  2276      |    24  صفحة

تهنئة



14 تهان 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net   26september.net
االثنني   :    23   صفر    1444هـ     |    19    سبتمرب    2022م    |    العدد  2276      |   24  صفحة



26sept26@gmail.com      www.26sep.netتهان15   26september.net   26september.net
االثنني   :    23   صفر    1444هـ     |    19    سبتمرب    2022م    |    العدد  2276      |   24  صفحة



16 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net   26september.net
االثنني   :    23    صفر    1444هـ     |    19    سبتمرب    2022م    |    العدد  2276      |    24  صفحة

تهاٍن



1726sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net   26september.net
االثنني   :    23    صفر    1444هـ     |    19    سبتمرب    2022م    |    العدد  2276      |    24  صفحة

تهاٍن



1826sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net   26september.net
االثنني   :    23    صفر    1444هـ     |    19    سبتمرب    2022م    |    العدد  2276      |    24  صفحة

تهاٍن



19 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net   26september.net
االثنني   :    23    صفر    1444هـ     |    19    سبتمرب    2022م    |    العدد  2276      |    24  صفحة كتابات

أوضح محافظ إب اللواء عبدالواحد صالح ان هناك برامج وانشطة 
متعددة ستشهدها املحافظة احتفاء بأعياد الثورة اليمنية 21سبتمرب 
و26سبتمرب و14 اكتوبر واملولد النبوي الشريف ملشاركة ابناء شعبنا هذه 
املناسبات الوطنية والدينية ومنها املولد النبوي الشريف التي يستقبلها 
أبناء شعبنا بكل حب وشوق لتجديد العهد والوالء لله ورسوله وأعالم 

الهدى عليهم السالم ، والتأكيد بالسري عىل النهج املحمدي القويم.
واعترب املحافظ صالح يف تصريح لـ"26سبتمرب" أن االحتفال بمولد خري 
الربية هو احتفاء بحب النبي محمد صىل الله عليه وآله وسلم، وحافز 
مهما لتجديد التمسك بتعاليمه ورسالته السماوية وتجسيد مكانته يف 
النفوس واستلهام الدروس من شخصيته القيادية والجهادية.. ونحن 
يف محافظة إب نحرص دائما عىل أن تكون هذه املناسبة العظيمة يف كل 
عام متميزة عن سابقاتها، بما يليق بعظمتها ومكانة الرسول األعظم 

يف قلوب ونفوس اليمنيني.
 وتنفيذا لتوجيهات قائد الــثــورة- حفظه الله- بهذا الشأن، حرصنا 

عىل أن يكون برنامج الفعاليات واالنشطة االحتفائية باملولد النبوي هذا 
العام حافال بالفعاليات واالنشطة املتنوعة والتي يغلب عليها الطابع 
الفرائحي، كما حرصنا عىل توسيع برنامج الفعاليات ليشمل كآفة قرى 
وعزل املديريات ومختلف القطاعات واملؤسسات الحكومية واألهلية، 
وبما يجسد الهوية اإليمانية للشعب اليمني، وارتباطه الوثيق بخاتم 

االنبياء واملرسلني.
حـــيـــث تـــضـــمـــن الــــربنــــامــــج الـــكـــثـــري مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات املـــتـــنـــوعـــة كــــالــــنــــدوات 
والــلــقــاءات واملــحــاضــرات واألمــســيــات والــصــبــاحــيــات األدبـــيـــة والــشــعــريــة 
واملهرجانات الفنية والخطابية واألنشطة الثقافية والفنية والشبابية 
والرياضية وغريها من الفعاليات الفرائحية التي تــربز القيمة الدينية 

واإلنسانية واألخالقية إلحياء هذه املناسبة العظيمة.
وانتهز هذه الفرصة ألدعو كآفة أبناء الشعب اليمني عموما وأبناء 
محافظة إب عىل وجــه الخصوص اىل واالستجابة املطلقة لتوجيهات 
الله عز وجل بنصرة الرسول وتعزيزه وتوقريه واتباع هديه من خالل 

املشاركة الفاعلة والحضور املشرف والحشد الكبري لكل الفعاليات التي 
ستقام باملناسبة وخــاصــة الفعاليات املــركــزيــة بما يليق بمقام ومكانة 
الرسول األعظم، وتوجيه رسالة قوية للعالم بتمسك اليمنيني بالنبي 
الخاتم، كخيار وحيد لالنتصار ملظلوميتهم واالقتصاص لدماء الشهداء 
األبرار، ومواجهة الحرب الناعمة لدول العدوان ، وصوال اىل تحقيق 

آمالهم وتطلعاتهم يف االستقالل والحرية والحياة الكريمة.
وقال اللواء صالح : " يف الختام نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات 
لقيادتنا الــثــوريــة الحكيمة ممثلة بسماحة السيد عبدامللك بدرالدين 
الـــحـــويث )حــفــظــه الـــلـــه (، والـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة مــمــثــلــة بــرئــيــس املــجــلــس 
السيايس األعىل املشري الركن مهدي املشاط ، واعضاء املجلس السيايس 
األعىل، ورؤساء واعضاء مجالس النواب والوزراء والشوري واىل جميع 
ابطالنا يف القوات املسلحة واألمن واللجان الشعبية وكآفة ابناء شعبنا 
الــيــمــنــي وأمـــتـــنـــا الــعــربــيــة واالســـالمـــيـــة بـــقـــدوم ذكـــــرى املـــولـــد الـــنـــبـــوي عىل 

صاحبه وآله افضل الصالة وأتم التسليم " 

الثورات العظيمة تعكس عظمة صناعها وأبطالها وقادتها 
األحــــرار ومـــا يــتــمــيــزون بــه مــن عــقــول راجــحــة وبــصــائــر صــادحــة 
بـــنـــور الـــعـــزة والـــحـــريـــة والـــكـــرامـــة وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة والـــســـيـــادة 
واالســــتــــقــــالل والـــــقـــــدرة عــــىل تــغــيــري مـــجـــرى الــــتــــاريــــخ واالنـــتـــقـــال 
بـــــــاألوطـــــــان والـــــشـــــعـــــوب إىل واقــــــــع يــــســــود فــــيــــه األمــــــــن والـــــرخـــــاء 
وتـــنـــعـــم فـــيـــه املـــجـــتـــمـــعـــات بــالــعــيــش الــــهــــائن الـــكـــريـــم، دون ذل 
أو هـــوان ومــن غــري خــنــوع وخــضــوع لــجــربوت الظاملني وتسلط 
الــطــغــاة املــســتــكــربيــن.. وهــــذا مـــا يــنــطــبــق تــمــامــاً عـــىل مـــا حققته 
ثورة ال21 من سبتمرب الخالدة بتحرير وطننا وشعبنا اليمني 
من ربقة التبعية والوصاية الخارجية والهيمنة والغطرسة 
الصهيونية واألمريكية.. وبسبب ذلك سّخرت قوى الطغيان 
واالســتــكــبــار كــافــة إمكانياتها وحــشــدت حــشــودهــا وجحافلها 
العسكرية وشنت عدوانها اإلجرامي الغاشم يف محاولة منها 
للقضاء عىل ثورة ال 21 من سبتمرب املجيدة،  ورغم كل ذلك 
ظلت ثورة ال 21 من سبتمرب ثورة صامدة وصادحة بالعطاء 
والصمود اليمني املشرف والنضال الوطني املستمر واإلثبات 
لحقيقة أن اليمن كانت ومــا تــزال وستبقى أبــد الدهر مقربة 

لجحافل املحتلني والغزاة.
ولـــن يــتــوقــف مــســار هـــذه الــثــورة اليمانية العظيمة بعظمة 

قيادتها وعظمة أهدافها ومــا حققته من منجزات عظيمة، 
بل ستواصل مسارها وفعلها الثوري الوطني التحرري حتى 
تــحــقــيــق الــنــصــر الـــكـــامـــل وتـــحـــريـــر وتــطــهــري كـــل شـــرب مـــن أرايض 
الــجــمــهــوريــة اليمنية مــن دنـــس الــغــزاة واملــحــتــلــني ومرتزقتهم 

اآلثمني.
واليوم تتعاظم أفراح شعبنا بثورته املباركة، لتزامنها مع 
قدوم أعظم وأجل وأشرف مناسبة وهي ذكرى املولد النبوي 
الــشــريــف عـــىل صــاحــبــهــا وآلـــــه أفـــضـــل الـــصـــالة وأتـــــم الــتــســلــيــم، 
وكـــذا مــع مــا يــشــهــده وطــنــنــا الحبيب مــن احــتــفــاالت وعـــروض 
عسكرية مهيبة تجسد حجم القوة العظمى والبأس الشديد 
والـــتـــطـــور الــكــبــري الــــذي تــحــقــق لــجــيــشــنــا الــعــظــيــم عـــىل مــســتــوى 
اإلعـــــداد والــتــســلــيــح والــتــصــنــيــع الـــحـــربـــي.. أعــــود هــنــا فـــأقـــول ان 
هذه الثورة املجيدة مثلت األساس ملا ننعم به من عزة وحرية 
وكرامة، وشكلت محطة التحول الكبري واالنطالق القوي نحو 

إنجاز واقع التنمية والبناء والنهوض الحضاري الشامل. 

# مدير عام مكتب هيئة األوقاف - محافظةٌ ب

محافظ إب لـ 26سبتمرب : 
أنشطة وفعاليات متعددة احتفاء بأعياد الثورة واملولد النبوي

ثورة عظيمة وقيادة حكيمة

شــــكــــلــــت ثــــــــــــورة الـــــــــــــــ21 مـــــــن ســــبــــتــــمــــرب املــــــجــــــيــــــدة مــحــطــة 
تــــحــــول مــهــمــة يف تــــاريــــخ الـــيـــمـــن املــــعــــاصــــر، حـــيـــث قىض 
فــيــهــا الــيــمــنــيــون األحــــــرار عـــىل عــهــود الــتــبــعــيــة والهيمنة 
والــوصــايــة الخارجية، ونقلت شعبنا العظيم وبلدنا 
مــــن وضـــــع كـــــان فــيــه مــســتــبــاحــاً مــــن قــبــل األعــــــــــداء، إىل 
وضــع جعل اليمن مــؤثــراً يف مجريات األحــــداث وقــوة 
فاعلة باملنطقة والعالم.. فضالً عما حققته هذه الثورة 
املجيدة، من تصحيح لألوضاع التي كانت تعاين منها 
بــــالدنــــا جـــــــراء الـــفـــســـاد والـــظـــلـــم واإلقـــــصـــــاء والــتــهــمــيــش 
واالستئثار بــالــروة.. كما ان ثـــورة الــحــادي والعشرين 
مــــــن ســـبـــتـــمـــرب كـــــرســـــت مــــفــــهــــوم الـــــشـــــراكـــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، 
وانتصرت بالتحرك املسؤول والفاعل لكافة مكونات 
الــشــعــب الــيــمــنــي، رغـــم تــآمــر االعــــــداء عـــىل هـــذه الــثــورة 
املـــجـــيـــدة، لــكــن أبـــنـــاء شــعــبــنــا األحــــــــرار الـــشـــرفـــاء تمكنوا 
مــن الـــخـــروج مــن الــوصــايــة واالرتــــهــــان وفــــرض إرادتــهــم 
بحكمة الــقــيــادة الــثــوريــة الــشــجــاعــة واملــجــاهــدة ممثلة 
بــــالــــقــــائــــد الــــعــــلــــم املــــجــــاهــــد الــــســــيــــد عــــبــــداملــــلــــك بــــدرالــــديــــن 
الحويث- يحفظه الله- وامليض قدما نحو صنع التطور 
والنهوض والتنمية الشاملة بالرغم من كل التحديات 
والصعوبات الناجمة عــن الــعــدوان والــحــصــار.. وتــأيت 
هذه الذكرى الوطنية العظيمة يف عامنا هذا متزامنة 
مع مناسبة دينية مباركة بل مع أعظم وأجل وأشرف 
مناسبة عىل اإلطالق وهي ذكرى املولد النبوي الشريف 
وبذلك تتعاظم أفراح شعبنا بهاتني املناسبتني وكذا بما 
صنعه أبطال جيشنا ولجاننا الشعبية من انتصارات 
حاسمة عىل قوى العدوان والشر وعصابات االرتزاق 

والــعــمــالــة، اىل جــانــب مــا شــهــدتــه قــواتــنــا املسلحة من 
تــطــور كبري عــىل مستوى اإلعـــــداد والــتــدريــب والتأهيل 
وعىل مستوى التسليح والتصنيع الحربي الذي تجىل 
بـــوضـــوح خــــالل مــعــركــة الـــدفـــاع عـــن الـــوطـــن والــشــعــب 
وهو أيضاً ما يتجىل اليوم أيضاً من خالل االحتفاالت 
والــــعــــروض الــعــســكــريــة املــهــيــبــة الـــتـــي تــنــفــذ يف مختلف 
املناطق العسكرية والتي ان دلت عىل يشء فانما تدل 
عــىل أن جيشنا العظيم أصــبــح الــيــوم أكـــر قـــوة وأكــرب 
تـــــطـــــوراً وســـيـــكـــون عــــىل الــــــــــدوام بــــاملــــرصــــاد لـــكـــل األعـــــــداء 

واملعتدين ومنتصراً لليمن واليمنيني األحرار.

# نائب مدير دائرة الخدمات الطبية

21 سبتمرب.. حرية وتنمية وانتصار
اعـــــــتـــــــرب املــــــــشــــــــرف الــــــــعــــــــام يف مــــنــــطــــقــــة وراف 
بمديرية جبلة محافظة إب الدكتور محمد 
محسن الــقــادري إحياء ذكــرى املولد النبوي 
الـــشـــريـــف واالحــــتــــفــــال بـــالـــعـــيـــد الـــثـــامـــن لـــثـــورة 
21 ســبــتــمــرب الــــخــــالــــدة يـــعـــد تــجــســيــدا لــلــوعــي 
بقيم الــنــضــال والـــوعـــي الـــثـــوري الــــذي ينطلق 
مـــــن مـــــبـــــادئ املـــــســـــرية الــــقــــرآنــــيــــة و تـــعـــزيـــز قــيــم 
التحرر واملبادئ الوطنية املعربة عن تطلعات 
وإرادة الـــيـــمـــنـــيـــني و رفـــــــــض الـــــخـــــنـــــوع والـــــــــذل 
واالستسالم.. وقال يف تصريح لـ 26سبتمرب: 
ثورة الـ21 من سبتمرب شكلت منعطفا كبريا 
يف الـــتـــاريـــخ الــيــمــنــي ملــــا أحـــدثـــتـــه مــــن تــغــيــريات 
إيجابية شملت مختلف نواحي الحياة وانها 
جاءت كضرورة وطنية لتصحيح مسار البالد 
وأرست بنية سياسية لنظام انطلق من واقع 
املجتمع اليمني وأولوياته واحتياجاته.. وقال: 
"االحـــــــتـــــــفـــــــال بــــمــــولــــد خـــــــري الــــبــــشــــريــــة ورســـــــــول 
االنسانية سيدنا محمد صىل الله عليه وآله 
وسلم يعترب محطة لتجديد العهد بالسري 
عـــــــىل الــــنــــهــــج املـــــحـــــمـــــدي وتــــجــــســــيــــدا لــــألخــــالق 
والقيم واملبادئ التي كان يتحرك بها رسول 
الله عليه واله الصالة والسالم".. مؤكدا بان 
احــيــاء ذكــرى املــولــد النبوي الشريف مــن كل 
عــــــام هــــجــــري يف الـــــــ 12 مـــــن شـــهـــر ربــــيــــع األول 
هــــو إرث اســــالمــــي الــتــصــق بــهــويــتــنــا االيــمــانــيــة 
مــنــذ أن شــــع نـــــور االســـــــالم يف جــــزيــــرة الــعــرب 

لـــيـــنـــتـــشـــر اىل كـــــافـــــة أرجــــــــــــاء املــــــعــــــمــــــورة والــــــــذي 
كــان ألجــدادنــا األنــصــار السبق يف االستجابة 
املــطــلــقــة لــتــوجــيــهــات املـــــــوىل ســبــحــانــه وتـــعـــاىل 
بنصرة رسوله الكريم وتوقريه وإتباع نهجه 
القويم..  وبني القادري أن األمة ال يمكن لها 
تجاوز ما أصيبت به من محن إال بالرجوع اىل 
الله واالقــتــداء بسرية نبيه محمد صىل الله 

عليه واله وسلم.
ودعـــــــــا الـــجـــمـــيـــع اىل املـــــشـــــاركـــــة الــــفــــاعــــلــــة يف 
احياء هذه املناسبة العظيمة وتعزيز االرتباط 
بنبي الرحمة والتمسك بدعوته التي اخرجت 

البشرية من الظلمات اىل النور.

ثورة تصحيح املسار

اللواء / عبدالواحد صالح

ثورة 21 سبتمرب يف أنصع صورها
بعد ثمانية أعوام على ميالدها

بعد غد األربعاء املوافق 21 سبتمرب 2022م سيحتفل أبناء الشعب اليمني العظيم بالعيد 
الثامن لقيام ثــورة 21 سبتمرب الشعبية يف ظل انتصارات متحققة وإرادة حرة متجددة ،هذه 
الـــثـــورة الــتــي فــتــحــت الـــبـــاب عـــىل مــصــراعــيــه أمــــام كـــل الــيــمــنــيــني لــيــشــاركــوا جــمــيــعــا يف بــنــاء يمنهم 
الجديد وأنهت حالة الهيمنة والتحكم الفردي وقضت عىل مراكز النفوذ ووضعت حدا لإلقصاء 
والــتــهــمــيــش إىل األبـــد بــل وأعــــادت االعــتــبــار لــســيــادة الــيــمــن واســتــقــاللــه وأحــيــت أهــــداف ثـــورة )26 
سبتمرب و14 أكتوبر( التي ظلت عىل مدى الستة عقود املاضية مصلوبة عىل الورق لنتغنى بها 
إعــالمــيــاً ولــم ينفذ منها يشء عــىل أرض الــواقــع , لكن مــع األســـف الــشــديــد يــبــدو أنــنــا لــم نحسن 
التعامل مع هذه الفرصة التي إذا لم نستغلها جيداً فلن تعوض أبداً فليس هناك اليوم خطوط 
حمراء يمكن أن نتوقف عندها وإن كان ذلك يعتمد عىل ما نمتلكه من إرادة التغيري لتعويض 
ما فاتنا من صنع املستقبل الــذي كنا ننشده ونتطلع إليه, صحيح أن الطريق ليس معبدا وال 
مفروشا بالورود إضافة إىل أن أعداء التغيري واملتضررين من قيام ثورة 21 سبتمرب املجيدة  يف 

الداخل والخارج لن يسكتوا أبداً وسيقا ومون بشدة كل 
توجه وطني نحو البناء والتعمري حفاظا عىل مصالحهم 
الــخــاصــة، وان كــنــا ال نــعــتــقــد أنــهــم ســيــكــونــون أقــــوى من 
اإلرادة الشعبية مهما استخدموا من وسائل وأساليب 
بــحــكــم مـــا يــمــتــلــكــونــه مـــن خــــربة يف الـــتـــدمـــري والــتــخــريــب 
واستقوائهم بالخارج بهدف إيقاف عجلة التغيري التي 
انطلقت ولن تعود إىل الوراء ألن إرادة الشعوب عادة 

تستمد قوتها من إرادة الله ولن تقهر أبداً. 
ويف هـــــذه املـــنـــاســـبـــة الـــوطـــنـــيـــة ال بــــد أن نـــذكـــر بـــالـــدول 
الــتــي عــرقــلــت بــنــاء الـــدولـــة الــحــديــثــة يف الــيــمــن ووقــفــت 
ضد قيامها وخاصة السعودية خالل العقود املاضية 
حـــيـــث تـــــعـــــودت عـــــىل أاّل يــــقــــول لـــهـــا أحـــــــد: ال.. فـــجـــاءت 
ثــــورة 21 ســبــتــمــرب الــشــعــبــيــة عــــام 2014م لــتــفــرض هــذه 
الاّل املحرمة عىل اليمنيني يف السابق والتي التف حولها 
اليمنيون وشعروا بعد قولها بأن كرامتهم وسيادتهم 
املــســلــوبــة قـــد عـــــادت إلــيــهــم مـــاعـــدا حــفــنــة مـــن الــعــمــالء 
واملرتزقة الذين تعودوا عىل بيع األوطان بثمن بخس 

حيث لم يخجلوا عىل أنفسهم من مجاهرتهم بتأييد العدوان عىل بلدهم علنا وبل القتال إىل 
جانبه ويــتــبــاهــون بــذلــك يف بــيــانــات رســمــيــة، وعليه فقد جـــاءت ثـــورة 21 سبتمرب لتقطع عليهم 
الطريق ألن شعارها األسايس الذي رفعته بعد قيامها مباشرة هو: بناء الدولة اليمنية الحديثة 
وتحرير اليمن من الوصاية الخارجية  وطرد املحتل ليحل محلها تحقيق الشراكة الوطنية بني 
كل األطراف السياسية حتى ال يستأثر طرف عىل آخر بحيث تكون مهمة بناء اليمن الجديد من 
مسؤولية كل أبنائه وال يتكفل بها طرف معني مهما أظهر اإلخالص وأدعى الوطنية وإنما بناء 
األوطان وقيادتها نحو مسار صحيح مهمة مجتمعية تشارك فيها كل األطراف السياسية بدعم 
شعبي وهذا ما أزعج القوى الخارجية املتدخلة يف الشأن اليمني ألنها أرادت لليمنيني أن يبق 

قرارهم السيايس تحت وصايتها وتسيريهم حسب أهوائها وخدمة مصالحها.
 وعــنــدمــا أدركــــت تــلــك الــقــوى بــأنــه بــعــد قــيــام ثـــورة 21 سبتمرب قــد اســتــعــى عليها الــقــيــام بما 
كــانــت تــقــوم بــه سابقا وأن اليمنيني عــازمــون عــىل بــنــاء دولـــة وطنية قــويــة وعــادلــة تجعل منهم 
رقما مهما يف املنطقة وتــؤســس الستعادة دورهـــم الــريــادي الــذي عــرفــوا بــه عــىل مــدى تاريخهم 
القديم والحديث حيث كان لهم شرف السبق يف الريادة منذ سبعة آالف عام طار صواب األنظمة 
التي أسستها بريطانيا يف شمال الجزيرة العربية والخليج وجعلت منها دويالت متفرقة تحت 
الحماية الخارجية ألنهم يدركون تماما لو أن اليمنيني نجحوا يف بناء دولتهم الحديثة واستعادوا 
مجدهم فإن دويالتهم املصطنعة قد تنتهي وتتالىش تلقائيا ولذلك فهم يعتقدون بأن عدوانهم 
الرببري عىل اليمن وشعبه العظيم هو دفاعا عن أنظمتهم ودويالتهم املزعومة رغم قناعتهم 
غــري املعلنة أن اليمنيني ال يــكــنــون لــهــم إال كــل الـــود واالحـــــرام وال يــتــدخــلــون يف شــؤونــهــم بــل إن 
هــذه الـــدول قــد بنيت عــىل أكــتــاف اليمنيني.. ومــن املــفــارقــات العجيبة أن الــذيــن شــنــوا الــعــدوان 
الظالم عىل اليمن وحولوا انفسهم إىل أسود عليه هم انفسهم الذين يرتمون يف أحضان أمريكا 
لتشكل لهم حماية وتدافع عن أنظمتهم الهشة مقابل نهب ثرواتهم واستخدامهم كأدوات 
ورأس حربة للتدخل يف شــؤون الـــدول التي ال تــرىض عــن أنظمتها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل 
كما يفعلون الــيــوم يف ســوريــا والــعــراق وليبيا ولــبــنــان ويف عــدد مــن الـــدول األســيــويــة واإلفريقية 
وما تقوم به الرياض تحديدا يتم التخطيط له يف واشنطن وتل أبيب  التي يهرول بعض العرب 
للتطبيع معها واالرتماء يف أحضانها بهدف إخماد كل صوت حر يريد لشعبه أن يكون مستقاًل 
ومعتمداً عىل نفسه وإمكانياته وال يقبل بالوصاية الخارجية عىل قراره السيايس وخري مثال ما 
يحدث يف اليمن اليوم من عدوان ظالم عليه ال يوجد له مصوغ قانوين قامت بشنه السعودية 
ومجموعة من التابعني لها الذين باعوا ضمائرهم بثمن بخس وذلك كحرب بالوكالة عن تل 
أبيب وواشنطن  والدول االستعمارية والذي ما يزال مستمرا للعام الثامن عىل التوايل يف ظل 
صــمــود الــشــعــب اليمني يف مــواجــهــة هـــذا الـــعـــدوان الــظــالــم وتحقيق االنــتــصــارات العظيمة عىل 
أيدي الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات الداخلية وما وراء الحدود وتغيري معادلة 
اسراتيجية الحروب التي توجت بعمليات توازن الردع وجعلت من اليمن رقما صعبا وحديث 
الــعــالــم  وهــو مــا يــؤكــد عــىل وجـــود اإلرادة الــقــويــة لتخطي كــل الــصــعــاب وأن الــصــمــود هــو أقصر 
الــطــرق لقهر الــعــدوان، وهــي الحقيقة الــتــي حلت عــىل أذهـــان وعــقــول وتفكري األعـــداء وخاصة 
جــارة السوء السعودية وعمالئها يف الداخل بمثابة الصاعقة التي قضت عىل كل مؤامراتهم 

وخططهم الفاشلة والدنيئة وكشفت نياتهم السيئة. 

21سبتمرب.. ثورة اليمن الكربى
عـــــــنـــــــدمـــــــا نــــــنــــــظــــــر إىل مــــــــــا حــــقــــقــــتــــه 
ثـــــــــورة الـــــــــــ٢١ مـــــن ســـبـــتـــمـــرب املـــجـــيـــدة 
مـــن مــكــاســب عــظــيــمــة وإنـــجـــازات 
هامة، نجد أن هذه الثورة تعد 
أعـــــــظـــــــم الــــــــــثــــــــــورات الــــيــــمــــنــــيــــة عـــىل 
اإلطــــــــــــــــالق، حـــــيـــــث إنــــــهــــــا صـــنـــعـــت 
فـــــجـــــر الـــــيـــــمـــــن املـــــــشـــــــرق بــــالــــحــــريــــة 
الحقيقية والتحرر من التبعية 
والــهــيــمــنــة والــوصــايــة الــخــارجــيــة 
واســــــــتــــــــعــــــــادة الــــــــــقــــــــــرار الـــــــوطـــــــنـــــــي.. 
وبـــــهـــــذا املـــــســـــار الــــــثــــــوري الــعــظــيــم 
الــــــــــذي اخــــتــــطــــتــــه ثــــــــــورة الـــــــــــــ21 مــن 
ســـبـــتـــمـــرب املــــــبــــــاركــــــة ارتــــــســــــم واقــــــع 
جــــديــــد أبــــــــرز عــــنــــاويــــنــــه الـــعـــريـــضـــة 
هــــــي الــــــعــــــزة والــــــكــــــرامــــــة والــــحــــريــــة 
والــــســــيــــادة واالســــتــــقــــالل والـــبـــنـــاء 
والــتــنــمــيــة املــســتــدامــة والــنــهــوض الــحــضــاري الـــشـــامـــل.. ولــــذا فـــان هـــذه الــثــورة 
املــجــيــدة واملـــبـــاركـــة، تــعــد أهـــم وأعــظــم الـــثـــورات الــيــمــنــيــة، بــمــســارهــا الــتــحــرري 
والتنموي وبما تميزت به من عطاء وطني وشعبي مثمر ومتعاظم بانتصاراته 
الحاسمة وإنجازاته امللموسة بمشاريع البناء والتنمية يف مختلف املجاالت، 
كما أن حدثها الــثــوري العظيم أعـــاد لشعبنا اليمني الــحــر الــعــزيــز اعــتــبــاره، 
ولوطننا الحبيب مكانته املشرفة بني البلدان واألمم..  وعندما نحتفي بهذه 
املناسبة الوطنية املجيدة، فإننا نحتفي بما حققه مسارها الثوري ومنجزها 
التحرري الذي قىض وإىل غري رجعة عىل واقع التبعية واالرتهان والوصاية 
الــخــارجــيــة الـــتـــي فـــرضـــت عـــىل وطــنــنــا وشــعــبــنــا طــيــلــة عـــقـــود عـــديـــدة وســـنـــوات 
مديدة، حتى شع فجر هذه الثورة املباركة بنوره الوضاء عزاً وحريًة وكرامًة 
وإباء، وازاح بوهجه املتوقد عتمة االستعباد واالستعداد والظلم والفساد 
ونهب الــروة واالستئثار بالسلطة وغريها من املفاسد واملمارسات العبثية 
الهدامة.. فتحقق العدالة والحرية واألمن واالستقرار والشراكة الحقيقية 
يف إدارة شـــــؤون الـــبـــلـــد، وهــــو مـــا تــمــثــل بـــاتـــفـــاق الــســلــم والـــشـــراكـــة الــوطــنــيــة.. 
لكن اعـــداء الــوطــن حــاولــوا وســعــوا بكل جهد إلجــهــاض هــذه الــثــورة املجيدة 
بطرق ووســائــل شتى وعندما لــم يفلحوا يف كــل محاوالتهم اليائسة قاموا 
بشن حرب عدوانية كونية ظاملة غاشمة وحصار مطبق وخانق عىل وطننا 
وشعبنا اليمني الحر األبي، لكنهم خابوا وفشلوا عن تحقيق اهدافهم يف 
اجهاض ثورة شعبنا العظيم، بل هزموا شر هزيمة وتكبدوا خسائر فادحة 
وكــســرت شــوكــتــهــم وســحــقــت جــمــوعــهــم عــىل صــخــرة صــمــود وثــبــات شعبنا 
وابطال جيشنا الشجعان امليامني الذين سطروا أروع املالحم البطولية يف 
التصدي لتحالف العدوان وحشود مرتزقته، وصنعوا انتصارات حاسمة 
يف كافة جبهات القتال واملــواجــهــة وميادين الجهاد والــفــداء والتضحية يف 

سبيل الله ودفاعاً عن األرض والعرض والدين.
ولذا يحق لنا أن نفتخر ونحتفي بهذه الثورة املباركة، التي شكلت محطة 
تــحــول مهمة يف تــاريــخ اليمن املــعــاصــر، وستظل هــذه الــثــورة املــجــيــدة نقطة 
مضيئة بصوابية رؤيتها ووحـــدة هدفها وحكمة قيادتها والــتــفــاف الشعب 
حولها لتحقيق أهدافها العظيمة والسامية.. وسنميض وطنا وشعبا يف مسار 
ثــورتــنــا املــبــاركــة وتــحــت رايـــة ولـــواء قيادتها امللهمة والحكيمة ممثلة بالسيد 
عبدامللك بدر الدين الحويث- يحفظه الله- نحو تحقيق املزيد من النجاحات 
واالنـــتـــصـــارات الــحــاســمــة وتــحــريــر وتــطــهــري كــل شــرب وكـــل ذرة رمـــل مــن دنــس 

ورجس املحتلني وصنع النصر الكامل والتمكني والفتح املبني.

احمد الشريف

األستاذ/ بندر العسل #الشيخ ماجد النصريي

العميد/ عبدالرحمن الدمشقي # الدكتور/ محمد القادري
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للذين لم يستوعبوا حتى اآلن حقائق التاريخ وحقيقة جارة 
السوء ومطامعها باليمن فعدوانها عىل اليمن يف 2015م ما 

هو اال امتداد ألول عدوان شنته عىل اليمن قبل 220 عاما .

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

العدوان األول 
مع مطلع القرن التاسع عشر امليالدي كانت اليمن تعاين اضطرابات داخلية وضعف سلطة 
ال��دول��ة املركزية بصنعاء وخ��روج مناطق جنوبية عن سيطرتها وص��راع األئمة ح��ول السلطة 
وتزامنا مع ذلك كانت الدعوة الوهابية قد بدأت االنتشار خارج نطاق حدودها بنجد فاستغل 
ال��س��ع��ودي��ون ت��ل��ك األوض�����اع امل��ض��ط��رب��ة يف ال��ي��م��ن ف��ك��ان��ت ع��س��ر أول أرايض ال��ي��م��ن ال��ت��ي سيطر 
عليها الوهابيون سنة 1802 م ومن ثم تقدموا نحو املناطق الساحلية فاحتلوا ميناء اللحية 
ومع حلول سنة 1803م بسطوا سيطرتهم عىل الزيدية وبيت الفقيه بل توغلوا نحو مناطق 
ال��داخ��ل الجبلية كمدينة ح��ج��ة وت��ه��دي��ده��م للعاصمة ص��ن��ع��اء. وت��م��ك��ن��وا يف ع���ام 1806م من 
اس��ق��اط مدينة ال��ح��دي��دة اه��م م���وائن صنعاء ع��ىل البحر األح��م��ر وسقطت بعدها مدينة زبيد 
وحيس القريبة من ميناء املخا وقبل عامل ميناء املخا مصالحه الوهابيني مقابل مبلغ من 
املال. وهكذا وصل نفوذ الدولة السعودية االوىل يف املناطق الساحلية اليمنية من أبي عريش 

شماال حتى املخا جنوبا.
وفيما يخص ميناء عدن ففي عام 1804م وصلت بعض السفن الوهابية إيل عدن وجزيرة 
سقطرى. وبالنسبة لحضرموت فقد ق��اد الوهابيون ث��الث حمالت عسكرية نحوها بذريعة 
ن��ش��ر امل��ذه��ب ال��وه��اب��ي ف��ك��ان��ت حملتهم األوىل س��ن��ة 1807م فيما ك���ان حملتهم ال��ث��ان��ي��ة لغزو 
ح��ض��رم��وت سنة 1809م وه��دف��ت ال��وص��ول إىل ال��س��اح��ل ف��وص��ل��وا إىل مدينة الشحر يف حني 
عززوا بحملة بحرية سنة 1811م. الحتالل حضرموت ومع تدخل واىل مصر محمد عيل باشا 
بالحجاز واليمن استطاع القضاء عىل الدولة السعودية االوىل يف 1818م لينتهي شرهم عىل 

اليمن ولم ينته طمعهم فيها لتعود تلك املطامع قبل اعالن دولتهم الثالثة عام 1932م.
اغتيال ابن سعود

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

بالحجاز ومن ثم نحو اليمن حيث كانت مذبحة تنومه بحق الحجاج اليمنيني العزل بداية 
ج���رائ���م اب���ن س��ع��ود ب��ح��ق ال��ي��م��ن��ي��ني ل��ي��زح��ف ن��ح��و ع��س��ر وامل���خ���الف ال��س��ل��ي��م��اين ل��ي��ن��ت��زع��ه��م��ا من 
االدري�����ي. وب��ذل��ك ت��ك��ون ص��ن��ع��اء يف م��واج��ه��ة م��ب��اش��رة م��ع اب���ن س��ع��ود ل��ت��دخ��ل يف ص���راع نتج 
عنه حرب 1934م ومن ثم معاهدة الطائف بنفس العام ليحتل ابن سعود نجران وعسر 

وجيزان وجزر فرسان بموجب تلك املعاهدة .
وبعد توقيع املعاهدة عمل الطرفان مباشرة عىل إنهاء الرتتيبات الالزمة الجتماع الحدود 
وتم تخطيط الحدود يف العام التايل 1935م وتم رسم أول خريطة للحدود اليمنية السعودية 
1936م وقد تخلل تلك الفرتة عدم وجود أي توتر بني الطرفني او بناء حصون وقالع يف املنطقة 
املحرمة خمس كيلو مرت من الحدود عىل كال الجانبني ولم توجد مخالفات من هذا النوع 
وقد ساعد عىل ذلك العالقة الحسنة بني عبدالله بن الوزير ال��ذي عقد املعاهدة نيابة عن 
اإلمام والذي عني حاكما لتهامة واتخذ الحديدة مركزا له والذي كان املسؤول عن الحدود 

الشمالية وبني تريك بن مايض حاكم جيزان يف الجانب السعودي من الحدود .
ويف ع���ام 1935م ه��اج��م ث��الث��ة م��ن ال��ي��م��ن��ي��ني امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن س��ع��ود ب��خ��ن��اج��ره��م أث��ن��اء 
ط��واف��ه ح���ول الكعبة إال أن االم���ر س��ع��ود وىل ال��ع��ه��د اس��ت��ط��اع أن ي��ق��ي وال����ده ه���ذه ال��ض��رب��ات 
ويتلقاها هو مما أدى إىل إصابته بعده ضربات يف ظهره وكتفه وقد استطاع الحرس قتل 
ه��ؤالء الثالثة بالرصاص. وق��دا اثبت التحقيق انهم لم يكونوا مدفوعني من ط��رف حكومة 
اليمن بل كانوا يطلبون الثأر لبعض أقاربهم الذين قتلوا أثناء الحرب اليمنية السعودية 
السابقة. ويف 1940م قام االمر محمد بن عبدالعزيز يف حاشية كبرة بزيارة صنعاء وكان 
ي��راف��ق��ه بشر ال��س��ع��داوى مستشار امل��ل��ك عبدالعزيز وط��اه��ر رض���وان م��ن ك��ب��ار موظفي وزارة 

الخارجية للمملكة السعودية .
انقالب 1948

وفيما يخص انقالب 1948م وقفت السعودية مع اإلمام احمد رغم انها كانت تميل قبل 
االنقالب اىل االم��ر عبدالله الوزير بناء عىل اسناده أماما بعد وف��اة االم��ام يحيى الطبيعية 
واسرتجاعا ملواقف ويل العهد احمد عندما دبر مؤامرة اغتيال امللك عبدالعزيز بالحرم بثالثة 
م��ن سنحان م��ن بيت حاضر فجرحوا ويل عهده سعود وقتلوا أح��د عبيده فاستشهدوا يف 
الحال ونجا امللك ابن سعود .فاإلمام احمد بعد انقالب 1948م قد كان منهزما بعد اغتيال 
ابيه واخ��ي��ه املحسن والحسني ف��ارس��ل الشيخ ب��ن هيج لتمهيد لجوئه إىل السعودية ولكن 
امللك عبدالعزيز طلب منه الصمود يف الداخل ووعده بكل العون املادي والسيايس واملعنوي 

عىل ان يطلب العون من امللوك االخرين فاتجه اإلمام احمد إىل حجة .
لذلك وقف ابن سعود من االنقالب موقفا عدائيا صريحا فعرقل بعثة الجامعة العربية 
ان تصل لصنعاء ولم يرد عىل برقية ابن الوزير الذي ارسلها له عقب االنقالب وكان استقباله 
ل��وف��د اب��ن ال��وزي��ر استقباال غ��ر م��رح��ب بهم ب��ل ان��ه ق��ال لهم ) أن��ت��م اي��ه��ا ال��ن��اس قتله ... وقد 
اتيتم إىل كضيوف عندي وأسمعتموين ما عندكم وان��ا ال استطيع إال أن اق��ول لكم : اتركوا 
بالدي( اما وفد جامعة الدول العربية فلم يصل اىل إال جدة اذا استدعاه امللك عبد العزيز 
اىل ال��ري��اض واب��ق��اه هناك للمماطلة وق��د افهم امللك ال��وف��د ب��ان ال��وض��ع ق��د التهب يف اليمن 
بعدما بدأ وىل العهد يعمل لالستيالء عىل الحكم وان مطار صنعاء قد حرقه البدو وبعض 
ال��ع��ن��اص��ر ال��ف��وض��وي��ة ل��ذل��ك ف��ض��ل ال���وف���د ان ي��ن��ت��ظ��ر ل���رى م���ا ي��س��ت��ق��ر ع��ل��ي��ه االم����ر اخ���ر وب��ذل��ك 
استطاع ابن سعود ان يلعب دورا خطر يف تاريخ اليمن يف تلك الفرتة فقد نجح يف تعطيل 
وفد جامعة الدول العربية عن مواصلة سره اىل صنعاء حتى ال يقوى بذلك ساعد الثورة .

هنا حجة
وقع انقالب عام 1955م يف اليمن بقيادة احمد الثاليا وبالتعاون مع األمر عبدالله وتم 
تنازل اإلمام احمد عن اإلمامة كرها ألخيه عبدالله ولكنه استطاع إرسال برقية سرية البنه 
األم����ر ال���ب���در ال����ذي اص��ب��ح ول��ي��ا ل��ل��ع��ه��د دع����اه اىل ال��ت��وج��ه اىل ح��ج��ة ل��ج��م��ع ال��ق��ب��ائ��ل امل��وال��ي��ة له 
ومقاومة االن��ق��الب حيث ك��ان البدر يعمل محافظا للحديدة وتوجه اىل حجة حيث يوجد 
مخازن األسلحة واموال اإلمام احمد ومن حجة تحرك البدر عىل رأس قبيلتي حاشد وبكيل 

يف اتجاه تعز .
فقد بادر امللك سعود 1955م بالوقوف بقوة وباستمرار مع اإلمام احمد والبدر ومحذرا 
األم���ر عبدالله م��ن امل��س��اس بحياة اإلم���ام أح��م��د وح��ت��ى ال ي��ك��ون ن��ج��اح االن��ق��الب باليمن مثال 
يحتذى به. حيث تشر الوثائق الربيطانية رغم الدعم السيايس السعودي وعدم االعرتاف 
بحكومة االن��ق��الب فأنها رفضت طلب اإلم��ام احمد بضرب االنقالبني بالطائرات كما طلب 
ولكنها اهدته بعد ذلك طائريت تدريب امريكيتني مع طيارين ومهندسني سعوديني .وكانت 
السعودية مهتمة باألحداث يف تعز حتى اعتزم امللك سعود الوصول بنفسه اليها للعمل 

ع���ىل ح���ل االزم������ة ول���ك���ن ت���ق���رر اي���ف���اد اخ���ي���ه ف��ه��د م���ع ال��ش��اف��ع��ي ل��ل��ت��ه��ن��ئ��ة ب��ع��د ان ان��ت��ص��ر اإلم����ام 
وان��ت��ه��ت امل��ش��ك��ل��ة ب��م��ا س��م��ى )وف����د ال��ن��واي��ا ال��ح��س��ن��ة( و)امل��س��اع��ي ال��ح��م��ي��دة( ل��ح��ل ال��خ��الف بني 

احمد وعبدالله.
وارس����ل����ت ال���س���ع���ودي���ة ل��ل��ب��در ج���ه���از اذاع������ة ب���اس���م )ه���ن���ا ح���ج���ة( واع���ل���ن���ت ح���ال���ة ال����ط����واري عىل 
الحدود مع اليمن واب��رق سعود للبدر بأنه سيعينه باملال والسالح وال��رج��ال فشكره البدر 
وطلب منه ايقاف التدخل لحني الطلب.. وذك��رت املفوضية العراقية يف ج��دة ب��ان عشرات 
السيارات األسلحة ومعدات قد شحنت إىل اليمن. وبحسب املفوضية االنجليزية يف اليمن 
ب��أن السعودية يف ق���راراة قناعتها ت��رى ان عبدالله مناسب لسياستها ل��وال املعارضة القوية 

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

1958م بداية العالقات الدبلوماسية بني البلدين وألول مرة يف تاريخهما .

متابعة:نبيل السياغي

اختتمت بمحافظة حجة ال���دورة التدريبية التوعوية بمخاطر األل��غ��ام والقنابل 
ال���ع���ن���ق���ودي���ة وم���خ���ل���ف���ات ال�����ح�����روب، ن��ظ��م��ه��ا امل����رك����ز ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع األل���غ���ام 
بالتنسيق مع فرع املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والسلطة املحلية 

باملحافظة بتمويل اليونيسف.
ه��دف��ت ال�����دورة ال��ت��ي اس��ت��م��رت خ��م��س��ة أي����ام إىل إك���س���اب 30 م��ت��درب��ا م���ن م��دي��ري��ات 
"مستبأ وع��ب��س وأس��ل��م وأف��ل��ح ال��ش��ام وأف��ل��ح ال��ي��م��ن"، م��ع��ارف ح��ول ط��رق التوعية 
امل��ي��دان��ي��ة ب��م��خ��اط��ر األل���غ���ام وال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة وم��خ��ل��ف��ات ال���ح���روب وك����ذا مخاطر 
األلغام والقذائف غر املتفجرة وكيفية التعامل معها واملناطق املشبوهة وحاالت 

الطوارئ وخطوات السالمة.
ويف االخ����ت����ت����ام أش�������ار وك����ي����ل امل���ح���اف���ظ���ة ع�������ادل ش����يل إىل أه���م���ي���ة م���ث���ل ه������ذه األن���ش���ط���ة 
التوعوية التي تستهدف بشكل مباشر رفع الوعي لدى أفراد املجتمع حول مخاطر 

األلغام والقنابل العنقودية واملتفجرات.
ولفت إىل أن العدوان استخدم األسلحة املحرمة بما يف ذلك القنابل العنقودية 

والصواريخ املحظور استخدامها وفقا للمواثيق الدولية.
فيما أشار مدير فرع املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية باملحافظة 
عالن فضائل إىل أهمية إيصال الرسالة للمناطق املستهدفة ومواصلة النجاحات 
التي حققتها ال��ف��رق امليدانية السابقة.. مشيدا ب��دور امل��رك��ز التنفيذي للتعامل مع 

األلغام يف هذا الجانب.
وأكد أهمية التنسيق مع املجالس املحلية وقادة املجتمع لضمان نجاح الربنامج 
وتحقيق األهداف املنشودة.. الفتا إىل ان هناك مئات القنابل العنقودية التي اسقطها 

العدوان يف أغلب املناطق الحدودية باملحافظة.
واش������ار إىل ض������رورة اس��ت��ش��ع��ار امل���ت���درب���ني ل��ل��م��ه��ام امل���وك���ل���ة إل��ي��ه��م يف ت��ع��زي��ز ال��ت��وع��ي��ة 

بمخاطر التعامل معها ومع األلغام واملتفجرات.
فيما أكد مدير مكتب الشئون االجتماعية والعمل باملحافظة الدكتور هيثم الجربي 
اهمية تكثيف جهود فرق التوعية بمخاطر األلغام واملتفجرات والقنابل غر املتفجرة 

حفاظا عىل األرواح خاصة األطفال.
ولفت إىل ض���رورة الرتكيز يف أع��م��ال التوعية ع��ىل النازحني ال��ذي��ن سيعودون إىل 
م��ن��ازل��ه��م وق����راه����م، م���ا ي��ج��ب ت��وع��ي��ت��ه��م ب��م��خ��اط��ر ال��ت��ع��ام��ل م���ع أي م��خ��ل��ف��ات ح��ف��اظ��ا 

عىل أرواحهم.

عسري أول أرض يمنية احتلها الوهابيون

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم دورة تدريبية توعوية بمحافظة حجة

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

تقرير: عيل الشراعي

# الشهداء اليمنيني الثالثة الذين حاولوا اغتيال ابن سعود 
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