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 :  طاابسات
أّكــد السـفريُ عبُداللـه صـربي 
الجمهوريـة  لـدى  بالدنـا  -سـفريُ 
 ٢١ ثـورَة  أن  السـورية-  العربيـة 
سـبتمرب أَْعَلـْت من شـأن السـيادة 
للهيمنة  الوطنية حني وضعت َحـّداً 
واألمريكية،  السـعوديّة  والَوصايـة 
وسـّطرت هـذا الصمـوَد الكبـري يف 
مواجهة العدوان والحصار عىل مدى 

ثمانية أعوام. 
جاء ذلك خالل مشـاركته، أمس 
الثالثـاء، يف نـدوة سياسـية نّظمها 
املنتـدى الفكري والسـيايس اليمني 
يف العاصمة السورية دمشق بعنوان 
«مسـاراُت ثورة ٢١ سبتمرب» تزاُمناً 
مع الذكرى الثامنة لثورة ٢١سبتمرب 

٢٠١٤م. 
أن  صـربي  السـفري  وأوضـح 
عـىل  قامـت  سـبتمرب   ٢١ ثـورَة 
وجيـٍش  هّشـة  دولـة  أنقـاِض 
مفـكٍَّك وخارطـة سياسـية مثخنة 
فحافظـت  والتشـظي،  باالنقسـام 

عـىل ما تبقى من مؤّسسـات الدولة 
وحالت دون انهيارها، وبنت جيشـاً 
قويـاً أصبـح اليـوم حارسـاً أمينـاً 
للثـورة ومكتسـباتها، وسـداً منيعاً 
والجماعـات  اإلرهـاب  مواجهـة  يف 

التكفريية. 
لـدى  بالدنـا  سـفري  وأَشـاَر 
سـوريا إىل أن الثـورة لـم تغفل عن 
البنـاء الداخـيل ولـم تقـف عاجزة 

حيـال الحصـار الخارجـي فأمكـن 
العسـكرية  قدراتهـا  تطويـر  لهـا 
صواريخها  باتت  حتى  واالقتصادية 
تقـرع األجراس يف تل أبيب، مبينًا أن 
والوطنية  الدينية  واملرجعية  القيادة 
والسياسـية ممثلـة بالسـيد القائد 
عبـد امللك الحوثـي، كانت رس نجاح 
وبوصلـة  أمانهـا  وصمـام  الثـورة 

النرص والتمكني لرجالها. 

إىل ذلـك، أّكــدت الكلمـات التي 
رضـوان  املفـوض  الوزيـر  ألقاهـا 
لجبهـة  العـام  واألمـني  الحيمـي، 
عبـد  خالـد  الشـعبي  النضـال 
الصداقة  جمعيـة  ورئيـس  املجيـد، 
الفلسطينية اإليرانية الدكتور محمد 
الجهاد  حركـة  وممثـل  البحيـيص، 
السـنداوي،  إسـماعيل  اإلسـالمي 
العراقيـة  النجبـاء  حركـة  وممثـل 
محمود املوسـوي، واملحلل السيايس 
حسـام طالب، عـىل أهميّـة الثورة 
الشـعبيّة اليمنيـة يف دعـم القضية 
محـور  دور  وتعزيـز  الفلسـطينية 
املـرشوع  مواجهـة  يف  املقاومـة 

الصهيوني واألمريكي باملنطقة. 
هذا وقد أدار الندوة الدكتور معتز 
القـريش، بحضـور أعضـاء البعثـة 
السياسيني  من  ونخبة  الدبلوماسية 
واملثقفني العرب، وحشد من الطلبة 
وأبنـاء الجاليـة اليمنية يف سـوريا، 
َحيـُث تم عىل هامش النـدوة توزيع 
كتـاب ٢١ سـبتمرب ثورة أسـقطت 

وصاية ملؤلفه عيل املحطوري. 

أخبار

شغ ظثوة جغاجغئ بالساخمئ دطحص تتئ سظعان «طسارات بعرة شغ ظثوة جغاجغئ بالساخمئ دطحص تتئ سظعان «طسارات بعرة 2121 جئامئر»..  جئامئر».. 

بعرة جاةسض الغمظ ضما غةإ أن غضعن
تضعطُئ اإلظصاذ تتغغ بعرة 21 جئامرب الفاغئ بتفض خطابغ واجع:

الرائث الصغادي  طعصسه  إلى  الغمظ  إلسادة  والصعة  السمع  طساظغ  ُضـضَّ  تتمُض  البعرُة  تئاعر:  بظ 
المتاّطئ المظاذص  شغ  طظه  بسغطًا  ججءًا  ظرى  الثي  المزطط  السغظارغع  طظ  الغمظ  أظصثت  البعرُة  طفااح:  السقطئ 
العزغر الئضغر: 21 جئامئر لط غضظ عثشعا التضط َأو السططئ بض الترغئ والسثل والمعاذظئ الماساوغئ والمحارضئ السغاجغئ
العزغر المججاجغ: البعرُة تّصصئ خقل سمرعا الجطظغ الصخغر إظةازاٍت رغط المآاطرات ضثعا وضث العذظ أجمع

 :  خاص
يف سـياق اسـتمرار االحتفاءات الثورية الرسـمية والشعبيّة 
الواسـعة، نظمت حكومة اإلنقاذ الوطنـي، أمس الثالثاء، حفالً 

خطابياً وفنياً بمناسبة العيد الثامن لثورة ٢١ سبتمرب الفتية. 
ويف الفعاليـة، أّكــد رئيس الـوزراء، الدكتـور عبدالعزيز بن 
حبتور، أن إحياء االحتفالية الثورية تذّكر الجميع بمسؤولياتهم 
التاريخيـة تجـاه حـدث كان لـه تأثـريه القـوي عىل املسـتوى 
الوطني، وحشـد الطاقات ملواجهة تحالـف العدوان األمريكي - 
السـعودّي -اإلماراتـي، بقيادة قائد الثورة، السـيد عبدامللك بدر 

الدين الحوثي. 
وأَشاَر إىل أن من املميزات املهّمة لهذه الثورة العفو والتسامي 
والتجـاوز إزاء كافـة الخصوم؛ ألَنَّهـا لم تقم ضـد جماعات أَو 
أفراد، بل ثورة واسعة وكبرية، امتداداً لتطوير جبهة املقاومة يف 

مواجهة املشاريع الغربية واالستعمارية. 
وقـال: «إن ثورة ٢١ سـبتمرب يف مضمونهـا الديني والوطني 
واإلنسـاني، تجاوزت مراحل األفراد واألحداث، ووصلت إىل قمة 
الفكـرة يف مقاومة املشـاريع الغربية املتصهينـة الجديدة بحق 
اليمن واملنطقة العربية التي ما تزال تعيش أوجاع تنفيذ اتّفاقية 
سـايكس بيكو ووعد بلفور املشـؤوم، منذ نحـو ِمئة عام حتى 

اللحظة». 
َوأََضــاَف «إن الـدول، التـي تقف ضد اليمن وتقاتل شـعبنا 
بأعتى األسـلحة بشـكل مبـارش أَو بالنيابة، هـي ضمن ونتاج 
ملـرشوع سـايكس بيكـو والتقسـيمات التي حصلـت يف القرن 

العرشين». 
وأردف رئيـس الـوزراء بالقـول: «املـرشوع املقـاوم الجديد 

بـدأه اإلمام الخمينـي من طهـران، حينما أعلن بشـكل واضح 
أن مرشوعه إسـالمي عربي إنسـاني، أغلق السفارة الصهيونية 
لتحل محلها السفارة الفلسطينية يف إشارة إىل أن املرشوع كبري 

يف أهدافه». 
وأوضـح أن «ثورة ٢١ سـبتمرب هي امتداد لفكـرة املقاومة، 
يف مواجهة نظام اسـتعماري واضح املعالم ُسـلط عىل املنطقة 
العربيـة منذ نحـو ِمئة عام، ولم تك كما يـرّدد األعداء وأبواقهم 

أنها ثورة ساللية جاءت لرفع طبقة وإنزال أُخرى». 
ولفـت رئيـس الـوزراء إىل أن التآمـر عـىل الثـورة وقيادتها 
مـن قبل الغـرب املتصهني وأذنابـه يف املنطقة ما يزال ُمسـتمّراً 
وسيسـتمر؛ ألَنَّها ثـورة مرتبطة بالناس ومطامحهم الواسـعة 

وحّقق فيها اإلنسان اليمني عزته وكرامته. 
واختتـم رئيـس الوزراء كلمتـه بالتأكيد عىل أن هـذه الثورة 
وبغاياتهـا هـي أكرب وأبعـد عن األمـراض التي ورثها الشـعب 
اليمنـي كالقصـة الجهوية واملذهبية، التي اكتـوى بها املجتمع 
اليمني، ويسـعى األعـداء اليوم للنفـاذ منها، لتمزيق النسـيج 
االجتماعـي وإذكاء روح الفتنـة بعـد أن فشـلوا يف عدوانهـم 

العسكري وحصارهم االقتصادي. 
ويف الفعاليـة، التـي حرضها نـواب رئيس الوزراء لشـؤون 
األمن والدفـاع الفريق الركن جالل الرويشـان والرؤية الوطنية 
محمـود الجنيـد والخدمـات والتنميـة الدكتور حسـني مقبويل 
وعدد من الوزراء، ألقى مستشار رئيس املجلس السيايس األعىل 
العالمة محمد مفتاح، كلمة العلماء، بارك للجميع العام الثامن 
مـن العزة والشـموخ والعظمـة التـي صنعها الشـعب اليمني 
بصربه وبدمائه وآالم شـهدائه وجرحاه ورباطة جأش رجاله يف 

كافة الجبهات. 
واستعرض اإلرهاصات، التي سبقت قيام ثورة ٢١ سبتمرب، 

ما ما يتعلق بتسـيّد مشـهد االنفالت األمنـي، واحتالل  ال ِســيـَّ
املارينـز األمريكـي ملنطقة بالعاصمـة يف إطار خطـوات تهيئة 

اليمن لالحتالل األمريكي عىل غرار العراق وأفغانستان. 
وأوضـح العالمة مفتـاح أن أمريكا كانت عىل وشـك إحكام 
القبضـة عـىل اليمـن وإسـقاطه يف فـوىض مسـتدامة، كانت 
مالمحهـا واضحـة للجميع مـن خـالل االغتياالت التـي طالت 
النُخـب االجتماعيـة واالسـتهداف املمنهـج للقـوات املسـلحة 

وإسقاط معسكرات بيد العنارص التكفريية. 
وأَشـاَر إىل أن القـوى املعاديـة كانت قـد أعدت ُكــّل أدوات 
التمزيـق والفرقة والتناحر والسـقوط املـدّوي يف وحل االقتتال 

تحت مسميات وعناوين مدروسة بعناية. 
وأّكــد العالمة مفتـاح أن معظم شـعوب العالم اإلسـالمي 
تشـعر باالمتنان لدور اليمن يف نرش اإلسـالم، ال سيَّما يف جنوب 
رشق آسـيا ووسطها، فضالً عن شـعور شعوب شمال الجزيرة 
العربيـة وشـمال أفريقيـا وفخرها بانتسـابها لليمـن الفتاً إىل 
أهميّـة هـذا النوع من االمتـداد ودوره يف صنع االسـرتاتيجيات 
الدولية ال سـيَّما الغربية التي ال تسمح ألي شعب بتفوق علمي 
أَو عسـكري أَو اقتصادي أَو سيايس بما يف ذلك الشعوب العربية 

واإلسالمية أَو السماح لها باالستقرار. 
وأوضـح أن اليمـن أمامـه اليـوم فرصـة إلعـادة تجربتـه 
الحضاريـة من خـالل االسـتثمار الراشـد إلْمَكانياتـه وملوقعه 

االسرتاتيجي الذي يرشف عىل واحد من أهم املمرات العاملية. 
وقـال العالمـة مفتاح: «كان الشـعب اليمني قبـل ثورة ٢١ 
سـبتمرب أمـام خياريـن إما أن يقبل سـلطة ضعيفـة ومرتهنة 
خانعـة، وإمـا أن يقاوم، ولذلـك جاءت الثورة لتنقـذ اليمن من 
منظومـة ومخّطـط اسـتعماري كان سـيجعل منـه وموقعـه 

االسرتاتيجي النوعي محطة البتزاز العالم». 

وذكر أن هـذه الثورة لهـا قيادة واضحة وشـجاعة تحملت 
املسـؤولية بكفـاءة عالية يف كافة منعطفـات الثورة يف فرتة ما 
قبلها وما بعدها، واستطاع قائدها ومن حوله من األحرار مللمة 

ــة اليمنية ملواجهة العدوان والطغيان.  الشتات وجمع األُمَّ
أيضاً أشـار وزير الدولـة، عبدالعزيز البكـري، إىل أن ثورة ٢١ 
سـبتمرب لم يكـن هدفها الحكم أَو السـلطة بـل الحرية والعدل 

واملواطنة املتساوية واملشاركة السياسية. 
ولفـت بهذا الصدد إىل اتّفاق السـلم والرشاكـة الوطني الذي 
وّقع عليـه أنصاُر الله ومختلف القوى السياسـية بالتزامن مع 
اإلعـالن عن قيـام الثـورة.. الفتـاً إىل أن الثورة، مـن خالل ذلك 
االتّفاق وما تبعه من اتّفاقات، جّسدت حرصها عىل تعزيز روح 
الرشاكة وتغليب املصالح العليا للوطن والشعب ورص الصفوف 
ملواجهـة العدوان والحفاظ عىل مؤّسسـات الدولة ومكتسـبات 

الوطن. 
وتطـرق الوزير البكري إىل ما مثلتـه الرؤية الوطنية من رؤية 
عمليـة علمية حديثة إلعادة بنـاء الدولة اليمنيـة الحديثة التي 
تحسب لهذه الثورة، فضالً عن تجسيدها لشعار الرئيس الشهيد 

صالح عيل الصماد «يد تحمي.. ويد تبني» عىل الواقع. 
فيمـا ألقـى وزير الدولـة، الدكتـور حميد مزجاجـي، كلمة 
ترحيبيـة، أّكـد فيها أن ثورة ٢١ سـبتمرب حّققت خالل عمرها 
الزمنـي القصري إنجـازات رغـم املؤامرات ضدها وضـد الوطن 

أجمع. 
وأَشاَر إىل صمود الثورة ومن حولها ُكـّل أحرار اليمن وأبطال 
الجيش واللجان الشـعبيّة عىل ذلك النحو الذي أبهر العالم وألهم 
أحراره.. مبينًا أن من اإلنجازات املهمة لهذه الثورة ترسيخ األمن 
وصون حرمة الدماء التي كانت تستباح قبيل قيامها، ولم يسلم 

منها حتى حرمة بيوت الله. 

السفري خربي: السغث الصائث ضان جر ظةاح البعرة وخمام أطاظعا وبعخطئ الظخر
طتاشر املعرة: الاخثي لصعى اقتاقل وأدواتعما 

وذردعط طظ املتاشزئ بات ضرورة ططتئ
 :  طاابسات

أوضح محافُظ املهرة املعنيَّ من حكومة صنعاء، القعطبي عيل حسني الفرجي، أن التصّدي لقوى 
االحتـالل األمريكـي الربيطاني وأدواتهما اإلمارات والسـعوديّة وطردهم مـن املحافظة بات رضورة 
ما بعد تماديهم يف االعتداء عىل أبناء ورموز املقاومة الشـعبيّة باملهرة ونهب ثرواتها  ملحة، ال ِســيـَّ
والسـيطرة عـىل منافذها البحرية بحّجـة منـع عمليات التهريب، محذراً مـن مخّطط دول االحتالل 
الستهداف املجتمع املهري والنيل من رموز املقاومة الشعبيّة وإفشال مرشوع الثورة لطرد االحتالل. 
وقـال املحافظ القعطبي يف ترصيح، أمـس الثالثاء: إن األطماع األمريكيـة الربيطانية واإلماراتية 
ة بعد تواجد قوات عسـكرية يف ميناءي قشـن ونشـطون  السـعوديّة يف  املهرة باتت مكشـوفة، َخاصَّ
ومنفذ شحن يف محاولة للسيطرة عىل امليناءين من خالل اتّفاقية تضمن بقاء قوى االحتالل خمسني 
عاماً بموافقة العمالء يف ما يسـمى باملجلس الرئايس، معتربًا توقيع الصفقة بشـأن  ميناء قشـن يف 
املهرة، خيانة عظمى بحق الوطن وانتهاكاً سـافراً للسـيادة الوطنية، تؤّكــد إمعاَن دول االحتالل يف 

السيطرة عىل املنافذ البحرية والربية ونهب ثروات الشعب اليمني. 
دعا محافظ املهرة أحرار املحافظة والقبائل ومنظمات املجتمع املدني، إىل توحيد الجهود ملواجهة 
قـوى االحتـالل وإفشـال مخّططاتها، مطالبـاً بهذا الصدد أبنـاء املحافظة إىل التالحـم واالصطفاف 
إليقاف املمارسات التعسفية لقوى االحتالل وأدواتها، الفتاً إىل أن أبناء املهرة أصبحوا اليوم أكثر وعياً 
وإدراكاً بأهداف ومطامع دول االحتالل األمريكي والربيطاني وأدواتهما اإلمارات والسعوديّة ونواياها 

املبيتة يف السيطرة عىل ممرات املالحة البحرية الدولية واملنافذ البحرية والربية يف املحافظة. 
وطالب القعطبي أبناء الشـعب اليمني بمسـاندة ودعم رجال املقاومة والقبائل وأحرار املحافظة 
لطرد دول االحتالل واملرتِزقة، وتحرير املحافظة ومنع السـيطرة عىل موانئها ومنافذها، منوًِّها إىل أن 
دعوة رئيس لجنة االعتصام السـلمي باملهرة الشـيخ عيل سـالم الحريزي ألحرار  اليمن بالوقوف مع 

املناهضني للقوات األجنبية باملهرة، تستوجُب من الجميع االستجابة الرسيعة لها. 
َوأََضـاَف أن أحرار املهرة بمختلف مشـاربهم سيقدمون التضحيات انتصاراً لسيادة الوطن وأمنه 
واسـتقراره وسيظل علم اليمن يرفرف شامخاً عىل ُكـّل شـرب من أرض اليمن بفضل رجاله وأبطاله 

األحرار والرافضني الخضوع للغزاة وقوى االحتالل عىل مر التاريخ. 
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الصائث غتثر السثو وُرساَته طظ طثاذر إصطغمغئ الصائث غتثر السثو وُرساَته طظ طثاذر إصطغمغئ 
ودولغئ يف تال اجامرار الترب والتخارودولغئ يف تال اجامرار الترب والتخار

 :  خاص
وّجه قائُد الثورة السـيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثـي، الثالثـاء، إنـذارات جديـدة شـديدة 
األمريكـي  العـدوان  تحالـف  لـدول  اللهجـة 
السـعودّي اإلماراتـي ورعاتها، أّكــد فيها أن 
استمرار العدوان والحصار عىل اليمن ستكون 
له تداعيـات خطرية عىل املسـتويني اإلقليمي 
والـدويل، كما حّذر من مواصلـة نهب الثروات 
الوطنيـة ورسقتهـا، يف تأكيـدات واضحة عىل 
أن محـاوالت دول العـدوان ورعاتهـا للتنصل 
عن االستحقاقات اإلنسـانية للشعب اليمني، 
وتفويـت فرصة السـالم الفعيل، سـيؤدي إىل 

انفجار الوضع بشكل غري مسبوق. 
 

تثاسغاٌت إصطغمغئ ودولغئ لطاسظئ 
السـيد القائد خالل خطابه بمناسبة ذكرى 
ثورة الحادي والعرشين من سـبتمرب املجيدة، 
جدد توجيـه الدعوة لـدول العـدوان ورعاتها 
لـ»إنهـاء العـدوان ورفـع الحصـار وإنهـاء 
االحتـالل ومعالجـة ملفـات الحـرب» وهـي 
املعطيات الرئيسية ملعادلة السالم الفعيل التي 
أعلنتهـا القيادة الثورية والسياسـية وأّكـدت 

عليها أكثر من مرة يف وقت سابق. 
وتشـري هذه الدعوة إىل ثبات املوقف الوطني 
فيما يخص السـالم، وهو ما يعني فشـَل ُكـّل 
محاوالت تحالـف العدوان ورعاتـه لاللتفاف 
عـىل متطلبـات املعادلـة الرئيسـية من خالل 
الضغوط ومسـاعي تجزئة الحلول واملساومة 
ونهـب  التقسـيم  وفـرض  اإلنسـاني  بامللـف 

الثروات كأمر واقع. 
وأرفق قائد الثورة هذه الدعوة بإنذار شـديد 
اللهجة وبالغ األهميّة جاء فيه أن: «االستمرار 
يف العـدوان هـو أكرب تهديـد للسـلم اإلقليمي 
والـدويل» وأن «الـرضر لـن يقـف عـىل حدود 
اليمن».  وأّكـد أن مواصلة الحرب سيكبد دول 
العدوان خسائر كبرية وسيدفع بها نحو املزيد 

من اإلخفاقات والفشل. 
واعترب مراقبون هذا اإلنذار إشـارة واضحة 
إىل خيارات ردع مزلزلة سـتقدم عليها صنعاء 
يف حال فشلت مساعي السالم، وواصل تحالف 
العـدوان االلتفـاف عـىل املتطلبات الرئيسـية 
واالسـتحقاقات اإلنسـانية التي تتمسـك بها 

صنعاء. 
وكانـت صنعـاء قـد وجهـت خـالل الفرتة 
املاضية رسـائل وتحذيرات عسـكرية متعددة 
لدول العدوان يف هذا السـياق، سواء من خالل 
العـروض العسـكرية الكربى وغري املسـبوقة 
للقوات املسلحة واألمن والتي تضمنت الكشف 
عن أسـلحة وصواريخ بحرية جديدة ونوعية، 
أَو مـن خالل ترصيحـات قيـادة وزارة الدفاع 
التي أّكـدت االستعداد التِّخاذ خطوات تاريخية 
لردع العـدوان بالقوة وضمان االسـتحقاقات 

السيادية للبلد براً وبحراً. 
يشـار إىل أن جانـب بسـيط مـن مالمـح 
«التهديـد اإلقليمـي والـدويل» املرتتـب عـىل 
استمرار العدوان والحصار كان قد برز بشكل 
عمـيل خالل الفرتات املاضية عندما تسـببت 

رضبـات الـردع اليمنية عىل منشـآت النفط 
السـعوديّة بتداعيات أثرت عىل سوق النفط 
العاملـي، وهـو األمر الـذي اعتـربه محللون 
لتوّجــه الواليـات املتحـدة  رئيسـياً  دافعـاً 
ودول العـدوان نحو الُهــدنة مؤّخراً، غري أن 
األمـر لن يقترص عىل هذا الحد يف حال فشـل 
التهدئة وعـودة التصعيد بالنظـر إىل تعاظم 
القـدرات اليمنيـة وبروز مـؤرشات واضحة 
عىل جهوزية القوات املسلحة لتوسيع مسار 
ـُن مواجهًة  «كـرس الحصار» بما قـد يتضمَّ
بحريـًة من شـأنها أن تكـون ذات تداعيات 

واسـعة إقليمياً ودوليٍّا. 
وال يأتـي تحذير قائد الثورة من التداعيات 
اإلقليميـة والدولية السـتمرار العـدوان من 
منطلق عدواني، بـل يعترب تنبيهاً منصفاً إىل 
مسـؤولية قوى العـدوان ورعاتهـا الدوليني 
عن هذه التداعيـات؛ ألَنَّ عمليات الردع والرد 
اليمنية مرشوعة بالكامـل وهدفها الرئييس 
هـو الرد عـىل االعتـداءات وإجبـار املعتدين 
عـىل وقف اسـتهداف البلد وتجويع الشـعب 
اليمنـي، األمر الذي يعنـي أن الكرة بالكامل 
يف ملعب قوى العدوان واملسـؤولية تقع عىل 

عاتقها. 
هذا أَيْـضاً ما أشـار إليه قائد الثورة السـيد 
عبد امللك بـدر الدين الحوثي، من خالل التأكيد 
العـدوان،  اسـتمرار  يف  مـربّر  «ال  أنـه:  عـىل 
تحالـف  عـىل  الكـوارث  سـتجر  فمواصلتـه 
العـدوان»، وهو مـا أثبتته الوقائـع واألحداث 

بشكل عميل طيلة السنوات املاضية. 
 

تتثغٌر جثغٌث لظاعئغ البروات 
العذظغئ

قائـد الثورة وجـه أَيْـضاً إنـذاراً آخراً لقوى 
العـدوان ورعاتهـا ومرتِزقتهـا مـن عواقـب 
االسـتمرار يف نهـب الثـروات الوطنيـة وعـىل 
رأسها النفط والغاز، يف الوقت الذي يعاني فيه 
الشـعب اليمني مـن انقطاع املرتبـات وتردي 

األوضاع املعيشية. 
إنذار كانت صنعاء قـد وجهته خالل الفرتة 
التمسـك  عـىل  تأكيدهـا  سـياق  يف  املاضيـة، 
برضورة اسـتعادة الثـروات املنهوبة وتمكني 
الشـعب منها من خـالل اسـتخدامها لرصف 
املرتبات، كمـا هو الوضع الطبيعـي، بدالً عن 
تكديسـها يف بنوك دول العـدوان وتوزيع جزء 

منها عىل قيادات املرتِزقة. 
وشمل تحذير قائد الثورة أَيْـضاً «أية رشكات 
أجنبيـة تتواطأ مع دول العدوان يف نهب الثروة 
الوطنية» وهو ما يشـمل الرشكات التي تقوم 
بعمليـات التنقيب عن الثروات واسـتخراجها 
وتصديرها وبيعها بشـكل غـري قانوني، َحيُث 
يعترب نشـاط هذه الرشكات تواطؤاً عمليٍّا مع 
العـدّو يف أكرب عملية نهب تتعـرض لها موارد 

الجمهورية اليمنية يف تاريخها. 
وكان رئيـس الوفـد الوطنـي محمـد عبـد 
السـالم، قد أّكـد سـابًقا أن هذه الرشكات قد 
تكون عرضة لالستهداف يف حال رفض تحالف 
العـدوان االسـتجابة ملطلـب رصف املرتبـات 

ووقف نهب الثروات، ورفع الحصار. 
 

ق طةاَل لقلافاف سطى املعصش 
العذظغ وطاططئات السقم الفسطغ

إجمـاالً، لقد قـّدم قائُد الثـورة من خالل هذه 
اإلنذارات صورًة واضحًة لتحالف العدوان ورعاته 
عن ثباِت وصالبِة املوقف الوطني واستحالة جر 
صنعـاء إىل مربع املسـاومة عىل االسـتحقاقات 
أَو الثوابت، كما أوصل رسـالة مبارشة إىل العدّو 
بعدم جـدوى أالعيبه الدبلوماسـية وضغوطاته 
التـي يحـاول مـن خاللهـا التهرب مـن عواقب 
اسـتمرار العـدوان والحصـار، كمـا هـو الحال 
يف الُهــدنـة التي جـدد القائد التأكيـد عىل أنها 

«مؤقتة» وأن «الحرب ما زالت ُمستمّرة». 
ويحـاول العـدّو دائمـاً التعاطـي مـع الُهــدنة 
بصورة غـري واقعية تقفـز عىل متطلبـات التهدئة 
وترفـع شـعارات «سـالم» زائفـة؛ بَهـدِف تضليل 
الرأي العام والتغطية عىل حقيقة اسـتمرار الحرب 
والحصـار، لكن املوقف الذي ترتجمه تحذيرات قائد 
الثورة هنا بوضوح يشري إىل أن هذه الحيلة ال تجدي 
نفعاً وأن العدّو لـن يكون أبداً يف مأمن من العواقب 
إال بتنفيذ متطلبات السالم الفعيل عىل أرض الواقع. 
وعـىل ضـوء هـذا التحذيـرات، أّكــد قائـد 
الثـورة خـالل خطابـه عـىل رضورة أن يبقى 
العمل للتصدي للعدوان والحصار هو األولوية 
القصـوى للجميع، وأن يتضمـن ذلك الحفاظ 
عىل تماسك الجبهة الداخلية الوطنية التي بات 
واضًحا أن العدّو يركز عىل اسـتهدافها بشكل 
كبـري تحـت غطـاء الُهــدنة لتحقيـق بعض 
املكاسـب التـي عجز عـن الوصـول إليها من 
خالل الحرب والحصار طيلة األعوام املاضية. 

إظثاراٌت صعغئ تآّضـُث بئاَت المعصش العذظغ واجاتالئ الاثطغ سظ طاططئات وبعابئ السقم 
لطسثوان  الاخثي  أولعغئ  سطى  وتحثغٌث  العذظغئ  البروات  ظعإ  اجامرار  طظ  جثغٌث  تتثغٌر 

خقل خطابه شغ ذضرى بعرة التادي والسحرغظ طظ جئامئر:
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العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

طثطفاُت السثوان السظصعدغئ 
تخغُإ 6 طعاذظني يف التثغثة 

بغظعط ظساء وأذفال

وخعُل دشسئ جثغثة طظ ضئاط 
اقتاقل اإلطاراتغ إىل جصطرى 

يف إذار سسضرة الةجغرة

 :  طاابسات
قال مصـدٌر أمني يف محافظة الحديدة: إن ٦ مواطنني أُصيبوا، أمس الثالثاء، 
جـراء انفجار قنابـل عنقودية وألغام مـن مخلفات تحالف العـدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي. 
وأّكــد املصدر إصابة املواطن أحمد حسـن عبدالله أبكـر مع ثالثة من أوالده 
بجـروح بليغة إثر انفجار قنبلة عنقوديـة من مخلفات تحالف العدوان يف قرية 
الشجن بمديرية الدريهمي، باإلضافة إىل إصابة شاب وأخته بجروح خطرية إثر 

انفجار لغم من مخلفات العدوان يف منطقة النارصي بمديرية التحيتا. 
وأَشـاَر املصـدر إىل أن إجمـايل ضحايا األلغـام والقنابل العنقوديـة منذ بدء 

الُهــدنة بلغ ٣٢٤ مواطناً بني قتيل وجريح. 
تأتـي هذه الجريمـة تزامناً مع اتّهامـات حكومة صنعـاء، لتحالف العدوان 

واألمم املتحدة، بمنع دخول أجهزة الكشف عن األلغام والقنابل العنقودية. 

 :  طاابسات
يواصُل االحتالُل اإلماراتي تعزيَز تواجده يف الجزر والسواحل اليمنية، شهدت 
جزيـرُة سـقطرى، أمـس الثالثاء، وصـول دفعة جديـدة من ضبـاط االحتالل 
اإلماراتـي، وذلك يف إطار عسـكرة األرخبيل وتحويلها إىل قواعـد حربية لصالح 

أمريكا والكيان الصهيوني. 
وقالـت قنـاة بلقيس التابعـة لحزب اإلصـالح يف تقرير لها، أمـس: إن لجنًة 
مشـرتكًة تُضمُّ ضباطاً مـن االحتالل اإلماراتي وقيادات مرتِزقة من ما يسـمى 

املجلس االنتقايل، وصلوا إىل جزيرة سقطرى عىل متن طائرة عسكرية. 
وأوضـح التقريـر أن ضبـاَط االحتالل غادروا املطـاَر باتّجاه إحـدى القواعد 
العسـكرية التي اسـتحدثتها أبو ظبي مؤّخـراً يف مدينة حديبـو؛ وذلك ِمن أجِل 
اإلرشاف عـىل حملـة تجنيد واسـعة يقـوم بها االحتـالل اإلماراتـي يف الجزيرة 

اليمنية االسرتاتيجية. 
وبـنّي التقرير أن أبو ظبي تسـعى لنـرش العنارص املجندة الجديـدة املرتِزقة 
يف جزيرة عبدالكوري، لتأمني قاعدة عسـكرية يتم إنشـائها يف الجزيرة لصالح 

الكيان الصهيوني. 
ويأتـي حديث قناة بلقيـس عن التَحـّركات اإلماراتية يف سـياق الرصاع بني 
أدوات حـزب اإلصالح املرتِزق واالحتـالل اإلماراتي، يف حني تتجاهـل التَحّركات 
السعوديّة املماثلة يف الجزر والسواحل اليمنية، وهو ما يؤّكـد االنتقائية املفرطة 

التي تنتهجها فصائل االرتزاق، بعيًدا عن الشعارات الوطنية التي تتشدق بها. 
وكان االحتـالل اإلماراتي قد اسـتقطب خـالل األيّام املاضيـة أكثر من ٤٠٠ 
شاب من أبناء سـقطرى؛ بَهدِف تجنيدهم وضمهم ضمن مرتِزقتها يف الجزيرة 
مسـتغلة ظروفهم املعيشية الصعبة، َحيُث تسعى أبو ظبي إىل إحكام سيطرتها 
عـىل األرخبيـل وعىل أهم الطـرق املالحيـة الدوليـة يف العالم التي تمـر يف املياه 

اإلقليمية اليمنية؛ بَسبِب إطاللتها عىل البحر العربي واملحيط الهندي. 

ططغحغا اقظاصالغ تسغطُر بالصعة سطى طصر «ظصابئ 
الختفغني» يف سثن املتاّطئ

دسعاٌت دولغٌئ لعصش تخثغر افجطتئ اُفوُروبغئ إىل 
تتالش السثوان سطى الغمظ

 :  طاابسات
اإلماراتـي،  االحتـالل  مرتِزقـُة  هاجـم 
أمـس الثالثـاء، املقـرَّ التابع ملا يسـمى نقابة 

الصحفيني يف مدينة عدن. 
وذكـرت مصـادُر إعالميـة أن مليشـيا مـا 
يسـمى الحزام األمني اقتحمت، أمس مقر ما 
يسـمى نقابة الصحفيني اليمنيني، يف منطقة 
التواهي، قبل أن تقوم بإغالقه وطرد املوظفني 

الذين رفضوا مغادرة مقرهم بالقوة. 
وأَشـاَرت املصـادر إىل أن امليليشـيا أطلقت 
النار يف الهـواء إلجبار املوظفـني والصحفيني 
عـىل مغـادرة مقـر النقابـة، مبينـة أن هـذه 
االقتحـام يأتـي عـىل خلفية دعوة ما يسـمى 
االنتقـايل لتأسـيس نقابـة أُخـرى للصحفيني 

تحت مسميات مناطقية. 
وأّكـدت املصادر أن مرتِزقة أبو ظبي قامت 
عقب السـيطرة عـىل ما يسـمى مقـر نقابة 
الصحفيني، أمس الثالثاء، وتسـليمها للنقابة 

ة بـ»االنتقايل».  الَخاصَّ
        مـن جانبـه لفـت رئيـس تحريـر موقـع 

«مراقبون بـرس» اإلخباري، ماجـد الداعري، 
إىل أن مـا يسـمى اللجنـة التحضرييـة لنقابة 
«االنتقـايل» معظمهم من الهواة واملفسـبكني 
السـاعية  االنتقاليـة  الشـلة  وأقـارب  وأوالد 

للسيطرة عىل النقابة. 

وأعلن الداعري مقاطعته ملا يسـمى «مؤتمر 
املزمعة،  ولالنتخابـات  الجنوبيني»  الصحفيـني 
مؤّكـداً عدم معرفته بأغلبية من يمثلون اللجان 
التحضرييـة الوهميـة وعـدم اعرتافـه بأنهـم 

صحفيني أََساساً حتى يحق لهم التصويت. 

 :  طاابسات
دعا املرصُد األورومتوسطي، أمس الثالثاء، 
الـدوَل األُوُروبيـة األعضـاء يف مجلس حقوق 
اإلنسـان، إىل فرض حظر عىل تصدير األسلحة 
للـدول املنخرطة يف العدوان عىل اليمن، وإنهاء 

أي نشاط قد يؤدي إىل إطالة أمدها. 
وقـال املرصـد األورومتوسـطي والربملـان 
الشـبابي يف كلمة مشـرتكة لهما خالل الدورة 
الواحـدة والخمسـني للمجلـس التابـع لألمم 
املتحـدة: إن الـدوَل األُوُروبيـة ملزمـة بوقـف 
مبيعات األسلحة إىل تحالف العدوان عىل اليمن 
بموجب مجموعة من التفاهمات واالتّفاقيات 
ذات العالقـة، مثـل املوقف األُوُروبي املشـرتك 
بشـأن مراقبـة تجـارة األسـلحة، واتّفاقيات 
جنيف، ومعاهدة تجارة األسـلحة، التي تنص 
جميعهـا عـىل حظـر نقـل األسـلحة التي قد 

تتسبب يف انتهاكات محتملة للقانون الدويل. 
من جانبها أَشاَرت كرمة استيتية -الباحثة 
القانونيـة لـدى املرصـد األورومتوسـطي، يف 
الكلمـة التي ألقتها أمام املجلـس، إىل أنه رغم 
االلتزامات الدولية، واألدلة الدامغة التي تُظهر 
التأثري املبارش لتجارة األسـلحة عىل انتهاكات 
حقوق اإلنسـان يف اليمن، إّال أن تقارير حديثة 
أّكـدت اسـتمرار تحالف العدوان عىل اليمن يف 
استخدام أسـلحة مصنعة يف الدول األُوُروبية، 
مبينـة أن الوضع اإلنسـاني الصعـب يف اليمن 

لم يدفع تحالـف العدوان إىل إنهـاِء الحرب، إذ 
فقد أكثر من ٤٠٠ ألف يمني حياتهم؛ بَسـبِب 
العـدوان منـذ عـام ٢٠١٤، وأصبـح ٨٠ ٪ من 
السـكان يعتمدون عىل املسـاعدات اإلنسانية 

للبقاء عىل قيد الحياة. 
وأّكــدت الباحثـة القانونيـة اسـتيتية أن 
يعنـي  األُوُروبيـة  األسـلحة  تدفـق  اسـتمراَر 
بالرضورة استمرار العدوان، إذ يقع عىل عاتق 
املجتمع الدويل مسـؤولية جماعيـة يف ضمان 
محاسبة الجناة املتورطني يف جرائم اليمن، إىل 

جانب أُولئـك الذين يزودونهم باألسـلحة التي 
تمّكنهـم من االسـتمرار يف ارتـكاب انتهاكات 

حقوق اإلنسان. 
وطالـب املرصـد األورومتوسـطي لحقوق 
اإلنسـان والربملان الشـبابي ألهـداف التنمية 
املستدامة، الدول األُوُروبية األعضاء يف املجلس 
إىل فـرض حظر فـوري عىل تصدير األسـلحة 
لتحالـف العـدوان، عىل النحو الذي قد يسـهم 
يف وضـع َحــدٍّ للجرائم التـي ترتكبها اململكة 

السعوديّة. 

أسماُل حشإ وشعضى يف جةظ ساص املرضجي؛ بَسئِإ 
اظاعاضات طغطغحغا اقتاقل اإلطاراتغ

 :  طاابسات
اندلعت أعماُل شـغب وفوىض عارمة ونشوب حرائق، أمس، داخَل السجن املركزي 
يف مدينـة عتق عاصمة محافظة شـبوة املحتّلـة، تنديداً بانتهـاكات مرتِزقة تحالف 

العدوان. 
وأوضحت مصادُر محليٌة أن نزالَء السجن املركزي يف مدينة عتق نّفذوا احتجاجاٍت 
كبريًة صاحبها أعمال شـغب وفوىض؛ وذلك بَسبِب االنتهاكات اإلنسانية واإلجراءات 
القمعية واسـتخدام القوة بحقهم من قبل ميليشـيا ما يسمى العمالقة ودفاع شبوة 

التابعتني لالحتالل اإلماراتي. 
وأّكـدت املصادر أن السـجناء قاموا بتكسـري األبواب والنوافذ بغرض الهروب من 
السـجن، نتيجة سـوء املعاملة التي يتلقونها يف الداخل واملعاملة غري اإلنسـانية التي 

يتعرضون لها من قبل مرتِزقة أبو ظبي منذ سيطرتهم عىل مدينة عتق قبل شهر. 
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 :  سئثاهللا سطغ خئري*  
لسُت بصدد كتابِة مقالٍة أدبية كما قد يوحي العنوان، 

ذلـك أن الثـورَة الشـعبيَّة اليمنيـَة 
عـىل  مفصـيل  توقيـت  يف  جـاءت 
النطاقـني املحـيل واإلقليمي، وحني 
كانت ثـوراُت الشـباب أَو ما يُعرف 
ُح واحدًة بعد  بالربيـع العربي ترتنـَّ
األُخـرى، وتتسـاَقُط أوراُقهـا كمـا 
أشـجار الخريف جـاءت ثـورُة ٢١ 
سبتمرب يف سياٍق مختلٍف وبعناويَن 
ت مساَرها متجاوزًة  مختلفة، وشقَّ
أمكـن  حتـى  التحديـات،  ُكــلَّ 
القـول إنها قـد انتـرصت لألهداف 
والشـعارات التـي رفعتهـا يف وقت 
قيايس، وما زالت تَُغــذُّ السـريَ نحو 
التغيـري الكبري الذي لـن يتوقَف عند 
وهكذا  وجغرافيتهـا.  اليمـن  حدود 
فنحـن أمام ثـورة أزهـرت وأثمرت 

وبرشت بربيع اليمن يف زمن خريف العرب. 
 

حعاعُث اظاخار البعرة وظةاتعا 
ا لتقاسـم  - ٢١ سـبتمرب ثورٌة تصحيحية وضعت حدٍّ
قـوى النفـوذ يف اليمن وأعادت االعتبار لثـورة ١١ فرباير 
التـي انحرفـت بهـا املبـادرة الخليجية وتدخـالت الدول 

العرش. 
-  ثورة شـعبيّة انخرط يف صفوفها املستضعفون من 
أبناء الشـعب يف األريـاف قبل املـدن ويف املحافظات قبل 
العاصمـة، وخضعت لقيادٍة فعليـٍة ال افرتاضية، فكانت 
تَحـرًُّكا خـارج نطـاق التواصـل االجتماعـي ومنصاته 

الشهرية. 
-  ثورٌة أعلت من شأن السيادة وقالت كلمتَها يف وجه 
الَوصاية والهيمنة الخارجية سعوديًّة أكانت أَو أمريكية. 

-  ثـورٌة تجـاوزت َفخَّ الحـرب األهلية ولـم تتورط يف 
العنف الثوري، بل أمكن لها حفُظ األمن واالسـتقرار عرب 
لجان شعبيّة اتسم أداؤها باإلخالص والورع واملسؤولية. 
-  ثـورٌة كان قوامها أبنـاء القبائل 
القبـيل  للمنطـق  تخضـع  لـم  لكنهـا 
مـا  بقـدر  العشـائرية،  والعصبيـة 
أخرجـت أجمل ما يف القبيلة من روابط 
اجتماعيـة، ومـن إيثار وكـرم ونخوة 

وإقدام وحمية محمودة. 
-  ثـورة قامـت عـىل أنقـاض دولٍة 
وخارطـة  مفـكَّك  وجيـش  هشـة 
سياسية مثخنة باالنقسام والتشظي، 
فحافظت عىل ما تبقى من مؤّسسـات 
الدولـة وحالـت دون انهيارهـا، وبنت 
جيشـا قويا أصبح اليوم حارسا أمينا 

للثورة ومكتسباتها. 
-  ثورٌة حاربت اإلرهاب والجماعات 
التكفرييـة وانترصت عليهـا يف الوقت 
الـذي كانت داعش تعلن عن قيام دولة 

الخرافة يف العراق وسوريا. 
-  ثورة استنفرت طاقاِت املجتمع واستنهضت قدراِت 
الشعب وتاريَخه العريَق يف مواجهة الحرب العدوانية التي 
شنتها كربى دول املنطقة مدعومة من كربى دول العالم 
فصمدت واستبسلت واسـتجمعت قواها، فأخرجت من 
ضعف اليمن قوة، وسطرت ملحمة الفداء يف أروع صورة 

حتى أعرتف لها العدّو قبل الصديق. 
-  ثـورٌة بسـطت يـَد السـالم والرشاكـة لخصومهـا 
وتسـاهلت معهـم إىل الحـدِّ الـذي كادوا أن ينجحـوا يف 
االنقـالب عليهـا، من خالِل فتنة ديسـمرب التـي تمّكنت 
الثورة من إخماد نريانها، ومحارصة تداعياتها ومعالجة 

آثارها عىل النسيج االجتماعي والوحدة الوطنية. 
-  ثـورٌة قدمـت أُنموذجاً للقيـادة يف مختلف اإلدارات 
والجبهـات، ويكفيهـا فخراً أنها قدمت أنمـوذَج الرئيس 

اد، الذي كان رجل املسؤولية بحق،  الشـهيد صالح الصمَّ
وجامعـاً للخصـال الحميدة كإنسـاٍن ومواِطـٍن قبل أن 

يكوَن قائداً ورئيساً. 
-  ثـورٌة لم تغفل عن البنـاء الداخيل ولم تقف عاجزًة 
حيـال الحصار الخارجـي فأمكن لها أن تطـّور قدراتها 
العسـكرية واالقتصادية حتـى باتـت صواريخها تقرع 

األجراس يف تل أبيب. 
-  ثورٌة اشـرتك فيها ُكـلُّ فئات الشعب رجاالً ونساًء، 
وشـيوخاً، مدنيني وقبليـني، علمـاَء وإعالميني،  شـباباً 

وساسة وأكاديميني... إلخ. 
-  ثورٌة خلقـت فارقاً اجتماعيـاً وقلبت املوازين حني 
رفعـت أقوامـاً وخفضت آخرين، فكانت بمثابة سـفينة 

نوح ملن أراد النجاة والنجاح. 
-  ثورٌة أعيت املتسـلقني واالنتهازيني فسـقط الكثريُ 

والكثريُ منهم غري مأسوٍف عليهم. 
-  ثورٌة أحيـت التكاُفَل االجتماعي وجعلت من الزكاة 

عبادًة جماعيًة تؤتي أُُكَلها ُكـّل حني. 
-  ثـورٌة ما يـزال اآلالُف من املؤمنني بها يتسـابقون 
لنيِل وسام الشـهادة يف سبيل الله والوطن، فكانوا رجاَل 

الله وأنصاره ولم يبدلوا تبديال. 
-  ثورٌة انترصت لفلسطني واملقاومة يف زمن التطبيع 

والخيانة. 
-  ثـورٌة كانـت القيـادُة واملرجعيُة الدينيـة والوطنية 
والسياسـية ممثلة بالسـيد القائد عبد امللك الحوثي ِرسَّ 
نجاحهـا وصمـاَم أمانها وبوصلـة ملن شـاء إىل الهداية 

سبيال. 
 

وطاذا بســـــث: 
مـن ال يتقدْم يتأخْر حتماً، ومـن تباهى بالكمال غدر 
به النقصان.. وال أسوأ من فشل الثورات سوى الظن بأن 
رجالها قادرون عليهـا، فإذا بهم كمن ضل الطريق وهم 

يحسبون أنهم يحسنون صنعا.. 
-  فالعدواُن ال يزال قائماً وكذلك الحصار، َوإذَا كنا قد 

انتزعنـا الُهــدنة بأيدينا، فـال مناَص من تحقيق النرص 
الناجز سلما أَو حربا. 

-  الوحـدة اليمنية سياسـيٍّا وجغرافيـاً تبقى التحدَي 
األكرب أمـام الثورة وقيادتها، َوإذَا كانت مؤامرات األعداء 

كبرية وخطرية، فلتكن جهودنا الوحدوية أكرب وأرسع. 
-  الحلُّ السـيايس والحوار اليمني اليمني مع األحزاب 
والقوى السياسية الفاعلة والفعلية يف الجنوب والشمال، 
بمـا يفـيض إىل مصالحـة تاريخيـة ورشاكـة وطنية يف 
السـلطة والثروة ويف املواجهـة والنهضة وبناء دولة لكل 

اليمنيني. 
-  االتّفـاُق عـىل دسـتور وعقد اجتماعـي جديد يُعِيل 
من شـأن السـيادة والجمهورية والعدالة والديمقراطية 
وتـداول السـلطة سـلميا، واحـرتام الحريـات وحقـوق 

اإلنسان. 
-  بلورُة مرشوع نهضوي شـامل برؤية اسـرتاتيجية 
معارصة باالسـتفادة من التجارب العاملية يف الرشق قبل 
الغـرب كما يف الصني واليابان وماليزيـا. واعتبار التعليم 

حجر األََساس يف التقدم والتغيري املنشود. 
-  إنصـاُف املـرأة وتمكينهـا من العمـل واالنخراط يف 
الحياة العامة بعيًدا عن الصورة النمطية، إذ نحن يف زمن 
الذكاء االصطناعي واإلنسـان اآليل، والثورة الرقمية التي 

تعصف بالدول واملجتمعات. 
-  العدالُة وسـيادة القانون وإصالح القضاء وضمان 

نزاهته واستقالله، ملف محوري يف البناء واالستقرار. 
-   نحـو ثقافـة وطنيـة قواُمهـا املواَطنة املتسـاوية 
وأََساُسـها الوالء للوطـن، وعنوانُها «كرامـة الوطن من 

كرامة املواطن». 
وما أحوَجنـا يف األخري إىل تعزيـز الُهــِويَّة اإليَمـانية 
املتسـامحة زيديًة وشـافعيًة، ونبذ العصبية والطائفية، 

ومختلف صور الغلو والتطرف الديني. 

* جفغر الةمععرغئ الغمظغئ لثى جعرغا

تحليالت

21 جئامرب البعرة الاغ أزعرت وأبمرت يف زطظ الثرغش

بعرة 21 جئامرب وطضاجئعا املةغثةبعرة 21 جئامرب وطضاجئعا املةغثة
 :  طتمث سطغ أتمث الُمَعلَّث*

ال شـك أن ثـورَة ٢١ سـبتمرب 
املجيدة هـي ثورُة ُكــّل اليمنيني؛ 
خرجـوا  األحـرار  اليمنيـني  ألَنَّ 
بـكل  واملسـريات  السـاحات  إىل 
مكوناتهم، وأطيافهم، ومذاهبهم، 
وقبائلهم، وصنعوا بتجمعهم الحر 
األبـي ملحمًة وطنية اسـتقاللية، 
أصالـة  بـأرسه  للعالـم  عكسـت 
التي  وحريتـه  اليمنـي،  اإلنسـان 
رضعها منـذ صباه، وكرامته التي 
ترعرع عليها مـذ نعومة أظافره، 
فأبـت لإلنسـان اليمنـي أصالتَـه 
وحريته وكرامته أن يقبَل بالضيم 
والظلم، فانطلق لتصحيح مسـار 
الثورة الذي عمل العمالء واملرتِزقة 

عـىل حرف مسـارها تبعاً للتدخالت واإلمـالءات األجنبيـة، التي هدفت إىل 
استعباد اإلنسان اليمني، وطمس ُهــِويَّته، ونهب ثرواته. 

شـنت دوُل العدوان السعودّي األمريكي حرباً عدوانية ظاملة عىل شعبنا 
اليمني مستخدمة شتى أنواع األسلحة املحرمة دوليٍّا، وبغطاء دويل، معلنًة 
تلك الحرب الظاملة الرضوس من واشـنطن، ُكـّل ذلـك ِمن أجِل كرس إراَدة 
الشـعب اليمني، وكرس إراَدة ثورة ٢١ سـبتمرب الخالـدة، ومن أجل إعادة 
البلـد إىل مربع الوصاية، ولكنهم - ولله الحمد واملنة - قد عجزوا وفشـلوا 
فشالً ذريعا وأخزاهم الله، وما ذلك إال بفضل الله، وحكمة القيادة الثورية 
ممثلة بقائد الثورة السـيد القائد عبد امللك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، 
وبفضل تضحيات الشـهداء، وثبات الجيش واللجان الشـعبيّة، وتماسـك 
أبناء الشـعب اليمني الحر، ووعيهم، وتوحدهـم، والتفافهم حول القيادة 

السياسية، وحكومة اإلنقاذ الوطني. 
لثورة ٢١ من سـبتمرب املجيدة أهميٌّة اسرتاتيجية كربى وعظيمة؛ ألَنَّها 
وجهت بُوصلة العداء نحو العدّو الحقيقي للشعب اليمني، وألغت الوصاية 

عىل البلد، وقضت عىل األطماع األمريكية يف البلد. 
َدتُْه يف   ولعـل من مكاسـبها: أنها وّحدت الشـعَب اليمني العظيـم، وحَّ

املنهج، والرؤية، والهدف، والسياسة، والِوْجَهة. 

ومـن تلك املكاسـب: القضاُء عـىل الطائفيـة، واملذهبيـة، وعىل جميع 
الخالفات التي كان العدوان – وال يزال – يغذِّيها. 

 القبيلُة اليمنية ليست بمنأًى عن شعبها وعن قضاياه العادلة؛ ألَنَّ القبيلَة 
مـن أهم مكونات الشـعب اليمني، بـل الغالبية العظمـى يف مكوناته، ولذلك 
شـاركت القبيلـة بتفاعل منقطع النظـري يف الثورة، وذلك مـن خالل تفاعل 
أبنائها يف الحراك الثوري، وخروجهم إىل الساحات، ومشاركتهم يف املسريات. 
والقبيلُة بأصالتها، وتمسكها بعاداتها وتقاليدها الحميدة، وبالُهــِويَّة 
اإليَمـانيـة اليمانية، هـي صمام أمان لثورة ٢١ سـبتمرب املجيـدة؛ كونها 
محوراً أََساسـاً للثورة. وبمعنى أقرب، القبيلُة هي الشـعب، والشـعب هو 
القبيلة، وما كان الشعب ليفرط بقبيلته، وما كانت القبيلة لتفرط بشعبها، 
وما كان الشـعب بقبيلته ومبادئها وقيمها ليفـرط بقيادته وثورته، وهذه 
معادلـة متالزمة، ولذلك التف الشـعب حـول قيادته الثورية والسياسـية، 
وتفاعـل مـع قـرارات القيـادة، وأيـد واسـتجاب لكل مـا توصلـت إليه يف 
محادثاتهـا ومن ذلك تفاعلـه مع الُهــدنة؛ ألَنَّ الشـعَب واِثـٌق ُكـلَّ الثقة 
بقيادته وبما تمِلُكه من حكمة وحنكة يف التعامل مع األحداث والتطورات. 

* أطغظ سام جاطسئ الئغداء
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يَْطان الرَِّجيِْم أَُعـْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبـْســـِم اللِه الرَّْحـَمـِن الرَِّحـيْـِم

الحمُد لله َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد أن ال 
إلـَه إالَّ اللُه امللُك الحقُّ امُلبني، وأشـَهُد أنَّ 
ــداً عبُدُه وَرُســْولُه خاتُم  سيَدنا ُمَحمَّ

النبيني.
ــٍد وعـىل آِل  الّلهـم َصـلِّ عـىل ُمَحمَّ
ــٍد وعىل  ـــد، وبـاِرْك عـىل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ـــد، كما َصلَّيْـَت وباَرْكَت عىل  آِل ُمَحمَّ
إبراهيـَم وعـىل آِل إبراهيـَم إنـك حميٌد 
عـن  برضـاك  اللهـم  وارَض  مجيـٌد، 
أصحابه األخيار املنتجبني، وعن سـائر 

عبادك الصالحني واملجاهدين.
أيُّها اإلخوة واألخوات

اللـِه  َوَرْحَمـُة  َعَليُْكـْم  ــَالُم  السَّ
َوبََرَكاتُُه؛؛؛

التاريخي  االنتصار  ذكرى  بمناسـبة 
واإلنجـاز العظيـم لشـعبنا العزيـز، يف 
الحادي والعرشين من سبتمرب، يف إطار 
ثورتـه املباركة، التي أنقذت مسـتقبله 
مـن الضيـاع، وأنقذتـه من الـرتدي يف 
املناسـبة  بهـذه  السـحيقة،  الهاويـة 
املباركـة نتوجه إىل أبناء شـعبنا العزيز 
بالتهانـي والتربيـكات، فهي مناسـبٌة 
مهمٌة بأهمية إنجازها الكبري، وبأهمية 
دورها املهم، يف حارض ومستقبل شعبنا 

اليمني املسلم العزيز.
مـن  والعرشيـن  الحـادي  وثـورة 
سـبتمرب كانـت وال زالـت رضورًة بكل 
مـا تعنيـه الكلمـة، باالعتبـار الديني، 
والوطنـي،  واإلنسـاني،  واألخالقـي، 
وبلحـاظ املصلحـة الحقيقية لشـعبنا 
العزيـز، وهي من واقع معانـاٍة كبرية، 
ومظلوميـٍة عظيمة، ومخاطر حقيقية 
استهدفت شعبنا العزيز يف أهم األشياء: 
يف استقالله، وحريته، وكرامته، ويف ظل 
واقٍع سادت فيه سياساٌت عدائية تتجه 
ببلدنا نحو االنهيار الشـامل، وذلك كله 
األمريكية،  بفعل السياسـات العدائيـة 
يف ظـل الوصايـة األمريكية آنـذاك عىل 
بلدنـا العزيز، وأيضاً بفعل السياسـات 
آنـذاك،  السـلطة  لقـوى  االرتهانيـة 
وتفريطهـا الكبـري يف شـعبها وبلدها؛ 
نتيجـًة النشـغالها بأولوياتها الحزبية، 

والفئوية، والشخصية.
ومـن املهـم جـداً يف هـذه املناسـبة 
والدراسـة،  والتذكـر،  االسـتحضار، 
والتقييـم، ملرحلة ما قبـل ثورة الحادي 
والعرشيـن من سـبتمرب؛ ملعرفة أهمية 
تحـرك شـعبنا العزيـز يف إطـار ثورته 
الشـعبية، وإلدراك ما كان سـيؤول إليه 
وضـع البلد لـوال توفيق الله «سـبحانه 
وتعاىل» لشـعبنا بتحركه الثـوري، وما 
أمده الله به من املعونة والنرص والتأييد.

كلنـا عندمـا نسـتذكر تلـك املراحل 
نعـرف مـا حـدث بعـد ثـورة 2011م، 
والتحـرك الشـعبي يف 2011م، عندمـا 
كان هناك تدخـل خارجي كبري الحتواء 
مـا هـو حـادث ومـا يحصـل يف بلدنا، 
والسيطرة عليه، واسـتغالله وتوظيفه 
فيمـا يعـزز السـيطرة الخارجيـة عىل 
بلدنا، وفيما يخدم السياسـات العدائية 
لألمريكيـني  األوىل  بالدرجـة  للخـارج، 
وحلفائهم يف بلدنا، فتحرك األمريكيون 
املعروفـة،  لسياسـاتهم  وفقـاً  آنـذاك 
التـي تعتمد اإلمسـاك بخيـوط اللعبة، 
والتوظيـف  األزمـات،  يف  واالسـتثمار 

للخالفـات،  واالسـتغالل  للرصاعـات، 
بمـا يخدم مصالحهـم وأهدافهم، وبما 
يحقق أجنداتهـم املعروفة، قاموا آنذاك 
بإنجاز صيغة سياسية الحتواء الوضع 
يف البلد، وأسـموها باملبادرة الخليجية، 
وهـي يف حقيقـة األمر إنتـاج أمريكي، 
ُقدِّم بعنـوان خليجـي، وكانت بإرشاٍف 
مبـاٍرش من السـفري األمريكـي يف البلد 
آنـذاك، وركَّزوا من خـالل ذلك عىل ربط 
الوضع يف البلد والشـأن الداخيل اليمني 
بهم، وحدثت الكارثـة الكربى يف إدخال 
اليمـن تحت البنـد السـابع، والوصاية 
األمريكية بشـكٍل رسـمٍي ومعلن، كان 

هذا أمراً واضحاً.
ُقدِّمـت مسـألة الوصاية عـىل بلدنا 
تحـت عنـوان (وصاية الـدول العرش)، 
وعىل رأسـها األمريكي، ومـن املعروف 
أنه األسـاس يف تلك الوصايـة عىل البلد، 
وأن البقيـة من حلفائـه بالدرجة األوىل 
هـم أعواٌن له، وهم جنوٌد له، وبناًء عىل 
ذلك أصبح السـفري األمريكي يف صنعاء 
هو املعنـي األول- بحكم تلك الوصاية- 
املعني األول بشؤون اليمن، وهو رئيس 
الرئيس، وصاحب القرار، وأصبح يعقد 
اجتماعاته مع أعوانه من سفراء الدول 
العرش، ملناقشـة أمـور البلـد، وقضايا 
الشـعب وشـؤونه، وأصبـح يلتقي هو 
مسـتوياتهم،  مختلـف  يف  باملسـؤولني 
عـىل مسـتوى الرئيـس، عىل مسـتوى 
الـوزراء، عـىل مسـتوى أي مسـؤولني 
آخرين بمختلف املسـتويات، وهذا يشٌء 
معـروف، وموثق إعالميـاً، ومعروٌف يف 
البلد، يلتقي بهم، يوجههم، يقدِّم إليهم 
األوامـر، يفرض سياسـات وتوجهات، 
ويحـدد مواقـف، وهكـذا، ومعنى ذلك: 
مصادرة االستقالل، والكرامة، والحريّة 
ذلـك:  ومعنـى  وشـعبنا،  بلدنـا  عـىل 
السيطرة واالحتالل بدون معركة، بدون 
حرب، السيطرة بشكل مبارش وتلقائي، 
وبطريقـة هادئة، وبـدون حتى معاناة 
وال كلفة، وتم التحرك بناًء عىل ذلك وفق 
سياسات تدمريية، يعني: لم يكن أولئك 
الذيـن قدمـوا أنفسـهم كأوصيـاء عىل 
بلدنا وشـعبنا لم يكونـوا ناصحني، وال 
كانوا يريدون الخري لشـعبنا، وال عملوا 
عـىل قاعـدة ما هـي مصلحة شـعبنا، 
كانـت تهمهم مصالحهـم هم، مصالح 
بلدانهم، وبما يجحف باسـتقالل بلدنا، 
وبمـا يذهب بـكل األولويـات التي هي 
ملصلحة شعبنا بشـكٍل صحيح وبشكٍل 
مؤكـد، فكانوا يعملون وفق سياسـات 
تدمريية تصل ببلدنـا إىل حالة االنهيار، 
وبشكٍل تلقائي، ويف كل املجاالت، وكان 
ذلـك واضحـاً يف الواقع بشـكٍل ال لبس 

فيه، وبشكٍل واضح يف كل املجاالت:
فعىل املستوى العام:

كانـت الخطـة األمريكيـة تعمل عىل 
تفكيك بلدنا من الداخل، برفع مسـتوى 
التباين واالنقسام السيايس واملناطقي، 
بعد  وبطريقـة تصاعدية، يعنـي: يوماً 
التبايـن  يـزداد،  االنقسـام  كان  يـوم 
يتسـع، االختالفات تكثر، البعثرة ألبناء 
البلد يتسـع نطاقهـا يف تجزئـة الناس 
بتقسـيمات كثـرية، وعناويـن كثـرية، 
تصاعدي،  وبشـكٍل  كثـرية،  وخالفـات 
تحـت  االنقسـامات  تغذيـة  وكذلـك 
العناوين املختلفة: سياسياً، ومناطقياً، 

ومذهبياً، واجتماعياً، وعرقياً، تحت كل 
العناوين، وبأسـاليب متعددة، والسعي 
من وراء ذلك أن يصلوا بأبناء شـعبنا إىل 
أن يفقـدوا الشـعور بالهويـة الجامعة 
والروابـط األساسـية، عمليـة تفكيـك 
هـي خطرية جداً، هي من أكرب ما يمهد 
وما  والخارجية،  األمريكيـة  للسـيطرة 
ل عمليـة االحتالل بشـكٍل كامل،  يَُسـهِّ

والسيطرة بشكٍل كامل.
وعىل املستوى األمني:

وصـل الحال إىل انعـدام األمن يف البلد 
بشكٍل تام، سـواًء بالنسبة للمواطنني، 
أو بالنسبة للرسميني، للموظفني، حتى 
ملنتسـبي األجهزة األمنية بنفسـها، كم 
ُقِتـل منهـم باالغتيـاالت، والتفجريات، 
وتصاعـدت  املختلفـة،  والعمليـات 
وترية االغتياالت يف البلـد، والتفجريات، 
معظـم  يف  للتكفرييـني  واالنتشـار 
املحافظات بشكٍل منظم، وبشكٍل يلقى 
التسـهيالت الكاملـة، وصـوالً إىل أمانة 
العاصمة التي أصبحوا حارضين فيها، 
وأصبح لهم معسـكرات عىل مشارفها، 
وعمليـة  الطـرق،  قطـاع  وانتشـار 
املسـافرين  ونهـب  الطرقـات،  قطـع 
ومضايقتهـم، والفوىض بشـكٍل عام يف 
البلد، وكان ذلك أيضاً بشـكٍل متصاعد، 
يتجه نحو األسـوأ بشـكٍل مستمر، وإىل 
مسـتوى كارثـي، ما حصـل يف صنعاء 
وتفجـريات،  اغتيـاالت،  مـن  معـروف 
واختالل أمني رهيـب جداً، وكل ذلك ما 
كان ليقف عند حد وعند مستوى معني، 
لوال أن الشـعب تحرك معتمداً عىل الله، 
ولنـا أن نتصـور لو لم يتحرك الشـعب 
كانـت  مسـتوى  أي  إىل  التحـرك  ذلـك 
سـتصل األمور وفق خطـط األمريكيني 

وحلفائهم.
وعىل املستوى االقتصادي: 

كان الوضـع يتجـه نحـو االنهيـار، 
ظـل  يف  الشـديد،  والبـؤس  واملجاعـة، 
للوصايـة  بالكامـل  خاضعـة  سـلطة 
األمريكيـة، ويف ظـل واقـٍع ال مربر فيه 
لتلـك األزمـات، السـطلة آنـذاك كانـت 
تحظى بمـا هو بصـورة مسـاندة من 
وتحظـى  الخارجيـة،  الـدول  تلـك  كل 
والتعاون،  والتربعـات،  املالية،  بالهبات 
والقـروض، وليـس هناك حصـار ملنع 
والثـروة  البلـد،  إىل  البضائـع  وصـول 
النفطية كانت تسـتفيد مـن عائداتها، 
واإليـرادات املاليـة من كل منافـذ البلد: 
(الربيـة، والبحريـة، والجويـة)، كانت 
كلهـا مفتوحـة، ويحصل مـن خاللها 

إيرادات.
ويف ظـل ذلـك الوضـع الـذي ليس يف 
ظـل وضع حرب، وال حصـار عىل البلد، 
وكل املنافـذ مفتوحـة، وكل اإليـرادات 
كل  يف  النفطيـة  الثـروات  مـن  املاليـة 
أنحاء البلد، واإليرادات املالية الجمركية 
والرضيبيـة من كل منافذ البلد ومن كل 
املحافظات، تصل إىل تلك السـلطة، مع 
ذلك تتواىل القـرارات بالجرع، ويتدهور 
آنـذاك الوضـع االقتصادي باسـتمرار، 
بفعـل  وليـس  وقـرارات،  كسياسـات 
ظـروف، ال بفعـل حصـار، وال بفعـل 
حرب، وال بفعـل عدم التحصيـل املايل، 
أو اإليـرادات املالية، من نفـط، أو غاز، 
أو من املحافظات بشـكٍل عـام، أو من 
املنافـذ، كل ذلـك كان يحصـل، ومعـه 

كانت تستمر األزمات وتشتد.
وعىل مسـتوى الجانب العسـكري: 

إعـادة  عنـوان  تحـت  العمـل  كان 
الهيكلـة من جانـب األمريكيني، وتحت 
عنوان التدريب، وسـيلًة للسـيطرة عىل 
الجيـش، وتجريـده مـن كل القـدرات 
القتالية  عقيدته  وإفسـاد  العسـكرية، 
لتجريـد  أيضـاً  ومحاولـًة  ومبادئـه، 
الجيش مـن القدرات العسـكرية، التي 
يمكن االسـتفادة منهـا يف التصدي ألي 
عـدواٍن خارجـي، بمـا يف ذلك السـعي 
إلنهـاء قدراتـه يف الدفـاع الجـوي، ويف 
القوات الجوية التي وصلت إىل مستوى 
مرتٍد وفظيع، كانت الطائرات تتساقط، 
الطائـرات العسـكرية التابعـة لـوزارة 
الدفـاع تتسـاقط يف وسـط العاصمـة 
بشـكل تلقائـي تتحطـم، وهـو بفعل 
وأسـاليبهم،  وسياسـاتهم،  تدبريهـم، 
وكذلـك  ومخططاتهـم،  وإجراءاتهـم، 
القـوات الصاروخية، والقوات البحرية، 
وكل القـوات التـي يمكـن أن يسـتفيد 

منها البلد يف التصدي لعدوان خارجي.
ويف ظـل ذلـك كان األمريكـي يعـزز 
من سـيطرته عـىل الوضـع يومـاً بعد 
يـوم بشـكٍل أكـرب، ويفرض لـه قواعد 
وسـط  يف  حتـى  البلـد،  يف  عسـكرية 
العاصمـة صنعـاء، وحوَّل سـفارته إىل 
مقر ووكـر إلدارة كل أعماله التخريبية 
يف البلـد، وأصبـح األمريكـي وحلفـاؤه 
مرتاحون لذلك الوضع، هو الوضع الذي 
كمثل ذلك  يعجبهم، هم يريـدون واقعاً 
الواقع، ال يلقون فيه أي إعاقة يف تنفيذ 
هي  التـي  ومؤامراتهـم،  مخططاتهـم 
تدمرييـة لهـذا البلد، وتحقـق أهدافهم 

بالسيطرة التامة عىل بلدنا وشعبنا.
يف ظـل ذلـك الوضع ومـا قبله، وعىل 
مـدى أعـوام، اعرتفت األحـزاب يف البلد 
واملكونـات السياسـية بأن الـدور الذي 
يقوم به السفري األمريكي يمثل انتهاكاً 
واضحاً لسـيادة البلد واستقالله، وكان 
الحديـث عـن ذلك يف الصحـف، حتى يف 
الصحف املحسـوبة عىل بعض الجهات 
التـي هي يف السـلطة، وهذا أمـٌر موثق 
وواضح، ويمكن العـودة إليه واإلظهار 
لـه، وأيضـاً جـرى الحديث عـن ذلك يف 
مجلس النواب آنـذاك يف مراحل معينة، 
أن السـفري األمريكـي ينتهـك سـيادة 
واستقالل اليمن، ويتدخل يف كل األمور، 
وأنه يتعامـل كمندوب سـاٍم، وكحاكم 

عىل اليمن.
العدائيـة،  السياسـات  تلـك  ظـل  يف 
وتلـك األوضـاع، ومـا كان ينتـج عنها، 
كان معنـى ذلـك- إذا اسـتمر من دون 
وضع حٍد له- الوصول بالبلد تلقائياً إىل 
االنهيار الكامل والشامل، وإىل الفوىض، 
وإىل التفكك، وبأسـوأ بكثري مما حصل 
يف بعـض البلـدان كالصومـال، بأسـوأ 
بكثري من ذلـك، وكان يلقى ذلك تفاعالً 
مـن البعـض، اسـتجابًة مـن البعض، 
مـع  واألحـزاب،  املكونـات  مـن  كثـري 
اسـتثنائنا لألحرار والرشفـاء من كلها، 
لكـن البعـض منهـم كانـوا يتفاعلون 
ويستجيبون لتلك التوجهات، واملواقف، 
والسياسـات، التـي يمليهـا األمريكـي 
وأعوانه يف الوصاية، كانوا يسـتجيبون 
لها، ويتحركون عىل أساسها، ويعملون 
لها بكل إخالص، بكل جد، بل ويتفانون 

يف سبيل تنفيذها.
ولـــــــذلك كان التحرك الشـعبي 
يف ظـل ذلـك الواقـع رضوريـاً، وكانت 
الكبـري،  بمسـتواها  الشـعبية  الثـورة 
والواسـع، والحكيم، والفاعل، بالشكل 
الـذي أدهـش األمريكيـني وحلفائهـم، 
وأذهلهـم، وأربكهـم، بكل مـا امتاز به 

تحرك شعبنا يف تلك الظروف، من:
- قوة.

- وعنفوان.
- وحكمة.

- وأخالق أيضاً.
يف الوقت الذي كانوا قد اطمأنوا إىل أن 
الوضع أصبح تحت السـيطرة، ويسـري 
السفري  ومخططاتهم،  مؤامراتهم  وفق 
بغطرسـة  يتعامـل  أصبـح  األمريكـي 
وغـرور عجيـب، عجيـب يعنـي، وصل 
إىل حـد االطمئنـان الكبـري إىل أن األمور 
سـتميش له إىل النهاية، دون أي إعاقة، 
فكان التحرك وبشكٍل مفاجئ، وواسع، 
ونشـط، وفاعل، وقوي، وبزخم شعبي 
هائل جداً، بـكل تلك املميزات التي تميز 

بها التحرك الشعبي الثوري، الذي:
• أوالً: كان مـن مميزاتـه يف املقـام 
األول: أنـه عـربَّ عـن كل أبناء الشـعب، 

بمختلف مكوناتهم:
ألن الحـال السـائد يف تلـك املرحلـة 
عىل كثرٍي مـن األحـزاب واملكونات أنها 
أصبحت منشغلًة ومنغلقة عىل مطالب 
وأهـداف تخصهـا، أهـداف تخص ذلك 
الحزب، مصالح تخـص ذلك الحزب، أو 
ذلك املكـون، بعيداً عن هموم الشـعب، 
ا يتعلق بالبلد بشكٍل عام، واألمريكي  عمَّ
لعب لعبته يف أن يزيد من حالة التنافس 
بـني  مـا  والرصاعـات  والحساسـيات 
األحزاب والجهات السياسـية؛ ليشغلها 
بهذا التوجه، الذي يخص كل حزب عىل 
حساب الحزب اآلخر، ُكلٌّ يريد أن يكون 
هو األقوى، أن يكـون هو األكثر حصًة 
يف السـلطة، أن يكون هو املسـيطر، أن 
يحقق له أعىل نسبة يف التوظيف واملال، 
أن...إلخ. ولعب األمريكي لعبته يف ذلك.

لكـن التحرك الشـعبي الثـوري كان 
تحركاً جامعاً:

- يف عناوينه.
- يف مطالبه.
- يف أهدافه.

- ويف زخمه الشعبي.
من يراجع بتأمل وإنصاف، وينظر إىل 
مستوى التحرك، يدرك أن ذلك التحرك ال 
يخـص مكوناً لوحده، أو جهًة لوحدها، 
بل هو تحرك لكل أحرار الشعب، من كل 
املكونات، ومن كل املحافظات، ومن كل 
أبنـاء هذا الشـعب، بمختلف مكوناتهم 
السياسـية، واالجتماعيـة، واملذهبيـة، 

وغريها، حتى املناطق.
وكان تحـركاً بزخـٍم شـعبٍي واسـع 
وهائـل، الحضـور الشـعبي كان كبرياً 
يف إطـار ذلـك التحـرك الشـعبي  جـداً 
الواسـع، فهو يعـربِّ عـن جماهري هذا 
الشعب، التي مألت الساحات، ورابطت 
يف املخيمات، وحـرضت لتعرب عن إرادة 
هذا الشـعب، عـن موقف هذا الشـعب 
بكل أصالة، ليـس بإمالءات من أطراف 
خارجية، وليس يف إطار لُعب سياسية، 
وال تأثراً بدعايات إعالمية، بل من واقع 
وعي عاٍل، وشعور باملعاناة، وإحساس 

صائُث البعرة السغث سئث المطك التعبغ شغ خطاب عام بالثضرى الباطظئ لـ بعرة 21 جئامئر:

أبظاُء حسئظا غسغحعن الغعَم ظسمَئ الترغئ وضان لطبعرة إظةاٌز شغ 
التفاظ سطى طآّجسات الثولئ وتماجضعا

خطاب السيد
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بالواقع بشكٍل كبري.
• عـربَّ ذلك التحـرك أيضـاً عن وعي 

وقيم هذا الشعب:
والتحرك الذي يعربِّ عن الشعب أيضاً 
يف هذا الجانب املهـم: الخطاب الثوري، 
والشـعارات الثورية، واملطالب الثورية، 
كانت نقية، كانت صادقة، كانت عادلة، 
كانـت تنطـق بالحـق، لـم تتضمن أي 
خطـاب فئـوي، أو عرقـي، أو ييسء إىل 
أي مكـون اجتماعـي، أو يتعـادى بأي 
منطقـة أو محافظـة مـن أبنـاء البلد، 
بـل كان تعبـرياً نقيـاً، صافيـاً من كل 
الشـوائب تلك، التي يستخدمها البعض 
يف خطابهم، يف إعالمهم، يف سياساتهم، 
يف توجهاتهم، ممن ال هم لهم وال شغل 
لهـم إال العمـل عـىل إثـارة الفرقة بني 
أبناء هذا الشعب، تحت عناوين عرقية، 
وعناوين مذهبيـة، وعناوين مناطقية، 
وعناوين سياسـية، تجد الفارق الكبري 
مـا بني السـماء واألرض بـني الخطاب 
الثوري يف ثورة الحـادي والعرشين من 
سـبتمرب، الذي هو خطاٌب جامع، يعربِّ 
عـن كل أبناء هـذا البلد، وبـني خطاب 
اآلخريـن، الذيـن هـم أيـادي للخـارج، 
وجعلـوا مـن أنفسـهم جنـوداً لتنفيـذ 
أمريـكا  وأجنـدة  األمريكيـة،  األجنـدة 
وحلفاء أمريكا يف االستهداف لهذا البلد، 
كيـف خطابهم، وإعالمهـم، ومضمون 
باألحقـاد،  ملـئ  كلـه  يقدمونـه،  مـا 
واإلسـاءات،  والبغضـاء،  والكراهيـة، 
واألكاذيب، والشـتائم، وكله يتجه نحو 
هدف واحد: إثـارة الفرقة بني أبناء هذا 

البلد.
فخطـاب الثـورة كان خطابـاً راقياً، 
مسـؤوالً، واعيـاً، صادقـاً، سـليماً من 
كل تلـك الشـوائب السـيئة، التـي هي 
مشحونٌة يف خطاب اآلخرين، وحارضٌة 
بملئه ويف كله، وأيضاً تعربِّ عن عزة هذا 
الشـعب اإليمانيـة، الذي يأبـى الخنوع 
لألمريكيـني وحلفائهـم، هـذا الشـعب 
الذي أرصَّ عىل أن يحقق لنفسه الحرية 
واالسـتقالل  الصحيـح،  مفهومهـا  يف 
الحقيقـي، وتحـرك بعزة، وبثقـٍة بالله 

«سبحانه وتعاىل».
• عـربَّ أيضـاً ذلـك التحـرك يف كل ما 
فيـه، يف خطابـه، ويف حركتـه امليدانية 
يف السـاحات واملخيمـات، ويف الحضور 
عـن  عـربَّ  األداء،  أسـلوب  ويف  الكبـري، 

حكمة هذا الشعب:
أهـم  مـن  مصداقـاً  أيضـاً  وقـدَّم 
املصاديق، لو تسـتقرأ تاريخ هذا البلد، 
سـتجد من أهم مصاديـق ((والحكمة 
يمانيـة)): الطريقة التي اعتمد عليه يف 
حركة الحادي والعرشين من سـبتمرب، 

وثورة الحادي والعرشين من سبتمرب.
فـكان ذلـك التحـرك أيضـاً حكيماً، 
يلتـزم الحكمة يف أدائـه، وحقق نجاحاً 
عظيماً بتوفيق الله «سبحانه وتعاىل» يف 
ذلك األداء املميز، الذي سـيبقى صفحًة 

ناصعًة بيضاء يف تاريخ هذا الشعب.
والعرشيـن  الحـادي  عمليـة  ففـي 
بنفسـها كان األداء موفقاً، وبتنسـيق 
وتعـاون كبري بني أحرار هـذا البلد، من 
ثوار الشـعب، ومن الجيش واألمن، وتم 
تأمني العاصمة صنعاء بطريقة راقية، 
وتأمني كل املنشـآت املهمـة والحيوية، 
تأمني كل ما له عالقة بالشعب، املتاجر، 

األسـواق، األحياء... إىل غري ذلك، وأيضاً 
لـم يكن هناك أي تصفية حسـابات، ال 
مع جهات سياسية، وال مع أطراف هنا 
أو هنـاك، كان األداء يف تأمني العاصمة 
صنعاء أداًء راقياً، وال مثيل له يف تاريخ 
هذا الشـعب، فيما قـد عرفناه واطلعنا 

عليه.
• أيضـاً كان ممـا يميز هـذا التحرك 
الشـعبي الواسع هو: اإلسـهام الثوري 

لكل أطياف هذا الشعب:
سواًء بحضورهم الهائل من مختلف 
أبناء هذا البلـد، كباراً وصغاراً حرضوا، 
حتى الطاعنني يف السـن، ومن مختلف 
رشائـح هـذا الشـعب، مـن العلمـاء، 
واملثقفـني،  واألطبـاء،  والوجهـاء، 
البلـد  هـذا  أبنـاء  وكل  والسياسـيني، 

الحضور الهائل.
اإلسـهام الكبـري بالقوافـل  وأيضـاً 
الغذائيـة والتموينيـة، التـي كانت هي 
األساس يف تموين النشـاط الثوري، لم 
يكن هنـاك أي تمويـل خارجي من أي 
طـرف خارجي للتحرك الثـوري، كانت 
القوافـل تأتـي إىل السـاحات بمختلف 
املواد الغذائيـة واالحتياجات التموينية 
بشـكٍل واضح مـن هـذه القبيلة، ومن 
هذه القبيلـة، من هذا الحـي، من هذه 
املدينـة، مـن هـذه املنطقة، مـن هذه 
األرسة، مـن هـذا التاجر، مـن مختلف 
أبناء الشـعب الذين أسـهموا إسـهاماً 
واسـعاً بـكل سـخاء، بـروٍح معطاءٍة 

ة. خريِّ
وبالتضحيـة،  بالصـرب،  وأيضـاً 
وبالثبات، التضحية حتى يف الحالة التي 
بـدأ اآلخرون بغطـاء خارجـي، بغطاء 
أمريكـي بالدرجـة األوىل بالعمـل عـىل 
قمع التحـرك الثوري، واالسـتهداف له 
بالقتـل واالعتـداءات، كان هناك صرب، 
وكان هناك تضحية، وكان هناك ثبات، 
وبالرغـم أيضاً من الحمـالت اإلعالمية 
الهائلـة والكبرية واملضـادة، واإلرجاف 
الكبـري، هم توجهـوا ضد ذلـك التوجه 
بحمالت إعالمية كبرية، واستخدموا كل 

العناوين السيئة:
- عناوين التفرقة.

- عناوين البغضاء.
- عناوين الكراهية.

- عناوين التحريض عىل الفتنة، عىل 
القتل، عىل الكراهية... إىل غري ذلك.

فكان هناك ثبات بوعي واستمرارية، 
حتـى الوصـول إىل نتيجـة كبـرية.

بـرز أيضـاً يف التحرك الثـوري الدور 

املميـز، والعظيـم، والكبـري، والقـوي، 
اليمنية،  للقبائـل  والحاسـم،  والفاعل، 
األحـرار  البلـد  قبائـل  اليمـن،  قبائـل 
وتحركـوا  هبـوا  الذيـن  والرشفـاء، 
وبعطائهـم،  وإمكاناتهـم،  بثقلهـم، 
وبصربهم، وبمثابرتهـم، فكان دورهم 
كبـرياً ومرشفـاً، وأيضاً حضاريـاً، قدَّم 
الصـورة الحقيقية عن القيـم األصيلة 
للقبيلـة اليمنيـة، وكان دورهـم راقيـاً 
وفاعالً، وأسـهموا بشـكٍل كبـرٍي جداً يف 
إعـادة األمور إىل االتجـاه الصحيح، ويف 
رد االعتبـار لهذا الشـعب، الذي سـعى 
اآلخـرون مـن أعدائـه إىل امتهانـه، إىل 
إذالله، إىل إهانته، إىل السيطرة عليه، إىل 

مصادرة حريته واستقالله وكرامته.
بعد االنتصار يف الحادي والعرشي من 
سبتمرب أيضاً قدَّمت الثورة أرقى نموذج 

للتسامح والتفاهم
لم تتجه- كما قلنا سـابقاً- لتصفية 
الحسـابات مـع أي مكـون، أو حـزب، 
أتاحت الفرصة لكل األحزاب واملكونات 
عىل املسـتوى السـيايس للرشاكة، ولم 
تلتفت إىل كل تعقيدات ومشاكل املايض 
وسـيئات املـايض، أتاحـت املجـال عىل 
أسـاس إعطاء الفرصة لصفحة جديدة 
يتجـه فيها الـكل بمصداقيـة، ويكون 
االهتمـام بالدرجـة األوىل مـن منظـوٍر 
عام لكل ما فيه املصلحة الحقيقية لكل 
هذا البلد، وليس الغرق يف إطار املصالح 

الفئوية والحزبية.
وكان العنوان أيضاً لالتفاق السيايس 
الذي أنجزتـه ثورة الحـادي والعرشين 
(السـلم  اتفـاق  هـو  سـبتمرب  مـن 
والرشاكـة)، يف إطـار هذيـن العنوانني 
(السـلم، والرشاكـة)، وكان مضمونـه 
لتحقيق ذلك، ولو بالحد األدنى من ذلك، 
لكـن تلـك األطـراف التي هـي مرتبطة 
ومواقفـه،  توجهاتـه،  يف  بالخـارج 
وسياسـاته، وأصبحـت ال تتوجـه ألي 
عن إمالءات السفري  قراٍر مستقل بعيداً 
األمريكي وحلفاء أمريـكا، انقلبت عىل 
اتفاق (السلم والرشاكة) بشكٍل واضح، 
واتجهت مـن جديد يف خطـوات جديدة 
إلثـارة الفوىض والعبـث، فكانت الثورة 

لها باملرصاد، ومنعت ذلك.
وحني يـأس األمريكـي وحلفاؤه من 
فتح املجال من جديد للعبث، والفوىض، 
واللعـب يف داخل هـذا البلـد، اتجهوا إىل 
سـيطرتهم  لعـودة  للسـعي  العـدوان، 
بشـكٍل كامل عـىل البلـد، وبأسـوأ من 
املايض كمـا كانـوا يؤملـون، فاتجهوا 

يئسـوا  ألنهـم  العـدوان؛  خطـوة  إىل 
أهدافهـم  إىل  الوصـول  إمكانيـة  مـن 
بالطريقة السابقة ما قبل ثورة الحادي 
والعرشين مـن سـبتمرب، أصبح هناك 
حضـور ثوري فاعـل يمنع العـودة إىل 
تلك السياسات العدائية املمنهجة، التي 
تهـدف إىل الوصـول بالبلـد إىل االنهيار، 
األمريكيـة،  للسـيطرة  وإخضاعـه 
واستمرار الوصاية األمريكية عىل البلد، 
بعـد ذلك اتجهـوا إىل العـدوان، العدوان 
الشـامل الذي أعلن من واشنطن- كما 
نكرر- وباللغة اإلنجليزية، قبل أن يعلن 
حتى من الرياض، أو أبو ظبي، لتتضح 
ـن وراء هذا العدوان، ومن  الحقيقة عمَّ

يرشف عىل هذا العدوان.
العدوان عىل البلد منذ بدايته كشـف 
حقيقة أولئـك الذين كانـوا يريدون أن 

يستمروا يف وصايتهم عىل هذا البلد
كان ما جرى ويجري يف هذا العدوان 
منذ بدايته عىل بلدنا، كان أيضاً مصداقاً 
وشـاهداً كبرياً عىل حقيقة سياساتهم 
العدائيـة ضد هـذا البلد وبشـكٍل عام، 
وليـس فقط أن مشـكلتهم يف هذا البلد 
هي مع مكون معني، بل يف سياسـاتهم 
العدائيـة هـي تـرض بأبنـاء هـذا البلد 

بكلهم.
العـدوان منـذ بدايتـه بـدأ واسـتمر 
ألبشـع  وبارتـكاب  كبـرية،  بوحشـية 
الجرائـم بحـق أبنـاء هـذا البلـد، فهو 
وتلـك  إجرامـٌي،  عدوانـٌي،  وحـٌيش، 
املمارسـة يف القتـل الجماعـي للناس، 
يف األسـواق، واملسـاجد، واملدارس، ويف 
البيوت واملنازل، واألحياء السكنية، ويف 
كل مـكان، هي تبـني حقيقة توجهات 
األمريكيـني  ومواقـف  وسياسـات 
وحلفائهـم تجاه شـعبنا، يعنـي: أنهم 
يتعاملـون مـع شـعبنا كأعـداء، وتلك 
الفظيـع،  اإلجـرام  وذلـك  الوحشـية 
واستشـهاد اآلالف مـن نسـاء وأبنـاء 
هذا البلـد، من أبناء هـذا البلد يف املدن، 
يف األسـواق، يف القـرى، يف املسـاجد، يف 
االجتماعيـة،  املناسـبات  يف  املـدارس، 
خـالل  ومـن  األمريكيـة،  بالقنابـل 
وبـاإلرشاف  األمريكيـة،  الطائـرات 
املبـارش  املنفـذ  كان  وإن  األمريكـي، 
عليـه،  يرشفـون  وأولئـك  سـعودي، 
بقنابلهـم استشـهد اآلالف مـن أبنـاء 
شـعبنا، من أطفـال شـعبنا، بالقنابل 
اآلالف  استشـهد  نفسـها  األمريكيـة 
مـن األطفـال يف مختلـف املحافظات، 
استهدف املدنيون يف املدن، يف التجمعات 

واألفـراح  املناسـبات  يف  املدنيـة، 
االجتماعيـة، وبـإرشاف أمريكي، فتلك 
الوحشية وذلك القتل الذريع للناس يبني 
أنهم يتعاملـون كأعداء لهذا البلد ولهذا 

الشعب بمختلف مكوناته وأطيافه.
االسـتهداف يف إطار العدوان ملنشآت 
الدولـة واملرافـق الخدميـة بكلهـا، ما 
يتبع األمـن، ما يتبع الجيـش، ما يتبع 
الخدمات العامة للناس، الجهاز اإلداري 
يف الدولة (مجمعات، إدارات)، استهدفت 
بشكٍل عام، يبني أيضاً ما هي سياسات 
أولئـك، مـا هـي توجهاتهـم، مـا الذي 
يريدونـه يف هذا البلد، أنهم يسـعون إىل 
تدمري كل يشء يف هـذا البلد، وأن يصلوا 
بنا يف هذا البلد كشعب يمني إىل مستوى 
االنهيار الشامل يف كل يشء، وأن يدمروا 
كل بنية خدميـة، أو تحتية لهـذا البلد، 
دمـروا حتى املحاكم، واسـتهدفوا حتى 
اآلثـار  حتـى  واسـتهدفوا  السـجون، 
واملعالـم التاريخيـة، واسـتهدفوا حتى 
املقابـر، واسـتهدفوا املصالـح العامـة 
من طرقات وجسـور، وأيضاً استهدفوا 
مختلـف املـدارس واملنشـآت الرتبويـة 

والتعليمية وغريها.
مـع  الشـامل  االسـتهداف  كذلـك 
الحصار الشديد، واملؤامرات عىل الوضع 
االقتصـادي للناس، ضايقـوا الناس يف 
وصول املشـتقات النفطيـة إليهم، فال 
تصـل إالَّ قليـالً، وبعنـاء وكلفـة كبرية 
ضايقـوا  األسـعار،  يف  كبـري  وارتفـاع 
البضائـع  وصـول  يف  اليمنـي  الشـعب 
ومختلف االحتياجات إليه، وضايقوه يف 
كل يشء: تآمـروا عىل العملـة الوطنية، 
مسـتوى  إىل  بهـا  يصلـوا  أن  وحاولـوا 
االنهيار؛ لرتتفع األسـعار بشـكٍل كبري 

عىل أبناء هذا الشعب بكلهم.
كل عملهم كان عدوانياً بكل وضوح، 
وشـامالً، يعني: يسـعون إىل أن يلحقوا 
الـرضر بـكل أبنـاء هـذا البلـد، أن تعم 
املعانـاة كل أبنـاء هـذا الشـعب، بـكل 
أشـكالها: يف الواقع املعيـيش، يف الواقع 
االقتصـادي، عـىل املسـتوى األمني، يف 
االسـتهداف بالقتـل والتدمـري... وغري 
ذلـك، وهـذا يشء معـروف، وأصبحـت 

شواهده كثرية جداً، هذا يفضحهم.
أيضاً يف املناطق التي سيطروا عليها، 
كل ممارسـاتهم هـي احتـالل، احتالل 
وسـيطرة مبـارشة، واآلن يعملون لهم 
قواعـد يف حرضمـوت، ويف املهـرة، ويف 
عدن، ويف مناطق أخرى، يسيطرون عىل 
القرار يف تلك املناطق سيطرة كاملة، هم 
من يسيطر عىل القرار الرسمي يف إدارة 
شؤون الناس إىل مستوى غريب، يعني: 
إىل مسـتوى مثـالً يف التشـكيل الجديـد 
الذي شـكَّلوا فيه الخونة مـن أبناء هذا 
الوطـن، الذيـن تجندوا معهـم، وقاتلوا 
يف سـبيل أن يمكنوهـم مـن السـيطرة 
عـىل البلد، كيـف فعلوا؟ أعىل مسـتوى 
لديهم ما يسمونه باملجلس الرئايس، أو 
املجلس القيادي، مجلسهم ذلك الرئايس 
القيـادي- بحسـب مسـمياتهم- ذلـك 
املجلس كيف تم تشكيله؟ من الذي عنيَّ 
رئيسـه؟ من الـذي عنيَّ أعضـاءه؟ هو 
األمريكي والسـعودي، يستدعون فالناً، 
وفالناً، وفالناً، [أنـت رئيس، أنت عضو 
يف املجلـس، أنت بصفة كذا]، ويمتد هذا 
التدخل مثالً يف التشـكيل الذي يسمونه 

خطاب السيد
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تشكيالً حكومياً يف من يعينونهم باسم 
وزراء، [أنـت وزير كذا، أنـت وزير كذا، 
هذه الحقيبة الوزاريـة لجهة كذا، هذه 
الحقيبة لجهة كذا]، يعني: يسـيطرون 
بشـكل كامـل عـىل القـرار، وهـذا مـا 

يريدونه.
األمريكـي  وحلفـاء  األمريكـي 
يريـدون أن  اإلقليميـني وغريهـم هـم 
بهـذا  البلـد  عـىل  سـيطرتهم  تكـون 
املسـتوى: يعينون الرئيس، ويتحكمون 
يف قراراته وتوجهاته فيما بعد، يعينون 
الوزراء هم، يوزعون الحقائب الوزارية، 
هم يرسـمون السياسـات، هم يعطون 
الصالحيـات، هم يقررون ما يشـاءون 
يشـاءون  مـا  ويسـتثنون  ويريـدون، 
ويريـدون، هم يسـيطرون عىل املوانئ، 
عىل املطـارات، عىل املنشـآت النفطية، 
املنشآت الحيوية، هم يتحكمون بالقرار 
يف الشأن االقتصادي، يف الشأن اإلداري، 
يف كل األمـور، ثـم تعقد معهـم العقود 
التي تساهم يف سيطرتهم عىل كل يشء 
مهـم يف البلد: عىل ثروتـه الوطنية، عىل 
منشـآته الحيوية، عىل كل يشء، وهذه 
مسـألة واضحة جداً، وكثرياً ما يعرتف 
بها الخونة مـن أبناء الوطن عند بعض 
املحطات التي يحصـل فيها احتكاكات 
فيما بينهـم، أو نزاعات، أو خالفات، أو 
إذا أقـيص هذا الشـخص، حينئٍذ يصيح 
بلهجـة وطنيـة، ليقول: [هـذا احتالل، 
وهذا سيطرة، هذا انحراف عن األهداف 
للتحالف، عـن...]، وهكـذا، ويعرتفون 
ويتحدثـون عـن كثـرٍي مـن التفاصيل، 

وهذا يشء واضح.
فما يعملونه هناك هو يف هذا السياق، 
احتـالل،  سـيطرة،  سـياق  يف  يعنـي: 
سـيطرة عـىل الثـروة الوطنيـة، وهـذا 
هـو امتداد لنفـس سياسـاتهم ما قبل 
ثورة الحـادي والعرشين من سـبتمرب، 
ومعنى ذلك: أنهم لو سيطروا عىل بقية 
البلـد، وعىل هذا الثقـل البرشي، والثقل 
الجغـرايف املتبقي يف البلد، لفعلوا أسـوأ 
ممـا يفعلونه اليـوم يف املناطق املحتلة، 
لفعلوا أسوأ من ذلك، ولكانوا أكثر جرأة 
يف التحكم باألمـور، اآلن ال يزال أمامهم 
مشـكلة هـي أحـرار هـذا البلـد الذين 
ال يزالـون يف العمـق الجغـرايف للوطن، 
ويتصدون لسياسـاتهم وأطماعهم، لو 
قد تخلصوا من هذه املشـكلة، لكشفوا 
عـن وجههـم القبيح، الذي قد كشـفوا 
عنه كثرياً، لكن لتجىل سـوؤهم، وظهر 
بشكل  مخططاتهم  وانكشفت  قبحهم، 
كبـري، لو وصلـوا إىل درجـة االطمئنان، 
وأنـه لم يبـق أمامهـم أي مشـكلة، أو 
والوصول  مخططاتهم،  لتنفيـذ  إعاقة، 

إىل أهدافهم الشيطانية.
أيضـاً خالل هـذا العدوان فشـلوا يف 
الوصـول إىل تحقيـق كل أهدافهـم، يف 
السـيطرة الكاملة عىل البلد، والسيطرة 
التامة عىل الشـعب، بالرغـم من حجم 
العـدوان الهائـل جـداً، عـىل رأس هـذا 
العـدوان أمريـكا وبريطانيـا بـكل مـا 
يمتلكانه من قدرة، وإمكانات، وقدرات 
عسـكرية وتكتيكيـة، وينفـذ لهم هذا 
السـعودي  مبـارش  بشـكل  العـدوان 
املاديـة،  إمكاناتهـم  بـكل  واإلماراتـي 
والبقية هم يف هذا السياق ممن يقاتلون 
معهـم، فوفق اللـه «سـبحانه وتعاىل» 

والتماسك،  والثبات،  بالصمود،  شـعبنا 
وهذه نعمة كبرية جداً، فحقق شـعبنا- 
بفضل الله- الكثري من االنتصارات التي 

منَّ الله بها عليه.
والحالة القائمـة اآلن ونحن يف العام 
الثامـن مـن العـدوان هي حالـة هدنة 
مؤقتة، يف إطار حرٍب مستمرة، واحتالل 
ألجزاء واسعة من البلد، وحصار شامل، 
وسـنتحدث عن هـذا املوضـوع يف آخر 

الكلمة.
يف إطـار هـذه الثورة الشـعبية، التي 
كـرضورة،  وتسـتمر  كـرضورة،  أتـت 
نتحـدث  مهمـة،  إنجـازات  وحققـت 
عن بعـٍض مـن إنجازاتها املهمـة التي 

يتجاهلها البعض
• أول اإلنجازات ذات األهمية الكبرية، 
هـي: الدفـاع عـن هويـة هذا الشـعب 

اإليمانية:
شعبنا مستهدف ليس فقط يف وطنه، 
وأرضـه، وثرواتـه، وقـراره السـيايس، 
بل هو مسـتهدف حتـى يف هويته، هم 
يريـدون أن يجـردوا هـذا الشـعب، أن 
يبقى شـعباً بـال هوية، بـال انتماء، بال 
مبـادئ، بـال قيـم؛ حتـى يتمكنـوا من 
السـيطرة التامة عليه بدون أي عوائق، 
أهـم  املسـتقبل، ومـن  يف  مشـاكل،  أو 
مـا تقدمه هـذه الثـورة املباركـة أنها 
حفظت لهذا الشـعب هويته، وترسـخ 
هذه الهوية بشكٍل مستمر، يف إعالمها، 
والتعليميـة،  التوعويـة  أنشـطتها  يف 

واهتمامها الواسع.
• ويف حريته واستقالله:

وهـذه مـن أكـرب النعـم، ومـن أكرب 
 ، اإلنجـازات، أن شـعبنا اليـوم هـو حرٌّ
بالذات أحـراره، ويف هـذه املناطق التي 
لم يتمكن تحالف العدوان من السيطرة 
عليهـا، يف صنعـاء، الحكومـة، املجلس 
السـيايس األعـىل، أبنـاء هذا الشـعب، 
املكونـات السياسـية واالجتماعية هي 
تعيـش هـذه الحريـة بـكل مـا تعنيـه 
الكلمة، لسـنا يف حالة خنوع وخضوع، 
ال لألمريكـي، وال لحلفائه، وال لغريهم، 
نتخـذ قراراتنـا، نحـدد مواقفنـا، عىل 
أسـاٍس من هويتنا وانتمائنـا اإليماني 
ووفـق  صحيـح،  وبشـكٍل  األصيـل، 
مقتضيات الحكمة واملصلحة الحقيقية 
لشـعبنا العزيـز، فنحـن نعيـش هـذه 

النعمة الكبرية يف الحرية واالستقالل.
• وكذلك من أهم إنجازات هذه الثورة 
التـي هـي حـارضة وتسـتمر: العمـل 
املسـتمر عىل تعزيز الروابـط بني أبناء 

هذا البلد:
يف مقابـل العمل الشـيطاني الكثيف 
لتفكيـك الروابط بـني أبناء هـذا البلد، 
تحت كل العناوين، من جانب أعدائهم.

للثـورة  املهمـة  اإلنجـازات  مـن   •
الشـعبية، هي: الحفاظ عىل مؤسسات 

الدولة، وعىل تماسكها:
مما يعمل اآلخرون عليه: أن يفككوا 
مؤسسـات الدولـة، أن يصلـوا بهـا إىل 
االنهيـار، أالَّ يبقـى هنـاك جيـٌش قوٌي 
لخدمة شـعبه، والدفاع عـن وطنه، أالَّ 
يبقـى هنـاك أجهـزة أمنية تخـدم هذا 
الشـعب، تحافظ عىل أمنه واستقراره، 
أالَّ يبقـى هنـاك مؤسسـات إدارية، وال 
أي مؤسسـات تقدم خدمًة لهذا الوطن، 
أرادوا أن يصلـوا بها بكلها إىل مسـتوى 

االنهيـار، حتـى التعليـم تآمـروا عليه، 
إىل  بـه  للوصـول  جهدهـم  كل  وبذلـوا 
االنهيـار، كانـوا يريـدون أن ينهار كل 
يشء يف هـذا البلد، وكانت سياسـاتهم، 
وأفعالهـم،  وجرائمهـم،  ومؤامراتهـم، 

وأقوالهم، تشهد عىل ذلك.
• مـن أهـم إنجـازات هـذه الثـورة 
الشـعبية: تحقيق األمن واالستقرار إىل 

مسـتوى جيد، ويتحسـن أكثر فأكثر:
يمكـن  وال  ملمـوس،  يشء  وهـذا 
املقارنة بني مسـتوى األمن واالستقرار 
يف محافظاتنـا الحـرة، وبـني مسـتوى 
املحافظـات  يف  واالسـتقرار  األمـن 
املحتلـة، التي ينعدم األمن واالسـتقرار 
فيهـا، وتسـودها الفـوىض، وهذا يشء 
واضح عىل املسـتوى العام إىل حد كبري، 
هناك فعالً بعـض االختالالت، أو بعض 
القصـور والنقـص، لكن هنـاك نتائج 
جيدة، هناك مسـتوى جيد قـد تحقق، 
ويتحسن يوماً بعد يوم، وهناك برنامج 
لتطوير العمل األمني، واألجهزة األمنية، 
وتصحيـح وضعهـا، وإصـالح واقعها، 
والسـعي لتطوير أدائها وتحسني أدائها 

وبشكل مستمر.
• من أهم منجزات الثورة الشـعبية، 
هـو: العمـل املسـتمر يف الحفـاظ عىل 

السلم األهيل، واالستقرار االجتماعي:
عىل العكس من سياسـات اآلخرين، 
الذين يتجهون دائماً إىل إثارة النزاع بني 
أبنـاء املجتمع، بني هـذه القبيلة وهذه 

القبيلة، وتلك األرسة وتلك األرسة.
يف الواقع هنا يف إطار الثورة الشعبية 
وإنجازاتها، هناك عمل مستمر عىل حل 
املشـاكل بني أبناء املجتمـع، عىل العمل 
عـىل صالح ذات البني، عىل منع االقتتال 

والفتن الداخلية.
كان النظام سـابقاً يسعى إىل تغذية 
الفتـن حتـى بـني أبنـاء القبيلـة تلـك 
والقبيلـة تلـك، مـا بـني هـذه املنطقة 
هـذا  يسـاعد  أحيانـاً  املنطقـة،  وتلـك 
الطـرف وهـذا الطـرف بالسـالح؛ لكي 
يسـتمروا يف االقتتال، اليـوم هناك عمل 
جيد، ويتحسـن أيضاً يومـاً بعد يوم، يف 
الحفاظ عىل االسـتقرار االجتماعي بني 

أبناء املجتمع.
• من أهم اإلنجازات للثورة الشـعبية 
هـو: العمـل عـىل إعـادة بنـاء الجيش 

واألمن عىل أسس صحيحة:
هناك عمل دؤوب يف بناء الجيش عىل 
أسس صحيحة، وعقيدة قتالية سليمة، 
يف خدمـة شـعبه، والدفاع عـن وطنه، 
وعـدم االرتهـان للخارج، وعىل أسـاٍس 
من هويته اإليمانية، وانتمائه اإليماني، 

وهذا يشٌء عظيم.
هنـاك  األمنـي،  الجانـب  يف  كذلـك 
عمل يف هـذا االتجـاه، وعمل مسـتمر، 
عـىل العكس من سياسـة أولئـك الذين 
يتجهـون إىل السـيطرة عـىل األجهـزة 
األمنية والعسكرية، واستغاللها لرضب 

هذا الشعب واالعتداء عليه.
• من أهم منجزات الثورة الشـعبية، 
التصنيـع  يف  الكبـري  اإلنجـاز  هـو: 

العسكري:
هذا إنجاز يفتخـر به الوطن، يفتخر 
به شـعبنا اليمني، يفتخـر به أبناء هذا 
البلـد، اإلنجـاز يف التصنيع العسـكري 
ليـس إنجـازاً عاديـاً، هو إنجـاز كبري، 

إنجاز عظيـم، يعني: من املسـدس، إىل 
الكالشـنكوف، إىل املدفـع، إىل قاذف اآلر 
بي جي، إىل مسـتوى أكرب، إىل مسـتوى 
ة، والصواريخ يف مدياتها  الطائرات املسريَّ
مسـتويات  إىل  واملختلفـة،  املتفاوتـة 
إىل  متوسـطة،  مسـتويات  إىل  قريبـة، 
مسـتويات بعيدة املـدى، وإىل حد كبري، 
وجـرى كل ذلك يف إطـار الوضع الراهن 
بـكل مـا فيـه مـن صعوبـات، يف ظـل 
العدوان الشـامل عىل بلدنـا، والحصار 
الخانق عىل بلدنا، واالسـتهداف املكثف 
لكل يشء، وبدأ العمل من نقطة الصفر، 
وكتـب الله «سـبحانه وتعـاىل» بفضله 
وكرمـه التوفيق العجيـب لإلخوة الذين 
يعملون يف مجال التصنيع، فأمدهم الله 
بتوفيقه وهدايته، واستفادوا من كل ما 
يفيدهم يف تطوير هذه القدرات، واليوم 
بلدنا يصنع مختلف أنواع األسلحة، من 
أسلحة املشاة، إىل األسـلحة املتوسطة، 
إىل األسـلحة املتطورة، الصاروخية التي 

هـي بعيـدة املـدى.
واملسـتقبل بالنسـبة للتصنيـع عىل 
املسـتوى  وعـىل  العسـكري  املسـتوى 
املدني- إن شـاء الله- واعٌد جداً، يعني: 
أن بلدنا الذي كان يف السابق ال ينتج أي 
يشء، ويستورد كل املنتجات من خارج 
البلد، وال يَُصنِّع حتى أبسـط األشـياء، 
ع ما تعجـز الكثري من  هـو اليوم يَُصنـِّ
الـدول، حتى الكثري من الـدول العربية، 
عـن تصنيعه، هـذا إنجاز كبـري، واآلن 
مـن املتاح أمامنـا أن نحقـق نهضة يف 
الصناعـة املدنيـة، الصناعـة يف املجال 
العسـكري هي أصعـب، والقيود عليها 
أكـرب، واملعوقـات فيها أشـد، ومع ذلك 
اإلرادة  بفعـل  الكبـري  اإلنجـاز  تحقـق 
الصادقة، واالسـتعانة بالله «سـبحانه 
والصـرب،  الـدؤوب،  والعمـل  وتعـاىل»، 
الله «سـبحانه  فوفـق  واالسـتمرارية، 
وتعـاىل» يف ذلـك التوفيق الكبـري، وهذا 
يشء واضـح، أصبـح هنـاك قـدرات يف 
السالح الربي، والجوي، والدفاع الجوي 
أيضـاً، والبحري، وأصبـح املجال يف هذا 
الجانب مفتوحاً للتطوير إىل مسـتويات 
متقدمـة، وهو واعٌد يف املسـتقبل بإذن 

الله «سبحانه وتعاىل».
• من منجزات الثورة الشعبية: العمل 
عـىل إعـادة روح التضامـن، والتعاون، 
واملواسـاة بني أبناء البلـد، وتفعيل دور 
الـزكاة واألوقاف يف االتجـاه الصحيح، 
وفق تعليمات اإلسـالم، ويف إطار العمل 

الخريي واإلنسـاني:
هذا الجانب املهـم، الذي هو من أهم 
التجليـات لالنتمـاء اإليمانـي، من أهم 
تجسـيد تعاليم اإلسـالم، بحمل الروح 
ة، واملعطاءة، واملحسنة إىل الناس،  الخريِّ
والذي كان قد تقلص إىل حد كبري، وحلَّ 
عنـه األطمـاع، واألهـواء، وروح  بديالً 
االنتهازية؛ بفعل الرتبية الخاطئة، التي 
هي مسـتمدة من أسـاليب أعـداء هذا 
البلـد، الذيـن أرادوا أن يفسـدوا يف هذا 
البلـد كل يشء، حتـى القيـم واألخالق، 
فهـذا الجانـب يعترب من أهـم منجزات 
الثورة الشعبية، أعادت روح التضامن، 
القوافـل،  يف  يتجـىل  وهـذا  التعـاون، 
باملحتاجـني  االهتمـام  يف  العطـاء،  يف 
ـد اإلحسـان يف  والفقراء، يف كل ما يَُجسِّ

الواقع العميل.

كذلك تفعيل دور الزكاة، الذي كان قد 
ُغيِّب تماماً يف إطار مصارفها الرشعية، 

واألوقاف كذلك، وهذا يشء مهم جداً.
للثـورة  املهمـة  اإلنجـازات  مـن   •
الشـعبية: الحفاظ عىل توجه الشـعب 
ومواقفه املبدئية تجاه قضايا األمة، ويف 

مقدمتها القضية الفلسطينية:
األمريكـي،  لـه  يسـعى  الـذي  ألن 
ويسعى له الربيطاني، ومن معهم، هو: 
إحداث تغيـري كبري يف املنطقة، باالتجاه 
بمختلـف البلـدان العربيـة نحـو الوالء 
إلرسائيل بشكٍل واضح، وإعادة االرتباط 
بإرسائيل بشكٍل علنٍي ومكشوف، تحت 
القضيـة  وتصفيـة  التطبيـع،  عنـوان 
الفلسـطينية بالكامـل، ومعـاداة بقية 
أحـرار األمة، الذين يصمـدون ويقفون 
ضد إرسائيل، وضد املؤامرات األمريكية، 
والبلـد كان مسـتهدفاً يف موقفـه فيما 
يخـص هـذه املسـألة، هم يريـدون أن 
يسـيطروا عليه بأدواتهم، التي تتجه إىل 
التطبيع بدون أي تحرج، وتتخذ املواقف 
التي يتبناها أولئك بشكٍل تام، ومن دون 
أي تردد، ولــــذلك من منجزات الثورة 
الشـعبية أنها حافظت عىل هذا املوقف 
األصيـل لشـعبنا العزيز ضـد التطبيع، 
ضد إرسائيل كعدٍو لإلسـالم واملسلمني، 
لألمـة بكلها، يف االسـتمرار يف التضامن 
الفلسـطيني  شـعبنا  مـع  والتعـاون 
املظلـوم، يف االسـتمرار كذلـك يف توجه 
بالـروح األخوية مع أحـرار هذه األمة، 
مع أبنـاء هذه األمـة، يف الوقوف معهم 
يف إطـار املوقف الجامع والشـامل ضد 
أعـداء األمـة، وتجاه ما يسـتهدف هذه 

األمة.
هـذه بعٌض من إنجازات هذه الثورة، 
وهـي إنجـازات مهمـة، إىل جانـب مـا 
تقدمـه يف الداخل عىل مسـتوى املمكن، 

عىل مستوى املمكن يف بقية املجاالت.
اسـتحقاقات  ويف املقابل هناك أيضاً 
ال زالـت قائمة عىل أبنـاء هذه الثورة يف 
الواقع الشـعبي والرسمي، وعىل أحرار 
هذه الثـورة، والذين نهضـوا بها، وهي 

استحقاقات للحارض وللمستقبل
االسـتحقاقات:  هـذه  مقدمـة  يف   �
هـذا  اسـتقالل  عـن  الدفـاع  مواصلـة 
البلـد، وحرية الشـعب، والسـعي لدحر 
االحتـالل، والحفاظ عىل هوية الشـعب 

وانتمائه:
فيـه،  نسـتمر  أن  يجـب  يشء  هـذا 
هو مسـؤولية كبرية، وهو اسـتحقاق 
كبـري، وهو من األهداف الرئيسـية، ويف 
مقدمة األهداف الرئيسـية لهذه الثورة 
الشـعبية، وهـو األولوية الكـربى التي 
يجـري العمل عليهـا، ويتم مـن أجلها 
أحياناً تأخري بعض األولويات، أو نقص 
يف بعض األولويات لصالح هذه األولوية 

الرئيسية.
يف  املهمـة  االسـتحقاقات  مـن   �
الحـارض واملسـتقبل عـىل هـذه الثورة 
الشـعبية وعىل أبنائها: العمل املسـتمر 
عـىل تصحيح وضع مؤسسـات الدولة، 
والعمـالء،  الخونـة،  مـن  وتطهريهـا 
والفاسـدين، والعابثني، واملسـتهرتين، 
واالسـتفادة  املسـتغلني،  واالنتهازيـني 
أيضاً بشكٍل مستمر من عهد اإلمام عيلٍّ 
«عليـه السـالم» ملالٍك األشـرت «رضوان 
الله عليه»، يف صياغة املدونة السلوكية، 
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وأيضاً  واألخـالق،  والقيم،  والضوابـط، 
يف السـعي بالوصول بمؤسسات الدولة 
إىل املسـتوى املطلـوب يف أداء مهامهـا 
ومسـؤولياتها يف خدمة الشـعب، يف كل 

املجاالت، وبحسب املسؤوليات.
هذا االستحقاق هو من االستحقاقات 
الكبـرية، التي البـدَّ من العمل املسـتمر 
فيهـا، والوضع يتطلب فيما يتعلق بهذا 

الجانب اهتماماً كبرياً، وسعياً حثيثاً.
� من االسـتحقاقات املهمة عىل هذه 
الثـورة يف الحارض واملسـتقبل: التوجه 
املسـتمر، والسـعي الحثيـث لتحقيـق 
نهضٍة اقتصاديـة يف هذا البلد، يف مجال 
والسـعي  املحـيل  واإلنتـاج  الزراعـة، 
لتحقيق االكتفـاء الذاتي، هذه من أكرب 

املسؤوليات واملهام.
� من االستحقاقات املهمة: مواصلة 
العمل يف ترسيخ االستقرار االجتماعي:

ألن هنـاك سـعي كبـري مـن جانـب 
األعـداء يف إثارة الفتن بشـكل دائم بني 
أبناء هذا البلد، والسـتغالل أي مشـاكل 
إىل  فتـن،  إىل  لتحويلهـا  اجتماعيـة؛ 
رصاعات، إىل نزاعات، إىل اقتتال، فيجب 
العمـل مـن ضمـن األولويـات الكربى 
واملهمة، واملهام الرئيسـية واألساسـية 
لرتسـيخ االستقرار االجتماعي، والسلم 
األخويـة،  الروابـط  وتعزيـز  األهـيل، 
والتعاون بـني أبناء هذا البلد، والتصدي 
لـكل مخططـات الفتنـة والفرقة؛ ألن 
هنـاك سـعي دائـم لتغذيـة الكراهية، 
والرصاعات،  والخالفـات،  والنزاعـات، 
والتذمـر، والعداوات، شـغل حثيث من 

الشيطان وأعوان الشيطان.
بعـٌض مـن التحديات  هنـاك أيضـاً 
واملعوقات، التـي تمثل من جانب عائقاً 
عىل مسـتوى اإلنجاز، أو عىل مسـتوى 
اسـتكمال بعـض األولويـات، أو العمل 

النشيط فيها
وهـي تحديات كذلـك ال بدَّ من العمل 

املستمر للتصدي لها، وملواجهتها.
• أول هـذه التحديـات: حجـم هـذا 

العدوان عىل هذا البلد:
حجـم العـدوان كان وال يـزال كبرياً، 
يعني: اجتمعت أكرب الدول يف إمكاناتها 
العسـكرية،  وقدراتهـا  االقتصاديـة، 
والقـوى  الربيطانـي،  األمريكـي، 
اإلقليميـة التـي دخلـت معهـم لتنفيذ 
يف  الوحشـية  اإلجراميـة  املهمـة  تلـك 
العـدوان عىل بلدنا، حجم هـذا العدوان 
يف مؤامراته، ويف ممارسـاته اإلجرامية، 
يف سـعيه الحتالل هذا البلـد، يف عدوانه 
العسـكري، عدوانه االقتصادي، عدوانه 
وهجمته السياسية واإلعالمية... يف كل 
مسـتويات عدوانه، ومجـاالت عدوانه، 
هو حجم كبري وضاغط، وهذا يستدعي 
واستدعى يف كل املراحل املاضية التوجه 
بشـكل أسـايس وكبـري للتصـدي لهذا 
العـدوان كأولويـة قبـل كل األولويات؛ 
ألن هـذه األولوية لو فرطنا فيها، لضاع 
كل يشٍء معهـا، يعنـي: ال يبقـى دولة، 
ال يبقى إمكانيـة ملعالجة بقية امللفات، 
لالهتمام ببقية االستحقاقات، لو تمكَّن 
األعداء من السـيطرة الشاملة والكاملة 
عىل هذا البلد، وعىل هذا الشعب؛ النتهت 
بقية األولويات، ولذهبت كلها، وانتهت 
كلها، ولتالشـت معهـا كل اآلمال، وكل 
األهـداف، فكانت هـذه األولوية تحظى 

دائمـاً بأكـرب االهتمـام عـىل مسـتوى 
التفكـري، والجهـد العمـيل، واملتابعـة، 
واملواكبة، وعىل مستوى اإلمكانات، وال 
تـزال تحتل هذه األهمية حتى اآلن؛ ألنه 
ال يزال العدوان مستمراً، لم تنته الحرب 
بعـد، لـم يوقفـوا عدوانهـم، ويرفعوا 
حصارهـم، وينهوا احتاللهم لهذا البلد، 
هنـاك فقـط هدنـة مؤقتـة، ففي ظل 
هذا الوضـع تحظى هذه األولوية بأكرب 
االهتمام عىل  املستوى العميل، الذهني، 
عىل مسـتوى اإلمكانات، عىل مسـتوى 
املتابعـة... عـىل كل املسـتويات، حتى 
ملراعـاة بعـض األمور التـي تخدم هذه 

األولويـة قبـل بقيـة األولويـات.
• االحتـالل ملسـاحة كبـرية من هذا 

الوطن:
هـذا مـن التحديـات التي ال بـدَّ من 
مواجهاتها، ال يمكن تجاهلها، ال يمكن 
إغفالها، ال بدَّ من االهتمام بها، احتالل 
ملسـاحات شاسـعة مـن هـذا الوطن، 
احتالل ملنشـآت حيوية، احتالل للثروة 
النفطية والغازية، احتالل ملعظم املنافذ 
الربية والبحرية، احتالل للجزر، احتالل 
واسـع، هذا يعترب قضية أساسية يجب 
أن تبقى محط اهتمام الجميع، وقضية 

للجميع. 
• ومستوى الحصار- كذلك- هو من 

التحديات القائمة:
حصار شـامل، والكل يعاني من هذا 
الحصـار، كل أرسة يف هـذا البلد تعاني 
نتيجًة لهـذا الحصار، ولتلـك املؤامرات 
عىل الوضع االقتصادي واملعييش ألبناء 
هذا البلد، وهو مما يبني مدى مظلومية 
هـذا الشـعب، ومـدى عدوانيـة وظلم 
وحقيقـة  العـدوان،  تحالـف  وإجـرام 
أهدافه، وطبيعة معركته يف االستهداف 
لبلدنا، هـذا أيضاً له تأثـريه عىل بعض 
محدوديـة  حيـث  مـن  األولويـات، 

اإلمكانات.
مثالً: يف جانب الخدمات، نحن نتمنى 
أن يكـون هنـاك إمكانيـات لتوفري كل 
الخدمات لهذا الشعب، ألبناء هذا البلد، 
نحـن نـدرك مسـتوى اآلالم واملعانـاة، 
ونعيشـها مـع أبناء شـعبنا، نتمنى لو 
تفتح إىل كل قرية أن يفتح إليها طريق، 
أن تبنـى وحدة صحيـة يف كل عزلة، أن 
كل  يف  بأنواعهـا  الخدمـات  كل  تتوفـر 
قريـة، ويف كل عزلة، ويف كل مدينة، ويف 
كل حي، ونتمنى لو كان ذلك بوسـعنا، 
ويف حـدود إمكانياتنـا وقدراتنا، ولكن 
أيـن هـي الثـروة النفطيـة؟ أيـن هي 

عائداتها؟ من الذي يسـيطر عليها؟ من 
الذي ينهبها؟ من الذي يرسق أموال هذا 

الشعب؟
هـو تحالـف العـدوان، والخونة من 
أبناء هـذا الوطن، ينهبـون الرتيليونات 
من العملـة الوطنيـة من عائـدات تلك 
الثـروة، وماليني الـدوالرات، بـل مئات 
املاليـني مـن الـدوالرات التـي ينهبونها 
ويرسقونها، ويرتكون أبناء هذا الشعب 
يتضورون جوعاً، ويعانون، ويحتاجون 
يف أمـسِّ الحاجة إىل بعٍض من الخدمات 

واالحتياجات اإلنسانية.
فمسـتوى الحصـار هـو يؤثـر عىل 
مسألة توفري اإلمكانات، توفري الرعاية 
الالزمة ألبناء الشـعب، بناء مؤسسـات 
بعـض  توفـري  ينبغـي،  كمـا  الدولـة 
املتطلبات، لـه تأثريه بال شـك، البعض 
يقـول: [هذا تربير، أنتم دائماً تربرون]، 
هـذه حقيقـة، ليس مجـرد تربير، هذه 
وال  واقعـة،  حقيقـة  قائمـة،  حقيقـة 
نقصـد بذلـك التنصـل عـن تقديـم كل 
ما هو ممكـن، وال التنصل عـن ابتكار 
ما يسـاعد عـىل معالجـة الوضـع بما 
هـو متـاح ومتوفـر، وال التربيـر ملا قد 
يختلط مع كل هـذه األمور من تقصري 
مقرصيـن، مـن خيانـة خائنـني، مـن 
إهمـال مهملـني، هـذا يشء يمكـن أن 
يحصـل، لكـن التأثـري األكـرب، التأثـري 
الحقيقـي، التأثري الكبـري هو للحصار، 
وسـيطرة األعداء عىل مـوارد هذا البلد، 
عىل ثروات هذا الوطن، عىل خرياته، عىل 

معظم إيراداته املالية. 
• من التحديـات ومن املعوقات أيضاً 

هو: إرث مشاكل وتعقيدات املايض:
يف  الوضـع  مسـتوى  عـىل  سـواًء 
فيهـا  مؤسسـات  الدولـة،  مؤسسـات 
الكثري من املشـاكل، املشاكل القانونية، 
املشـاكل فيمـا يتعلق بالبنيـة البرشية 
يف تربيتهـا، يف توجيههـا، يف بنائهـا، يف 
اهتماماتها، يف أهدافها، كثري من األمور 
واملشاكل والتعقيدات التي هي حاصلة، 
هـي حالـة قائمـة يف واقع مؤسسـات 
الدولة، وتصحيح الوضع فيها ال يمكن 
أن يحـدث بني غمضة عـنٍي وفتحها، يف 
لحظـة واحدة، يف طرفة عـني، ال يمكن 
أن يحـدث، يحتـاج إىل جهـد، يحتاج إىل 
بعٍض مـن الوقت، هنـاك تباطؤ، هناك 
تقصـري، هناك خلل، هذا صحيح، هناك 
عمل أيضـاً، ويلقـى هذا العمـل بعضاً 
من املعوقات الكبـرية، وهذا يشء قائم، 
ليس هناك إهمال تام، وال هناك اهتمام 

بالشـكل املطلـوب، هذا هـو التوصيف 
املنصـف والعادل لهذه املسـألة، فهناك 

مشاكل:
- القانون فيه مشاكل كثرية.

- الهيكل الرسـمي ملؤسسات الدولة 
فيه مشاكل واختالالت كبرية.

- الوضـع الوظيفي للـكادر البرشي 
لديه مشاكله الكثرية.

واقـع فيه كثري مـن التعقيدات التي 
تحتاج إىل جهد وعمل. 

وعىل املستوى الشعبي، هناك الكثري 
أيضاً من املشاكل، من التعقيدات:

- انعدام أيضاً للخدمات بشكل كبري.
- تخطيط فاشل عىل مستوى املدن، 

وعىل مسـتوى األحياء، وعىل... 
- سياسـات يف املايض تركت تأثريها 

عىل الحارض.
- انعدام االهتمـام بالتصنيع املحيل، 
باإلنتـاج املحـيل، بالجانـب الزراعـي، 
بالنظرة إىل الوظيفة يف الحكومة وكأنها 
فقط ملجرد الدخل املعييش والكسب... 

وهكذا تأثريات كثرية، مشاكل كثرية 
تحتاج إىل جهـد، وعناء، واهتمام كبري، 

وهي تؤثر عىل مسـتوى اإلنجاز.
• أيضـاً مـن التعقيـدات واملعوقات: 
بروز الطموحات والرغبات الشـخصية 

للبعض عىل حساب األهداف الكربى:
البعـض مـن األشـخاص ممـن قـد 
يكون يف موقع مسـؤولية، أو يف وظيفة 
معينـة، يؤثـر عىل أدائـه يف العمل، عىل 
الشـخصية،  طموحاته  ملهامه،  إنجازه 
الشخصية،  أهدافه  الشخصية،  رغباته 
تؤثـر عـىل حسـاب األهـداف الكربى، 
وهذا يحتاج إىل إحداث تغيريات تسـتند 
إىل تقييـم دقيق، إىل توصيـف حقيقي؛ 
حتـى ال يكون هناك تصفية حسـابات 

وأالعيب يف هذه املسألة.
هـذا يؤثـر أيضاً عىل مسـألة أخرى، 
وهي: أنَّ البعض حتى ممن لهم إسهام 
يف إطار الثورة الشـعبية، ودور إيجابي 
وفاعل يف إطار الثورة الشعبية، ينسون 
يف مراحل معينة األهداف الكربى، املهام 
األساسـية، واألهـداف املقدَّسـة لهـذه 
الثـورة، فيأتـون ولديهـم اهتماماتهم 
هذا  الشخصية،  مطالبهم  الشـخصية، 
يريـد أن يكـون وزيراً؛ ألنه قـدَّم قافلة 
تجارية، أو سـاهم مساهمة معينة، أو 
فعل شـيئاً، قافلة غذائية أو شـيئاً من 
هذا، فعل شـيئاً وأسهم بيشٍء معني، أو 
أسـهم يف موقف مـن املواقف، فرييد أن 
يكون وزيراً، أو يريد أن يكون محافظاً، 

يريـد أن تعطيه تلـك املحافظة مكافأة 
عىل ما قدَّمـه، يغفل عن املسـؤوليات، 
األهـداف الكبـرية لهـذه الثـورة، التـي 
عليـه أن يخلـص لها، أن يبقـى صادقاً 
معهـا، وأالَّ يتجـه إىل حسـاب املصالح 
الشخصية، املكاسب الشخصية، مقابل 

ما قدَّمه ألهداف كبرية وعظيمة. 
يف طلبات التوظيف، طلبات التوظيف 
من أكـرب املشـاكل، يأتي البعـض يريد 
ألصحابـه، ألقربائـه، لقبيلته، ملحيطه، 
يقدِّم لهـم طلبات توظيـف هائلة جداً، 
بغـض النظر عـن املؤهـالت والكفاءة، 
وإنما بحساب استحقاق يستند فيه إىل 
ما قـدَّم، أو إىل موقفه... أو إىل غري ذلك، 

وأحياناً إىل غري يشء.
وهـذه مـن اإلشـكاالت، يعنـي: من 
املشـاكل التي يواجهها النـاس، وأيضاً 
تتطلـب وعيـاً عالياً يف الواقـع، إخالصاً 
لألولويات،  تفهمـاً  الكـربى،  لألهـداف 

ومصداقيًة مع العناوين واألهداف. 
التـي  والتعقيـدات  املشـاكل  مـن   •
تحصل يف الواقـع، وتؤثر عىل بعٍض من 
األولويـات، وبالـذات يف تصحيح وضع 
الدولـة ومؤسسـاتها: التبايـن الكبـري 

للمقرتحات واألفكار، واإلرصار عليها:
يعني مثالً: هـذا يأتي بمقرتح، وهذا 
يأتي بفكـرة، وهذا لديه أيضاً من هناك 
كلٌّ  معينـة،  وفكـرة  معـني،  مـرشوع 
يتصـور أنَّ فكرتـه هي أحسـن فكرة، 
وذاك يتصـور أنَّ مقرتحـه أحسـن مـا 
يمكن أن يصلح به الوضع، وذاك يعتقد 
وتصوراتـه،  وتقديراتـه،  تقييمـه،  أنَّ 
وأفـكاره، هي التي ينبغي أن تكون هي 
املعتمد الوحيـد لتصحيح وضع الدولة، 
وإصالح الواقع، هذا يرصُّ عىل مقرتحه، 
ب معه، ويغضب عىل الناس ملاذا  ويتعصَّ
ال يعتمـدون عليه وعىل تقييمه، واآلخر 
ويتذمـر،  ـد  ويتعقَّ لفكرتـه،  ـب  يتعصَّ
ويسـتاء، ويصدر األحـكام العامة عىل 
الناس، وعـىل كل يشء، عـىل كل يشء، 
عىل الواقع بكله، ويتبنى موقفاً سـلبياً 
مـن الواقـع بكله؛ ألنـه يعتـرب أنَّ عىل 
الجميع أن يتقبلوا فكرته هو بالتحديد، 
وفكرة هذا تتباين مع فكرة اآلخر، وكلٌّ 

منهم... وهكذا كثري من هذا يأتي.  
التقييمـات كذلك حتى عىل مسـتوى 
األشـخاص، قـد يكـون شـخص معني 
مثـالً هو وزير، يف نظـر البعض: [ليس 
مناسـباً أبـداً، وال يصلـح أن يبقـى وال 
لثانية واحدة يف عملـه ذلك، ويف موقعه 
مسـؤوليته تلك]، ويف نظر آخرين كثر: 
[أنسـب شـخص لذلك املوقـع]، ودائماً 
األنفـع  وأنـه  اسـتمراريته،  دون  يؤيـِّ
واألصلـح، واألكفأ... إىل غـري ذلك، هذه 
تأتي، مشاكل لدى الناس وأحكام تبنى 
عليهـا، ومواقـف تنتج عنهـا... إىل غري 
ذلك، هذا يستدعي أيضاً التثبت، التبني، 
عـىل  االعتمـاد  الصحيـح،  االسـتقراء 
األسس الصحيحة، وأيضاً يؤثر يف بعض 
األحيان، يؤثر عىل بعض القرارات، عىل 

بعض التوجهات لدى املعنيني.
فهذه من املشـاكل التي هي حاصلة 
وكل  املشـاكل  كل  ولكـن  الواقـع،  يف 
التحديـات يجب التصدي لهـا، والتغلب 
عليهـا، وتحويل الواقع بكلـه، بما فيه 
مـن تحديـات إىل فرص لبنـاء صحيح، 
لبناء سـليم، لبناء... ولتـاليف األخطاء، 

خطاب السيد

تتالُش السثوان تثّخض تاى وخض إلى تحضغض التضعطئ شغ المظاذص 
المتاّطئ ووضع العزراء ضما غرغثون وطا غسمى بالمةطج الرئاجغ 

َشـإنَّ طظ اخااره عط افطرغضغعن والسسعدّغعن
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لتاليف األخطـاء التي تحصل عادًة، ليس 
الذين يعملـون يف الواقع الرسـمي، وال 
الواقـع من خلفهـم، وال كل املعنيني، ال 
بمعصومني عن األخطاء، وال بمقدَّسني 
عـن حصول تجـاوزات، أو أخطاء، هذا 
وارد بشـكل كبـري، واألخطـاء تحصل، 
ولكن يجب أن يكون هناك سـعي لتاليف 
األخطـاء، لتصحيـح الوضـع، ملعالجة 
بالشـكل  بالحكمـة،  بالرشـد،  األمـور 

الصحيح.
يف  نقـول  نحـن  ولــــــذلـك 
مالحظاتنـا عـن الوضـع الراهـن فيما 
يتعلـق بمؤسسـات الدولـة: ليـس هو 
املستوى النموذجي، هذا يشء معروف، 
الخطـوات التـي قد أنجـزت لحد اآلن يف 
تصحيـح الوضع يف مؤسسـات الدولة، 
هي خطـوات محـدودة وقليلـة؛ ألننا- 
كما قلنـا- كانت أولويتنـا الكربى- وال 
تزال- يف التصدي للعدوان، تسـخري  كل 
اإلمكانات، توظيف كل القدرات، وأيضاً 
الرتكيز عملياً وذهنياً عىل هذه األولوية، 
ومع ذلك كنا نسعى إىل استدراك البعض 
مـن األمور يف الجانب الرسـمي والعمل 
الرسـمي، وإصـالح وتصحيـح وضـع 
مؤسسـات الدولـة، ولكن هنـاك توجه 
قائم عـىل تصحيـح وضع مؤسسـات 
الدولة، فالذي ينظر مثالً إىل هذا الوضع 
الراهـن فيقـول: [هـل هـذا هـو نتاج 
الثـورة؟ هـل هذا هـو كل ما تسـعون 
إليه؟ هل وصلتم اآلن إىل املسـتوى الذي 
يمثـل نمـوذج الثـورة الشـعبية؟ هـل 
يحقـق هـذا النموذج آمـال وطموحات 
هذا الشـعب؟]، بالتأكيـد ال، الخطوات 
محـدودة إىل حـد اآلن، ال يـزال هنـاك 
برنامـج كبري من أجـل الوصول إىل هذا 
الهدف، يحتاج إىل جهد، إىل مسـاندة، إىل 

تعـاون، إىل تفهـم.
ومـع ذلـك هـذا الوضـع القائـم يف 
مناطقنـا، يف محافظاتنـا الحـرة، هـو 
أفضل بكثري جداً وبال مقارنة بالنسـبة 
للوضـع لدى الخونة، هؤالء املسـؤولني 
يف املناطق الحرة واملحافظات الحرة، يف 
صنعـاء، هم نتـاج إرادة وطنية، يعني: 
ليسـوا نتـاج إمـالءات خارجيـة، ليس 
املوظِّف لهم هو األمريكي، والسـعودي، 
واإلماراتـي، والربيطاني، هـؤالء يأتون 
إىل مواقـع املسـؤوليات بقرار مسـتقل 
وطني، املجلـس السـيايس األعىل نتاج 
وطنـي، والقـرارات تأتـي أيضـاً يف هذا 
االتجاه الوطني، يف إطاٍر مسـتقل، فهم 
ون عـن بلدهم، يعنـي: املوظف يف  يعربِّ
صنعاء يسـتطيع أن يؤدي مهامه- ويف 
أي محافظـة مـن املحافظـات الحرة- 
بدون تدخل، أو وصايـة، أو إمالءات، ال 
من أمريكي، وال مـن بريطاني، وال من 

سعودي، وال من إماراتي. 
ا أي موظف يف املحافظات املحتلة،  أمَّ
فهو عندما يـؤدي وظيفته وهو يعرف 
أنَّ الـذي وظَّفـه، وأنه وصـل إىل موقع 
بريطانـي،  أمريكـي،  بقـرار  وظيفتـه 
سـعودي، إماراتي، فهو يجعل مصالح 
أولئك بالدرجة األوىل، يف االعتبار األول، يف 
املقام األول، ميلـه اتجاهه، اهتماماته، 

هي يف ذلك السياق: أن يخدم أولئك.
ـا يف املحافظـات الحـرة، يف إطـار  أمَّ
األعـىل،  السـيايس  واملجلـس  صنعـاء، 
يمكـن للموظـف يحتـاج إىل القليل من 

اإلخـالص ويـؤدي وظيفتـه ومهامـه 
وهـو يخىش الله «سـبحانه وتعاىل» إذا 
اتقى الله ولخدمة شعبه ووطنه، ميزة 

االستقالل والحرية ميزة كبرية. 
التماسـك أيضاً، تحقق التماسـك يف 
مؤسسـات الدولـة يف ظـل وضـع كان 

كفيالً بانهيارها:
العسـكري،  الضغـط  مسـتوى   -
والتدمـري للبنية التحتية للدولة بشـكٍل 

شامل.
مـن  كثـرٍي  يف  اإليـرادات  انعـدام   -
املجاالت، وشـحتها يف مجاالت محدودة 

فقط.
لسـيطرة  نتيجـًة  الراتـب  توقـف   -

األعـداء عـىل الثـورة الوطنيـة.
كانـت كفيلة  مشـاكل كبـرية جـداً 
بانهيـار مؤسسـات الدولـة، وأالَّ يبقى 
مؤسسـات  يف  أصـالً  عمـل  أي  هنـاك 

الدولـة.
- عمـل بـدون راتـب.

- عمل بميزانيات بسيطة ومتواضعة 
جداً.

- نفقات محدودة للغاية جداً.
لسـت معنياً يعني بتقديم التفاصيل 
عن هذا الجانب، هذا مسؤولية الجانب 
الرسـمي، لكن نتحدث عن اإليجابيات، 
بقـدر مـا ننقـد السـلبيات، بقـدر ما 
نلحظ  نسعى ملعالجة اإلشكاالت، أيضاً 

السلبيات، ونلحظ اإليجابيات.
أيضـاً هنـاك مسـتوى مـن الخدمة 
للناس، هذا يشء ملحوظ، ليست صفراً، 
الخدمـات بالرغم من شـح اإلمكانات، 
بالرغم من حجم العـدوان، بالرغم من 
مستوى الحصار، هناك خدمات قائمة 
يف البلد، وهي حالة موجودة بمسـتوى 
معـني، وإن كان هنـاك نقـص، لكـن 
هناك يشء يحـدث أيضاً، ويشء واضح 

ومعروف.
وصرب عـىل ظروف صعبة جداً، وهذا 
يشء يعيشـه الكل يف الجانب الرسـمي 
والجانب الشـعبي، الكثري من املوظفني 
يعانـون معاناة كبـرية جـداً، بظروف 
صعبة، وهم يف نفس الوقت يسـتمرون 
يف أن يخدمـوا بلدهـم، ويحافظـوا عىل 

تماسك مؤسسات الدولة. 
املهمـة  األشـياء  مـن  أيضـاً  هنـاك 
واإليجابية: اإليمان برضورة التصحيح 
والبنـاء ومعالجـة الخلل، يعنـي: الكل 
والتوافـق  الشـعبية  الثـورة  إطـار  يف 
السيايس، يف إطار املوقف العدوان، الكل 
يتفهم ويقر بمسـألة رضورة تصحيح 

نحـو  البنـاء  رضورة  الوضـع،  هـذا 
األفضـل، رضورة العمـل عـىل معالجة 
االختالالت واملشـاكل، وهـذا يشء جيد، 
وإن كان هناك عىل املسـتوى التنفيذي، 
وعىل مسـتوى العمل إشكاالت تحصل، 
أو تعقيدات تحصل، أو حساسـيات، أو 
حسـابات من هنا أو هناك، لكن وجود 
هذا التوجه كتوجه، أمر إيجابي ويبعث 

عىل األمل.
العمـل  يف  السـلبي  النمـوذج  أيضـاً 
الرسـمي ال يعربِّ عـن كل يشء، ال يعربِّ 
عـن الثـورة بشـكل عـام، ال يعـربِّ عن 
الجميع، يعني: يف الجانب الرسمي تلقى 
مسؤولني عىل مستوى راٍق من االهتمام 
بأمر النـاس، من النصح للشـعب، من 
الحرص عىل خدمة الشـعب، وقد تلقى 
البعض من املسـؤولني السـيئني، الذين 
يجب تغيريهم، وقـد تلقى أيضاً حاالت 
هنـا إيجابية، حاالت هنا سـلبية، حالة 
نجاح هنا، حالة فشـل هناك، هذا يشء 
حاصـل، فالنموذج السـلبي ال يعرب عن 
التوجه العام، عن الثورة، عن الشـعب، 
عـن االتجاه القائـم يف البلد، ال يعربِّ عن 

ذلك.
ولـــذلـك عندما يأتـي النقد، يجب 
أن يكون نقـداً بنَّاًء، عندمـا تأتي أيضاً 
املالحظـات، أن تكون مالحظات بنصح 
عـن التحريض عىل  ومصداقيـة، بعيداً 
الوضع بكله، التحريـض عىل الفوىض، 
نـرش حالـة التذمـر مـن كل يشء، هذا 
ال يخـدم البلد، وال يخدم الشـعب، ومن 

يفعل ذلك هو:
ـد، يعنـي: ينطلـق مـن  ـا معقَّ - إمَّ
عقدتـه النفسـية، تنعكـس نفسـياته 
املعقدة وسـخطه الشديد عىل كل يشء، 
ال يبقى منصفـاً، وال متوازناً، وال يميز 
اإليجابيات من السلبيات، وال األولويات 

بحجمها ومستواها.
ـا عميـل يخدم األعـداء، يعمل  - وإمَّ

لخدمتهم.
اء الناصح،  ـا من ينقـد النقد البنـَّ أمَّ
الصادق، فهو يـؤدي واجبه يف التوايص 
بالحق، والتـوايص بالصرب، وقول كلمة 

الحق.
ج عـىل الفتـن، من  كذلـك مـن يهيـِّ
يحرِّض عىل الفوىض، هو ليس بناصح، 
ال ناصح لهذا الشـعب الـذي يعاني من 
العـدوان بكل حجم العـدوان وجرائمه، 
وحجـم املعانـاة الهائلـة نتيجـًة لذلك، 
الشـعب،  هـذا  عـىل  املـايض  وأثقـال 
ج عـىل  ومعاناتـه املرتاكمـة، مـن يهيـِّ

الفتن، مـن يحرِّض عـىل الفوىض، من 
يحرِّض عىل السـعي للفرقة والشتات، 
االختـالالت  نحـو  بالنـاس  والتوجـه 
األمنيـة، هذا ليس بناصـٍح وال صادق، 
ا  يجـب أن يعـي الناس أنـه يعمـل: إمَّ
ملصلحة العدو بشكل مبارش، أو بشكل 

غري مبارش، يدفعه عقده وأحقاده.
هـو: العمل  الـيشء الصحيـح أيضاً 
سـوياً، مـن كل األحـرار، والناصحني، 
والصادقـني، وهـم كثـر، وهـم الذيـن 
يف التصدي  ينهضون بالدور الكبري جداً 
للعـدوان، ونهضـوا بدوٍر كبـري يف إطار 
الثـورة الشـعبية، أن يتعـاون الجميع 
بدعـٍم شـعبي، وتوجـٍه شـامل إلنجاز 
معاً،  نسـعى  الكـربى،  االسـتحقاقات 
نتعاون معاً، بصدق، بنصح، بإخالص، 
للتصـدي  بحكمـة،  برشـد،  بوعـي، 
لتحقيـق  االحتـالل،  لدحـر  للعـدوان، 
إلنهـاء  لبلدنـا،  الكامـل  االسـتقالل 
الحصـار عـىل بلدنا، هذه مسـؤولياتنا 

جميعاً، وهي األولوية الكربى.
تليها أولوية إصالح وضع مؤسسات 
الدولـة، بتفهم مـن الجميـع، وتعاون 
للرغبـات  وتجـاوز  الجميـع،  مـن 
الشـخصية،  واملصالـح  الشـخصية، 
واملكاسـب  الشـخصية،  واملطالـب 
الشخصية، الرتفع عن كل ذلك للصالح 
العـام، وهذا هـو يف مصلحـة الجميع، 
عندما يكـون الهم هو الصالـح العام، 
واملسـؤوليات  الكـربى،  واالهتمامـات 
الكـربى، هذا له ايجابياته عىل الجميع، 
صدقـاً مع الله، ووفاًء للشـعب، ووفاًء 
للتضحيـات الكـربى، مـع الثقـة بالله 
«سـبحانه وتعاىل»، واألمـل مع العمل، 
والـدؤوب،  املسـتمر  والجهد  والصـرب، 
اِبِريَن}[األنفـال: من  {إِنَّ اللَّـَه َمـَع الصَّ
اآليـة46]، والثمـرة التـي نصـل إليهـا 
بالصـرب، والتعاون، والوعي، والرشـد، 
والحكمـة، هـي الثمـرة الطيِّبـة، هي 
الثمرة الصحيحة، هي الثمرة العظيمة 
 ِ التـي وعد اللـه بها الصابريـن، {َوبَرشِّ
اآليـة155]،  مـن  اِبِريَن}[البقـرة:  الصَّ
اِبِريـَن}، {َواللَّـُه َمَع  {إِنَّ اللَّـَه َمـَع الصَّ
اآليـة249]،  مـن  اِبِريَن}[البقـرة:  الصَّ
تحتـاج إىل جهـد، إىل عمـل، إىل تحـرك 

مستمر، وإىل وعي، وإىل حكمة. 
الختـــام  فــي  نحـــن  ولــذلـك 

نؤكِّــد علـى هــذه النقـــاط
•  أوالً: مواصلة العمل ضمن األهداف 
األساسـية لهـذه الثـورة، واألولويـات 

الكربى التي تحدثنا عنها:

األهـداف  ضمـن  العمـل  نواصـل 
العـايل  باالستشـعار  األساسـية 
والرشـد،  وبالحكمـة،  للمسـؤولية، 
والصـرب، واالسـتعانة بالله تعـاىل، مع 
األعـداء؛  بمخططـات  العـايل  الوعـي 
ألن لألعـداء مخططاتهـم، ومـن أكـرب 
التفرقـة،  مخططـات  مخططاتهـم: 
الفتنـة، تفكيك الوضـع الداخيل، رضب 
الجبهـة الداخليـة، هـذا مـن أهـم مـا 
يركـزون عليه، وما يسـتغلونه لرضب 
االسـتقرار الداخيل، ويأتـي هنا أهمية 
الثبـت تجاه الشـائعات والدعايات؛ ألن 
البعـض رسيـع التقبل، رسيـع التقبل 
للدعايات، للشـائعات، ورسيع التفاعل 
معها، قبل أن يتثبت، قبل أن يتبني، الله 
أمرنـا يف القـرآن بالتثبت والتبـني: {إِْن 
َجاَءُكْم َفاِسـٌق ِبنَبٍَإ َفتَبَيَّنُوا}[الحجرات: 
مـن اآلية6]، مـا أكثر الفاسـقني الذين 
ويتقبل  والدعايات،  الشائعات  ينرشون 

البعض منهم، وقارصي الوعي.
•  ثانيـاً: مواصلة العمـل يف التصدي 
للعدوان ومؤامراته التدمريية والكارثية 
شـعبنا،  عـىل  السـيطرة  إىل  الهادفـة 

واحتالل بلدنا:
هذه مسألة تستحق أن تبقى حارضًة 
كأبرز عنوان، وأكرب أولوية، وأن تبقى يف 
إطار االهتمامات يف املستوى األول، هذه 
مسـألة مهمة، ترى البعـض مثالً ممن 
ليس له أي إسهام ثوري، وال أي موقف 
تجاه العدوان، وهو شديد يف إثارة الفتن 
يف الوضع الداخيل، شـديد جداً، هذا يدل 
عىل أنه ليس بناصـح، وال بصادق، وأنَّ 

له مآرب أخرى. 
لتحالـف  الدعـوة  نكـرر  ثالثـاً:    •
وإنهـاء  العـدوان،  وقـف  إىل  العـدوان 
ملفات  ومعالجـة  واالحتالل،  الحصـار 
الحرب، وأخذ العربة من ثمان سـنوات، 
فاالسـتمرار يف العدوان هـو أكرب تهديد 
لألمن والسـلم اإلقليمي والدويل، وليس 
الـرضر عىل بلدنا فحسـب، بـل الرضر 
يشمل ما يهدد الوضع اإلقليمي والدويل، 
فالخطر هو يف اسـتمرار العـدوان عىل 
املسـتوى اإلقليمي والـدويل، وليس عىل 
بلدنا فحسـب، وعـىل الجميـع أن يعي 

ذلك.
كما أنه ال مربر لإلرصار يف االستمرار 
يف العـدوان، ال مـربر لهـم يف مواصلـة 
عدوانهـم، بـل مواصلتـه سـتجر عـىل 
ومشـاكل  كـوارث،  العـدوان  تحالـف 
كبـرية، وخسـائر كبـرية، واملزيـد مـن 

اإلخفاقات والفشل.
•  رابعـاً: نؤكِّـد عىل موقفنـا املبدئي 
الثابـت تجـاه القضيـة الفلسـطينية، 

وقضايا أمتنا اإلسالمية.
•  خامساً: نحذر تحالف العدوان من 
مواصلـة نهب الثروة الوطنيـة يف البلد، 
ونحذر أي رشكات أجنبية تتواطأ معهم 
عىل ذلك، يف ظل حصار وتجويع شـعبنا 
العزيز، ورسقة العائـدات املالية للنفط 
مـن رصفهـا للمرتبات،  والغـاز، بـدالً 

واالستحقاقات اإلنسانية والخدمية.
وختاماً: نسأل الله «سبحانه وتعاىل» 
أن يرحم شـهداءنا األبرار، وأن يشـفي 
جرحانـا، وأن يفـرِّج عـن أرسانـا، وأن 

ينرصنا بنرصه، إنه سميع الدعاء.
اللـِه  َوَرْحَمـُة  َعَليُْكـْم  ــَالُم  َوالسَّ

َوبََرَكاتُُه؛؛؛

خطاب السيد

طا غصعُم به تتالُش السثوان شغ المظاذص المتاّطئ عع اطاثاٌد لسغاجاتعط 
طا صئض بعرة 21 جئامئر َولع جغطر السثواُن سطى بصغئ الئطث وطظاذص 

البصض الئحري لفسطعا أجعَأ طما شسطعه شغ المظاذص المتاّطئ
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واُهللا 
طاط ظعره 

غعجش المصثم 

اللـه عـز وجـل يكشـف للمؤمنـني 

نفسـية أعدائهم تجاه ديننا اإلسـالمي 

بقوله تعـاىل: (يُِريـُدوَن أَْن يُْطِفئُوا نُوَر 

اللـِه ِبأَْفَواِهِهـْم َويَأْبَـى اللـُه إِالَّ أَْن يُِتمَّ 

نُوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن).

محاولـة إطفـاء نـور اللـه وإبعـاد 

ـــة اإلسـالمية عن الرسـول وعن  األُمَّ

أعالم الهـدى هو الهـدف الرئييس الذي 

يسـعى إليه أعداء اإلسـالم بـل وجعلت 

لها علماء سـوء تحت مسـميات دينية 

وهـي بالحقيقـة االنحـراف بذاتـه، لو 

ربطنـا الواقع بالقـرآن الكريم ورجعنا 

إىل األحـداث املاضيـة ومحاولـة إطفاء 

املرشوع القرآني الذي تَحّرك به الشهيد 

القائد.

أليسـت هذه هـي عـربة كافية لكي 

لقـد  ـــة  األُمَّ أعـداء  نفسـية  نعـرف 

حاولـوا وتَحّركوا بكل ما لديهم من قوة 

َوإْمَكانيـات ومعدات عسـكرية مبهرة 

الحـروب  وسـائل  ُكــّل  مسـتخدمني 

الظاملة، ضد من؟ هـل ُكـّل هذا التَحّرك 

الكبـري لتحريـر فلسـطني؟ هـل هـذا 

التَحـّرك العمـالق لنرص املسـتضعفني 

يف بـالد اإلسـالم؟ بـل ُكــّل هـذا؛ ِمـن 

أجِل إطفـاء نور اللـه وعرقلة املرشوع 

القرآني الـذي تَحّرك به الشـهيد القائد 

باعتقادهـم أن القضـاَء عـىل الشـهيد 

القائـد يعنـي هـو إطفـاُء نـور اللـه 

وعرقلـة املـرشوع القرآني برغـم ُكـّل 

هـذا التحالف املمـول من أمريـكا وكّل 

هذا الحصار عىل قلٍة قليلة من املؤمنني 

لكن الله متم نـوره ولو كره الكافرون، 

وكذلك وقتنا الحايل عندما تكالبت علينا 

ُكـّل دول االستكبار وعىل رأسها أمريكا 

والسـعوديّة مـا الـذي صنـع الشـعب 

اليمني حتـى تتحالف ُكــّل هذه الدول 

لقتله؟ 

هل ألَنَّه رفض االسـتبداد واالنبطاح 

ألعداء اإلسالم؟ هل ألَنَّه تمسك بالرسول 

-صـىل الله عليـه وعىل آله-؟ هـل ألَنَّه 

رفض أن يطبع مع طواغيت األرض؟ ما 

الذي جناه الشعب اليمني؟ تحالف دويل 

ومرتِزقـة داخليـة وخارجية َوأسـِلحة 

حديثـة ُكــّل هـذا ضـد أهـل الحكمة 

واإليَمـان ضد شعب يأبى الركوع ولكن 

رغـم ُكـّل يشء الله متـم نوره ولو كره 

الكافرون، أصبح شـعبنا يمتلك قدرات 

عاليـة أصبحنـا نمتلك جيشـاً مجاهداً 

ه نـُرص دين الله  سـالحه اإليَمـان وهمُّ

وإعالء كلمتـه وقادته آل البيت األطهار 

متأسني برسول الله ومعتصمني بالله، 

وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

جقم لك غا جئامئر وسطى صائثك التضغط 

بعرُة 21 جئامئر.. إراَدُة حسإ

سئثاإلله الحاطغ  
 

ونحن نحتفـي بذكرى ثورة الواحد والعرشين من سـبتمرب 
٢٠١٤ فال بّد أن نتذكر الوضع قبلها بقصد التذكري ال التفصيل؛ 

ألَنَّ (الذكرى تنفع املؤمنني). 
نتذكر قطع الطرقات بني املحافظات فال يكاد املسافر يصل 
إىل وجهتـه بأمان، وال يكاد يجرؤ عىل السـفر ليـالً خوفاً عىل 

نفسه وماله.
نتذكـر أن اليمـن كان تحت الَوصايـة الخارجية من قبل ما 
تسـمى بالـدول العرش والـذي كان يرأس سـفراَءها السـفريُ 
األمريكـي الـذي كان يضـع الخطـَط ويرُسـُم التوّجـهـات يف 
الجانب السـيايس والعسـكري والرتبوي واإلعالمي بل والديني 

واإلرشادي، ولم يكن عىل النظام سوى التنفيذ، ـونتذكر تجواله 
يف الوزارات واملحافظات، ليرشف عىل أعماله التدمريية للبلد. 

ونتذكر اسـتهداف مئات الكوادر األكاديمية والعسـكرية، وأوصل القاعدة 
إىل وزارة الدفـاع يف مبنـى العـريض وإىل كليـة الرشطة، وأوصـل املفخخات 
والتفجريات إىل ميدان السـبعني وإىل األسواق واملساجد، وقتل املئات من أبناء 
الشـعب اليمني دون أن يعرف الناُس السبَب والقاتل الحقيقي، ونتذكر كيف 
وصـل الحال بأمريكا إىل أن ترسـل امـرأة لتفجر وتدّمــر الدفاعات الجوية 
للبلـد، ونتذكر تسـاقط عرشات الطائـرات دون معرفة األسـباب حتى فوق 
أمانة العاصمة، ونسـتذكر كيف كان دور السفارة األمريكية يف نرش الفساد 
األخالقي والرذيلة، ونتذكر أزمة املشـتقات النفطية والغاز، َحيُث وصل سعر 
الدبـة البرتول إىل عرشيـن ألفاً ولم نكن يف عدوان وال حصار عىل البلد ونتذكر 
مـرشوع األقلمـة األمريكي الذي كان قد أوصل اليمن إىل شـفا حفرة من نار 
االقتتـال الداخيل والعـداوة والفرقـة، ونتذكر تصفري امليزانيـة وطلب هادى 

وباسندوة املساعدات من الخارج لرصف املرتبات،... إلخ. 
ومن رحم هذه املظالم وعىل يد املستضعفني وثقافة القرآن الكريم وبعون 

وتمكـني من رب العاملني جاءت ثـورة الواحد والعرشين من سـبتمرب معلنة 
أهدافها وغاياتهـا: رفع الوصاية الخارجية والحرية واالسـتقالل للبلد، ومد 
يـد األخـوة والعفـو والتسـامح والصفـح والسـلم والرشاكة 
الوطنية يف أَداة الحكم مع ُكـّل أبناء الشـعب اليمني ومكوناته 
السياسية ووقع عىل أثر ذلك (اتّفاق السلم والرشاكة الوطنية) 
فحافظـت عـىل البلد مـن االنهيـار واالنفـالت، وحافظت عىل 
مؤّسسـات الدولة مـن الفوىض والنهب والسـلب، وقضت عىل 
القطاعـات واالغتيـاالت والتفجريات، وانهـارت أمامها الذراع 
االسـتخباراتية ألمريكا املسـماة (القاعدة)، وأصبح اإلنسـان 
اليمني يسـافر مـن محافظة إىل أُخـرى دون أن يعرتضه يشء 
ة بعد  آمناً بأمان اللـه، وحافظت عىل مؤّسسـات الدولة َخاصَّ
اسـتقالة هادي وبحاح وبتوجيه أسـيادهم لكـي يُدخلوا البلد 
يف نفـق مظلـم وفوىض ال نهائيـة، وحافظت عـىل الوحدة من 
األقلمة املدّمـرة، وحّررت ثورة الواحد والعرشين من سبتمرب القرار السيادي 
للبلد بعد أن كان مرهوناً بيد الخارج لسـنوات، وقطعت يد الوصاية، وطهرت 
اليمـن من اإلرهاب، وبَنَت الجيش اليمني بعـد أن هيكلته املبادرة الخليجية، 
وقد شـاهدنا العروض العسـكرية التـي رفعت رأس ُكـّل يمنـي لجيش بُني 
عىل أسـس إيَمـانية قرآنيـة، وتثقف بثقافـة القرآن، وتـرشب روح الحرية 
اإليَمـانية، بل وشـاهدنا الصناعات العسـكرية اليمنية الخالصة، ونشـاهد 

حركة هذه الثورة يف الجانب الزراعي نحو االكتفاء الذاتي. 
ولهـذا فقـد أدرك العـدّو خطورة ثـورة الواحـد والعرشين من سـبتمرب؛ 
ألَنَّ أسسـها وقيمهـا وأخالقها قرآنيـة، فلم تنفذ تصفيـات وال اغتياالت وال 
اسـتهداف للخصـوم، بل مدت يدهـا إليهم يف اتّفـاق السـلم والرشاكة لبناء 
اليمـن، ولذلك جاء العـدوان ليمنع هذه الثورة أن تفعل شـيئاً لليمنيني، ولذا 
ليـس من العدل يف هذه املرحلـة أن نُقيّم هذه الثورة ونحن نعرف أن العدّو لم 
يسـمح لها أن تلتقط أنفاسـها حتى باغتها بعدوانه، ورغم ذلك انترصت يف 
كثـري من املجاالت بنرص الله وقوته، والشـعب اليمني ماٍض يف تحقيق كامل 

أهدافها. 

وجام الضئسغ

جـرت رياح التغيـري يف املنطقة العربية عـىل غرار ما خطط 
لها من قبل الدوائر املغلقة يف الغرب سـاعدها يف رسعة التنفيذ 
املـال واإلعالم األعرابـي وذلك لخلـق رشق أوسـط جديد أكثر 
انقيـاداً وعبودية للغرب املتصهني بزيـادة إقالق األمن وتدهور 
الحالة االقتصادية واالجتماعية َوتغذية بؤر الرصاع وتوسعتها 
لتفتيت البيت العربي ورشذمته أكثر، وذلك بعد أن أصبح بعض 
العمالء مـن الزعماء غري مجد وأصبحت عمالتهم كالسـيكية 
فسـعوا إليجاد البديـل ليكونوا أكثر انبطاحـاً وعمالة فتصبح 
عالقه رومنسـية وليست أقل من دور عشيقة متهورة عرضت 
نفسـها لعاشـق يجيد املكر والخداع وأعطته مالها ورشفها يف 

آن واحد ليحلبها حتى دون أن يطعمها. 
ففي معمعة األحداث وتسـارعها انقسـم الشـارع العربي عىل نفسه بني 
متشبث بأنظمة مرتهلة يف االرتهان غارقة يف الظلم والفساد إىل املستوى الذي 
ال يُطاق أن يتحمله أي شعب، حينها خرجت جموع الثائرين ابتداء من تونس 
الخرضاء ُمروًرا بأم الدنيا مرص وليبيا والبحرين َو...، فتم وأد حلم الشـعوب 
وحصـل االلتفاف عىل أهداف الثائرين وأحالمهـم وتطلعاتهم، اتجه الجميع 
إىل البيت األبيض يقدمون له القرابني والتنازالت طمعاً يف كسـب ود شياطني 
نيويـورك ولنـدن وتحّقـق لهم ما كانـوا يصبون إليـه وزيادة، فتـم صياغة 
أنظمـة وفق الرشوط واملواصفات التي تريدها إرسائيل (التنازل عىل القضية 
الفلسطينية علناً وأمام شعوبهم بكل الوسائل يرافقه تطبيع علني إلرسائيل 
وتصويرهـا لشـعوبهم عىل أنهـا حمامة سـالم ضاربـني باآليـات القرآنية 
عرض الحائط إن صحت العبـارة، ومع هذا محاربة ُكـّل من يواجه إرسائيل 
ومرشوعهـا الخبيث يف الوطن العربي بالذات كَمـا هو حاصل اآلن يف العدوان 
عىل الشعب اليمني منذ ثمانية أعوام حينها حّقق الغرب هدفني أولهما تعزيز 
األمـن للكيان الغاصب وجّر الرصاع إىل داخل البيت العربي نفسـه، وثانيهما 
تفهيم الشعوب العربية أن كلمة الفصل ليست بأيديهم كشعوب وخلق حالة 
مـن اليأس لدى الشـارع العربي مما سـاعدهم عىل تمريـر خطط منها نقل 
السـفارة األمريكية إىل القدس وعملية التطبيع الجارية، وكلما جرى ويجري 
هو هاجس الخوف اآلتي من اليمن وشـعبها املؤمن العظيم وقيادته القرآنية 
الحكيمـة ومرشوعه العاملـي بعاملية الذكر الحكيـم; إذ أن األمريكان وبعران 
الخليـج عملـوا جاهدين وبكل ما أوتـوا من قوة عىل تجيري الشـارع اليمني 
الثائر لصالح مخّططهم الشـيطاني، َحيُث أوحـوا إىل عمالئهم أن اركبوا عىل 
موج الشـارع الثائر، وقسموا السـلطة العميلة إىل شقني شق معارض وشق 
حاكم وصوروا للعالم بأن ما يجري يف اليمن ليس أكثر من خالف سيايس بني 
تياريـن طاملا تحاصصا الحكومة وتقاسـما الثـروات واملصالح، والهدف هو 
سد الباب عىل مكونات ثورية ولدت من معاناة الشعب لها طابعها الفريد من 

َحيُث التنظيم والتخطيط واألهداف كثقافة وفكر وقضية لم تأت من مدرسة 
الغرب االستعماري وال من مدرسة الرشق املغلوب عىل أمره بل مدرسة قرآنية 
عربيـة ال تتغري وال تتبدل، حينهـا حاولت رياح التغيري عبثاً أن 
يثبتوا معادلـة املحاصصة وإيجاد حلول ترقيعية ليسـت ذات 
جـدوى، فصنعوا مطبات عـىل طريق الثائريـن بتحريك خاليا 
أمريكا االسـتخباراتية من التكفرييني يف دماج وكتاف وعاهم 
وعمران وغريها، محاولني فصل القاعدة الشـعبيّة الثائرة عن 
القيـادة ومرشوعها العظيـم فكانوا كمثل من يحجب شـعاع 
الشـمس بغربـال رث، فجمعـوا جمعهم واسـتهدفوا الثوار يف 
عمـران وصنعـاء كجزء من مخّطط إجرامي بشـع عملوا عىل 
تنفيذه كحرق لساحات االعتصام بالنار والزيت ترافق مع ذلك 
بدء العمل عىل تسـليم معسـكرات وإْمَكانـات الدولة لعنارص 
القاعـدة والهدف ذبح الشـعب من الجنوب إىل الشـمال بعد أن 
فشـلوا يف تجويعهـم برفع الجرعة إلشـغالهم بلقمة العيش عـن مطالبهم، 
فـكان وعد الله لعبـاده األنصار بالغلبة عـىل ُكـّل مكائـد األمريكان وبعران 
ا وهو تنفيذ توجيهات قائد الثورة السـيد  الخليج بعمل سـهل وبسـيط ِجـدٍّ
عبدامللـك بـدر الدين الحوثـي، بنقل االعتصـام إىل مداخـل العاصمة صنعاء 
وتخصيص ُكـّل مدخل باسـتقبال جموع األحـرار من ُكـّل محافظات وعزل 
اليمن وتنفيذ خطوات حكيمة َوضاغطة يف نفس الوقت مّكنت الثوار األحرار 

من تنفيذ تلك الخطط بسالسة مذهلة حتى دون أن يشعروا بتلك النقالت. 
لـم يكـن يدرك أعـداء الثورة فداحـة الخسـارة التي سـيجنّونها من وراء 
خططهـم املاكـرة والقاتلة يف نفـس الوقت لشـعب بأكمله، َحيـُث زين لهم 
أباليس السـفارات وتمويالت البرتو دوالر حسن أعمالهم ورسعان ما انقلب 
السـحر عىل السـاحر وحدث ما لم يكن يف الحسـبان بتاتاً، وكان هذا الحدث 
الذي هز العالم وأذهل قادته ومفكريه وقلب املوازين اإلقليمية وأربك املشـهد 
السـيايس برمتـه وهرب من يف السـفارات بعد فرار أدواتهـم يف الفرقة األوىل 
مدرع وعنـارص االسـتخبارات األمريكية القاعـدة ومشـتقاتها الذين كانوا 
يُعـدون بعـرشات اآلالف َوعىل ُكـّل شـرب داخل العاصمة فـأرادوا أن يذبحوا 
األرض واإلنسـان وأراد الشـعب حياة كريمة للجميع دون اسـتثناء فقضت 
إراَدة الله سبحانه وتعاىل مع إراَدة الشعب، وكما عرب بذلك قائد الثورة السيد 
عبدامللـك بدر الديـن الحوثي-يحفظه الله تعـاىل- بقوله إذَا أراَدت الشـعوب 
ُكْم)، فـكان هول الخوف يف  وا اللَّـَه يَنُْرصْ كانـت إراَدة اللـه معهـا: (إِْن تَنُْرصُ
قلوبهـم ال يُطـاق وحجم االنتصار للثوار ال يوصـف يف قلوب األحرار يف ربوع 
ة حني سـمع الجميع أن مـن أهم مرتكـزات الثورة هو  اليمـن املجيـد َخاصَّ
ـة  الدفاع عىل املقدسـات اإلسـالمية ويف مقدمة ذلـك القضية املركزيـة لألُمَّ
اإلسالمية فلسطني والقدس الرشيف كمبدأ ديني وأخالقي وإنساني يف الوقت 
الذي تخىل الجميع عنها وباعها مقابل كسب ود من لن يرضوا عنهم حتى لو 

أعلنوا اعتناقهم للصهيونية. 
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د. حسفض سطغ سمغر 
 

التغيـريُ ُسـنٌَّة كونيـٌة أرادها 

الله؛ ألَنَّ بقـاَء الحال من املحال 

-كما يقاُل-، وتأتـي الحاجُة إىل 

التغيـري عندما يصبـُح رضورًة، 

ويف حياتنا نجد أن جانب التغيري 

يحتـل مكانة وحيّـزاً كبرياً منها 

أصبحـت  إذَا  رضورة  ويعـد 

نتائُجـه إيجابيـًة، فعىل سـبيل 

املثـال إذَا بقـي املاء فـرتة دون 

حركة تسـتهدف تغيريه حتماً سـوف يصبـح بيئة ممرضة يف 

الوسـط الذي يوجد فيه وتصبُح االسـتفادة منه صفراً بل إن 

بقاَءه يكون سلبياً. 

حركُة التغيري التي اسـتهدفتها ثورة الحادي والعرشين من 

سبتمرب تُشـِبُه بل وتتطابق إىل َحــدٍّ كبرٍي تغيريَ املياه الراكدة 

التـي أصبح رضُرها أكـربَ من نفعها، فقد غـرّيت هذه الثورة 

جوانَب كثـريًة ومهمًة يف حياتنـا، ويف مفهومنا ووعينا غرّيت 

مـن ثقافتنا الدينية التي كانت مسـتمدًة من أفـكار وتيارات 

دينية منحرفة.

الثـورة غـرّيت كذلك مفهومنـا ملعنى الوطنيـة ومفاهيمنا 

األمنية بأبعادها املختلفة، فأحيت بفضل الله ثم بحكمة قائد 

املسـرية قيَمنا الدينية والعربية فأصبح اإلنسـان اليمني يعتزُّ 

بكونه ينتمي إىل بلد اإليَمـان والحكمة.

أصبـح هذا التغيـري له أثـُره اإليجابي امللمـوس يف واقعنا، 

ويجـب أن يكـون له أثر الحق عىل املسـتويات األدنـى، أي أن 

ــة وكانت نتائُجـه إيجابية إذَا لم  التغيري الذي اسـتهدف األُمَّ

يتبعه تغيريٌ إيجابي عىل املستوى األدنى فلن يؤتَي ثماره التي 

قدم شعبنا الكثريَ من التضحيات لتحقيقها، بمعنى أن يشمَل 

التغيريُ اإليجابي تغيرياً أَيْـضاً يف املفهوم الوظيفي للمؤّسسات 

ملعنى املسـؤولية التي يكون لها أثـٌر بالُغ األهميّة يف نجاح أية 

مؤّسسـة يسـتهدفها التغيري؛ ألَنَّ جذور التغيري عىل املستوى 

الكيل هي تلك املؤّسسـات الداعمـة لنتائج التغيري الكيل، وهنا 

يجب اإلشارة إىل أن الرضورة تقتيض التقييم للمؤّسسات التي 

تعكُس بالرضورة كفاءَة اإلدارة بحيث يكون دسـتوُرنا يف هذا 

النهج التوجيهات التي أّكـد عليها قائُد املسرية السيد عبدامللك 

بـدر الدين الحوثي -يحفظـه الله- يف مسـألة التعيينات التي 

يجُب أن ترتكَز عىل معايري الكفاءة والخربة.

وأخـريًا لنـا يف مؤّسسـتنا العسـكرية واألمنية خـريُ ِمثال 

وُقدوة، فقد حّققوا املستحيَل يف زمن قيايس وظرف استثنائي 

نتيجـَة التغيـري اإليجابي الـذي كان نتاَج تطبيـق الكفاءة يف 

مسألة التغيري. 

21 جئامرب.. 
بعرُة تظمغئ وبظاء 

طتمث خالح تاتط    

رغـم ما تمتلُكه اليمُن من ثروات ومقومات اقتصادية 

كثـرية ومتعـددة إال أنها ظلت دولـًة فقريًة تنتظـُر املِنََح 

واملسـاعدات من الـدول الخارجية، والقـروض من البنك 

وصنـدوق النقـد الدوليني وهو مـا زاد من فقر الشـعب 

اليمني حتى تم تصنيُفه من أفقر بلدان العالم. 

لم يشـفع للمواطن اليمنـي ُكـّل هـذه املقومات وكّل 

هـذه الثروات، لم ينعـم بخرياتها، فال تنميـة اقتصادية، 

وال بنيـة تحتيـة متوفـرة، وال منتجـات زراعيـة كافية، 

كان االعتمـاد عىل املنتجات املسـتوردة من قمح وحبوب 

وبقوليـات وكّل املواد الغذائية التي يحتاجها اإلنسـان، كذلك شـحة يف 

ة التخصصية وانعدام األدويـة املحلية، كان أغلب  املستشـفيات وَخاصَّ

املـرىض اليمنيني يسـافرون إىل دول الخارج لتلقي العالجات، والسـبب 

انعدامها يف اليمن. 

فـكل هذا وأكثـر هو السـائد وهو الحقيقـة وهذا هو واقـع ما كنا 

نعيشـه قبل ثورة 21 سبتمرب رغم أنه فرتة طويلة وفرتة استقرار كان 

يمكن أن تجعل من اليمن بلداً غنياً ينافس كربيات الدول. 

فجاءت ثورة 21 سـبتمرب لتغري واقعنا االقتصادي والتنموي، كهدٍف 

من أهدافها، وتعمل عىل بناء اإلنسـان وتغيري تفكريه ووعيه الذي ظلل 

بفعـل الغزو الفكري الذي عمد إليه األعداء، فبناء اإلنسـان هو أََسـاس 

البناء والتنمية. 

فالتغيـري يف الواقـع االقتصـادي واملعيـيش للمواطن اليمنـي هو ما 

نطمـح إليه وما تسـعى القيـادة الثوريـة والسياسـية لتحقيقه رغم 

الحرب والعدوان والحصار االقتصادي، إال أننا ملسنا تغرياً 

ولو بسيطاً يف الواقع االقتصادي من خالل التوّجـه الجاد 

للقيادة نحو الزراعة واستغاللها يف تحقيق االكتفاء الذاتي 

ومنهـا زراعة القمـح والحبوب، من قبل لم نكن نسـمع 

القيـادة تتكلـم عن زراعة الجـوف، وتهامة، وأنـه ال بُـدَّ 

مـن تخفيض فاتورة االسـترياد، ورضوري زراعة القمح 

والحبوب يف اليمن، ولكن اليوم بدأ املواطن يفكر يف تحقيق 

االكتفاء الذاتـي يتكلم عن زراعة القمـح والحبوب وعن 

التَحّرك واستغالل مواسم األمطار لحصاد املياه، كذلك بدأ 

وضع الخطط والدراسات معتمدة اعتماداً كليٍّا عىل املوارد الذاتية للبالد، 

ال ينتظرون مسـاعدات وال يفكرون يف القروض الخارجية، بدأ التفكري 

يف اسـتغالل الثروات املوجودة، واالعتماد عىل الزراعة والثروة السمكية 

يف دعـم االقتصاد الوطنـي، والتحول نحو االقتصاد املقـاوم واالقتصاد 

املجتمعـي، هذا كله يعد يف َحــّد ذاته منجزاً كبـرياً، وعظيماً، فالتنمية 

االقتصادية لن تتحّقق يف عشـيٍة وضحاها، ال بُـدَّ أنها ستتعرض للكثري 

من العراقيـل، والكثري من الصعوبـات والعوائق، وسـيحاربها الخارج 

وأعداء ثورة 21 سـبتمرب املوجودين يف الداخل واملحسوبني عىل الوطن، 

ولكـن هذا لن يثنينا لتحقيـق نهضة اقتصادية شـاملة ينعم بخرياتها 

ويلمس أثرها الفقري واملسكني واملستضعف، وهذا سيتحّقق بفضل الله 

سبحانه وتعاىل وبفضل دماء الشهداء األحرار الذين بذلوا دمائهم دفاعاً 

عن الدين والوطن وليعيش أبناء الشعب اليمني يف عزة وحرية وكرامة. 


