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الـــعـــادل ــــالم  ــــس ال أو  الـــمـــعـــتـــديـــن  عـــلـــى  الـــنـــصـــر  ــق  ــي ــق ــح ت حـــتـــى  الـــعـــادلمـــــاضـــــون  ــــالم  ــــس ال أو  الـــمـــعـــتـــديـــن  عـــلـــى  الـــنـــصـــر  ــق  ــي ــق ــح ت حـــتـــى  ¶¶مـــــاضـــــون 

صنعاء/سبأ
ــرج دفعة  ــل تخ ــم أمس حف أقي
ــبي  منتس ــن  م ــم  األعظ ــول  الرس
ــوات الحرس الجمهوري  وحدات ق
ــوات الخاصة تزامنا  وكتيبة من الق
ــوي  النب ــد  باملول ــال  االحتف ــع  م
ــي  الذهب ــل  واليوبي ــف  الرشي
ــرب  نوفم ــن  م ـــ30  ال ــتقالل  لالس

املجيد.
حرض رئيس هيئة األركان العامة 
ــد الكريم  ــد عب ــن محم ــواء الرك الل
الغماري ونائب رئيس هيئة األركان 
ــيل حمود  ــن ع ــواء الرك ــة الل العام
املوشكي أمس االحتفال العسكري 

املهيب الذي .
ــرضه نائب  ــل الذي ح ويف الحف
ــة اللواء  ــة األركان العام رئيس هيئ
ــكي وقائد  ــن عيل محمد املوش الرك
ــة اللواء  ــكرية الرابع املنطقة العس
عبد اللطيف املهدي ورئيس أركان 
العميد  ــوري  الجمه الحرس  قوات 
ــن قيادات  ــدد م ــى موىس وع يحي
ــوات الحرس الجمهوري  وضباط ق
ــة األركان العامة  ــل رئيس هيئ .. نق
ــم  ــد عبدالكري ــن محم ــواء الرك الل
والحارضين  ــني  للخريج الغماري 
ــية  السياس ــادة  القي ــات  تحي
ــة برئيس  ــكرية العليا ممثل والعس
القائد  ــىل  ــيايس األع الس املجلس 
ــلحة بمناسبة  األعىل للقوات املس
 50 ـــ  ال ــد  والعي ــوي  النب ــد  املول
ـــ 30 نوفمرب  ــتقالل الوطني ال لالس

املجيد.
ــن  حس ــن  م ــه  أن إىل  ــار  وأش
ــرج هذه الدورات  الطالع تزامن تخ
ــبة  ــع إحياء مناس ــة م التخصصي
ــا األمة  ــف فيه ــة تق ــة عظيم ديني
ــا  فيه ــي  لتحي ــم  وتعظي ــالل  بإج
ــولها األعظم الذي  ذكرى ميالد رس
ــذه  ــن ه ــزود م للت ــل دالالت  يحم

ــوة وعوامل  ــي الق ــبة بمعان املناس
النرص والثبات يف مواجهة العدوان.
ــتقالل  االس أن  ــح  وأوض
 30 اـ  يف  ــق  تحق ــذي  ال ــد  املجي
ــا  تتويج كان  ــرب1967م  نوفم ــن  م
ــه القوية يف  ــعبنا وإرادت لنضال ش
ــتعمار والتخلص  التحرر من االس
ــة  ــات التبعي ــه مقتضي ــا تفرض مم

والوصاية من إذالل وامتهان.
ــه  ــاري إىل أن ــواء الغم ــت الل ولف
ــعب إال الصمود  ــار أمام الش ال خي
ــدوان حتى  ــات ومواجهة الع والثب
ــف  ــىل التحال ــرص وع الن ــق  تحقي
العدواني بقيادة النظام السعودي 
ــاباته وأن يعي جيدا  أن يعيد حس
ــيدفع الثمن نتيجة أخطائه  أنه س
ــاته العدائية  ــتمراره يف سياس واس
ــة  الرسي ــه  وتحالفات ــة  األم ــاه  تج
ــان الصهيوني  ــع الكي ــبوهة م املش
ــة العربية  ــاب قضايا األم عىل حس

وأمنها واستقرارها .
األركان  ــة  ــس هيئ ــب رئي وخاط
ــن  م ــم  أنت  " ــني  الخريج ــة  العام
ــعبكم  وش ــم  لوطنك ــتنترصون  س
ــدوان  الع ــابات  حس كل  ــريون  وتغ
ــم  بتضحياتك ــقطون  وستس
ــابات  ــم وثباتكم كل حس وصمودك

العدو".
ــزاز  واالعت ــر  الفخ ــن  ع ــرب  وع
ــوان  ــم وعنف ــن زخ ــاهده م ــا يش مل
ــات  لجبه ــا  قوي ــدا  راف ــكل  سيش
ــة  ــدوان واملرتزق ــع الع ــة م املواجه
ــرزح تحت  ــر األرض التي ت وتحري

وطأة نري الغزاة.
وأضاف " سيذوق املعتدون مرارة 
الهزائم عىل أيديكم وأيدي زمالئكم 
يف كافة الجبهات وسيخرجون من 
ــا خرج  ــن أذالء كم ــا صاغري أرضن
ــتعمار الربيطاني  ــم االس ــن قبله م
ــار ولعنة  ــال الهزيمة والع يجر أذي

التاريخ واألجيال".
األركان  ــة  هيئ ــس  رئي ــث  وح
ــا تلقوه  ــس م ــىل عك ــني ع الخريج
يف  ــدورات  ال ــالل  خ ــارات  مه ــن  م
الواقع امليداني القتايل وبما يحقق 
ــة  ــارات املتتالي ــن االنتص ــدا م مزي
ضد قوى الغزو والعدوان واملرتزقة 
ــر  والتقدي ــكر  الش ــن  ع ــربا  مع  ..
ــرس الجمهوري  ــادة قوات الح لقي
التدريب  ــة وهيئة  الخاص والقوات 
ــم املبذولة  ــىل جهوده ــل ع والتأهي
ــداد وتخريج هذه الكوكبة من  يف إع

الخريجني وتأهيلهم.
من جانبه أكد رئيس أركان قوات 
ــيض قدما  ــوري امل ــرس الجمه الح
ــات  واإلمكاني ــات  الطاق ــد  حش يف 
ــة  التدريبي ــدورات  ال ــف  وتكثي
ــل  ــانه صق ــن ش ــا م ــة مل والتأهيلي
ــز قدراتهم  ــارات املقاتلني وتعزي مه
ــة  مواجه يف  ــة  النوعي ــة  القتالي
ــى  ــة حت ــزاة واملرتزق ــدوان والغ الع
ــعب اليمني االنتصار  يتحقق للش

واالستقالل الكامل غري املنقوص.
ــد  محم ــد  العقي ــى  ألق ــا  فيم
ــني جدد  ــة الخريج ــلطان كلم الس
ــه ثم للوطن  ــد والوالء لل فيها العه
ــري  الوطن بالس ــادة  ــعب وقي والش
وأن  ــرار  األب ــهداء  الش درب  ــىل  ع
ــاهرة من  ــا س ــع عيون ــل الجمي يظ
ــعب منترصين  ــن والش ــل الوط اج
ــهداء  ــة ودماء الش ــإلرادة الوطني ل

والجرحى.
ــعرية  ــل الحفل قصيدة ش تخل
ــدم الخريجون عرضا  ويف ختامه ق
ــكريا مهيبا عكسوا من خالله  عس
مستوى اإلعداد والتدريب النوعي 
والروح املعنوية التي يتمتعون بها 

وجاهزيتهم القتالية العالية.

رئيس األركان: سيتذوق المعتدون مرارة الهزائم وسيخرجون رئيس األركان: سيتذوق المعتدون مرارة الهزائم وسيخرجون 
من أرضنا صاغرين يجرون أذيال الخزي والعارمن أرضنا صاغرين يجرون أذيال الخزي والعار

تخرج دفعة من منتسبي وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصةتخرج دفعة من منتسبي وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة

صنعاء/سبأ
ــور عبدالعزيز  ــس الوزراء الدكت أكد رئيس مجل
ــد  ــرى املول ــال  بذك ــور، أن االحتف ــن حبت ــح ب صال
ــوي الرشيف عىل صاحبه أفضل الصالة وأزكى  النب
ــليم، يمثل محطة هامة لشحذ الهمم وترجمة  التس

ما جاء به خاتم املرسلني يف واقع الحياة اليومية.
ــذي نظمته األمانة العامة  جاء ذلك يف الحفل ال
ــاء بالذكرى  ــس بصنعاء، احتف ــوزراء أم ملجلس ال
ــيدنا محمد بن  ــلني س ــري املرس ــد خ ــنوية ملول الس
ــىل آله وصحبه  ــلم وع ــه صىل الله عليه وس عبدالل

أجمعني.
وقال رئيس الوزراء " مناسبة هامة كهذه ينبغي 
ــتفيد منها لصالح سلوكنا ونشاطنا اإلداري  أن نس
ــد عملنا  ــعي لتجوي ــو الس ــها ه ــم دروس ــد أه فأح
ــكل عام "..  ــات الحكومية بش ــاطنا يف املؤسس ونش
ــاد والصادق  ــا التعامل الج ــا أن علين ــا " كم مضيف
ــىل معالجة  ــل ع ــني وأن نعم ــاكل املواطن ــل مش لح
ــروح إيمانية  ــاتنا ب ــات التي تواجه مؤسس التحدي

كبرية " .
ــة  ــب الديني ــرق واملذاه ــع الف ــت إىل أن جمي ولف
ــي الذي عدها  ــتثناء الفكر الوهاب ــل بها باس تحتف
ــذا االنقضاض  ــائال " ال ندري ملاذا ه ــة .. متس بدع
عىل هذه املناسبة من قبل الوهابية فيما هي أحلت 
ــن يعارضها أو  ــكل م ــراض والقتل ل ــتباحة األع اس

يخالفها ".
ــبة أصيلة  وأكد الدكتور بن حبتور أن هذه املناس
ــل .. متطرقا  ــالمي الطوي ــخ اإلس ــلة التأري يف سلس
ــبة  ــت االحتفال بهذه املناس ــواء التي رافق إىل األج
ــوايل  الت ــىل  ع ــة  الثالث ــنة  للس ــة  العظيم ــة  الديني
واملتمثلة يف العدوان املبارش والحصار املفروض من 

قبل تحالف الرش السعودي – اإلماراتي .
ــعب اليمني  وأوضح أن العدوان العربي عىل الش
ــاجد وجوامع  ــيئاً إال واستهدفه من مس لم يرتك ش
وصاالت أتراح وأفراح وهدم املنازل والبنية التحتية 
ــود أيما  ــا إىل عدم وج ــاة .. الفت ــات الحي وكل مقوم
هدف عسكري للعدوان يسعى لتحقيقه عدا رضب 

اليمن بصواريخه ليل نهار.
ــة  عالي ــة  معنوي روح  ــن  م ــاهده  ش ــا  بم ــوه  ون

ــس املجلس  ــة رئي ــوره بمعّي ــاء حض ــني أثن للمقاتل
ــوم أمس  ــح الصماد، ي ــىل األخ صال ــيايس األع الس
األول يف محافظة الجوف حفل تخرج إحدى الدفع 

العسكرية التابعة للقوات املسلحة .
ــغ  ــزاز بال ــعرنا باعت ــوزراء " ش ــس ال ــال رئي وق
ــي تتدفق عىل  ــواج الكبرية الت ــن نرى تلك األف ونح
معسكرات التدريب ألنها عالمة من عالمات النرص 
ــة التي فرضت  ــي يف معركته املصريي ــعبنا اليمن لش

عليه من قبل املعتدين ".
ــوان إعادة  ــت عن ــدوان تح ــاء الع ــاف " ج وأض
ــر  وتربي ــويق  لتس ــاء  صنع إىل  ــة  املنتهي ــة  الرشعي
ــي، وما نراه  ــعبنا اليمن ــم الوحيش بحق ش عدوانه
ــة والخدمية وحالة  ــن تردي األوضاع األمني اليوم م
ــة، يؤكد أن  ــتقرار يف املحافظات الجنوبي ــدم االس ع
ــيجه  ــتعماري وتدمريي للوطن ونس ــم اس مرشوعه

االجتماعي ".
ــني هو  ــن واملحتل ــدف املعتدي ــة ه ــر أن غاي وذك
ــتقبيل  ــاطهم املس ــم نش ــادة تنظي ــىل إع ــل ع العم
ــريا إىل أن األفكار  ــاري يف الجزر اليمنية .. مش التج
الهدامة املرتبطة باملستعمر الربيطاني ال يمكن لها 

أن تصنع مرشوعا وطنيا .
ــهد أكرث  ــد الدكتور بن حبتور " إننا أمام مش وأك

ــن القوى الوطنية  ــتدعي م عدوانية األمر الذي يس
ــت وال زالت العدوان املزيد من التالحم يف  التي قاوم
ــدوان ورهاناته يف  ــال مخططات الع املواجهة إلفش
ــق الصف الوطني ".. محذرا من املعتوهني الذين  ش
ــني املؤتمر  ــون بالنار يف إطار الرشيكني الرئيس يلعب

الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم .
وقال " علينا أن نحافظ عىل تالحمنا وتماسكنا 
ــا لم فإننا  ــام أمان لنيل النرص م ــيل ألنه ِصَم الداخ
ــالم لبث  ــتخدمون اإلع ــن يس ــف م ــياقنا خل بانس
ــموهم نفتح الباب للمعتدين ومرتزقتهم لرضبنا  س
ــم  مرشوعه ــق  تحقي ــم  له ــهل  ونس ــل  الداخ ــن  م

التدمريي للوطن ".
ــر  ــن صغائ ــع ع ــوزراء إىل الرتف ــس ال ــا رئي ودع
ــن يف صدارة  ــع األولويات الكربى للوط ــور ووض األم
ــات وأال ننىس أن هناك عدوا غادرا يرتبص  االهتمام

بالجميع وال يفرق بني جماعة وأُخرى .
ــي  ــقيقني العراق ــعبني الش ــار الش ورأى يف انتص
ــىل قرب  ــرتك عالمة ع ــدو املش ــىل الع ــوري ع والس
ــي  الت ــة  ــذه املعرك ــي يف ه ــعب اليمن ــار الش انتص

تستهدف حارض ومستقبل األمة .
ــيخ محمد  ــبة من قبل الش ــت كلمة باملناس وألقي
ــلط فيها الضوء عىل األهمية البالغة  طاهر أنعم، س

ــذي أخرج األمة  ــلني ال ــاء بمولد خاتم املرس لالحتف
ــالم ونقلها من  ــور اإلس ــات الجاهلية إىل ن ــن ظلم م
التخلف إىل العزة والكرامة ومن الرتاجع إىل النهضة.

ــعورهم بالفخر ألن الله  وأكد اعتزاز اليمنيني وش
ــالمي الحنيف  اختارهم ليكونوا من أتباع دينه اإلس
ــالم من  ــريا إىل أن الحضارة التي صنعها اإلس .. مش

أسمى الحضارات التي عرفها التاريخ اإلنساني .
ــىل نعمة  ــكره ع ــه ونش ــد الل ــم " نحم ــال أنع وق
ــا وامتنا أننا عىل  ــه وربنا ودينن ــالم ونعاهد الل اإلس

منهج رسولنا سائرون ولخدمة دينه ماضون ".
ــاعر عبدالحفيظ  ــدة للش ــل قصي ــل الحف تخل
الخزان، وأنشودة وأوبريت غنائي لفرقة طه التابعة 

لوزارة الثقافة بقيادة املنشد محمد شذان.
ــؤوني  ــوزراء لش ــس ال ــا رئي ــل نائب ــرض الحف ح
ــان واالقتصادية  األمن والدفاع اللواء جالل الرويش
ــباب والرياضة  ــني مقبويل ووزراء الش الدكتور حس
ــعبان والدولة  ــن زيد واملالية الدكتور صالح ش حس
ــورى الدكتور عيل  ــواب والش ــيس الن ــؤون مجل لش
ــطان والدولة حميد  أبو حليقة والدولة نبيه أبو نش
ــي والدولة رضية محمد عبدالله وأمني عام  املزجاج
ــور عبدالقادر العلبي واألمني  مجلس الوزراء الدكت

العام املساعد يحيى محمد الهادي .

رئيس الوزراء: علينا التعامل الجاد والصادق لحل مشاكل رئيس الوزراء: علينا التعامل الجاد والصادق لحل مشاكل 
المواطنين والعمل على معالجة التحدياتالمواطنين والعمل على معالجة التحديات
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اليمن يحتفل بالذكرى الخمسين لـ"اليمن يحتفل بالذكرى الخمسين لـ"٣٠٣٠" من نوفمبر يوم رحيل االستعمار البريطاني" من نوفمبر يوم رحيل االستعمار البريطاني

ALTHAWRAHالثــــورة

صنعاء - سبأ 
رفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية تهنئة إىل قائد 
الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
ــتقالل  ــني لعيد االس ــليم والذكرى الخمس عىل صاحبه افضل الصالة وأزكى التس

املجيد الـ 30 من نوفمرب 1967م.
وأعرب رئيس الوزراء يف الربقية باسمه ونيابة عن نوابه وأعضاء حكومة اإلنقاذ 
ــك الحوثي بهاتني  ــيد عبد املل ــن أحر التهاني وأصدق التربيكات للس الوطني، ع
ــامية اإلنسانية  ــريا إىل املعاني والدالالت الس ــبتني الدينية والوطنية .. مش املناس
ــعب اليمني  ــبتان يف حياة الش والوطنية واألخالقية والدينية التي تحملها املناس
ــعودي  ــوايل يف ظل العدوان الس ــنة الثالثة عىل الت ــا للس ــي بذكراهم ــذي يحتف ال

الغاشم والحصار الخانق واالحتالل األعرابي الجبان لبعض أراضيه الطاهرة.
ــني، يحتم عىل  ــبتني الهامت ــني املناس ــاء بهات ــىل أن االحتف ــة، ع ــدت الربقي وأك
ــرة واالقتداء بها  ــرية النبوية الطاه ــدالالت من الس ــتلهام املعاني وال ــع اس الجمي
ــداد يف الصمود  ــري عىل خطى األج ــلني، وكذا الس ــا خاتم األنبياء واملرس وبمعلمه
ــدو ومؤامراته لنيل نرص  ــا بلغت التضحيات أو حجم الع ــات عىل الحق مهم والثب

الله املوعود لعباده والنتزاع الحرية واالستقالل.
ــف مكوناته  ــه ومختل ــي وقيادت ــعب اليمن ــم الش ــة إىل أن تالح ــارت الربقي وأش
ــىل املعتدين  ــق النرص ع ــه، بتحقي ــن الل ــون م ــل، بع ــة كفي ــه االجتماعي ورشائح

واملحتلني الجدد من السعوديني واإلماراتيني من كل تراب الوطن الطاهر.
ــعب اليمني يف وجه العدوان الغاشم  ــطوري للش ونوهت الربقية بالصمود األس

ــال امليامني من  ــا األبط ــيمة التي يقدمه ــات الجس ــر، والتضحي ــار الجائ والحص
ــات وميادين الرشف من أجل الدفاع عن  ــعبية يف جبه رجال الجيش واللجان الش
ــيادته  ــة والداخلية الهادفة إىل النيل من س ــر كل املؤامرات الخارجي ــن ودح الوط
واستقالله ووحدة أراضيه..مؤكدة أن تعزيز اللحمة الوطنية املناهضة للعدوان يف 
ــىل األعداء مهما بلغ جربوتهم  ــل القيادة الوطنية الحكيمة هي مفتاح النرص ع ظ

وغطرستهم .
وأعرب رئيس الوزراء يف ختام برقيته، عن ثقته بانتصار الشعب اليمني، مثلما 
ــزاة واملرتزقة الخزي  ــأن مصري الغ ــتعمار، وب ــتبداد واالس ــابقا عىل االس انترص س
ــعبنا ووطننا كل ما يصبو  ــبتني وقد تحقق لش ــا الله أن يعيد املناس ــار.. داعي والع
اليه من استقرار وطمأنينة ورخاء وأن يرد عنه كيد الكائدين وصلف املتغطرسني.

رئيس الوزراء يرفع برقية تهنئة إلى قائد الثورة بعيد االستقالل الـ رئيس الوزراء يرفع برقية تهنئة إلى قائد الثورة بعيد االستقالل الـ ٣٠٣٠ من نوفمبر من نوفمبر
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ٹ/ خاص
ــس املجلس  ــاد رئي ــح الصم ــس صال ــى الرئي ألق
ــاء أمس األربعاء  ــيايس األعىل خطابا هاما مس الس
ــتقالل  االس ــد  لعي ــني  الخمس ــرى  الذك ــبة  بمناس
ــل آخر جندي  ــن نوفمرب ، ورحي ــي الثالثني م الوطن
ــعب  ــراب الوطن ، هنأ فيه الش ــىل ت ــي من ع بريطان

اليمني بحلول هذه املناسبة الوطنية التاريخية.
ــبة فرصة  ــذه املناس ــاد ه ــس الصم ــرب الرئي واعت
ــة التي  ــروح الوطني ــم ال ــاد وقي ــتحضار األمج الس
ــاح واملقاومة الوطنية  ــع بها بطوالت وروائع الكف تش
ــرصة يف الثالثني من  ــة الوطن منت ــت بها راي ، وارتفع
ــتعمار  ــول االس ــر فل ــة بدح ــد ، مؤذن ــرب املجي نوفم

الربيطاني البغيض وأفول شمسه واىل األبد.
ــورة  ــي الص ــا ه ــاد " وه ــس الصم ــاف الرئي وأض
ــعار الهيمنة الغربية املكسورة،  تتكرر، والطغيان وُس
ــة حقيقية  ــت كل محاول ــد الكرة، ويكب ــد أن يعي يري
ــتمر يف سلب الشعب  ــتقالل والحرية، وأن يس لالس
ــية  ــه السياس ــتثمار تحوالت ــاح يف اس ــي النج اليمن
ــه وقواه التي زرعها  ــة، وهذه املرة عرب أدوات والنضالي
ــعب اليمني الذي كرس كل  يف املنطقة" مؤكدا أن الش
ــهم بفعالية يف غروب شمس  معادالت الطغيان وأس
ــلحاً باإليماِن  ــد جيل، متس ــات، جيًال بع إمرباطوري
ــؤازرة من كل  ــات، لحرٌي به النرص وامل ــِرب والثب والص

القوى.
ــن التوازي التاريخي أن   ولفت إىل أنه من محاس
ــف عىل صاحبه  ــرى املولد النبوي الرشي تتوافق ذك
ــتقالل الـ 30  ــد االس ــالم، مع عي ــالة والس ــه الص وآل
ــات خالدة، قدمها  ــرب بعد بطوالت وتضحي من نوفم
ــذي  ــي ال ــل الربيطان ــرد املحت ــي لط ــعب اليمن الش
ــه يف مواجهة  ــاليبه وأدواته وبغي ــد اليوم أس تتجس
ــتقالله  ــي املرص عىل نيل حريته واس ــعب اليمن الش

الكامل والتام والناجز.
ــيايس األعىل أبناء  ــس املجلس الس ــا دعا رئي كم
ــعب اليمني إىل استمرار الصمود والثبات وروح  الش
ــا الجميع روح  ــتقي منه التحدي واإليمان التي يس

املقاومة اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم

ــلم عىل  ــىل الله وس ــني وص ــه رب العامل ــد لل الحم
ــعبنا  ــه الطاهرين .. أبناء ش ــيدنا محمد وعىل آل س

اليمني الكريم: السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد،،،

ــر األبي،  ــز، الصامد، الح ــي: العزي ــعبنا اليمن ش
القوي املتماسك يف الداخل والخارج، ويف املحافظات 
ــة دولية  ــابقة إجرامي ــي معلنة يف س ــدة - وه الصام
مناطق عمليات عسكرية مفتوحة لتحالف العدوان 
ــنوات- ويف كل  ــالث س ــذ ث ــي من ــعودي األمريك الس
ــتهدف، ال ليشء إّال ألنه  اليمن الحر املحارص واملس

ــة والتطور الذي  ــتقالل والكرام يتوق للحرية واالس
يستحقه، وألنه واجه ويواجه قوى الرش واالستكبار 
ــعبه إال أن يكون يف  ــه ولش ــد ل ــذي ال يري ــي ال العامل
ــان، وتحت هيمنة  ــع التخلف، والتبعية، والحرم وض
ــة، ويف مقدمتها "مملكة آل  ــوكالء واألدوات املرتهن ال
ــن يف فلكهم.. نرفع  ــعود" و "الكيان اإلماراتي" وم س
ــات التهاني  ــمى آي ــم جميًعا إخوة وأخوات أس إليك
ــبة الذكرى الخمسني لالستقالل  والتربيكات بمناس
ــود االحتالل  ــدي من جن ــل آخر جن ــي لرحي الوطن

الربيطاني البغيض من عىل تراب الوطن.
ــوارق الجوهرية  ــاً الف ــة لنتذكر جميع وهي فرص
ــي عملت القوى  ــري الطبيعية الت ــن القوى غ وموازي
الوطنية واملناضلني األوائل - وخاصًة يف املحافظات 
ــالل الربيطاني  ــا يف مقارعة االحت ــة- تحته الجنوبي
ــط  وأبس ــاليب،  واألس ــرق  الط ــة  بكاف ــه  ومواجهت
ــد، ويف ظل صمت  ــن أح ــدون دعم م ــات وب اإلمكاني
ــي االنتهازي  ــالل الربيطان ــاعة االحت دويل عىل بش
ــة التي ال تغرب  ــذي كان حينها يمثل اإلمرباطوري ال

عنها الشمس.
ــرار الرشفاء  ــال األح ــواعد األبط ــت من س فأرشق
البسطاء الصادقني املؤمنني شمس الحرية اليمنية، 
ــي" وإىل األبد،  ــمس  "االحتالل الربيطان ــت ش وغرب
ــر "البوارج"  ــة من قه ــة" البدائي ــت "البندقي وتمكن
ــة"  الربيطاني ــة  امللكي ــوات  و"الق ــرات"  و"الطائ
ومرتزقتها املجلوبني حينها من أصقاع األرض لقمع 
الحرية اليمنية واالستقالل الذي أراده أبناء اليمن، 

وحصلوا عليه بصربهم وصمودهم .
وها هي الصورة تتكرر، والطغيان وُسعار الهيمنة 
ــرة، ويكبت كل  ــورة، يريد أن يعيد الك ــة املكس الغربي
محاولة حقيقية لالستقالل والحرية، وأن يستمر يف 
ــعب اليمني النجاح يف استثمار تحوالته  ــلب الش س
ــرب أدواته وقواه  ــية والنضالية، وهذه املرة ع السياس
ــة لحماية  ــة، كقواعد متقدم ــا يف املنطق ــي زرعه الت
ــعوب العربية  ــه، ويف مقدمتها محارصة الش مصالح
ــات  ــك مقوم ــي تمل ــدول الت ــك ال ــالمية، وتل واإلس
ــرثوة البرشية والطبيعية التي حباها  النهوض من ال

الله بها وعىل رأسها اليمن وشعبه العزيز.
اإلخوة واألخوات املواطنني الكرام األعزاء..

ــان،  ــادالت الطغي ــرس كل مع ــم، ك ــعباً مثلك إن ش
ــمس "إمرباطوريات"  ــروب ش ــهم بفعالية يف غ وأس
الطغيان، جيًال بعد جيل، متسلحاً باإليماِن والصِرب 
ــات ما ُيعجز  ــط اإلمكاني ــات، وجاعًال من أبس والثب
ــه النرص  ــا، لحرٌي ب ــة وأقواه ــدول املعتدي ــى ال أغن
ــالم .. وهو ما  ــؤازرة من الله وكل قوى الخري والس وامل
ــمع ونرى اآلباء،  ــا عىل ثقٍة مطلقة ونحن نس يجعلن
ــني من تحت األنقاض  ــات، والناجني، الخارج واألمه
يطلبون من الله النرص والثبات، تشع أرواحهم ثباتاً 

ــش واللجان  ــا أبطال الجي ــا وأبناؤن ــزة، وإخوانن وع
ــعبية يحققون االنتصارات غري املسبوقة يف كل  الش

الجبهات.
ــه،  وقوت ــه  الل ــول  بح ــؤزر  امل ــرص  بالن ــا  ثقتن إن 
ــن قوة،  ــم العزيز م ــعب العظي ــه هذا الش ــا أمد ب وم
ــبابه ورجاله  ــَم ش ــة، وما أله ــات، وحكم ــرب، وثب وص
ــدرات ليقتحموا يف  ــكار، ومكنهم من ق ــذاذ من أف األف
ــاالت البحث العلمي  ــروف وأعقدها مج أصعب الظ
والتصنيع والتطوير الحربي، وما يبرش به املستقبل 
ــن قدرات تضمن لليمن مكانته الطبيعية بني األمم  م

وتعيد له ألقه التاريخي.
أيها اإلخوة واألخوات:

إن مصري العدوان اليوم هو ذات املصري الذي لقيه 
املحتل باألمس القريب، بل وأسوأ؛ ألن األهداف هي 
ــاليب..  ــري، وإنما تغريت األدوات واألس ــا لم تتغ ذاته
ــو ذاته، القوي  ــعب اليمني األصيل ه فيما بقي الش
العزيز، مع تطور نوعي، أنه صار أكرث وعيا وتماسًكا 
ــخها  وعائداً إىل هويته التي أراد املحتل وأدواته مس
ــاليب  ــرق واألس ــكل الط ــا ب ــث به ــويهها والعب وتش
ــة العربية  ــتهدف تاريخياً "الهوي ــة، كما اس القبيح
ــوذج "القاعدة"  ــراً بصناعة نم ــالمية" ومؤخ واإلس
وداعش، واألنظمة االنهزامية واملصلحية والعميلة، 
ــح والصحيح  ــا، ويبقى األصل ــر جميعه التي تتبخ

الذي يزيده الله تماسكاً وفالحاً.
اإلخوة واألخوات:

ها هو العدوان املتسرت منذ عقود تحت الكثري من 
ــبب لشعبنا بالكثري من املشكالت  الشعارات، واملتس
ــة.. يعود بقوة  ــق الوحدة اليمني ــة بعد تحقي وخاص
ــتهداف الجبهة الداخلية والنسيج االجتماعي  الس
ــل  ــل مخططاته العدوانية، وفش ــب فش اليمني عق
املرتزقة وأدواتها يف الداخل من كرس املجتمع اليمني 
وتفتيته وتقسيمه شعبياً قبل تفتيته جغرافياً.. وهو 
ــة  ــؤولية تاريخية مقدس ما يضعنا جميعاً أمام مس
ــك  ــة، والتماس ــدة املجتمعي ــىل الوح ــاظ ع يف الحف
ــكالت حصلت أو تحصل  ــود، وترميم أي مش والصم
ــنها العدوان  ــض والدعاية التي يش ــة التحري نتيج
ــة  ــات األزم ــة تبع ــن، ومواجه ــىل اليم ــن ع واملعتدي
ــاملة التي  ــرب الش ــن الح ــة ع ــة الناجم االقتصادي
تشنها "أمريكا" و"إرسائيل" وتتزعمها "السعودية" 

و"اإلمارات".
ــة االقتصادية يف  ــي الورق ــتخدم األمريك ــد اس لق
ــه الوفد  ــّوح بها يف وج ــر ول ــذ وقٍت مبك ــدوان من الع
ــار "هادي" إىل  ــاوض للقبول بعودة الف ــي املف الوطن
ــتهداف العملة الوطنية،  ــاء" أو الحصار واس "صنع
ــراءات تتم  ــا إج ــزي" وهي كله ــك املرك ــل "البن ونق
ــائنا  ــاكننا ونس مثلها مثل الغارات الجوية عىل مس
وأطفالنا كي نستسلم.. وها أنتم شعٌب عظيم يقول 
كلمته الفصل أن االستسالم غري وارد وأنهم ينتظروا 
ــري يدرك  ــي الوطني الكب ــو الوع ــا ه ــتحيل، وه املس
ــار والتجويع،  ــرة االقتصادية، والحص حقيقة املؤام

ــائل عيش  ــدرات واإلمكانيات ووس ــتهداف املق واس
عامة الناس، واستهداف املرتبات.

ــًة،  وصالب ــاً  ثبات ــن  املؤم ــع  املجتم ــذا  ه ــزداد  وي
ــه يف  ــدي، تجعل ــرب والتح ــزة يف الص ــق معج ويحق
ــعوب التي ُيراهن عليها إلحداث التغيري  مقدمة الش
ــتويات،  ــىل كافة املس ــن قيايس، وع ــود ويف زم املنش
ــكري  ــارات يف الجانب العس ــق االنتص ــا هو يحق وه
ــوى العدوان،  ــذي تقرتفه ق ــار والدمار ال رغم الحص
ــزات االقتصادية  ــب املعج ــد القري ــيحقق يف الغ وس
ــن أرض  ــٍرب م ــام يف كل ش ــي والت ــر الحقيق والتطوي

الوطن املعطاء، الغني بسواعد أبنائه وبناته.
ــعودي األمريكي"  ــل "العدوان الس إننا وإذ نحم
ــتهداف  واالس ــار  الحص ــن  ع ــة  الكامل ــؤولية  املس
ــعبنا  ش ــد  نعاه ــي..   اليمن ــعب  للش ــادي  االقتص
ــرص  ــق الن ــى يتحق ــاً حت ــيض قدم ــىل امل ــز ع العزي
ــعبنا  أوفياء لتضحياته وصربه، وأوفياء لنضاالت ش
ــتقالل األوائل، حتى يتحقق  وأبطال التحرير واالس
حلمهم باليمن الحر، وكامل االستقالل.. وأن نالحق 
ــعب اليمني حتى  ــق الش ــم بح ــن وجرائمه املعتدي
تتحقق العدالة.. والسعي دون كلل لتحقيق السالم 
العادل والشامل، سالم املنترصين، سالم الشجعان، 
ولن ينحني اليمني برأسه بعد اليوم إال لله سبحانه 

وتعاىل يف سجوده وركوعه.
ــدويل ومنظماته، وقوى  وإننا إذ ندعو املجتمع ال
الخري والسالم، وكل من يعرف اليمن وشعبه العزيز، 
إىل رفع الحصار عن اليمن، والوقوف ضد السياسية 
ــدف إىل تركيع اليمن  ــة الربيطانية، التي ته األمريكي
ــد عن 27  ــا يزي ــد م ــوع، وتهدي ــالح الج ــعبه بس وش
ــد أيضا أن  ــة.. لنؤك ــوع واملجاع ــمة بالج مليون نس
ــيظلون مجتمع املحبة  ــعبه كما كانوا وس اليمن وش
ــوع والثقافة  ــن التن ــول باآلخر، ووط ــالم والقب والس
ــىل التكامل والتعاون  ــارة األصيلة القائمة ع والحض
والتشارك يف الخري والسالم .. وأن الهجمة العدوانية 
ــذي يتعرض له،  ــويه الذي طاله، والعدوان ال والتش
ــه "أمريكا"  ــذي تمارس ــث ال ــن هذا العب ــو جزء م ه
ــن  ــري م ــة، وكث ــل" يف املنطق ــا" و"إرسائي و"بريطاني
ــذي خلقته ملعالجة  ــدان العالم يف إطار الرصاع ال بل
ــية، ومحاولة إعادة  ــاكلها االقتصادية والسياس مش
ــا، وهو ما  ــا ومصالحه ــق أهوائه ــم وف ــكيل العال تش
ــاد أمام هذه النزعات  يتطلب املزيد من الوقوف الج
ــا  ــا وارتداداته ــاوز خطره ــراً تج ــح مؤخ ــي اتض الت

منطقة الرشق األوسط وآسيا.
اإلخوة واألخوات املواطنني:

ــي أن تتوافق  ــوازي التاريخ ــن الت ــن محاس إن م
ــىل صاحبه وآله  ــوي الرشيف" ع ــرى "املولد النب ذك
ــالم، مع الذكرى السنوية "الخمسني"  الصالة والس
ــا  ــن أرض وطنن ــزي ع ــل انجلي ــر محت ــل آخ لرحي

ــد  ــة، بع ــات الجنوبي ــب يف املحافظ ــي الحبي اليمن
ــعب اليمني  بطوالت وتضحيات خالدة، قدمها الش
لطرد املحتل الربيطاني الذي تتجسد اليوم أساليبه 
ــعب اليمني املرص  ــة الش ــه يف مواجه ــه وبغي وأدوات
ــل والتام والناجز،  ــتقالله الكام عىل نيل حريته واس
ــا  ــي أنتجه ــج" الت ــه يف "الخلي ــه وكيانات ــرب أدوات ع
ــتمرار  ــتقالًال وهمياً، واالس ــه ومنحها اس قبل رحيل
ــا:  ــه، ويف مقدمته ــة مصالح ــتخدامها لحماي يف اس
ــعوب واملنطقة يف أن تأخذ  ــدم إتاحة الفرصة للش ع
ــا،  ــا وخرياته ــتثمر قدراته ــي، وتس ــا الطبيع وضعه
ــرثوات الطبيعية فيها، وأن تبقى  والرثوة البرشية وال
ــوًقا لربيطانيا، وأمريكا، وإرسائيل وخاضعة  فقط س

لها، ومنها: اليمن وشعبه العزيز.
ــول الحرية  ــانية ورس ــل مولد نبي اإلنس ــد مث لق
ــاني الذي  ــط التاريخي اإلنس ثورة عظمى يف الوس
كان الطغيان قد حارصه من كل الجوانب، وقد بقيت 
ــددة جيًال بعد آخر، وقرناً بعد  هذه الثورة حية متج
ــتمد نهجها، وروحها، ومقوماتها، من  قرن؛ ألنها تس
القيم الطبيعية التي غرسها الله سبحانه وتعاىل يف 
ــان خليفة له يف األرض  ــوس الناس، وجعل اإلنس نف
ــن أغواهم  ــيطان ورشوره وم ــم مع الش ويف رصاع دائ
ــان  ــرش والطغي ــوى ال ــم: ق ــه، ويف مقدمته يف طغيان
ــعوب  ــان والش ــر اإلنس ــاعية إىل قه ــة، الس والهيمن
ــوم لنجدد تأكيدنا  ــم.. وهي منحة تاريخية الي واألم
عىل انتهاج طريق النضال والكفاح من أجل تحقيق 
الحرية واالستقالل التام، وتجاوز عقبات ومصاعب 

ُفرضت علينا طوال عقوٍد خلت.
ــمال"  ــعبنا العزيز يف "الش ــة أبناء ش ــو كاف وأدع
ــات وروح  ــود والثب ــتمرار الصم ــوب" إىل اس و"الجن
ــا جميعاً روح  ــتقي منه ــدي واإليمان التي نس التح
ــن  ــض مم ــام البع ــف أم ــد تكش ــوم، وق ــة الي املقاوم
ــال الدعاية،  ــر والخداع، وأعم ــة التغري وقعوا فريس
وحمالت الكراهية، كامل الحقيقة ملا جرى ويجري، 
واملستقبل الذي تريد قوى الرش واالحتالل القديمة 
ــعبه  ــه عىل اليمن وش ــدة، أن تفرض ــا الجدي بأدواته

العزيز.
ــفاء  والش ــرار،  األب ــهدائنا  لش ــود  والخل ــد  املج
ــألرسى  ل ــة  التام ــة  والحري ــى،  للجرح ــل  العاج

الصابرين الصامدين.
ــاء، الصادقني مع  ــال األوفي ــال الرج ــة لرج وتحي
ــٍة  ــني يف كل جبه ــعبهم، املرابط ــم وش ــه، ووطنه الل
وموقع، املحققني للنرص الكبري للشعب اليمني الحر 
ــعب اليمني الذي  ــة موصولة للش ــي، وهي تحي األب
ــس واليوم،  ــذاذ باألم ــؤالء األبطال األف ــرج منه ه خ
ــري، والصمود والثبات  ــه أيضاً الصرب الكب ويخرج من

الذي ُيبهر العالم.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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