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متابعات

في اجتماع موسع لمجلس الدفاع الوطني وقادة القوات المسلحة واألمن

الرئيس: المؤسسة العسكرية لن تظل مكتوفة األيدي أمام الجرائم المرتكبة ضد الوطن
وفــي بداية االجتماع تحدث فخامة 
الرئيس قائالً: نحن نفتتح هذا االجتماع 
الموسع لمجلس الدفاع وقــادة القوات 
ـــن وذلـــك إلطالعهم  المسلحة واألم
على آخر المستجدات خاصة في نهاية 
األسبوع الماضي من اعتداءات غاشمة 
وطفيلية على وزارة الداخلية ومعسكر 
النجدة ووكالة األنباء اليمنية سبأ ووزارات 
الصناعة واإلدارة المحلية والسياحة 
وبعض مؤسسات الدولة، يعني اعتداء 
ونهب المؤسسات والمصالح الحكومية «. 
وأضــاف فخامته: « هذه ما يسمونها 
بثورة الشباب والسلب لكل ممتلكات 
الدولة وآخرها ما حدث يوم أمس في 
أبين ولكنني أحيي رجال القوات المسلحة 
بمحافظة ابين على الشجاعة و الصمود 
ومواجهة التحدي والقبائل الشريفة 
والنظيفة بالمحافظة الذين وقفوا إلى 
جانب المؤسسة العسكرية ، إلى جانب 

القوات المسلحة. 
وتابع فخامة األخ الرئيس : إن شعار 
هؤالء الذين يدعون إلى التغيير وإلى 
الــثــورة الشبابية السلمية هو النهب 
والتخريب ، ولكن الــثــورة التخريبية 
وعلى رأسهم العناصر الذين رحلوا من 
المؤسسة العسكرية رموز الفساد وكانوا 
ينتظروا مصيرهم المحتوم أن يرحلوا إلى 
جانب رفاقهم الفاسدين، نهابي األراضي 
، تجار الحروب، مغفرين المحروقات، 
بياعين وتجار السالح،هؤالء هم العناصر 
الفاسدة الذين يقفون إلى جانب ثورة 

الشباب». 
ــال:» نحن مــع الشباب  ــائ ومــضــى ق
ومــتــطــلــبــات الــشــبــاب ومـــع التغيير 
ــى األفــضــل لكن الــذيــن ال يؤمنون  إل
بالديمقراطية وال بالحرية وال بالسلطة 
المحلية وال بالحكم المحلي هؤالء هم 

زعماء ما يسمى بثورة الشباب». 
وخاطب فخامة الرئيس أعضاء المجلس 
قائال: لعلكم اطلعتم على البيان رقم 
واحد يوم ٢١ وهو ضد الديمقراطية، ضد 
التعددية السياسية والحكم المحلي واآلن 
يطالبون الناس أن يقفوا إلى جانب ثورة 

الشباب». 
وجدد التأكيد: نحن مع متطلبات الشباب 
والشباب منا وإلينا ونحن نتفهم مطالبهم 
ونتعامل معها بشكل إيجابي إذا تخلصوا 
من العناصر الفاسدة الذين رحلوا من 
لعسكرية  ا لمؤسسة  ا ــن  وم لجيش  ا

النظيفة  والشريفة  ولم ينصاعوا إليها. 
ـــال :» احــيــي صــمــود مؤسستنا  وق
العسكرية رغم أنها تعرضت إلى اعتداءات 
نتيجة الثقة التي منحناها لبعض القادة 
العسكريين والذين كانوا يسمونهم 
بأركان حرب الجمهورية واسقطوا مواقعنا 
في العر واسقطوا مواقعنا في فرضة نهم 

واعتدوا على المؤسسة العسكرية». 
وأضاف :»لكننا نحيي صمود الشرفاء 
والشجعان ونحيي رجال النجدة ورجال 

األمن المركزي ورجال األمن العام الذين 
واجهوا التحدي واستلموا أكثر من ٣٠٠ 
قذيفة في معسكر النجدة ووزارة الداخلية 

من قبل عناصر خارجة عن القانون». 
وتابع:»ال يمكنني أذكر اسم أحد ألنني 
أكبر وأرقــى وأرفــع من أن نذكر أسماء 
هؤالء الضعفاء، والصغار الذين يعتدون 
على مؤسسات الدولة وينهبونها ، ونحن 
ال نشخصن األسماء كما يعمل هؤالء 

الفاسدين رموز العمالة والخيانة «. 
واستطرد فخامته قائال :» أردت إطالع 
مجلس الدفاع الوطني والقيادة العسكرية 
واألمنية على هذه المستجدات وهم 

يعرفون أين رموز الفساد وأين مكانهم 
، ومن ضمن هذا المعسكر هذا المجمع 
الحكومي الضخم، حيث كان أحد رموز 
الفساد يريد أن يبيعه ويبيع المؤسسات 
والمرافق العسكرية داخــل العاصمة 

صنعاء « . 
واختتم فخامة األخ الرئيس بالقول: 
نحيي رجال القوات المسلحة واألمن على 
هذه المواقف الشجاعة النبيلة والصادقة 
وندعوهم إلى الصمود ومواجهة التحدي 

بالتحدي». 
وقد أكد االجتماع أن القوات المسلحة 
واألمن سوف تظل وتبقى الحارس األمين 
لكل ما تحقق من مكاسب ومنجزات 
والقوة  المنيعة والمجندة للحفاظ على 
األمن واالستقرار في كل ارجاء الوطن 
اليمني ولن تؤثر فيها كل أعمال الغدر 
والخيانة مــن قبل الــقــوى االنقالبية 
المتمردة على الشرعية الدستورية والتي 
خانت األمانة والقسم العسكري وشرف 
االنتماء للمؤسسة العسكرية البطلة 
وكــذا ما تقوم به العناصر الظالمية 
المتطرفة سواء من عناصر اإلرهاب من 
تنظيم القاعدة أو الخارجين عن النظام 
والقانون والعصابات المسلحة األخرى 
وفي مقدمتها تلك العناصر االنقالبية 
المهزومة في نفوسها والمفضوحة في 
أعمالها اإلجرامية والتي تتعرى على 
حقيقتها من خالل تصريحاتها االدعائية 
الجوفاء بعد أن خانت األمانة والقسم 
ــاءت إلى سمعة القوات  العسكري وأس
المسلحة واألمن وصارت ال تمثل سوى 
نفسها وال يشرف منتسبي المؤسسة 

أن يكون هؤالء  العسكرية واألمنية 
الفاسدون والمنبوذون واالنتهازيون ضمن 
صفوفها ويستحقون شرف االنتماء لهذه 
المؤسسة البطلة الشامخة التي ال تقبل 
إال الشرفاء األوفياء المخلصين للوطن 
والواجب الذين ال يفرطون في المبادئ 

وال ينحرفون عنها قيد أنملة. 
وأوضح االجتماع أن القوات المسلحة 
واألمــن ومنتسبيها سيظلون األوفياء 
ولكل  الدستورية  والشرعية  للوطن 
المبادئ والثوابت الوطنية التي ضحى 
في سبيلها أبناء شعبنا على درب الثورة 
(٢٦سبتمبر و١٤أكتوبر) والـ٢٢ من مايو 

العظيم. 
وأكد أن المؤسسة الوطنية الكبرى لن 
تظل مكتوفة األيدي أمام ما يرتكب من 
الجرائم النكراء ضد الوطن والمواطنين 
واألمــن واالستقرار .. مشيداً باليقظة 
الوطنية العالية التي صار يتمتع بها شعبنا 
تجاه كافة األعمال العدائية ومواقفهم 
الوطنية الشجاعة في صف الشرعية 
الدستورية واألمن واالستقرار والسلم 
االجتماعي وفي مواجهة جرائم االعتداء 
والخيانة والخروج على النظام والقانون . 
كما تجسد بصورة بطولية رائعة في 
العناصر  مواجهة  أبين في  محافظة 
التخريبية واإلرهابية من تنظيم القاعدة 
ــزاب اللقاء  والمتحالفين معها من أح
المشترك في إطار مخططهم العدائي 
ضد الوطن ووحــدتــه واالنــقــالب على 

الديمقراطية والشرعية الدستورية. 
وفي إطار استعراض االجتماع لما يتم 
تداوله في بعض الوسائل اإلعالمية 
الخارجية أكد االجتماع بأن الجمهورية 
اليمنية بلد ديمقراطي تعددي، الشعب 
فيه هو مالك السلطة وصاحب القرار 
وان الديمقراطية في اليمن وجدت لتنمو 
وتترسخ، وأنه ال قبول مطلقاً ألي تدخل 
خارجي بأي شكل من األشكال في شئونه 
الداخلية وأن الحوار الوطني سوف يظل 
هو السبيل األمثل لحل كافة المشكالت 
الداخلية مهما بلغت حدتها بين أبناء 
الوطن اليمني الــواحــد وطــن اإليمان 
والحكمة والوحدة والحرية والديمقراطية 
لألشقاء  واالمتنان  الشكر  .. مسجالً 
في دول مجلس التعاون الخليجي وفي 
المقدمة األشقاء في المملكة العربية 
السعودية على جــهــودهــم األخــويــة 
المخلصة والبناءة والحريصة على وحدة 

اليمن وأمنه واستقراره.
وأكد االجتماع بأن مآل العناصر العميلة 
والمتورطة في جرائم الخيانة الوطنية 
هو الفشل وتقديمها ليد العدالة وسوف 
يحاسبها الشعب على كل ما اقترفته 
من جرائم في حقه وحق الوطن وأمنه 

واستقراره. 
ـــاد االجــتــمــاع  ــدد أش ــص وفـــي هـــذا ال
بالبطوالت التي يجترحها أبناء القوات 
المسلحة واألمــن وهم يــؤدون واجبهم 
الوطني المقدس في مختلف المواقع، 
واستقراره  وأمنه  للوطن  منتصرين 

ومكاسبه وثوابته وسلمه االجتماعي . 
وثمن االجتماع عالياً التضحيات الغالية 
التي يقدمها المقاتلون من أبناء القوات 
المسلحة واألمن في سبيل الوطن وأداء 
الواجب. مترحماً على أرواح الشهداء 
األبرار. مؤكداً االهتمام برعاية أسرهم 

ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل. 
ــاع تكليف المجلس  ــم ــت وأقـــر االج
االقتصادي األعلى بالوقوف أمام األوضاع 
االقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة 
لمعالجتها وبما يخدم المصلحة الوطنية.

عقد أمس اجتماع موسع لمجلس الدفاع الوطني وقادة القوات المسلحة واألمن برئاسة فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس  
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة. 

جرى خالله مناقشة التطورات الراهنة في الساحة الوطنية في ضوء تداعيات األزمة وما صار يرافقها من أعمال عدائية غادرة وجرائم يتم 
اقترافها ضد الوطن والمواطن في أكثر من مكان واإلجراءات المتخذة لمواجهتها واحتوائها باإلضافة إلى الوقوف أمام عدد من التقارير 

حول األوضاع األمنية والعسكرية واالقتصادية.

المحرر السياسي

التغيير الحقيقي يبدأ من فرض دولة النظام والقانون دون   
استثناء بحيث يتساوى في ظلها الصغير والكبير الشيخ والغفير 
باعتبار ان الجميع مواطنون متساوون وهذا هو بالضبط ما يطالب به 
الشعب بعد ما تحول حي الحصبة بصنعاء الى حي طالباني بقندهار 
بعد اعتداء وتدمير واستيالء أوالد األحمر وعصابتهم على المنشآت 
العامة والخاصة وتمادوا في قتل الناس للتفاخر ونشر الرعب والخوف 
محاولين من خالل ذلك إعطاء أنفسهم صورة أنهم فوق الدولة والدستور 
والنظام والقانون بل ومتميزين عن بقية أبناء اليمن وهم ال يخفون أو 
يموهون هذه الممارسة بل يجاهرون بها ويتحدثون عنها بفخر مقيت 
وممجوج ومستهجن ومستنكر من كل أبناء اليمن الذين لم يتأثروا 
بمحاوالت حراس التخلف أنفسهم بأنهم رموز تغيير وهم كذلك ولكن 
بالمعنى السلبي أي تغيير الى الوراء وهو ما ظهر بجالء فيما أقدموا عليه 
بحي الحصبة االسبوع الماضي ليكون الدمار والخراب والقتل واقتحام 
المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة أنموذجاً لما يريدونه لليمن كله 

مستغلين حرص الدولة على عدم إراقة المزيد من الدماء مع أن هذا 
الحرص كما يراه الكثيرون في غير محله ألن ما حدث تمرد يمس هيبة 
الدولة التي وظيفتها تطبيق وفرض النظام والقانون باعتبار ذلك في 
صدارة واجباتها وأي تهاون فيه يشجع كل من هب ودب من المجرمين 
واالرهابيين والقتلة والمرتزقة والعمالء في التجرؤ عليها وزعزعة األمن 
واالستقرار والسكينة العامة والذهاب الى ما هو أسوأ وكارثي وما حدث 
من قبل أوالد األحمر وعصاباتهم في الحصبة ليس اال بروفة لما يريدونه 
لليمن كله من اقتتال وصراع وحرب أهلية.. لذا أمر كهذا الينبغي السكوت 
عنه أو التهاون معه تحت أي ظرف السيما وأنه حدث في العاصمة صنعاء 
وفي منطقة مهمة تتضمن العديد من مرافق الدولة الحيوية.. من هنا 
فإن التعاطي  الجدي والمسؤول يستوجب التعامل الحاسم والصارم 
بحيث يشكل ذلك انطالقة جديدة بفرض النظام والقانون واستعادة 
الدولةلوجودها وهيبتها ومن ثم مواجهة كل التحديات واالخطار 
واالنتصار عليها والمضي قدماً صوب ترسيخ اسس ومداميك الدولة 
المدنية المؤسسة على الديمقراطية الحديثة ومن ثم التجاوز بالوطن 
والشعب اسباب وعوامل األزمة الراهنة واالنتقال  الى مرحلة جديدة 

تغييرية إيجابية نوعية تلبي طموحات وتطلعات أبناء اليمن الى نظام 
يحقق المواطنة المتساوية أمام القانون تتالشى فيه كل أشكال النفوذ 
القائمة على االعتبارات القبلية والمناطقية والجهوية الضيقة بعد أن 
تبين بشكل سافر أن االنحدار الذي وصلنا اليه بكل مفاسده ما كان له 
أن يكون لوال توغل والءات ال وطنية كهذه رأينا وجهها البشع فيما اقترفه 
أوالد األحمر وعصابتهم الذي يجسد تغول عقليات مجتمعات ما قبل وجود 
الدولة والتي ذهنها لم يستوعب حتى اآلن مفهوم الوطن ومعنى وأهمية 
االنتماء والوالء له وهم اليوم كما كانوا وأمثالهم دوماً يركبون أية موجة- 
للحفاظ على مصالحهم الضيقة- تسعى الى احداث تطور وتقدم ونماء 
وازدهار ومن ثم يقوضونها ويفرغونها من محتواها ليعودوا بالوطن 
من جديد الى نقطة الصفر بوقوفهم أمام التوجه صوب قيام الدولة 
المدنية وما يرتبط بها من مؤسسة تقوم على دستور ويخضع فيه الجميع 
للنظام والقانون وكل من فيها مواطن مهما عال شأنه أو صغر ومن كل 
هذا نخلص الى أن موقف الدولة مما حدث من قبل عصابة أوالد األحمر 
في الحصبة يضعها أمام خيارين إما أن تكون دولة في وطن ديمقراطي 

موحد آمن ومستقر لكل أبنائه أو ال تكون.

الدولة وطالبان الحصبة

على الشباب أن يتخلصوا 
من العناصر الفاسدة 

الذين طردوا من الجيش

أكثر من 300 قذيفة 
استهدفت معسكر 

النجدة ووزارة الداخلية

القوات المسلحة واألمن 
ستظل  الحارس األمين 
لمكاسب ومنجزات شعبنا

الشكر واالمتنان لألشقاء على 
جهودهم الحريصة على وحدة 

اليمن وأمنه واستقراره

الحوار سيظل هو السبيل األمثل 
لحل المشكالت الداخلية بين 

أبناء الوطن الواحد

العناصر العميلة والمتورطة 
في جرائم الخيانة الوطنية 

سوف يحاسبها الشعب


