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شهد حفل تخرّج عدد من الدورات في األكاديمية العسكرية العليا

الرئيس : لن أسمح باستمرار انقسام الجيش وانفالت اإلعالم الرسمي

سٍِس 
ُ
وأكد على أهمية أن ُتبنى القوات املُسلحة على أ

ِعلمية ووطنية بحيث يكون والؤها املُطلق ِلله والوطن 

والشعب وِلِقَيادِته املُستِمدة ُسلطتها ِمن اإلرادِة الشعِبية 

ِباعِتبار ذِلك ضمان استقرار وتأكيد أمان ِمن أي ُمغاِمر 

يُريد اغِتصاب احُلكم من إرادِة الناس .. موضحًا أن مآُله 

اخُلسراُن املُبني ِباعِتبار أن املُؤسسة العسكرية في أي بلد 

ت  رع احلصني املاِنع ِمن أي اخِتَراق ُيكن أن ُيَفتِّ ِهي الدِّ

ادِعة ِلضرِب ُكل ما ُيهّدد أمن  ِوحدِته الوطنية والقوة الرَّ

الوطن ومنجزاِته واسِتقراِره وُهو ما لم ُيصبح واِقعًا في حالة 

ما كان اجليش ُمنقِسمًا أو ُمتعّدد الوالءات أو قاِئمًا على 

معاِيير جهّوية أو مناطقية.

م  وطالب رئيس اجلمهورية ُكليِة احلرِب الُعليا ِبأن ُتقدِّ

للوطن والشعب وقواته املسلحة واألمن الدراساِت والبحوِث 

في ِإعادة هيكلة الُقوات املُسلحة ألنها كما هو معروف 

لدى اجلميع في الفترة السابقة ِبأن املؤسسة الدفاعية قد 

لطة وهذه نظرية جتاوزها  يادة والسُّ مت بناؤها حلماية السِّ

العالم فيما هو املؤكد واملتعارف عسكريًا أن مهمة القوات 

املسلحة ع��ادًة هي حماية السيادة أما حماية السلطة 

ات وفروع األمن بكل تخصصاتها. فتُكوُن من مهام قوُّ

وقال إننا نعلم احِلْمل الّثقيل الذي تتحمُله هذه املؤسسة 

ات في ظل الُظروف  مبُختلف قطاعاِتها العسكِرية وِبالذَّ

االسِتثنائية التي تعيُشها بسبب 

ى االسِتقطابات  حالة االنِقسام وُحمَّ

َع عناِصر  غير الوطنية وال��ذي شجَّ

القاعدة مِلُعاَودة مللمة ُفلوِلها وِقيامها 

بضربات غاِدرة وجبانة ضد أبنائنا 

في الُقوات املُسلحة واألمن في أبني 

وشبوة والبيضاء وم��أرب ومناطق 

خ��رى مؤكدًا أن��ه وِب��َع��ون ِم��ن الله 
ُ
أ

ومبُ��س��ان��دة أب��ن��اء ه��ِذه امل��ن��اِط��ق لم 

تستمر تلك الضربات الغادرة كثيرًا 

إذ ُسرعان ما جاء رد القوات املسلحة 

البطلة والِّلجان الشعبية حاسمًا 

وقويًا ليدحرها من أكثر من َمعَقل 

كانت قد تسللت إليه ويكبِّدها 

خسائر فادحة تستحقها.

وأضاف رئيس اجلمهورية : أقول 

لهؤالء القتلة الذين أساؤوا لديننا 

اإلسالمي السِمح، إن املعركة لم 

تبدأ بعد ول��ن تنتهي إال بعد أن 

ُتطهر كل ُمديرية وقرية وموقع ِليعود 

النازحون إلى مناِزِلهم آمنني ُمطمِئنني أو بعد أن يجنحوا 

لم وُيسلموا أسِلحتهم ويتخلوا عن األفكار التي  إلى السِّ

تتناقض مع الدين اإلسالمي احلنيف.

وأشار إلى أن احلديث عن سالمة واستقرار الوطن وحتقيق 

أمن الناس وِحماية مصاحِلهم سيظل عِدمي املعنى بدون 

جيش وأمن وطني ُموّحد وقوي وُمؤهل وُمحترف، ومسنوٌد 

ِمن ِقيادته غير خائٍف على ُحقوِقه وهو ما يدفع للتأكيد 

أنه لن يسمح باستمرار أي انِقسام في اجليش ولن يقبل 

بأي ُمحاولٍة مهما كانت لتعطيل 

مساِره أو حرِفه عن مهاِمه وواِجباته 

األساسية، مؤكدًا أنه ال توجد غير 

ِقيادًة واحدة لِلجيش وقيادة واحدة 

لألمن وقائد واحد للجيش واألمن.

وق��ال رئيس اجلمهورية : سوف 

نحتفل بعد أربعة أشهر بالعيد 

الذهبي لثورة 26 سبتمبر.. وإنه 

يؤملِني أنه وبعد خمسني عامًا من 

قيام ث��ورة 26 سبتمبر ونحن ال 

نزاُل في نفس الوضع نتقاتُل ِمن 

ش��ارع إل��ى ش���ارع.. وه��ذا عيب 

علينا وعلى جيلنا الذي صنع ثورة 

ال26من سبتمبر والرابع عشر من 

أكتوبر ما حتم عليَّ أن أوضح عددًا 

من القضايا الهامة واملُلِحة لشعِبنا 

اليمني وهو توُجه ألزمت نفسي 

ِبه في ُكل ِخطاب ألقيُته بحيث 

يكون أقرب للُمكاشفة ُمبتعدًا عن 

التنظير غير الواقعي واإلس��راف 

في وُعود ال يكن حتقيقها.. والتزام كهذا يجعلني اليوم 

تابع ما بدأت.. منطلقًا من اعتبار أن األطراف جميعها 
ُ
أ

قد ارتضت باملبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية كمخرج 

آمن للبلد من أزمته التي لم يكن أحد قادر على إيقاف 

تداعياتها وهو ما يجعل اجلميع يرتضون سواَء من كان 

في السلطة أو في املعارضة أن تكون الشرعية الدستورية 

حتت إشراف أممي وُدولي خالل الفترة االنتقالية وقد جنحت 

املبادرة بإبعاد األصابع عن زناد البنادق وإعادة األطراف 

إلى ُمربع احِلوار الذي أخرج حكومة الِوفاق الوطني إلى 

النور وهو ما كان يجب أن ينعكس إيجابًا على أطراف 

العمل السياسي وبالذات املُوقعون على املبادرة اخلليجية 

وآليتها التنفيذية من خالل تغيير خطابها التحريضي 

كٌل ضد اآلخر وبالبدء بانتهاج سياسة تقوم على احترام 

حق االختالف وتوجيه كل القدرات لترسيخ قيم السلم 

االجتماعي وبَلسمة ما تشقق في النفوس وإزالة ما َعِلق 

في األذهان.

موضحًا أن األح��زاب بتحالفاتها املختلفة لم تستطع 

مغادرة املاضي والعبور مع الشعب إلى اليمن اجلديد الذي 

ارتضاه وصوت عليه.

مؤكدًا أن القيادة السياسية ما زالت متسلحة بأمل 

لم تفقده من مراجعة األط��راف لسياساتها املبنية على 

الضغينة واألخ��ذ بفضيلة التسامح 

وإع���الء مصلحة ال��وط��ن وب��ال��ذات 

ونحُن ُنحضر النعقاد مؤمتر احلوار 

الوطني الذي ال ُيكن أن َنقِنع به أحد 

فيما األط��راف املوقعة عليه يتربص 

كل ط��رٍف باآلخر وهو ما أخرهم من 

أن يبدأوا حوارًا مع بعضهم البعض.

وأشار إلى أن اخلطوة األولى املنتظرة 

تتمثل بإعالن األحزاب املوقعة على 

املبادرة اخلليجية بوقف أي حمالت 

إع��الم��ي��ة أو حت��ري��ض وأن تنطلق 

سياستها اإلعالمية من اآلن وصاعدًا 

من جوهر التوافق التي نصت عليه 

امل��ب��ادرة وه��ي تهدئة األزم��ة للسير 

املوضوعي في خطوات احلوار القادم.

وط��ال��ب رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ق��ادة 

اإلعالم الرسمي سواًء كان مسموعًا أو 

مقروًء بإدراك وظيفته األساسية التي 

بالتأكيد تختلف عن بقية الوسائل 

اإلعالمية اخلاصة أو احلزبية من خالل 

املعرفة الدقيقة والواضحة لسياسة الدولة واحلكومة وتبنيها 

إعالميًا ونشر ما يساعد على ترسيخ قيم الوحدة الوطنية 

واالجتماعية وتبني قضايا املواطنني وهموِمهم واملساعدة 

على كشف الفساد إذا ما توفرت األدلة الكافية وأنه لن 

ُيسمح بتكرار األخطاء مستقباًل.

وقال رئيس اجلمهورية: لقد قلت في أول خطاب لي أنني 

أعلم مقدار الصعوبات التي سنواجهها كرئيس وحكومة 

وكنت مدركًا حلجم التحديات ملعرفتي بالضريبة التي يجب 

أن ُتدفع في حالة االنتقال الذي يثل حتواًل تاريخيًا في 

حياة األمم ولذا لم تفاجئني العراقيل التي وضعت على 

طريق التحول مثلما لم توقفني املُعوقات عن السير إلى 

األمام وسأظل سائرًا بدون تعثر ُمتوكاًل على الله وُمعتمدًا 

على مساندة شعبنا الوفي والذي ألجله حتظى توُجهات 

الدولة وقراراتها بكل هذا الدعم اإلقليمي والدولي.

مؤكدًا أن ما حتقق كان يكن اعتباره ضربًا من اخليال 

وما زال هناك الكثير.

وق��ال : إن استعادة هيبة الدولة هي أولوية قصوى 

ولتحقيق ذلك فقد وطنُت نفسي على الصبر واحتمال 

املكاره باعتبار ما سيرافق ذلك من حتديات غير سهلة.. 

لها عالقة بُجملة من التعقيدات املختلفة التي ليست 

وليدة اليوم بقدر ما أصبحت متجذرة نتيجة لظروف 

معروفة .. موضحًا أن التخريب الذي يطال أنابيب النفط 

والغاز وخطوط الكهرباء والتقّطعات التي تكاثرت 

ووصلت إلى مناطق لم يكن من ثقافتها التقّطع ليست إال 

تعبيرًا عن وجه من وجوه األزمة وسيتعامل معها القضاء 

باعتبارها أعمااًل إجرامية وتخريبية.

ووجه احلكومة والوزراء املعنيني 

ب��س��رع��ة إي����الء ه���ذه القضايا 

األولوية القصوى والبدء بتجهيز 

ملفات ال��دع��اوى والسير في 

اإلجراءات القانونية.

م��ؤك��دًا أن مثل ه��ذه األعمال 

م��ة دي��ن��ًا وع��رف��ًا وقانونًا  املُ��ج��رَّ

ل��ن تستطيع ب��أي ح��ال إيقاف 

االنتقال إلى اليمن اجلديد الذي 

يثل حلمًا ألبنائه األسوياء والذين 

ل��ن يستطيع م��ج��رد ُم��خ��رب��ني 

خارجني عن القانون الوقوف أمام 

تطلعاتهم في حياة آمنة.

وأوض�����ح أن ال��ي��م��ن وشعبه 

ق��د حصل على فرصة ال يكن 

تكرارها في التحول السياسي 

ال��س��ل��م��ي وق���د ع��م��ل األش��ق��اء 

واألصدقاء كل ما عليهم حتى 

اليوم ويبقى على األحزاب املوقعة 

على املبادرة أن تكون بحجم املسؤولية التي يتوقُعها 

جماهير شعبنا وأن تبدأ السير ُق��دم��ًا في التحضير 

واإلعداد ملؤمتر احلوار الوطني دون تلكؤ أو طرح شروط 

مسبقة وت��روي��ض النفوس وقبلها العقول على تقبل 

واستيعاب ومناقشة كل القضايا دون ضيق باآلخر.

شهد األخ المناضل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة 
امس االول في األكاديمية العسكرية العليا حفل تخرج الدورات الخامسة حرب عليا والرابعة دفاع وطني 

والرابعة عشرة قيادة وأركان مشتركة.
وفي الحفل الذي بدأ بآي من الذكر الحكيم ، عبر األخ  عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية عن سعادته 
البالغة بحضوره حفل تخرُّج عدد من الدورات الجديدة من منتسبي القوات المسلحة الذين سيمثلون إضافة 

نوعِية جديدة بما اكتسبُوه من خِبرات وقدرات مستندة إلى ما درسُوه من عُلوم عسكرية حديثة.

يبدو أن األخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
قد ضاق ذرعًا بتجاوزات أحزاب اللقاء المشترك وأدائها الحكومي 
المتحيز وخصوصًا في الجانب االعالمي والعسكري، حيث 
تمارس استفزازات يومية ال تخدم الوفاق الوطني وال تتماشى 

مع مقتضيات تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها.
خطاب الرئيس عبدربه منصور هادي جاء بعد يوم واحد من 
خطاب مأزوم لرئيس الحكومة محمد سالم باسندوة في ساحة 
الحرية بتعز، حث فيه على استمرار االعتصامات في مخالفة 
واضحة للبند الثاني من المبادرة، بل زاد على ذلك مهاجمة المؤتمر 
الشعبي العام الشريك في السلطة ليسجل مخالفة أخرى تتنافى 

مع عملية التهدئة وشروط ترسيخ الوفاق الوطني.
خطاب الرئيس الذي اتسم بالقوة والصراحة انتقد حالة االنقسام 
التي يعانيها الجيش بسبب تعدد الوالءات والتي أدت الى خروج 
بعض وحداته على مهمته كقوة رادعة لضرب كل ما يهدد أمن 

واستقرار ومنجزات الوطن.
هذا االنتقاد يحمل الكثير من التوقعات والتكهنات وقد يفهم 

منه وجود نية لدى الرئيس إلصدار قرارات  وإجراء تغييرات أوسع 
في مراكز القيادة العسكرية للجيش خصوصًا في الوحدات التي 
أظهرت والءات حزبية أو سياسية وتورطت في الصراع السياسي 

لخدمة طرف معين.
الرئيس عبدربه منصور هادي لم يغفل االعتداءات المستمرة 
التي يتعرض لها الجيش من قبل العناصر االرهابية، وأكد أن 
المعركة مع االرهاب لم تبدأ بعد ولن تنتهي اال بتطهير كل مديرية 
وكل قرية وكل موقع من أولئك القتلة الذين يسيئون لديننا 
االسالمي السمح، وفي هذا إشارة واضحة يجب أن تفهمها تلك 
االحزاب التي تدعم االرهاب وتموله وتجمل صورته في وسائلها 

االعالمية.
وكان الفتًا ذلك التأكيد في خطاب الرئيس بأنه لن يسمح 

باستمرار االنقسام في الجيش أو محاولة تعطيل مساره أو حرفه 
عن واجباته االساسية وتأكيده على أنه ال توجد سوى قيادة واحدة 
للجيش واالمن، مما يعني أن هناك إجراءات حازمة على طاولة 
الرئيس إلنهاء حالة االنقسام وإزاحة أية عثرة تعيق تحقيق هذا 

الهدف.
 الرئيس بدا أكثر صراحة وهو يكاشف االحزاب ويتهمها بالتقوقع 
وعدم القدرة على مغادرة الماضي، ودعاها الى مراجعة سياساتها 
المبنية على الضغينة واالخذ بفضيلة التسامح وإعالء مصلحة 
الوطن، مشيرًا الى خطوة أولى ينتظرها من تلك االحزاب تتمثل 
بإعالن وقف الحمالت االعالمية تمهيدًا إلجراء الحوار الوطني، 
ولكن يبدو أن وزير اإلعالم لم يعجبه كالم رئيس الجمهورية عن 
اإلعالم الحكومي الذي وصفه بأنه كان منفلتًا وال يخدم الوفاق 

الوطني، وفوجئنا جميعًا بحذفه من كلمة الرئيس التي بثتها وكالة 
االنباء الرسمية رغم إذاعته في التلفزيون في  الوقت الذي لم 
تحذف أية جملة من كلمة باسندوة رغم كل ما حملته من إساءات 
ومخالفات لنص المبادرة وآليتها، وهو ما يؤكد أن هناك طرفًا 
يتصرف منفردًا ويُسخر كل امكانات الدولة لمصلحته دون غيره.

وأحسن الرئيس عبدربه منصور هادي عندما وضع النقاط على 
الحروف ووجه الحكومة بالعودة الى مهمتها الرئيسية المتمثلة في 
إنهاء مظاهر األزمة وحماية منشآت الدولة من التخريب واالعتداء 
والعمل على إنهاء االنفالت االمني وإعادة الخدمات الى المواطنين، 
ووجه بإجراء عملي ربما لعدم الثقة بالحكومة يتضمن تجهيز 
ملفات الدعاوى والسير في االجراءات القانونية ضد المتورطين 

في أعمال التخريب والتقطع.
والشك أن خطاب األخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية سيضع حكومة باسندوة في موقف ال تحسد عليه، ألنها 
عاجزة كما يبدو عن تحقيق أي انجاز يذكر في الوقت الذي تبدو 

غارقة في مناكفات سياسية واستضافات ال معنى لها.

خطاب قوي لحكومة عاجزة

المؤسسة العسكرية هي الدرع الحصين لحماية الوطن ومنجزات الشعب
المعركة ضد االرهاب لن تنتهي إال بعد تطهير كل مديرية وقرية

يؤسفني ونحن نحتفل 
بالعيد الذهبي لثورة 

سبتمبر اننا نتقاتل من 
شارع إلى شارع

على االحزاب السير 
قدمًا في االعداد لمؤتمر 

الحوار الوطني دون 
تلكؤ او شروط مسبقة

مهام االعالم الرسمي :

< ادراك وظيفته االساسية المختلفة 
لبقية الوسائل االعالمية األخرى

< المعرفة الدقيقة والواضحة لسياسة 
الدولة والحكومة وتبنيها

< ترسيخ قيم الوحدة الوطنية 
وتبني قضايا المواطنين

< المساعدة على كشف الفساد إذا ما 
توافرت األدلة الكافية

نجحت المبادرة بإبعاد 
األصابع عن زناد البنادق 
واعادة األطراف الى الحوار

على أطراف العمل 
السياسي تغيير خطابها 

التحريضي واحترام
 اآلخر وترسيخ قيم 
السلم االجتماعي


