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المحرر السياسي

شكل سالح الجو )بحسب خبراء عسكريين( عامل 
الحسم في الصراع المسلح الذي عاشته اليمن 
خالل فترة األزمة المندلعة منذ قرابة العام.. وهي 
األزمة التي شهدت انشقاقًا لبعض الوحدات العسكرية 
وتحركات متصاعدة لتنظيم القاعدة اإلرهابي وأنشطة 
تخريبية لمجاميع جهادية وقبلية ومليشيات مسلحة في 
أكثر من محافظة ، حيث كان لتماسك هذا الفصيل المهم 
في القوات المسلحة واالنضباط المهني العالي لقياداته 
واالحترافية والدقة وااللتزام في أداء المهام لمنتسبيه دور 
محوري في إسقاط المحاولة االنقالبية الفاشلة التي خطط 
لها ونفذها حزب اإلصالح بالتنسيق مع جناحهم العسكري 
المتمثل بالمنشق علي محسن قائد الفرقة األولى مدرع.

ذل��ك المخطط االنقالبي ال��ذي أفصح عن ج��زء من 
تفاصيله صراحة مساعد أمين عام حزب اإلصالح محمد 
السعدي وال��ذي يشغل حاليًا منصب وزي��ر التخطيط 
والتعاون الدولي من على قناة »الجزيرة« بعد بث خبر 
كاذب على القناة يتحدث عن سقوط معسكر الصمع على 
يد ما اسمي بالقبائل الموالية للثورة.. حيث قال حينها أمين 
عام اإلصالح بعد ساعات سيصبح مطار صنعاء والقاعدة 
الجوية تحت سيطرة قوات الثورة.. لكن صمود القوات 
الجوية إلى جانب وحدات الحرس الجمهوري أفشل مخطط 
االنقالب الذي أراد علي محسن أن يبدأه من منطقة أرحب 
بإسقاط معسكرات الحرس الجمهوري ومن ثم السيطرة 
على مطار صنعاء والقاعدة الجوية والتلفزيون واإلذاعة 
بالتزامن مع فتح جبهات أخرى لشغل واستنزاف القوات 
المسلحة في مواجهات مسلحة بزنجبار أبين ومدينة تعز 
والبيضاء ومأرب وأمانة العاصمة صنعاء وعدن وشبوة 

لتكتمل حلقات المشروع االنقالبي الفاشل.
لذلك تبدو أسباب استهداف هذه القلعة الوطنية الحصينة 
المتمثلة بالقوات الجوية من قبل القوى االنقالبية بحسب 
خبراء عسكريين مفهومة بالنظر لدورها المحوري في 
إسقاط مخططاتهم التآمرية والعتبارات أخرى تتعلق بما 
بقي لدى رموز ذلك التآمر االنقالبي من أحالم وأوهام 
بفرض األجندة االنقالبية مجددا وترجيح الخيار العسكري 
على مسار التسوية السياسية والنكوص عن المبادرة 
الخليجية .. بعد أن تكون تلك القوى قد تمكنت من ضرب 
المؤسسة العسكرية في مناطق قوتها وفعاليتها واإلخالل 
ب� )ميزان القوى العسكري( الذي صب في خانة القوات 
النظامية الموالية للشرعية الدستورية ومكنها من اإلطاحة 
بالمخطط االنقالبي وحماية مؤسسات الدولة والنهج 
الديمقراطي وفرض التسوية السياسية على الفرقاء من 

موقع القوة والقدرة وليس العكس .
ومن يتابع -وفي هذا التوقيت الدقيق وقبل شهر من 
موعد االنتخابات الرئاسية المبكرة- ما تتناقله بعض 
وسائل اإلعالم عن احتجاجات يقوم بها من يدعون أنهم 
أفراد يرتدون زي القوات الجوية يشاركهم عناصر إخوانية 
من ساحة التغرير.. وعدا عن كون ما تتحدث عنه وسائل 
اإلعالم تلك مخالفًا لألعراف والتقاليد العسكرية التي 
تمنع إي أعمال فوضى وتعتبرها تمردا عسكريا يحاسب 
عليه بحسب القانون العسكري وكما هو معمول به في 
كل القوانين العسكرية في العالم التي تحظر مشاركة 
العسكريين في أي أعمال سياسية أو أنشطة ذات طابع 
سياسي ، فإن ما تتناقله وسائل اإلعالم تلك يثبت فرضية 
االستهداف التي نتحدث عنها للقوات الجوية وقيادتها في 
إطار مخطط متكامل لتفكيك المؤسسة العسكرية والزج 
بها في دوامة الصراعات السياسية والشخصية .. وتثبت 
كذلك استمرار القوى المتآمرة في إدارة مخططاتهم 
االنقالبية رغم األش��واط التي قطعت في مسار الحل 
السياسي وتبلور مالمح االنتقال السلمي واآلمن للسلطة 

عبر التوافق الوطني واالحتكام لصناديق االقتراع .
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وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس الجمهورية أن مساعدات 
االتحاد األوروبي في مختلف المجاالت لليمن ستظل دومًا محل 
تقدير وعرفان لدى الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه وخاصة 

في ظل الظروف الراهنة.
ونوّه إلى الجهود الحثيثة والكبيرة التي بذلها رئيس بعثة 
االتحاد األوروبي في بالدنا الذي كان لجهوده أثر بارز للوصول 
إلى هذه النتائج الطيبة في إطار التسوية السياسية تنفيذًا 
للمبادرة الخليجية وآليتها المزمّنة وقرار مجلس األمن رقم 

..)2014(
وأشار األخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية إلى 
التحديات الكبيرة التي يواجهها البلد منذ نشوب األزمة مطلع 
العام الماضي.. مستعرضًا مع المسئول األوروبي اإلنجازات 
المترجمة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومتطّلبات 
السياسية  الجوانب  واستحقاقاتها في مختلف  المرحلة 
واإلعالمية واالجتماعية واالقتصادية وذلك في إطار الوصول 

إلى الحوار الوطني للمصالحة الشاملة.
وأشار األخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية إلى 
أن الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد 
اهلل بن عبد العزيز آل سعود ودول الخليج العربي والدول دائمة 
العضوية في مجلس األمن ورئيس بعثة االتحاد األوروبي 
في بالدنا كانوا جميعًا من رعى وتابع سير تطبيق المبادرة 
الخليجية وآليتها المزمّنة المترجمة على أرض الواقع وذلك 
بقناعتنا جميعًا أنه ال مخرج من األزمة التي عصفت باليمن 
وألحقت بالشعب اليمني أفدح األضرار، مؤكدًا أن تلك الرعاية 
قد انطلقت من حرص األشقاء واألصدقاء على إخراج اليمن 

من األزمة إلى بر األمان وتكريس أمنه واستقراره ووحدته.
وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن تقديره البالغ وشكره 
الجزيل لوقوف االتحاد األوروبي بصورة قوية إلى جانب بالدنا 

وخروجه من محنته المعيشية وظروفه الصعبة..
من جانبه ثمّن مبعوث االتحاد األوروب��ي تلك الجهود 
العظيمة التي بذلت من قبل األخ المناضل عبدربه منصور 
هادي نائب رئيس الجمهورية وكل القوى السياسية الخيّرة 
التي غّلبت مصلحة أمن واستقرار ووحدة اليمن على ما عداها 
من المصالح. مهنّئًا ومباركًا بالوصول إلى هذه النتيجة الرائعة 
والتي كان آخرها اقرار قانون الحصانة وترشيح األخ عبدربه 
منصور هادي كمرشّح توافقي وحيد لالنتخابات الرئاسية 
المبّكرة المزمع إجراؤها في الواحد والعشرين من الشهر 

المقبل.
وفي هذا الصدد أّكد مبعوث االتحاد األوروبي أن االتحاد 
سيقف بكل قواه مع اليمن وصواًل إلى يوم االنتخابات المحددة 
خالل المرحلة االنتقالية. وقال »ستكون هناك تحديات جمة 
ولكننا في االتحاد األوروبي سنقف إلى جانب اليمن لمساعدته 
بصورة كاملة لتحقيق االنتقال السلمي والديمقراطي للسلطة 

ومن ثم المساعدة وتحقيق التطور وتجاوز التحديات والصعاب 
التي ستواجهه«.

منوهًا إلى ضرورة االصطفاف الوطني الشامل من قبل كل 
األحزاب والقوى السياسية واالجتماعية، داعيًا مجموعة أصدقاء 
اليمن إلى عقد المؤتمر المزمع لمساعدة اليمن بأسرع وقت 
ممكن من أجل إنهاء التداعيات السلبية وتقديم المساعدات 
االقتصادية والتنموية الالزمة خصوصًا تلك التي تجلب األيادي 

العاملة والوظائف التخصّصية والفنية بمختلف عناوينها.

دعم أمريكي
هذا وكان األخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية- 
النائب األول لرئيس المؤتمر- استعرض مع مبعوثة اإلدارة 
األمريكية وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية ويندي 
شيرمان التي وصلت إلى صنعاء في زيارة تظهر مدى دعم 
الواليات المتحدة األمريكية لبالدنا خصوصًا في هذا الظرف 

الحساس والدقيق.
استعرض جوانب األزمة التي عصفت ببالدنا من نواحيها 
األمنية والسياسية واالقتصادية وما تركته من أثر بالغ 

الخطورة على أمن واستقرار ووحدة اليمن.
وأشار األخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية إلى 
أن للسفير األمريكي جيرالد فايرستاين بذل جهودًا بارزة في 
مقدمة زمالئه سفراء الدول دائمة العضوية واالتحاد األوروبي 
ومجلس التعاون الخليجي لتجنيب اليمن الحرب األهلية وويالت 

االنقسام الذي كان ماثاًل للعيان.
وأشاد األخ عبد ربه منصور هادي بدعم الواليات المتحدة 
األمريكية المباشر في هذا المنحى ووقوفها الدائم إلى جانب 
بالدنا لخروجها من هذا الوضع وإيصالها إلى بر األم��ان.. 
مؤكدًا أن ما تم إنجازه في طريق إيجاد التسوية السياسية 
وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها المزمّنة وقرار مجلس األمن 
الدولي رقم 2014، والسير على طريق استشراف معطيات 
القرن الواحد والعشرين بكل المعاني واألبعاد خصوصًا من 
حيث النهج الديمقراطي والتطور والعدالة االجتماعية والنظام 
االقتصادي الحر وكل ما تحمله من مضامين تقدمية تسير 

باليمن نحو النهوض الشامل بكل جوانبه ومعانيه.
وحمّل نائب رئيس الجمهورية المبعوثة األمريكية أزكى 
تحاياه إلى الرئيس باراك أوباما ونائبه ومستشار الرئيس 

األمريكي لشئون مكافحة اإلرهاب جون برينان.
فيما عبّرت وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية عن 
تقدير اإلدارة األمريكية لما أنجز حتى اآلن في طريق التسوية 
السياسية وإخراج اليمن من األزمة الراهنة.. معربة عن الثقة 
بأن يوم ال� 21 من فبراير القادم سيمّثل االنطالقة الحقيقية 
نحو اإلصالحات الشاملة في اليمن بمختلف جوانبها وبما يمّكن 

من إحداث التغييرات الالزمة والتي يتطّلع إليها أبناء الشعب 
اليمني. وقالت إن الواليات المتحدة األمريكية ستدعم اليمن 
من أجل الخروج من الظروف واألزمة الراهنة والوصول به 
إلى بر األمان. مشيرة إلى أن المجتمع الدولي معجب بالجهود 
الجبارة التي بذلت من قبل األخ عبد ربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية، والقوى السياسية في الساحة اليمنية من 
أجل الوصول إلى تلك النتائج العظيمة في طريق ترجمة 

المبادرة الخليجية التي رعاها المجتمع الدولي كله.
وأّكدت أن أمريكا ستكون شريكًا قويًا وفاعاًل مع اليمن من 
أجل تجاوز المخاطر والظروف الصعبة والوصول باليمن إلى 
بر األمان باعتبار أمن واستقرار ووحدة اليمن بالنسبة ألمريكا 

شأنًا استراتيجيًا.
وقد جرى خالل اللقاء مناقشة موضوع آفة مكافحة اإلرهاب 
وخاصة تنظيم القاعدة اإلرهابي والنتائج التي آلت إليها األمور 

في مدينة رداع وتطهيرها من العناصر اإلرهابية.
حضر اللقاء وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي والسفير 
األمريكي جيرالد فايرستاين ومساعد وكيل وزارة الخارجية 
األمريكية للشئون السياسية كريس جراثام، والملحق 

السياسي أورن بانكس.
دعم عربي

وعلى المستوى العربي تلّقى األخ عبدربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية اتصااًل هاتفيًا من األمين العام لجامعة الدول 
العربية نبيل العربي.. وعبر خالله عن تهاني الجامعة العربية 
وتبريكاتها لما تم إنجازه على طريق المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمّنة وقرار مجلس األمن الدولي رقم )2014(.. 
مشيدًا بالجهود الحثيثة والكبيرة التي بذلها المشير عبدربه 
منصور هادي نائب رئيس الجمهورية لتحقيق النجاحات 

الملموسة في سبيل تك الغايات النبيلة. 
وأّكد األمين العام للجامعة العربية أن تلك الجهود المبذولة 
على صعيد التحرّك في الساحة اليمنية باتجاه حلحلة األزمة 
والخروج باليمن إلى بر اآلمان تحظى بدعم ومساندة إقليمية 
ودولية من منطلق أن أمن اليمن واستقراره ووحدته قضية ال 

تهم اليمن وحسب بل تهم المنطقة والمجتمع الدولي كله.. 
وقد عبّر األخ المشير عبدربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية عن بالغ الشكر والتقدير لألخ أمين عام الجامعة 
العربية نبيل العربي لما أبداه من مشاعر فيّاضة ونبيلة في 
اتجاه ما يعتمل في بالدنا ولما أبداه من حرص على سالمة 

وأمن واستقرار ووحدة اليمن. 
وأكد نائب رئيس الجمهورية، بأن مجريات األحداث في اليمن 
تمضي نحو االنفراج الكامل- بإذن اهلل تعالى- وبما يحقق آمال 

الشعب اليمني وتطّلعاته نحو الغد المشرق.

اهتمام دولـي بإنجــاح االنتخـابات

 شهدت في األيام الماضية اليمن نشاطًا سياسيًا كبيرًا أكد على أهمية أمن واستقرار اليمن على المستويين االقليمي والدولي 
واظهرت حرصًا دوليًا واضحًا بحل األزمة واستكمال االستعدادات إلجراء االنتخابات الرئاسية المبكرة وبهذا الخصوص استقبل األخ 
المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام المسئول عن الشرق األوسط ودول 

الجوار في االتحاد األوروبي هوج مينجريلي ومعه رئيس بعثة االتحاد األوروبي لدى بالدنا ميكيليه سيرفونه دورسو.

في اجتماع للجنة العامة واألمانة العامة برئاسة الراعي

المؤتمر يحث اعضاءه وحلفاءه على إنجاح االنتخـابات الرئـاسية
كما ثمّنت اللجنة العامة 
واألم��ان��ة العامة للمؤتمر 
المواقف الوطنية المشرّفة 
ر  منصو ب��ه  ر عبد  للمشير 
هادي- نائب رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر األمين العام- 
والجهود التي بذلها ويبذلها في سبيل 
إنجاح التسوية السياسية، وأكدت دعم 
ومساندة المؤتمر لتلك الجهود.وقد 
يا  القضا من  جملة  االجتماع  ناقش 
المهمة على الساحة الوطنية، وفي 
مقدمتها التحضيرات الجارية لالنتخابات 
الرئاسية المبّكرة في 21 فبراير القادم 
بمرشّح التوافق الوطني المشير عبد ربه 
منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 

العام.
وفيما ثمّن االجتماع الجهود التي 
تقوم بها اللجنة العليا لالنتخابات في 
سبيل التحضير لالنتخابات الرئاسية 
المبّكرة، أكدت اللجنة العامة واألمانة 
لعمل  ا أهمية  على  للمؤتمر  لعامة  ا
م��ن ق��ب��ل ك��اف��ة ال��ق��وى السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني ومختلف 
شرائح المجتمع والتفاعل اإليجابي مع 

االنتخابات الرئاسية المبّكرة، وضرورة 
وضع آليات عمل مشتركة تجمع كل 
األط��راف وتحقق الشراكة للجميع في 

إنجاح االنتخابات.
وعبّرت اللجنة العامة واألمانة العامة 
للمؤتمر عن اعتزازها بالدور الوطني 
والمسئول لكتلة المؤتمر الشعبي العام 
بمجلس النواب، التي جسدت حرص 
المؤتمر على تغليب المصلحة الوطنية 
والحفاظ على مكتسبات الوطن.وعبّر 

االجتماع عن إدان��ة المؤتمر لألعمال 
والممارسات التي تقوم بها عناصر 
التطرّف واإلرهاب، داعية أبناء الشعب 
وفي مقدمتهم الفعاليات السياسية 
والعلماء والشخصيات االجتماعية إلى 
التصدي لمثل ه��ذه األع��م��ال وكافة 
األم��ن  تستهدف  لتي  ا لممارسات  ا
واالستقرار في بالدنا.ودعا االجتماع 
إلى ضرورة اإلسراع في توفير الخدمات 
األساسية للمواطنين.. مؤّكدًا على 

ض��رورة تعاون كل أبناء الوطن في 
التصدي لكل األعمال التي تستهدف 
إيقاف الخدمات وفي مقدمتها قطع 
الكهرباء والنفط والطرقات وإث��ارة 

الفوضى وأعمال التخريب.
ودان االجتماع بشدة محاولة االغتيال 
التي تعرّض لها رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بالدائرة 15 حميد راجح 
في منطقة مذبح يوم االثنين الماضي 
من قبل ميليشيات الفرقة واإلصالح، 
مطالبة األج��ه��زة األم��ن��ي��ة القيام 
بمسئولياتها وضبط الجناة وتقديمهم 
إلى العدالة..كما دان استمرار احتالل مقر 
المؤتمر في الدائرة 12 بشارع الستين 
في العاصمة صنعاء من قبل ميليشيات 
الفرقة األول��ى م��درع وح��زب اإلص��الح، 
مطالبًا اللجنة العسكرية بإنهاء احتالل 
تلك الميليشيات لمقر المؤتمر وإلزامها 
بإعادة المحتويات والوثائق التي نهبتها.

وقد اتّخذ االجتماع جملة من القرارات 
التنظيمية التي من شأنها تفعيل دور 
كافة التكوينات التنظيمية للمؤتمر على 
مستوى المركز التنظيمي وفروع الدوائر/ 

المديريات والمحافظات.

نائب الرئيس: املبادرة الخليجية وآليتها هي املخرج من االزمة

عقدت اللجنة العامة واألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعًا لها األربعاء 
الماضي برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام.وفي بداية االجتماع عبّرت اللجنة العامة واألمانة العامة عن الشكر 
والتقدير واالعتزاز بالدور الوطني والحكمة الثاقبة لفخامة األخ علي عبداهلل 
صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- وحرصه على تجنيب 
البالد ويالت المخاطر والصراعات، وتقديم التنازالت في سبيل ذلك، وآخرها 
التوقيع على المبادرة الخليجية الهادفة إلى إنهاء األزمة السياسية في بالدنا 
وتحقيق االنتقال السلمي والسلس والديمقراطي للسلطة، معتبرة أن ذلك 
سيضاف إلى سجل اإلنجازات التاريخية والوطنية لفخامة الرئيس على مختلف 
الصعد والتي كان أهمها إعادة تحقيق وحدة الوطن في الثاني والعشرين من 

مايو 1990م.

القوسي: قضية الوصابي واضحة
 وهناك من يتاجر بها سياسيًا 

أوضح اللواء الركن محمد عبداهلل القوسي وكيل أول وزارة الداخلية قائد شرطة النجدة، أن قضية 
مقتل المواطن عبدالحميد الوصابي، واضحة لكن هناك من يدفع بها حزبيًا ألسباب سياسية، وقال 
ل��»الميثاق« إن قوات النجدة مهمتها ضبط المجرمين والمتهمين بأعمال مخالفة للقوانين.. وال يمكن 

لهذه المؤسسة الوطنية أن تتستر على شخص يقتل النفس التي حرم اهلل أبدًا.
وأضاف: أقول ألولياء دم المواطن عبدالحميد الوصابي أنه ال يمكن أن نقبل بإهدار الدماء التي حرمها 

اهلل أو المغالطة بها، ولن نسمح بذلك أبدًا ألننا نمثل دولة وواجبنا حماية الحقوق وصيانة الدماء.
موضحًا أن أحد المواطنين ُقتل في الليل المظلم في خط التماس بين النجدة وميليشيات أوالد 
األحمر في الحصبة وكان الحادث المؤسف ناتجًا عن استمرار التوتر في تلك المنطقة التي وعدت اللجنة 

العسكرية بإخراج المسلحين منها إال أنه لم يتم من ذلك شيء الى اليوم.
وأكد القوسي أن النجدة ستالحق المتهم للقبض عليه والتحقيق معه وإحالته للنيابة وهذه مسئولية 
نحاسب عليها أمام اهلل.الفتًا الى أن أطرافًا حزبية تسعى الستغالل القضية والمتاجرة بها سياسيًا 

وكذلك لمحاولة تشويه الدور الوطني الذي تقوم به قوات النجدة.

أكد العميد الركن/ مراد العوبلي قائد قوات 
الحرس الجمهوري بتعز ان اللجنة العسكرية 
اشادت بالتزام قوات الحرس بآلية اخالء المواقع 
الخاصة بها في المدنية وكذا تنفيذ قراراتها 

وتوجيهاتها دون تهاون.
وقال العوبلي : ان قوات الحرس حريصة على 
تنفيذ توجيهات فرع اللجنة العسكرية من اجل 
تحقيق االمن واالستقرار بمدينة تعز وعودة 
الحياة الطبيعية الى المدينة باعتبار ذلك من 

االولويات التي تحرص عليها قوات الحرس.
وسخر مما تروجه ابواق المشترك من مزاعم 
كاذبة في مواقعها االخبارية على لسان اللجنة 

العسكرية ..
مؤكدًا ان ما ينشر مجرد اشاعات واكاذيب 
ال اساس لها من الصحة ولن تنال من ابطال 
الحرس الجمهوري ومواقفهم المشرفة في 
الحفاظ على امن واستقرار الوطن وحماية 

مكتسباته.

تعز: العوبلي ينفى مزاعم ابواق المشترك 


