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الوحدة الوطنية تتجسد بأنصع صورها يف بناء 
القوات املسلحة واألمن على أسس وطنية حديثة

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام

هجوم مسلح على منزل الجندي بتعز
تعرض منزل نجل االستاذ عبده محمد الجندي- عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام- الناطق الرسمي للمؤتمر وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي-  بمنطقة الجند لهجوم مسلح باالسلحة الرشاشة والبوازيك 
نتج عنه أض��رار كبيرة في المنزل..وقال صقرعبده محمد الجندي- 
عضواللجنة الدائمة الرئيسة -رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام  في الدائرة 
56 بمديرية التعزية إنه فوجئ عند الساعة الرابعة وعشرين دقيقة من 
فجر السبت باطالق نار كثيف على منزله الكائن في منطقة الجند بالقرب من 
معسكراللواء 22مدرع )الحرس الجمهوري سابقًا(.. مشيرًا الى أن الرصاص 

والقذائف اخترقت نوافذ المنزل وأنه نجا باعجوبة هو وأفراد أسرته.

وأضاف قائاًل: نتج عن الهجوم المسلح أضرار بليغة في المنزل والسيارتين 
اللتين كانتا في حوش المنزل اضافة الى األضرار النفسية التي سببها الهجوم 
المسلح ألفراد أسرته الذين كانوا نائمين  في أمان الله داخل المنزل حيث 
اصيبوا بحالة من الخوف والذعروالهلع وخصوصًا النساء واألطفال.. منوها 
الى أنه أبلغ الجهات األمنية وتم حضوررجال األمن من المنطقة األمنية األولى 

في الجند مع فريق المعمل الجنائي..
وطالب الجندي الجهات األمنية بسرعة كشف مالبسات وأسباب ودوافع 
الهجوم على منزله وضبط المعتدين ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة.

»الميثاق«: مدير مطار صنعاء ل�

الحركة المالحية تسير بصورة طبيعية
  أكد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن المالحة في مطار صنعاء لم 

تتوقف دقيقة واحدة وجميع الرحالت تسير بصورة طبيعية.
»الميثاق« إن مطار صنعاء آمن وان جماعة أنصار الله   وقال في تصريح ل�
ال تستهدف المطار أو الطيران المدني ولو كان هناك أي تهديد ألوقفنا 
المالحة في المطار.ونفى الشايف صحة ما بثته بعض القنوات الفضائية عن 
إغالق مطار صنعاء أمام جميع الرحالت الخارجية وقال: لقد دعونا وسائل 
اإلعالم الى زيارة مطار صنعاء للتأكد من استمرار المالحة بصورة طبيعية 

ودحض الشائعات التي تروج معلومات غير صحيحة. وأوضح مدير مطار 
صنعاء أن الشركات األجنبية كانت علقت في وقت سابق رحالتها الى مطار 
صنعاء مدة 24 ساعة فقط بسبب تخوفها من المناوشات التي تدور في 
شارع الستين والتلفزيون، مؤكدًا أن األمور عادت الى طبيعتها وأن مطار 

صنعاء آمن وجميع الرحالت تسير بصورة طبيعية.
 وقال: إن إدارة المطار حولت الرحالت الى الجهة الشمالية في المطار بعيدًا 

عن مناطق المناوشات وحرصًا على سالمة الطائرات.

مواقف المؤتمر.. بين أطماع الحوثي وتهديد مكاسب اإلصالح
جميل الجعـدبي

> بالتئام اللجنة العامة للمؤتمر الش��عبي العام وقي��ادات أحزاب التحالف الوطني وتجديدها 
ف��ي اجتماعاته��ا وآخرها االثنين الماض��ي التأكيد على مواقف المؤتمر الش��عبي العام وأحزاب 
التحال��ف الداعمة لجهود الرئيس هادي في إخراج اليمن من األزمة، وعدم انحيازهم لطرف من 
 لتناوالت بعض وس��ائل 

ً
أط��راف الصراع، تكون اللجنة العامة للمؤتمر وضعت بذلك حدًا فاصال

اإلعالم التي وجدت في محاوالت التش��كيك في مواقف المؤتمر وحلفائه وتماس��كهم الداخلي، 
مادة لإلثارة والفرقعة االعالمية وتحقيق نسبة زوار مرتفعة.

< دعا المؤتمر الش��عبي العام إلى االصطفاف الوطني لحماية المكتس��بات الوطنية يوم كان 
الحديث عن المخاطر المحدقة بالجمهورية والثورة والوحدة مجرد فزاعة..

كم��ا دعا إلى الحوار واالصطفاف، والوفاق، والس��الم، يوم كان الحدي��ث عن الحوار وصندوق 
االنتخابات مضيعة للوقت وجريمة تقطع الطرقات أمام دعاة الحوار ويعتدى عليهم، وبالتالي 
فإن محاوالت المزايدة على مواقف المؤتمر من االصطفاف الوطني والمكتس��بات الوطنية تعد 

نوعًا من أنواع االستغفال بالرأي العام..
< وخالف��ًا ألط��راف أخ��رى تخوض صراعاتها متس��ترة تحت مس��ميات أخ��رى، تأتي مواقف 
المؤتم��ر الش��عبي العام وحلفائه واضح��ة ال لبس فيها وذلك انطالقًا من معايش��ته وتوصيفه 
الدقي��ق لألزم��ة الراهنة والص��راع الجاري بين جماعت��ي الحوثي واإلصالح وال��ذي يأتي امتدادًا 
وتط��ورًا متوقعًا لصراعاتهم واقتتال اعضائهم على احقية االس��تفراد بمنصة س��احة مخيم 
اعتص��ام الجامع��ة مطلع العام 2011م ، وهذا الصراع ليس مفاجئًا لقيادات المؤتمر الش��عبي 
الع��ام فق��د تنبأوا به في وقت مبكر م��ن العام 2011م ، واتخذ حينا أبعادًا سياس��ية )مؤتمر 
الح��وار(، وأحيان��ًا أخرى أبعادًا حربية )مواجهات مس��لحة( وقد تقاس��م ما يمكن تس��ميتها 
بالغنيم��ة التي ورثها ش��ركاء الس��احة والفوضى م��ن )17 حقيبة وزارية( م��ن حكومة المؤتمر 

الشعبي العام..
< ل��و ل��م يكن رئيس الجمهورية - النائب االول لرئيس المؤتمر االمين العام-  وفاقيًا بامتياز 
، وغير متعصب لحزبه مثل رئيس الحكومة باس��ندوة لما احتاج المؤتمر وحلفاؤه - بين الحين 
واآلخر- لتجديد  تأكيد موقفهم المبدئي الداعم لجهود الرئيس هادي إلخراج اليمن من األزمة  
والملت��زم بالش��رعية الدس��تورية ، اذ ان تأييد ودعم ومس��اندة المؤتم��ر للرئيس هادي أمر 
بدهي ولو لم يكن له من مبررات غير تمس��ك المشترك وش��ركائه ومساندتهم لرئيس الوزراء 
باس��ندوة..  وبناء عليه فإن وقوف المؤتمر على مس��افة واحدة من طرفي الصراع اليوم  اليعني 
 ليس طرفًا ف��ي الصراع ، فهو يواجه طرفين 

ً
خ��ذالن الرئيس ه��ادي ،إذ أن الرئيس هادي أصال

معرقلي��ن للتس��وية ومعيقين لجهوده ، وانحياز المؤتمر ألحدهما س��يعني بوضوح اصطفاف 
المؤتمر مع المعرقلين والمعيقين لجهود الرئيس هادي ..

< وم��ن هن��ا تأتي اهمي��ة موقف المؤتمر الش��عبي الع��ام للرئيس هادي والبلد بش��كل عام ، 
فبق��اء المؤتمر متماس��كًا ، س��باقا بالمبادرات والحل��ول ، وملتزمًا بتنفيذ م��ا يخصه من بنود 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هو بحد ذاته اصطفاف وطني خلف الرئيس هادي ، وهو 
وض��ع يبق��ي المؤتمر جزءًا من الح��ل، ومرجعية لصناعة الحلول.. وهنا يمك��ن القول إن الترويج 
النشقاقات داخل المؤتمر على خلفية هذه المواقف يعد اضعافًا للرئيس هادي وهو األمر الذي 
يرفضه وتنبه له رئيس الجمهورية خالل رئاس��ته اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر في ال�28 من 
 بين الرئيس 

ً
أغس��طس الماضي حينما قال صراحة :« النريد أن يش��اع أن المؤتمر منقسم مثال

والزعيم » ..
< الي��زال أعضاء وك��وادر وقيادات المؤتمر الش��عبي العام يئنون ولم تندم��ل جراحهم جراء 
االعتداءات التي تعرضوا لها عام 2011م وعمليات اإلقصاء واإلبعاد بعد 2011م وحتى اليوم 
،  أي أن كوادر المؤتمر مثخنون بتركة ليس��ت س��هلة من المش��اعر الغاضبة، وهو ما يعني أن 
وق��وف المؤتمر على مس��افة واحدة من طرفي الص��راع وفي هذه الظروف يع��د موقفًا وطنيًا 
بامتي��از، إذ أن تج��اوز المؤتمريين لدائرة التش��في واالنتقام والمناورة ف��ي هذه المرحلة يعد 

تغليبًا للمصلحة الوطنية العليا في انصع صورها..
< وبالمقاب��ل فإن تعص��ب المؤتمر ألحد طرفي الصراع في هذه المرحلة س��يعني بوضوح أن 
 من كونه جزءًا م��ن الحل ، ويعني اس��تقواء احد طرفي 

ً
المؤتم��ر اصب��ح جزءًا من المش��كلة ب��دال

الص��راع على الطرف اآلخر ، ويعني كذلك اس��تجرار األزمة ، وتغذيته��ا بعناصر تأزيم وتوتر 
جديدة ، واتساع ميادينها وتفرعها وتشعبها ، وتنامي موجات العنف والتطرف والتعصبات 
المناطقي��ة والطائفية والمذهبية، خالفًا لكون هذا االنحياز س��يمثل انتصارًا لجماعات العنف 

المسلح وانتكاسة للمسيرة الديمقراطية والحياة السياسية..
< أفض��ل أنواع االصطفاف الوطني الذي تحتاجه اليم��ن هو االلتزام ببنود المبادرة الخليجية 
وآليته��ا التنفيذي��ة  ، ومن ذلك قيام الحكومة بواجبها في االلتزام بمبادئ الش��فافية والنزاهة 
ومبادئ الحكم الرش��يد، وتوفير الخدمات للمواطنين، وتحقيق إنعاش اقتصادي يوقف تفاقم 
معاناة المواطنين.. وقد س��ارع المؤتمر الشعبي العام لرفع مخيمات اعتصامات أنصاره مطلع 

العام 2012م وإزالة بؤر التوتر والتصعيد في ساحاته..
 غي��ر ان إخف��اق الحكومة في تحقيق أي تقدم اقتصادي ولجوءها إلى معاقبة الش��عب بإقرار 
الج��رع الس��عرية الثقيلة م��ن الطبيعي أن يؤدي ه��ذا اإلجراء إلى تضرر جميع أبن��اء اليمن بمن 
فيهم أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.. واليعني وجود بعض أعضاء المؤتمر أو مناصريه 

في ساحتي أحد طرفي الصراع- اليعني- تحالف المؤتمر مع ذلك الطرف..
< رغم مش��روعية التحالفات السياس��ية-  فاألمر هنا مختلف تمامًا وليس له أبعاد سياسية 
إال من حيث اس��تغالل احد طرفي الصراع لمعاناة المواطنين لتحقيق مكاس��ب سياسية ، وهو 

استغالل محمود ومرغوب وبراءة اختراع محفوظة الصحابها..

تتواص��ل موج��ات الن��زوح الجماع��ي لس��كان العاصمة 
إل��ى المحافظ��ات بش��كل غير مس��بوق، ج��راء المواجهات 
الش��ديدة الت��ي دارت خالل األي��ام الماضية ف��ي العاصمة 
صنع��اء ولم تراع أي حق من حقوق المواطنين المكفولة في 
القواني��ن الدولي��ة، حيث تعرض مواطن��ون وأطفال للقتل 
ب��دم ب��ارد واغلقت المح��الت التجاري��ة وانعدمت الس��لع 
الغذائي��ة بصورة أثارت هلع س��كان العاصمة العزل الذين 
وج��دوا أنفس��هم أمام مليش��يات تس��تخدم مختلف أنواع 

األسلحة في مناطق مأهولة بالسكان..
وكان��ت العديد من مناطق ش��مال العاصم��ة صنعاء قد 
ش��هدت مواجهات ضارية بين الحوثيين واإلخوان اسفرت 
عن س��قوط مئات القتل��ى والجرحى وإلحاق خس��ائر فادحة 

بالممتلكات العامة والخاصة..
وق��د أفضت ه��ذه المواجه��ات إلى س��قوط العديد من 
معاق��ل اإلخوان بي��د جماعة أنصار الله وكذلك س��قوط ما 
كان يس��مى بالفرقة األولى مدرع وجامع��ة اإليمان التابعة 
للزندان��ي، إضاف��ة إلى مقر رئاس��ة مجل��س ال��وزراء ومبنى 
االذاعة ورئاس��ة هيئة األركان العامة وع��دد من الوزارات 
والهيئات والدوائ��ر، وتزامنًا مع ذلك تزايدت حاالت القلق 
في الش��ارع اليمني الذي يش��عر ان صنعاء لم تصل بعد إلى 
وضع يبشر باألمن واالستقرار رغم تطمينات الحوثيين..

األح��زاب  بي��ن  والش��راكة  الس��لم  اتفاقي��ة  وتوقي��ع 
والتنظيم��ات السياس��ية مس��اء أم��س برعاي��ة الرئي��س 
عبدرب��ه منصور ه��ادي وحض��ور المبع��وث الدولي جمال 
بنعم��ر، ج��اء ف��ي ظل تكت��م كبير ع��ن كثير م��ن القضايا 

الخالفية والتي تعد من مسببات األزمة الحالية..
وتفي��د المعلوم��ات أن احداث أمس األح��د قد اطاحت 
بحكوم��ة باس��ندوة ال��ذي س��ارع بتقدي��م اس��تقالته إلى 
الش��عب- حسب زعمه- ولم يقدمها إلى رئيس الجمهورية 

حسب الدستور والقانون..
وبه��ذا الخص��وص أب��دى مص��در مس��ؤول في رئاس��ة 
الجمهورية اس��تغرابه مما تناولته بعض وس��ائل االعالم 
من انباء عن اس��تقالة األخ محمد سالم باسندوه من رئاسة 

حكومة الوفاق الوطني.
ونقلت وكالة )س��بأ( عن المصدر قوله: »إن األخ الرئيس 
عبدرب��ه منص��ور ه��ادي رئي��س الجمهوري��ة لم يتس��لم 
أي طل��ب اس��تقالة ولم يصل مث��ل هذا الطلب إلى رئاس��ة 

الجمهوري��ة حتى اللحظ��ة ليتم البت فيه وفق��ًا لإلجراءات 
القانوني��ة المعروف��ة والمتبع��ة، ولذلك مازال��ت الحكومة 

قائمة برئاسة األخ محمد سالم باسندوة«.
ودعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة األركان بعد سقوط 
مقر الفرقة س��ابقًا منتسبي الوحدات العسكرية المرابطة 
في اطار أمانة العاصمة وم��ا حولها إلى البقاء في وحداتهم 
بجاهزي��ة عالي��ة والحف��اظ عل��ى الممتل��كات والمع��دات 
ومختل��ف العهد العس��كرية وعدم التفري��ط فيها كونها 

ممتلكات للشعب..
من جانبه وجه اللواء عبده حس��ين الترب وزير الداخلية 
كافة منتس��بي ال��وزارة بع��دم االحتكاك مع أنص��ار الله أو 
الدخ��ول معهم ف��ي أي نوع من أن��واع الخالف��ات والتعاون 

معهم في توطيد دعائم األمن واالستقرار.
وبحس��ب مرك��ز اإلع��الم األمني ق��ال الوزي��ر: إنه يجب 
المنش��آت  وحراس��ة  العام��ة  الممتل��كات  عل��ى  الحف��اظ 
الحكومية، التي تعد ملكًا لكل أبناء الش��عب، معتبرًا أنصار 

الله أصدقاء للشرطة، وبما يخدم المصلحة العامة للوطن.
وعل��ى صعي��د المواجه��ات الميداني��ة ذك��رت مصادر 
»الميث��اق« ان أكث��ر م��ن 200 ش��خص لق��وا  مطلع��ة ل�
مصرعهم في أح��داث اليومين الماضيين خالفًا لعش��رات 
الجرحى وآالف النازحين، إضافة إلى محاصرة آالف األسر في 

منازلهم..
ورجح��ت المصادر أن عملية االس��تيالء على مقر الفرقة 
تم م��ن خالل صفقة غي��ر معلنة، حيث أفاد ش��هود عيان 
أن عل��ي محس��ن األحمر غ��ادر مق��ر الفرقة بموك��ب كبير 
دون ان يعترض��ه أحد، واتجه إلى إحدى الس��فارات، وعقب 
ذلك غادر منتس��بو الفرق��ة مواقعهم حاملين اس��لحتهم 

الشخصية..
هذا وتناقلت معلوم��ات أن مقر الفرقة المنحلة وجامعة 
للش��رطة  س��لمت  المؤسس��ات  م��ن  والعدي��د  االيم��ان 

العسكرية لتتولى حمايتها..
يذكر أن ليل أمس ش��هد هدوءًا نس��بيًا، بي��د أن هناك 
عناصر مس��لحة تنتش��ر في العدي��د من أحي��اء العاصمة، 
وتثي��ر الريب��ة والخ��وف بي��ن صف��وف المواطني��ن الذين 
يخش��ون من أن تتسبب هذه العناصر في تفجير موجة من 
العنف على مستوى األحياء، خصوصًا وان هناك تضاربًا بين 

مهام األمن ومهام ما تسمى باللجان الشعبية..

نقص حاد في الخدمات والعالج والغذاء في مناطق شمال العاصمة
نزوح كبير للسكان وعائالت محاصرة في أوضاع سيئة

العنف يخلف كارثة إنسانية في أحياء العاصمة المنكوبة


