
رحب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 
ب��ال��ق��رارات الرئاسية التي أصدرها 
الرئيس المشير عبدربه منصور هادي 
- رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات 
المسلحة وهي القرارات الخاصة باستحداث 
مناصب عليا في الجيش و تقسيم مسرح 
ليمنية  ا للجمهورية  لعسكرية  ا لعمليات  ا
وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها 

ومستشارين.
وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه -في 
بيان صادر عنهم- أن هذه القرارات تأتي في 
أطار استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة وإنهاء االنقسام في صفوف 
الجيش وبما يسهم في إعادة توحيد الجيش 
وبنائه على أسس علمية سليمة ومتطورة 
تعمل على حماية الشرعية الدستورية والحفاظ 

على سيادة الوطن.
وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه تأييدهم 

الكامل لقرارات رئيس الجمهورية الخاصة 
بإعادة توحيد الجيش وكل الخطوات والقرارات 
استكمال عملية  يتخذها في سبيل  التي 
التسوية السياسية التي كان المؤتمر الشعبي 
العام وحلفاؤه هم السباقين إلى تبنيها من 
خالل الدعوة إلى الحوار وإنهاء األزمة السياسية 
وآليتها  الخليجية  المبادرة  والتوقيع على 

التنفيذية في 23نوفمبر 2011م.
العام وحلفاؤه  الشعبي  المؤتمر  واعتبر 
أن هذه القرارات ستسهم إلى حد كبير في 
تعزيز المناخات المالئمة إلنجاح مؤتمر الحوار 
الوطني واستكمال مسار التسوية السياسية 
وهو ما كان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 
سباقين في المطالبة به منذ التوقيع على 

المبادرة الخليجية.
كما يؤكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 
وقوفهم مع فخامة الرئيس المشير عبدربه 
منصور هادي - رئيس الجمهورية - القائد 

األعلى للقوات المسلحة - النائب األول لرئيس 
المؤتمر األمين العام في تنفيذ قراراته الجريئة 
والشجاعة لتوحيد القوات المسلحة وإشادتهم 
باختيار القيادات الكفوءة لها والتوقيت المناسب 

لهذه القرارات .
كما أشاد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بقرار 
رئيس الجمهورية بتحويل مقر معسكر الفرقة 
األولى مدرع )سابقًا( إلى حديقة عامة لسكان 
العاصمة ،تأكيدًا على مدنية الدولة ونبذًا 
لعسكرة المدن ،وخطوة نحو إخالء عواصم 
المحافظات من المليشيات المسلحة وفي 

مقدمتها العاصمة صنعاء.
وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه دعوتهم 
كافة القوى والمكونات السياسية واالجتماعية 
ال��ى العمل على تهيئة األج���واء المالئمة 
إلنجاح الحوار الوطني واالبتعاد عن األعمال 
والممارسات االستفزازية وافتعال األزمات التي 

ال تسهم في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني.

أص��در األخ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية سلسلة 
ق����رارات عسكرية ف��ي إط��ار 
استكمال عملية إعادة الهيكلة 
أنهى بموجبها انقسام الجيش، حيث تم 
استحداث مناصب عليا في القوات المسلحة 
ية  لعسكر ا ت  لعمليا ا ح  مسر تقسيم  و
لمناطق  ا وتسمية  ليمنية  ا للجمهورية 

العسكرية وتعيين قياداتها ومستشارين.
وبموجب القرار الجمهوري رقم »84« 
لسنة 2013 تم تعيين العميد الركن أحمد 
علي عبد اهلل صالح قائد الحرس الجمهوري 
السابق سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا لليمن 

لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة.
كما أصدر رئيس الجمهورية القائد األعلى 
للقوات المسّلحة القرار رقم »20« لسنة 
2013 بتعيين قائد المنطقة العسكرية 
الشمالية الغربية السابق اللواء علي محسن 
صالح األحمر مستشارًا لرئيس الجمهورية 
لشئون األمن والدفاع، وق��رارًا آخر برقم 
»21« لسنة 2013 بتخصيص مقر معسكر 
الفرقة األولى مدرّع ليكون حديقة عامة 

تسمى »حديقة 21 مارس 2011«.
وبهذا الخصوص رحّ��ب العميد الركن 

أحمد علي عبداهلل صالح بقرارات الرئيس 
عبدربه منصور هادي.

وأعلن أحمد علي عبداهلل صالح في 
تصريح صحفي عقد صدورها  »تأييده 
وترحيبه بالقرارات ومنها تعيينه سفيرًا 
وم��ف��وّض��ًا ف��ي دول��ة اإلم���ارات العربية 

المتحدة«.
كما أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 
»16« لسنة 2013 قضى بتقسيم مسرح 
العمليات العسكري للجمهورية اليمنية 
وإعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية 
وتعيين قياداتها، وذل��ك »استنادًا على 
مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها 
نوفمبر   23 الموّقعتين في  لتنفيذية  ا

.»2011
وتضمّن القرار تقسيم مسرح العمليات 
العسكري إلى سبع مناطق هي المنطقة 
العسكرية األولى ومقر قيادتها في مدينة 
سيئون بحضرموت بقيادة اللواء محمد 
عبد اهلل الصوملي، والمنطقة العسكرية 
الثانية ومقر قيادتها في مدينة المكال 
بقيادة اللواء محسن ناصر قاسم حسن، 
والمنطقة العسكرية الثالثة ومقر قيادتها 
في مدينة مأرب بقيادة اللواء الركن أحمد 

سيف محسن اليافعي، والمنطقة العسكرية 
الرابعة ومقر قيادتها في مدينة عدن بقيادة 
اللواء الركن محمود أحمد سالم الصبّيحي، 
والمنطقة العسكرية الخامسة ومقر قيادتها 
في مدينة الحديدة بقيادة اللواء الركن 
محمد راجح لبوزة، والمنطقة العسكرية 
السادسة ومقر قيادتها في مدينة عمران 
بقيادة اللواء الركن محمد علي المقدشي، 
والمنطقة العسكرية السابعة ومقر قيادتها 
في مدينة ذمار بقيادة اللواء الركن علي 

محسن علي مثنى.
كما نص نفس القرار على تشكيل احتياط 
وزارة الدفاع من اللواء الرابع مدرّع واللواء 
السابع مشاة واللواء »62« مدرّع واللواء 
»63« مشاة والواء »83« مدفعية واللواء 
»102« مشاة بقيادة اللواء الركن علي علي 
الجائفي ويكون مقرّ قيادته في معسكر 

.»48«
كما أصدر األخ الرئيس ق��رارًا جمهوريًا 
برقم »18« لسنة 2013 قضى بتكوين 
مستشارية للقائد األعلى للقوات المسّلحة 
وتعيين ستة ضباط فيها بينهم اللواء الركن 
محمد صالح األحمر قائد القوات الجوية 

والدفاع الجوي السابق

وأص��در رئيس الجمهورية أيضًا القرار 
رقم »17« لسنة 2013 قضى بتعيين 

20 ضابطًا في مناصب قيادية في 
القوات المسّلحة.

وبموجب القرار الجمهوري رقم 
»15« لسنة 2013 استحدث 
الرئيس منصب المفتش العام 
فيه  عين  و لمسّلحة  ا ت  ا للقو
اللواء الركن محمد علي القاسمي 
ون��ائ��ب رئيس هيئة األرك��ان 
العامة وأربعة مساعدين لوزير 
الدفاع وخمس هيئات في رئاسة 
هيئة األركان العامة في الهيكل 

العام للقوات المسّلحة.
كما أصدر ق��رارًا برقم »19« 
خمسة  بتعيين   2013 لسنة 
ضباط ملحقين عسكريين بينهم 
العميد الركن طارق محمد عبد 
اهلل صالح ملحقًا عسكريًا في 
س��ف��ارة اليمن ل��دى جمهورية 
ألمانيا االتحادية والعميد الركن 
عمار محمد عبد اهلل صالح ملحقًا 
عسكريًا في سفارة اليمن لدى 

جمهورية أثيوبيا.

متابعات3
االثنين : 15/ 4 / 2013م 

 الموافق :3 / جماد آخر / 1434هـ 
العدد: )1657(

رئيس الجمهورية يوحد 
الجيش بقرارات شجاعة

أحمد علي سفيرًا وعلي محسن مستشارًا ومقر »الفرقة« حديقة عامة

في بيان ترحيب بقرارات رئيس الجمهورية

المؤتمر وحلفاؤه يؤكدون مساندتهم للرئيس في تنفيذ قرارات توحيد الجيش

تحويل معسكر الفرقة إلى حديقة خطوة إلخالء المدن من المعسكرات
تجديد الدعوة لكافة القوى السياسية للعمل على إنجاح الحوار 

القرارات ظلت مطلبًا مؤتمريًا لتوحيد الجيش وإنهاء األزمة تنفيذًا للمبادرة
القرارات ستسهم في بناء الجيش على أسس علمية سليمة لحماية الشرعية الدستورية 

نشيد باختيار القيادات الكفؤة للمناطق العسكرية

التأييد الكامل لكافة القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية

نتطلع الى إخالء عواصم المحافظات من المليشيات وفي مقدمتها العاصمة

مخاوف عدم تسليم 
الفرقة ألمانة العاصمة 

كتب/ رئيس التحرير

> قرارات األخ المناضل عبدربه منصور 
هادي- رئيس الجمهورية القائد األعلى 
للقوات المسلحة- القاضية بإعادة توحيد 
الجيش حسمت مسار األزم��ة وأك��دت 
انتصار الشعب اليمني على خيارات الدماء 
والدمار، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس هادي 
الذي أنقذ اليمن من فوهة نيران حرب أهلية 

تمددت في معظم شوارع المدن اليمنية.
وإذا كان اليمنيون قد تنفسوا الصعداء أخيرًا، 
فإن العالم بدأ يشعر باالطمئنان المشوب 

بالحذر على التسوية السياسية في اليمن.
مراقبون سياسيون اعتبروا ق��رارات إعادة 
توحيد الجيش أقوى وأخطر القرارات التي تتخذ 
في تاريخ اليمن المعاصر، كما أنها تعتبر ذات 
اهمية استراتيجية كبيرة.. ليس لمعالجات 
قضيتا  ومنها  لقة  لعا ا لمشاكل  وا يا  لقضا ا
المحافظات الجنوبية وصعدة فحسب، وإنما 
لبناء اليمن الجديد الذي يتطلع إليه أبناء الشعب 
اليمني كافة.. سيما وان القرارات جاءت لتؤكد 
حقيقة التغيير وضرورته كاستحقاق لحاضر 
ومستقبل اليمن وأنه بعد صدور تلك القرارات 
لم تعد هناك قوى تستطيع الوقوف عائقًا أمام 
تحقيق تطلعات الشعب اليمني أو محاولة عرقلة 

مجريات الحوار الوطني الشامل..
ويرى المراقبون ان اليمن أمام مرحلة جديدة 
من تطوره السياسي واالجتماعي واالقتصادي 
وان كان تجاوز بنجاح حقول األلغام الخطرة، 
فإن قرارات إعادة توحيد الجيش ال تعني نهاية 
المعركة، ويراهن الداخل والخارج على الرئيس 
عبدربه منصور هادي لمواصلة قيادة الشعب 
اليمني وصنع التحوالت التاريخية العظيمة، 
والتعامل بحزم وقوة مع كل من يحاول االلتفاف 
على القرارات الجمهورية، عبر الحيل واألساليب 

الملتوية.
وع��دَّ المراقبون عدم تسليم مقر الفرقة 
»السابقة« وفقًا للقرار الجمهوري إلى أمانة 
العاصمة كحديقة عامة واالصرار على تسليمها 
لقائد المنطقة السادسة سرقًة لفرحة الشعب 
اليمني كما أنه أثار مخاوف الداخل والخارج 
خاصة عند مقارنة ذل��ك بعملية االستالم 
والتسليم لمعسكر 48 -والذي تم عقب صدور 
القرارات بساعات- لوزارة الدفاع وللمعنيين 

الذين حددهم القرار الجمهوري.


