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مباركة دولية لقرارات إعادة توحيد اجليش
حظيت القرارات الرئاسية التي أصدرها االخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- بشأن  

تقسيم مسرح العمليات العسكرية للجمهورية اليمنية واعادة تشكيل وتسمية المناطق 
العسكرية وتعيين قياداتها بإشادة وتقدير كبيرين من االسرة الدولية واالقليمية والتي اعتبرت ذلك 
خطوة جادة وارادة قوية من اليمنيين إلنجاح عملية »التسوية« وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة وقراري مجلس االمن »2014« و »2051«.

األمم المتحدة: توحيد الجيش أهم 
خطوات االنتقال السلمي للسلطة

ف��������ي ه�����ذا 
االت���ج���اه رح��ب 
االم���ي���ن ال��ع��ام 
لمتحدة  ا لالمم 
ب���ان ك���ي م��ون 
بهذه ال��ق��رارات 
وبجهود الرئيس 
هادي في اعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية 
وتوحيدها في اطار وطني وبما يتوافق مع نقل 

السلطة.
جاء ذلك في بيان اصدره االمين العام لالمم 
المتحدة »الجمعة« وتاله الناطق الرسمي باسمه 

مارتن تريسيكي.
وقال السيد بان كي مون في البيان : »نرحب 
بالجهود التي يبذلها الرئيس عبدربه منصور 
هادي حاليًا بهدف اعادة هيكلة القوات المسلحة 
اليمنية بغية توحيدها وادماجها في اطار وطني 
موحد وتحت قيادة محترفة تحترم سيادة القانون 
وبما يتوافق مع اتفاق نقل السلطة وخطوات 
المرحلة االنتقالية المحددة في المبادرة الخليجية 
الموقعة في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2011م 
وبناًء على قرارات مجلس االمن الدولي »2014« 

لعام 2011م و »2051« للعام 2012م.

الدول العشر  ترحب بتحويل 
»الفرقة« إلى حديقة عامة

من جانبها رحبت مجموعة الدول العشر الراعية 
للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول الخمس الدائمة 
العضوية في مجلس االمن ودول مجلس التعاون 
الخليجي واالتحاد االوروب��ي بالقرارات الخاصة 
بتقسيم مسرح العمليات العسكرية للجمهورية 
اليمنية واعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية 

وتعيين قياداته.
واعتبرت في بيان مشترك اص��دره »الخميس« 
الماضي سفراء ال��دول العشر في صنعاء أن تلك 
القرارات تنسجم مع القرارات السابقة التي اصدرها 
الرئيس هادي في 19 ديسمبر بشأن اعادة هيكلة 
الجيش وتتوافق مع مبادئ المبادرة الخليجية الداعية 

الى توحيد القوات المسلحة واعادة هيكلة الجيش.
وف��ي حين عبر سفراء ال��دول الراعية للمبادرة 
الخليجية عن أملهم في ان تحرص جميع االطراف 
على دعم القرارات الرئاسية وتعمل من أجل ضمان 
تنفيذها فورًا، اكدوا في ذات الوقت ثقتهم في ان هذه 
القرارات تدعم اهداف وغايات مؤتمر الحوار الوطني 

وتشكل خطوة اساسية ومهمة إلنجاحه.
ورحب السفراء بالقرار الرئاسي القاضي بتحويل 
مقر الفرقة األولى مدرع »سابقا« الى حديقة عامة، 
مشيرين في هذا الصدد الى األهمية التي يشكلها 
هذا القرار لتوفير متنفس لسكان صنعاء يمكن له ان 
يصبح واحة خضراء وموقعًا للترفيه لألسر والشباب 

واالطفال.

دول الخليج: خطوة متقدمة لتعزيز مسار العملية السياسية 
وبدوره رحب مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية بالقرارات الشجاعة التي أصدرها االخ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء 
»االربعاء« الماضي واعتبرها خطوة متقدمة 
في طريق تعزيز مسار العملية السياسية 
في اليمن وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة وقراري مجلس االمن الدولي 

»2014« و »2051«.
وقال بيان صادر عن مكتب مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية بصنعاء: »ان صدور هذه 
القرارات في توقيت مواكب النعقاد مؤتمر 
الحوار الوطني يمثل دفعة نوعية لتعزيز 
المناخات المواتية إلنجاح المؤتمر وتلبية 
التطلعات الشعبية في استكمال االنتقال 

السلمي للسلطة«.
وجدد البيان »الموقف الثابت لدول مجلس 
ال��ت��ع��اون الخليجي ال��داع��م لليمن وأمنه 
واستقراره، وكذا حرص دول المجلس على 
لعملية  ا ر  لمسا يتها  ورعا دعمها  مواصلة 
السياسية في اليمن ومساندة جهود القيادة 

السياسية وحكومة الوفاق الوطني وكافة 
االط���راف اليمنية االخ��رى المعنية بتنفيذ 
في  لتنفيذية  ا ليتها  وآ لخليجية  ا لمبادرة  ا
سبيل تجاوز كافة التحديات التي تزال تواجه 
الفترة الثانية من المرحلة االنتقالية المزمنة 

بعامين..«.
واش��اد البيان بالحرص ال��ذي تبديه 

القيادة السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس 
عبدربه منصور ه��ادي من أج��ل دفع 
العملية السياسية القائمة في اليمن 
ومواصلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية بهدف رسم مالمح خارطة 
طريق آمنة للوصول باليمن الى االستقرار 

المنشود.

الدول الصناعية: الكرة في ملعب اليمنيين لدعم القرارات وإنجاح الحوار
من جهتها اشادت مجموعة الدول الصناعية الثماني بخطوات القيادة 

السياسية في طريق تعزيز اصالحات القطاع االمني والعسكري.
واكدت مجموعة الدول الصناعية الثماني التي تضم الدول الصناعية 
الكبرى في العالم، وتشمل الواليات المتحدة وألمانيا واليابان وروسيا 
االتحادية وايطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا التزام دول 
المجموعة بتقديم الدعم الثابت للمرحلة االنتقالية السياسية في 

اليمن.
واعلنت المجموعة في بيان اصدرته »الجمعة« الماضية في العاصمة 

البريطانية لندن دعمها القوي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل على 
ضوء آلية ونصوص المبادرة الخليجية وتوصيات االمم المتحدة.

واكدت تشجيع دول المجموعة الصناعية الكبرى لكافة االطراف 
اليمنية لالسهام بشكل بناء وايجابي في التحول السياسي الجاري 

حاليًا في اليمن والمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني.
وحثت المجموعة كل االطراف المعنية في اليمن بااللتزام بقراري 
مجلس االمن الدولي  بما يكفل نجاح الفترة االنتقالية ويحقق االهداف 

المنشودة للتسوية السياسية في اليمن.

وشدد وزراء خارجية دول مجموعة الثماني الكبرى عقب اجتماعهم 
»الجمعة« الماضية في العاصمة البريطانية لندن على األهمية الحيوية 
الستقرار اليمن باعتباره ركيزة اساسية لضمان استقرار المنطقة 

بشكل عام ويلعب دورًا حيويًا في تأمين االمن الدولي.
مشيدين بخطوات القيادة السياسية اليمنية وحكومة الوفاق في 
سبيل تعزيز اصالح القطاع االمني والعسكري وكذا بالجهود القائمة 
والمتواصلة في مجابهة تهديدات ومخاطر تنظيم القاعدة االرهابي 

في شبه الجزيرة العربية.

الدول الكبرى تشيد بالقرارات
حيث اعلنت الواليات المتحدة االمريكية تأييدها 
ودعمها للقرارات التي اصدرها األخ عبدربه منصور 
هادي- رئيس الجمهورية.. وقالت وزارة الخارجية 
االمريكية في بيان صدر »الجمعة« في واشنطن 
ان ه��ذه ال��ق��رارات تمثل خطوة اضافية مهمة 
للمرحلة االنتقالية اليمنية وتأتي استجابة لتطلعات 
ومطالب الشعب اليمني في توحيد القوات المسلحة 
وتأسيس جيش محترف يخدم الشعب اليمني ككل.
وأك��دت الخارجية االمريكية ان إح��راز الشعب 
اليمني التقدم الحقيقي للمضي لألمام لن ينجح إال 
اذا تم االبتعاد عن اعمال العنف في مقابل الدخول 
في مفاوضات شاملة ترعى روح المصالحة والوفاق 

الوطني.
وأعلنت روسيا االتحادية عن تأييدها للقرارات، 
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: »نؤيد 
هذه القرارات التي تأتي في سياق مبادرة مجلس 
التعاون الخليجي لالنتقال السلمي للسلطة في 
اليمن وآلية تطبيقها التي اتفق عليها اليمنيون 

في نوفمبر العام 2011م بالرياض.
واضافت : »نأمل أن تسهم الجهود المبذولة 

لتوحيد وتعزيز قوة الجيش اليمني في احراز تحسن 
ملموس في الوضع االمني الذي يعتبر شرطًا البد 
منه لضمان نجاح مؤتمر الحوار الذي بدأ أعماله في 
مارس الماضي وعملية التغيير السياسي الجارية 

في اليمن بشكل عام..«.

من جانبها رحبت المانيا االتحادية بقرارات 
رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي واعتبرت 
في بيان اصدرته سفارتها بصنعاء تلك القرارات 
خطوة مهمة من اجل اعادة هيكلة القوات المسلحة 
اليمنية.. مؤكدة على أهمية ان تفي جميع االطراف 

السياسية بالتزاماتها وان تشارك في تنفيذ 
االص��الح��ات بطريقة سلسة في اط��ار عملية 
المصالحة الوطنية والتغيير الجارية حاليًا في 

اليمن«..
وأثنت السفارة االلمانية في بيانها على القرار 
الرئاسي القاضي بتحويل معسكر الفرقة األولى 
مدرع »سابقًا« الى حديقة خضراء لكي تكون رمزًا 

لتحول اليمن الى دولة مدنية.
وفي صنعاء قال السفير الصيني تشانج هوا: 
ان ب��الده تدعم بقوة ق��رارات الرئيس اليمني 
عبدربه منصور ه��ادي الخاصة بإعادة هيكلة 
الجيش.. واصفًا القرارات بالخطوة المهمة لتنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتحقيق االمن 
واالستقرار في اليمن، خصوصًا وان القرارات 

تزامنت مع انطالق مؤتمر الحوار الوطني.
وأك��د السفير الصيني دع��م ب��الده للخطوات 
التي تسير من خاللها اليمن لتجاوز هذه المرحلة 
الصعبة.. ودعا االطراف المعنية اليمنية إلى ان تضع 
المصلحة الوطنية والقومية فوق كل االعتبارات 

وتحل المشاكل عبر الحوار والتشاور.

تواصلت ردود األفعال الدولية المرحبة بالقرارات الرئاسية االخيرة الهادفة الى اعادة القوات المسلحة  
واالمن على طريق تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وبما يتوافق مع اتفاق نقل السلطة، وهي 

القرارات التي رحبت واشادت بها العديد من دول العالم خاصة الكبرى منها :

الواليات املتحدة : قرارات الرئيس تعزز إصالحات القطاع العسكري
روسيا: نأمل أن تسهم في حتسني الوضع األمني
أملانيا: على جميع األطراف تنفيذ اإلصالحات واالنتقال إلى الدولة املدنية

الصني: قرارات الرئيس متثل خطوة مهمة لالنتقال السلمي للسلطة

الزياني: اليمن يمضي بنجاح لتحقيق التسوية السياسيةبن عمر: خطوة شجاعة لتعزيز مناخات الحوار
 ۹  أشاد المبعوث الخاص لالمين العام 
لالمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر 
بالقرارات المهمة التي اصدرها الرئيس 
بشأن هيكلة  ه��ادي  عبدربه منصور 

الجيش..
وقال بن عمر : »ان هذه القرارات تنسجم 
مع اتفاق نقل السلطة وق��رارات مجلس 

االمن، وتأتي ضمن خطوات شجاعة عدة 
اتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي 

لتعزيز مناخ الحوار الوطني«..
وأض���اف: »لقد لمسنا بُعَيْد اص��دار 
القرارات ارتياحًا شعبيًا ودعمًا دوليًا لهذه 
القرارات.. التي ستعزز من أمن واستقرار 

اليمن..«.

 ۹  الدكتور عبداللطيف الزياني االمين العام لمجلس التعاون الخليجي اعتبر ان هذه 
القرارات الشجاعة خطوة بارزة وضرورية في طريق تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة وقراري مجلس االمن الدولي.
وأكد الزياني- وهو أول من اتصل هاتفيًا برئيس الجمهورية بعد دقائق قليلة من 
صدور القرارات، مقدمًا له التهاني والتبريكات على تلك القرارات- على ان قرارات 
رئيس الجمهورية بهذه العمومية والشمولية قد مثلت نجاحًا حافاًل في طريق تنفيذ 

التسوية التاريخية في اليمن..


