
۹  بداية ترحب صحيفة »الميثاق« وتتشرف 
ب��إج��راء ه��ذا ال��ح��وار معكم وال���ذي نبدأه 
بالسؤال عن تقييمكم للوضع في الحصبة 
وتعز؟ أين وصلت عملية إخالء ورفع المظاهر 
المسلحة من أمانة العاصمة منذ بدء عمل 

اللجنة العسكرية وحتى اآلن؟
- فرصة طيبة إلجراء هذا اللقاء لنوضح فيه عبر 
صحيفة »الميثاق« التي نعرف عنها المصداقية 

والشفافية الكثير من الحقائق..
الوضع في الحصبة حقيقة من بداية األزمة 
متوتر والسبب معروف.. هو استقدام المجاميع 
المسلحة من قبل أوالد األحمر ووضع المتاريس 
والخنادق وحيازة االسلحة ونشرها في الشوارع 
والممرات في حي الحصبة وغيره منذ بدء األزمة، 
ولألسف انه في يوم 22 شهر مايو الماضي تم 
محاولة اقتحام مدرسة الرماح للبنات يومها 
طلب منا تعزيز من قبل أمين العاصمة ومديرة 
المدرسة فأرسلنا طقمًا إلى المدرسة حتى ال 
يدخل اليها مسلحون مدنيون، ولألسف قام 
المسلحون باالصطدام مع الطقم ووجهنا بإبعاده 
حتى ال يحدث أي صدام وأن يدخل المدرسة 
بحيث ال يتم االحتكاك معهم ولكن في يوم 23 
على ما اعتقد قام اتباع أوالد األحمر بمحاولة 
اخراج الطقم من داخل المدرسة، ووجهنا عندها 
بعدم اطالق النار من جانبنا ولكن عصابة أوالد 
االحمر اطلقوا النار وحاولوا ان يقتحموا المدرسة 
ووجهنا الطقم بعدها بعدم اطالق النار اال عندما 
يحاول أحد منهم اقتحام المدرسة، فضربوا 
وحاولوا االستيالء على المدرسة فصمد رجال 
النجدة وكانوا بحدود ثمانية ضابط وسبعة 
جنود وجاءت وساطة واللجنة وتدخلت عندها، 
كانت توجيهات فخامة الرئيس حفظه اهلل واضحة 
بأن يضعوا مراقبين، وتم وضع المراقبين في 
المساء، ولألسف اليوم الثاني اللجنة ذهبت إلى 
منزل الشيخ عبداهلل االحمر والعاشرة والنصف 
من صباح اليوم التالي فوجئنا بإطالق قذائف 
»هاونات وبوازيك ولو« على معسكر النجدة 
ووزارة الداخلية بصورة عشوائية ومركزة على 
عنابر االف��راد وعلى مخازن التسليح العادي.. 
وجهنا بإيواء األفراد المستجدين في المسجد 
ألنه ال يوجد معهم عنابر وغير مسلحين، وكانوا 
بحدود )1400( فرد، فضربوا على المسجد ومع 
ذلك لم نقم بالرد ألنه ال توجد لدينا توجيهات 
بذلك وكانت لجنة الوساطة كانت موجودة في 
بيت االحمر ولم نرد على مصادر الرصاص اال بعد 
مضي أكثر من )6( ساعات من الضرب المتواصل 
دفاعًا عن النفس وعن المنشآت، خصوصًا وقد 
سبق لعصابة أوالد األحمر في نفس الشهر ان 
اقتحموا وزارة اإلدارة المحلية ووزارة الصناعة 
وهيئة المساحة ومعهد االرشاد ووكالة سبأ.. 
كانت هذه األعمال قد ارتكبوها من قبل وهي 
تؤكد أننا لم نكن نريد استهدافهم ولم تكن 
عندنا توجيهات بالرد عليهم ولكن دافعنا عن 
أنفسنا وعن المنشآت وهذا حد أدنى من واجباتنا.
وإال فإن من واجبنا متابعتهم وضبطهم لكن 
لم تكن لدينا توجيهات بذلك، ومن ذلك التاريخ 
واعتداءاتهم مستمرة رغم وجود لجنة أخرى 
برئاسة اللواء غالب القمش- كان اهلل في عونه- 
وقد لعب دورًا كبيرًا وسعى هو ومجموعته كثيرًا 
وبذلوا مجهودًا جيدًا ولكن أوالد األحمر استمروا 
في أعمالهم، فاغتصبوا منازل المواطنين 
بالقوة وكسروا االسفلت وحفروا الشوارع ودمروا 
شبكات المياه وأعمدة الكهرباء وغيرها وقاموا 
بعبث لم يحصل في تاريخ اليمن.. والى يومنا 
هذا واللجنة العسكرية التي شكلت بقرار من االخ 
عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية - 
كان اهلل في عونه- وتضم مجموعة من الضباط 
القياديين إلزالة المظاهر المسلحة والتمترس 
وإخ���راج المسلحين والمجاميع المدنية من 
العاصمة حتى التي دعمت الجانب الحكومي 
دفاعًا عن الشرعية.. واللجنة العسكرية وضعت 
خطة وفوجئنا أنها لم تكتمل في شارعي هائل 
والستين في الجهة الغربية للعاصمة.. ومن 
ضمن الخطة كانت األولوية إخراج المسلحين 
من المدارس التي مازالت مليئة بالمسلحين 
من الفرقة أو عصابة أوالد االحمر.. لكن فوجئنا 
ان اللجنة انتقلت الى الحصبة بدون أن نلتقي 
معهم ونعرف ما هو المطلوب وما هي المواقع 
التي يجب أن تزال من قبل الطرف اآلخر ولم 
تطلب اللجنة منا شيئًا ولكننا قدمنا لها في يوم 
18ديسمبر ما هو المطلوب.. إاّل أنه لم يضمَّن 
ضمن الخطة ونفذنا قبل خطة اإلخالء خالل ال� 
48 ساعة نفذنا )62( إخالء من )95( وعصابة 
أوالد األحمر لم ينفذوا سوى )14( موقعًا من 
)266( موقعًا، وفوجئنا أنهم اشتكوا وزعموا أننا 
نرفض أن نخلي المواقع، بينما نحن حقيقة لم 
نرفض، وأبلغنا األخ عبدربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العسكرية انه 
ولعدم وجود التوازن يمكن أن نتأخر في االخالء 
حتى تعالج الخطة الموجودة، ووضعت اللجنة 
العسكرية خطة بحضور ممثلي االحزاب بينهم 
الشيخ سلطان البركاني في مبنى القيادة العامة 
للقوات المسلحة يوم االربعاء الموافق 11 يناير 

2012م..
اعطونا كلمة شكر

الخطة تضمنت االخالء ابتداء من 12 يناير 
صباح الخميس وانتهاء بيوم السبت 14 يناير.. 
جاءت اللجنة بعدها لتعقب على التنفيذ وكان 
ممثل م��ن أوالد األح��م��ر م��وج��ودًا والمحضر 
عندهم بحيث أن الذي لم يلتزم بالتنفيذ أو من 
لديه أية مالحظة سيتم استدعاء سفراء دول 
دائمة العضوية المشرفين على تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها المزمنة مع استدعاء ايضًا 
األشقاء سفراء دول الخليج واالعالن بشفافية 
للرأي العام بالجانب غير الملتزم بالتنفيذ ولكن 
وحتى يومنا هذا- لألسف- اللجنة لم تصرح ولم 
تستدِع السفراء ليوضحوا للناس حقيقة االمور، 
وإنما أعطونا كلمة شكر ألننا في النجدة نفذنا 
ما علينا وكذلك الشرطة واالمن المركزي، ولكن 
لم يوضحوا هذه الحقائق، ولألمانة المطلوب في 
مثل هذه االيام واألزمة التي تمر بها البالد البد 
أن تكون هناك مصداقية ولو )تألم( أي طرف 
ألنه يجب أن يكون هناك وضوح ومصداقية، 

ألن الدبلوماسية والمراضاة ال تنفع في عمل 
اللجان ألن األمور سوف تتشعب وهذا ليس في 
صالح البلد وال لصالح تنفيذ المبادرة الخليجية، 
وحقيقة لو كنت عضوًا في اللجنة العسكرية 
لقدمت استقالتي في هذه الحالة أو أتكلم بكلمة 
الصدق.. أما السكوت فاليجوز، استقيل أفضل 
من أن أكون عبئًا، والناس منتظرون مني عماًل 
إيجابيًا يخدم أمن واستقرار البلد وبالذات في 
العاصمة التي يوجد فيها الكثير من الهيئات 
الدبلوماسية والمصالح والوزارات.. أما في تعز 
مازالت االعمال متعثرة ألن المسلحين مازالوا 
من حين آلخر يتواجدون في المدينة، ويوم أمس 
الكثير من المجاميع المسلحة واالسلحة تجوب 
شوارع تعز بعد أن رفعت المعسكرات والجهود 
مستمرة ولكن القصور في عدم المصداقية، 
هناك جهد ولكنه يذهب عبثًا ألن��ه ال توجد 
مصداقية.. واكرر واقول ان المراضاة والمداهنة 
هي سبب غياب االمن واالستقرار في منطقة 
الحصبة والعاصمة أو في مدينة تعز، ونخشى 
أن يتوسع هذا الوضع إلى مدن أخرى خاصة إذا 

استمرت اللجنة العسكرية تعمل بهذه اآللية.
نحن أزلنا كل ما علينا احترامًا وتنفيذًا للمبادرة 
الخليجية واحترامًا إلرادة الشعب اليمني العظيم.. 
عملنا ذلك ليس جبنًا أو خوفًا بل ثقة بأنفسنا 
ألننا دولة وكان المطلوب أن الطرف المعتدي هو 
من يزيل أواًل المتاريس والمظاهر المسلحة، لكن 
اللجنة ساوت بيننا وبين الطرف المعتدي، ومع 
ذلك فوتنا عليهم الفرصة ومستعدون أن نفوت 
المزيد من أجل وطننا وحماية لدماء أبناء الشعب 

اليمني.
300 جريح

۹  المواطنون يفاخرون ب��دور النجدة 
اللجنة  االنقالبيين وأش���ادت  لمواجهة 
بتعاونكم ولكن إعالم اإلصالح والمشترك 
يتهمكم بإفشال مساعي حل األزم��ة.. ما 

حقيقة ذلك؟
- نحن أحبطنا الكثير من المحاوالت التخريبية 
داخل العاصمة ومحاوالت االستيالء على الوزارات 
والمؤسسات والمصالح وه��ذا مفهوم لكل 
المواطنين وللمجتمع االقليمي والدولي، نحن 
لسنا جهة معتدية على أحد وواجباتنا معروفة 
كحماية النظام واالمن واالستقرار داخل البلد 
والعصابة المسلحة كانوا يريدون أن نقصر في 
واجباتنا، لذلك من الطبيعي أن الطرف اآلخر 
يدعي أننا السبب، لكن الحكم في االول واألخير 
هو المواطن والمشرفون على تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها وقرار مجلس االمن )2014(، 
نحن نؤدي واجبنا الوطني ومازلنا نشعر بأننا 
مقصرون في واجباتنا، بداًل من أن نقوم بواجبنا 
لمنشآت  ا ونحمي  نون  لقا ا حسب  لصحيح  ا

والممتلكات العامة والخاصة.
وخالل األحداث خسرنا ما يقارب )60( شهيدًا 
من منتسبي قوات النجدة، استشهدوا برصاص 
المليشيات المسلحة وما يقارب )300 ( جريح 
نتيجة اعتداءات عصابة أوالد األحمر والذين 
يمتلكون أسلحة وعتادًا عسكريًا، ولألسف الشديد 

أن بعض الوحدات العسكرية دعمتهم بذلك.
۹  ممكن تحدد لنا مَنْ؟

- الفرقة األولى مدرع وهذا معروف.
حقيقة االنسحاب

۹  إذًا ما حقيقة االنسحاب الذي يتحدث 

عنه أوالد األحمر وهل انسحبوا من االماكن 
االستراتيجية؟

- عصابة أوالد األحمر انسحبوا عن ما يقارب 
يتواجدون في  47( موقعًا عسكريًا حيث  (
المدارس والمنازل الخاصة بالمواطنين والفنادق 
إضافة إلى تواجدهم في الخنادق بالشوارع.. هم 
انسحبوا من الشوارع الرئيسية مثل شارع عمران 
- خط المطار لكن مازالت الفنادق والعمارات 
والمتارس التي في األزقة والشوارع الفرعية 
والممرات موجودة وكذلك أسلحتهم ومجاميعهم 
متواجدون ولم تخرج من العاصمة، بينما أنصار 
الشرعية والحرس الجمهوري انسحبوا، وأحب 
أن أق��ول إن هناك ممتلكات عامة ووزارات 
ومؤسسات وهيئات نهبت من قبل عصابة أوالد 
األحمر والمحاضر والبالغات موجودة ولم يتبقَ 

اال القليل.
۹  كم تقدرون ع��دد مليشيات عصابة 
أوالد األحمر وما هي أن��واع االسلحة التي 

يستخدمونها؟
- أوالد األحمر استخدموا أسلحة صواريخ 
»ل��و« و»اآلر بي جي« والهاونات )82( وعيار 
)60( والمعدالت )12.7(.. والمقاتلون معهم 
حقيقة ليسوا من أبناء حاشد األبطال، فأبناء 
حاشد شرفاء ووجهاء ومواطنون ومسؤولون في 
الدولة ليسوا معهم لكن من يقاتل معهم بعض 
المرتزقة من ُقبل أخ��رى مختلفة، أما حاشد 
كقبيلة لم يقاتل معهم اال مجموعة من خريجي 
السجون وأصحاب السوابق الذين أطلقوهم 
من سجن عمران أو غيره وال يفوتنا هنا أن 
أشيد بدور أبناء الحصبة وموقفهم الوطني مع 
الشرعية الدستورية ومع البالد سواء أكانوا من 
أبناء حاشد أو من قبائل اليمن األخرى.. عصابة 
أوالد األحمر مهما كبرت فهي ضعيفة فبمجرد ما 
كنا نرد عليهم كانوا يفرون وكل يعود من حيث 
أتى.. ومن نهب أوالد األحمر هم من المرتزقة 
الذين استقدموهم ألنهم ال يمتلكون قضية 
عادلة.. لقد كانوا يعتقدون أن الفوضى سوف 
تنجح وتكون ث��ورة فيكونون هم السباقين 
ويكونون هم من قدّم التضحيات على حساب 
دماء المواطنين في الحصبة ودماء جنود النجدة 

واالمن والقوات المسلحة.. يريدون يكونون من 
فوق الناس كلهم بدعوى أنهم قدموا تضحيات 
وهذا هو سبب من االسباب التي أدت إلى هذا 

التمرد..
اختطاف المواطنين

۹  كم عدد الجنود والمواطنين المختطفين 
لدى الفرقة وعصابة أوالد االحمر؟

- مليشيات الفرقة المنشقة وعصابة أوالد 
األحمر اختطفوا كثيرًا من جنود النجدة والقوات 
المسلحة واالمن المركزي والعام وليس لهم أي 
صفة اليقاف أو حجز الجنود أو المواطنين وما 
تم هو اختطاف وجرم جنائي، والملفات الخاصة 
بأحداث الحصبة كلها أحيلت اآلن الى النيابة ومن 
ثم سيتم رفعها الى المحكمة ألنها قضايا جنائية 
بحتة ، وإلى اآلن تم اطالق الكثير من المختطفين 
ولكن اليزال هناك عدد من المفقودين ولم نعرف 
عنهم شيئًا وكذلك اسرهم، وبالنسبة للمواطنين 
والذين اليزالون معتقلين لدى عصابة أوالد 

االحمر والفرقة ما يقارب )100(.
۹  كيف تقيمون تعاون المواطنين معكم 

في الحصبة وبالذات في هذه المرحلة؟
- لقد قام المواطنون ب��دور عظيم ونشكر 
تعاونهم الصادق معنا سواء من الرجال أو النساء 
أو الشباب وكلهم وقفوا مع الشرعية والمتضررون 
منهم قدرنا معاناتهم وقد قدمت لهم مؤسسة 
الصالح بعض الدعم وهم يستحقون أكثر من 

ذلك سواء من حيث الغذاء أو الملبس أو المأوى.
۹  بالنسبة للمدارس هل أخلت القوات 

األمنية تواجدها في المدارس؟
- قوات النجدة لم تتواجد سوى في مدرسة 
واحدة فقط وهي مدرسة الرماح التي حاولت 
عصابة أوالد األحمر اقتحامها وقمنا بحمايتها 
وسلمناها للجنة العسكرية.. التي سلمتها لألمن 

)المنشآت( لحمايتها.
۹  ك��م ع��دد ال��م��دارس المتوقفة عن 

التدريس في الحصبة؟
- ما يقارب ال�28 مدرسة في الحصبة وصوفان، 
ومديرية معين اليزال فيها مجاميع من عصابة 

أوالد االحمر والفرقة.
مستعدون للمواجهة

۹  يالحظ أن عصابة أوالد االحمر تطوق 
معسكر النجدة.. هل أنتم ق��ادرون على 

مواجهتهم ؟
- نعم قادرون على المواجهة وخيارنا الوحيد 
هو الدفاع عن أنفسنا وعن المنشآت العامة، ولن 
نقوم بأي اعتداء على أحد ونحن على استعداد 
للتضحية من أج��ل الوطن وم��ن أج��ل إنجاح 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
۹  ممكن أن توضحوا لنا أسباب انسحاب 
النجدة واالمن المركزي والحرس الجمهوري 
من مناطق التماس في شارع الزبيري وهائل 
وغيرها بينما الطرف اآلخر مازالت مليشياته 

ومتارسه باقية؟
- هذا السؤال ممكن توجهونه لالخوة أعضاء 

اللجنة العسكرية ليعطوكم الرد عليه..
۹  بصفتكم قائدًا عسكريًا وتتحملون 
على  كبيرة  ودي��ن��ي��ة  وطنية  مسؤولية 
عاتقكم.. هل ممكن أن تستقر االوضاع في 
ظل ما يجري اآلن في الحصبة خاصة وأن 
اللجنة العسكرية قد حددت اكثر من موعد 

ل�48 ساعة إلخالء المظاهر المسلحة؟
- لقد مضى حتى اليوم السبت 8 أيام والمدة 
التي حددتها اللجنة انتهت السبت الماضي.. ال 
أحد سيعاقب اللجنة العسكرية أو يؤذيهم عندما 
يكونون صادقين مع اهلل والوطن وبالتأكيد 
ستنجح أعمالهم، لكن المراضاة والمداهنة 
هو عمل الوساطات واللجنة العسكرية ليست 
وساطة وإنما معهم اختصاصات ونحن نعول 
عليهم حتى اليوم الكثير ولن نفقد االمل 

فيهم.
۹  هل يمكن أن تتوقف المبادرة الخليجية 

في الحصبة؟
- من جانبنا نتمنى أن ال تتوقف أو تتعثر 
ال��م��ب��ادرة الخليجية في 

الحصبة أو غيرها.
ن��ح��ن م��ت��ف��ائ��ل��ون 
بنجاحها مهما كانت 
ال��م��ع��وق��ات وي��ج��ب 
على الجميع التعاون 
م���ع ن���ائ���ب رئ��ي��س 
ال��ج��م��ه��وري��ة وم��ع 
األش��ق��اء واألص��دق��اء 
الذين يسعون إلخراج 

البالد من األزمة..
حصانة الرئيس

۹  تم إقرار الحصانة 
ل��ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س 
والعاملين معه وتزكية 
الرئيس معنى  نائب 
ذل��ك أننا انتقلنا الى 
م��رح��ل��ة ج��دي��دة هي 
مرحلة االنتخابات .. كيف ستجري في ظل 

هذه اال وضاع؟
- حصانة الرئيس هي المنجزات العظيمة 
والتاريخية التي حققها لشعبنا وبالدنا، وحصانة 
الرئيس هو ذلك الوفاء الذي اظهره الشعب مع 
الرئيس القائد في أشد الظروف والمحن.. لكن 
المستفيدين من الحصانة هم االعوان الذين 
كانوا معه وكانوا مفسدين، ولألسف انضموا 

الى الساحة.
۹  انتقلنا الى موضوع آخر ماهي طبيعة 
االوض��اع في رداع .. هال اطلعتمونا على 

حقيقة ما يحدث؟
- األجهزة االمنية ومعهم أبناء رداع الشرفاء 
يطوقون الطرق الرئيسية واللجنة االمنية العليا 
وضعت خطة وكلف بتنفيذها االخ رئيس هيئة 
االركان، وتم نزوله مع عدد من القادة العسكريين 
واالمنيين الى رداع وفي االخير توصلت اللجنة 
الى أنه باالمكان أن تحل المشكلة قبليًا بداًل 
من التدخل العسكري أو االمني والسبب لجوء 
االرهابيين والمخربين الى أماكن أثرية مهمة 

في منطقة رداع.
۹  هل لهم عالقة بالقاعدة؟

- طبعًا ذل��ك واض���ح م��ن خ��الل بياناتهم 
وتصريحاتهم االعالمية المؤكدة انهم من 

القاعدة.
۹  لكن هناك من يدعي أن االرهابيين 

دخلوا رداع بتواطؤ من االمن.. ما ردكم؟
- هذه المزاعم غير صحيحة ولو كان هناك 
تواطؤ من األمن أو غيره لما كانت هناك خسائر 
بشرية.. فهناك شهداء ومصابون من رجال 
األمن، هناك شهيدان من االمن ولكن لم يكونوا 

مهيئين لمواجهة كهذه.
مشكلة رداع

۹  هل من الممكن ان تخبرونا عن قصة 
دخولهم الى مدينة رداع كيف تمت؟

- تمت على أساس أن طارق الذهب هو من 
أحد وجهاء أبناء مدينة رداع وينتمي الى قبيلة 
قيفة وشيخ قيفة وقد دخل ومن معه من مداخل 
غير رئيسية وسبقها أن حدث اطالق نار على أحد 
أقربائه المشتبهين في إحدى النقاط .. وصلت 
القضية ودخل طارق إلى جامع العامرية على 
أساس أداء صالة الجمعة، فصلوا، بعدها قالوا 
يريدون أداء صالة العصر ثم صالة المغرب، 
وبعدها العشاء حتى اتضحت نواياه، وحقيقة أن 
عدم التعامل مع المعلومات سبب من االسباب 
السلبية حيث كانت هناك معلومات أنه سوف يتم 
اقتحام سجن رداع ، لكن عدم التعاطي معها كان 

من االمور السلبية.
۹  ه��ل سيكون هناك ح��ل ع��ن طريق 

الوساطة أم حل عسكري؟
- الحل العسكري اعتقد أنه لن يكون له لزوم 
ألهمية المواقع التاريخية التي يتواجد فيها 
اإلرهابيون حيث أنها من مواقع التراث العالمي 
وقد خسرت فيها الدولة والدول المانحة كثيرًا من 
األموال، ونحن اآلن محاصرون رداع من كل اتجاه 

ويساعدنا في ذلك رجال القبائل الشرفاء.
۹  هل يمكن أن يتم اطالق سراح نبيل 
الذهب من السجن مقابل أن يتم المحافظة 

على المعالم التاريخية؟
- هذا الموضوع تم طرحه ويبدو أن اللجنة 
األمنية استجابت لهذا الموضوع، واعتقد أن 
نبيل الذهب ال يوجد عليه الى اآلن حكم قضائي، 
لكن المشكلة لم تعد مشكلة نبيل الذهب وإنما 
مشكلة إمارة اسالمية حسب تصريحاتهم االخيرة 
وقد تم مبايعة الذهب من قبل جماعته الذين 
يصل عددهم حسب ما صرح به ألف شخص، 
واعتقد أن هذا الرقم غير صحيح ألنه ال يوجد 

مع القاعدة هذا العدد.
۹  هناك من يطرح في وسائل اعالم 
المعارضة أن توجيهات أمنية عليا صدرت 
بعدم مواجهة تلك العناصر .. ما حقيقة 

ذلك؟
- هذا الطرح غير صحيح بالمرة ولو كانت تلك 
الوسائل االعالمية صادقة لكانت ذكرت ذلك 
باالسم وسوف نحقق في الموضوع سواء من 
قبل القيادة األمنية العليا أو مع القيادة االمنية 

في رداع.
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العدد: )1589( حوار4
اللواء الركن/ محمد عبداهلل القوسي لـ»الميثاق«:

نخشى أن تفشل المبادرة في الحصبة
طالب وكيل وزارة الداخلية قائد قوات النجدة اللواء الركن محمد عبداهلل القوسي لجنة الشئون العسكرية واألمنية  

بالكشف عن الطرف المعرقل ألعمالها والرافض إلزالة المظاهر المسلحة من العاصمة، واالبتعاد عن دور الوساطة 
والمجاملة على حساب مصلحة الناس. وكشف القوسي عن فظائع ارتكبتها عصابة أوالد األحمر ومليشيات الفرقة 
المنشقة، مشيرًا إلى أن تلك العصابات لم تتوان عن قصف مسجد معسكر النجدة الذي كان بداخله نحو 1400 جندي، في الوقت 

الذي كانت لجنة الوساطة تتواجد في منزل أوالد األحمر.
وقال القوسي في حوار مع»الميثاق«: إن اعتداءات تلك العصابة بمختلف أنواع األسلحة أوقع أكثر من 60 شهيدًا من منتسبي 
قوات النجدة، والتزال تلك العصابات تحتل أكثر من 28 مدرسة، وتعتقل أكثر من 100 مواطن في معسكر الفرقة والسجون الخاصة. 
وأكد وكيل وزارة الداخلية التزام قوات األمن بخطة إخالء المواقع المستحدثة، وقامت بإخالء 62 موقعًا من بين 95 موقعًا في 
حين انسحبت عصابات أوالد األحمر من 47 موقعًا فقط من بين 266 موقعًا التزال تحتلها حتي اآلن على مرأى ومسمع من اللجنة 

العسكرية التي تجاهلت مطالب وزارة الداخلية ولم تدرجها ضمن خطتها.. التفاصيل في سياق الحوار التالي:

خطة اللجنة العسكرية لم تكتمل 
ولو كنت عضوًا لقدمت استقالتي

عصابة أوالد األحمر خريجو سجون وأصحاب 
سوابق وهم من نهبوا بيت الشيخ

أخلينا المواقع تنفيذًا 
للمبادرة وليس خوفًا

60 شهيدًا من منتسبي 
النجدة سقطوا برصاص 

أوالد األحمر والفرقة
مستعدون للتضحية من أجل 

انجاح المبادرة الخليجية

الحرس الجمهوري والمجاميع 
الداعمة للشرعية غادرت 
اماكنها السبت الماضي

أوضاع تعز ال تسر 
وأعمال االزالة 

متعثرة
المسلحون يتمترسون في 
الفنادق والمنازل والشوارع 

الخلفية في الحصبة

انسحبت عصابة 
أوالد األحمر من 
47 موقعًا من 
بين 266 موقعًا

نحاصر االرهابيين في 
رداع والخيار العسكري 

لم يتخذ بعد

لم تنجز اللجنة عملها في شارعي هايل والستين وانتقالها إلى الحصبة كان مفاجئًا

يتبع

 حاوره/ محمد أنعم


