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فرباير:

مساعد قائد الحرس الجمهوري لـ«الميـــــــــــثاق»:

أحمد علي سيظل قائداً للحرس الجمهـوري ونحــــــــذر من طرق هذه اِّـواضيع
وفعالً نحن حرس أمناء للعائلة الكبيرة اليمن أرضاً 

وشعباً..
۹ هل أثرت عليكم األزمة؟

- ال.. اطالقاً.. األزمة ما زادتنا إالّ ايماناً بما وجدنا من 
أجله وبعظمة ما نقوم به وسنواصل نضالنا من أجل 
وطننا العظيم، فاألزمة لم تؤثر حتى على برامجنا 
ــراس الجماعية وإقامة  المعهودة من إقامة االع
الدورات التدريبية، كل شيء في الحرس يسير كما 

خطط له.

ابتزاز ونهب
۹ كيف تقرأون سعي علي محسن إلى تجنيد 

١٠٠ ألف في الفرقة؟
- وزارة الدفاع وجهت عبر نائب رئيس االركان 
السن  دون  لتجنيد  ا بخطورة  لتدريب  ا لشئون 
القانونية.. تجييش من.. توظيف من.. هذا نهب 
للمال العام.. هذا خيانة للشعب.. هذا ابتزاز وسرقة.. 
هذا توظيف في غير األماكن، هذا تطعيم وحشو 
وزارة الدفاع بالمتطرفين.. هذه مؤامرة تحاك ضد 

المؤسسة العسكرية لتفتيتها من الداخل..
هذا  عمل مخالف لالئحة المركزية لوزارة الدفاع.. 
ومخالف للتوجهات وللنظام الجمهوري الديمقراطي 
التعددي.. هــذا مخالف لالتجاه البشري مخالف 
التجاهات القرن الواحد و العشرين.. هذا الطلب 
بحاجة إلى زمان غير زماننا وأرض غير أرضنا.. هذا 
عكس القيم والمبادئ والثقافة العصرية.. مطلب 

يهدد أمن البالد والمنطقة والمصالح االقليمية..
۹ إذا كان هذا الطلب يحوى كل ما قلت فلماذا 

تقدم به الجنرال؟
- هذا دليل على أنه يعيش حالة نفسية عصيبة 
وننصحه بأن يتجه إلى أقرب مشفى نفسي لتدارك 

حالته..

تخبط وترهات!!
۹ يقال إن هناك تجهيزات واسعة لقيام عرض 
عسكري للمنشقين من الحرس الجمهوري 
والقوات الخاصة والمنضوين تحت مسمى 
أنصار الثورة.. فهل فعالً تمرد عنكم العدد 

الكافي لهذا العرض؟
- عالقة منتسبي الحرس الجمهوري بمهامهم 
وواجباتهم وسالحهم وعقيدتهم القتالية وقيادتهم 
ووطنهم وتطلعات شعبهم تفوق أية عالقة ومن 
ترونهم مع المنشقين مجموعة من المتقاعدين 
القدامى أو من وقعت عليهم إجـــراءات العقوبة 
بالفصل أو بتهمة الجرائم أو االخــالل بالواجبات 

والمهام  أو سرقة األسلحة والذخائر وغيرها..
 وهم قلة قليلة من المغرر بهم من منتسبي 
الحرس ممن هم مؤطرون حزبياً ضمن خصوم 
الحرس الذين كانوا مهيئين للقيام بالتفخيخ داخل 
الحرس.. وللعلم أن زي الحرس ال يصرف ألحد األفراد 
إالّ بعد أن يسلم بدلته السابقة لذا قام المعدون 
للعرض بالتعاقد مع بعض معامل الخياطة وبالتحديد 
معامل حميد زياد القيادي اإلصالحي لمؤسسة اليتيم 
لتزوير زي الحرس الجمهوري وتقليده، وقد ذهب إلى 

الصين الستيراد زي مقلد للحرس..
ما يثير العجب والحسرة في آن معاً أنهم يتقمصون 
لباس الحرس الجمهوري الخارجي وال يتقمصون 

إهابه الوطني..
۹ إذاً ما الرسالة التي يريدون أن يوجهوها من 

خالل هذا التزوير العسكري؟
- هذا كله مجرد تخبط وارتباك وال أظن أن هناك 
أحداً سيصدقهم ألن الحرس في نظر الشعب أكبر 
من هذه الترهات واألكاذيب واالراجيف واأللعاب 

الصبيانية..
وهل يعقل أن أحــداً يهرب من الحضن الوطني 
الكبير الواسع إلى حضن قبيلة الفرقة.. يهرب من 
النور إلى الظلمات.. من الجيش الوطني العمالق إلى 

العصابات والمليشيات..
العقل يقبل منطق أن يهرب أفراد من الفرقة إلى 

الحرس وليس العكس وأتحدى من يقول بغير ذلك..

قادرون بجدارة
۹ الشعب يعول على الحرس الجمهوري 
والقوات الخاصة والمسلحة حماية الوطن من 
المخططات والمشاريع التدميرية التي تحاك 

ضده.. فهل أنتم على قدر المهمة؟
- طبعاً.. الحرس الجمهوري بامكاناته التدريبية 
والقتالية والتسليحية قادر بمفرده على تأمين خارطة 

الوطن بطولها وعرضها..
االمكانات المتوافرة اآلن واألعتدة النارية والعنصر 
البشري قادر بجدارة على تنفيذ المهام الموكلة إليه 
لكنه حريص على العمل وفقاً للتوجيهات واألوامر 

العليا..

الوعي  عدوهم!!
۹ هل نستطيع القول إن بإمكان الجيش 
واألمــن مواجهة تنظيم القاعدة أم أن هناك 

أسلحة أخرى تتطلبها المعركة معهم؟
- الــوعــي المجتمعي أهــم األسلحة لمواجهة 
ومحاصرة اإلرهاب وقد كان الوعي فاعالً إلى جانب 
الحرس الجمهوري في محافظة تعز، هذه المحافظة 
التي سعى حاضنو اإلرهاب إلسقاطها ووضعها تحت 

سيطرة التنظيم ولكن وعي أبنائها في المقام األول 
كان رادعاً لهم ومساعداً لقيام الحرس الجمهوري 

بمهامه ضد عناصر القاعدة ومليشيات الجنرال.
لماذا يركزون على محافظة تعز تحديداً؟

- المعروف عن علي محسن أن مخططاته تستهدف 
النور وهدم العقل العلمي لذا هو مصر على اغالق 
الجامعات والتمترس فيها وفي المدارس وتجنيد 
صغار السن.. لقد قاد ١٠٠٠٠ في صعدة إلى الموت 
ويسعى الستكمال الباقي في تعز وفي المحافظات 
األكثر تعليماً وإالّ لماذا لم يرسل مليشياته إلى عمران 
ليفجر الوضع هناك لم يفعل ذلك في الجوف لماذا 
حدد بالذات محافظة تعز؟ واالجابة ال تحتاج إلى كثير 

من إعمال العقل..
وكذلك اخواننا في المشترك يدعون إلى حرب 
مناطقية ومذهبية، وأثبتت الحروب الستة وهذه 
األخيرة توجههم بوضوح وكشفت مخططاتهم 

الخبيثة.

بدأت بقوة.. لكن!!
۹ ما تقييمكم ألداء اللجنة العسكرية؟

- بدأت بقوة ونخاف أن تكون في األيام القادمة 
مهامها عرفية.. اللجنة العسكرية عليها أن تفرض 
هيبة النظام والقانون والدولة.. ال تستجدي رفع 
المتاريس والغرائر وفتح الطرقات بالمعروف.. هي 
مكلفة بتنفيذ أوامر وقوانين من كل أبناء الشعب 
اليمني وعليها أن تؤدي مسئوليتها.. ال تصل إلى 
طريق مسدود ثم تتراجع وتستخدم مرة أخرى لغة 
القبيلة والجيهان واالستجداء.. يجب عليها تنفيذ 
المهام كما كلفت بها.. هي نجحت في بعض المناطق 
ولم تنجح في مناطق أخرى.. تم إلغاء أو تبخر بعض 
المتاريس.. انسحبوا من الشوارع الرئيسية وانتشروا 
في الشقق والشوارع الخلفية وقد صرح بذلك رئيس 

الجمهورية ووزير الدفاع.
۹ هل التزمتم أنتم في الحرس الجمهوري 

بتوجيهات اللجنة العسكرية؟
- قوات الحرس الجمهوري مبدئيون واضحون.. 
إذا استدعينا إلى تنفيذ أية مهمة ال نتردد وننفذها 
بحذافيرها حتى لو دفعنا الثمن أرواحنا ودماءنا.. أوامر 
اللجنة نفذناها بوضوح.. نحن ال نجيد لغة «اللف 

والدوران واليمكن أن نكون كذلك»..
۹ هل تتوقع أن اللجنة العسكرية قــادرة على 

رفع المسلحين من عواصم 
المحافظات قبل االنتخابات؟
- ال أتوقع أنها قادرة على 

ذلك.

التعاون مستمر
۹ هل هناك رفع 
لتعاون  ا لمستوى 
ــري بين  ــك ــس ــع ال

ــاء  ــق ــرس الــجــمــهــوري واألش ــح ال
واألصدقاء سواًء في مجال التدريب أو التسليح 

أو مكافحة اإلرهاب أو غيرها؟
- الحرس الجمهوري لديه تعاون مع األشقاء 
واألصــدقــاء فى مكافحة اإلرهـــاب ضمن االتجاه 

الرئيسي للدولة..
وهناك تعاون تدريبي مع األصدقاء األمريكان.. عبر 

وزارة الدفاع التي تعكس مصلحة الشعب اليمني..
۹ هل انعكس دور التعاون على أداء الحرس 

خالل األزمة؟
- لقد كان للحرس دور مهم خالل األزمة في حفظ 
األمــن واالستقرار واستطاع أن يفشل االنقالب 
العسكري ويحد من العمل الفوضوي.. طبعاً مرابطة 
الحرس الجمهوري في الشوارع والمواقع والجبال 
وتأمين الطرقات والحفاظ على األمن واالستقرار 
اليختلف كثيراً عما قام به في محافظة أبين فكل 

األعمال التي واجهها تتشابه «فالكفر ملة واحدة»..
فاإلصالح والمنشقون والمبتزون سياسياً» وتنظيم 
القاعدة وقطاع الطرقات كلهم تحالف واحد «تنظيم 
قاعدة»، وقد واجههم الحرس بثبات واحبط كل 

مخططاتهم وتآمراتهم.

طلب عدائي!
ــذي تقدم به علي  ۹ ما مصير المقترح ال
محسن بخصوص اخــراج الحرس الجمهوري 

٢٠٠كم من العاصمة؟
- «يضحك» نخرج ليش.. الحرس الجمهوري من 
أبناء الشعب.. وال اعتقد أن يمنياً خالصاً يطلب مثل 

هذا الطلب العدائى..
ونؤكد بأن الحرس الجمهوري والقوات الخاصة 
سيبقى في مكانه وتحت قيادة قائده العميد الركن 
أحمد علي عبداهللا صالح يلبس إهاب الوطنية الخالقة 
ويضرب بيد من حديد على رؤوس البغاة والمرجفين 
والمخربين أينما كانوا.. الحرس اليحتكم سوى إلرادة 
الشعب وليس لمطالب مرضى النفوس وأكرر بأن 
على الجنرال المنشق أن يلتحق بأية مصحة أو مركز 
للطب النفسي ليعالج نفسه خيراً من أن يطالب بإبعاد 

كافة الشعب ٢٠٠ كم إلى البحر..
۹ هناك من يسعى لنصب العداء بينكم وبين 

الفرقة ووضعها موضع الند لكم.. لماذا؟
- اخواننا في الفرقة المنشقة- إن جاز لنا التعبير 
أنها فرقة- هم زمالؤنا إذا ما وقعت عليهم فلسفة 
المواطنة فإذا ناصبونا العداء هم  أو غيرهم  أو 
تحالفوا مع أعــداء الوطن  أو مع الشياطين أو مع 
المخربين صاروا لنا عدواً.. هذا من واقع عقيدتنا 

اإلسالمية والوطنية والعسكرية..
أما بالنسبة لوضع الفرقة المتمردة نداً لنا فهذا 
ضرب من الوهم والمرض النفسي فالفرق بيننا 
وبينهم شاسع بل ال يوجد وجه للمقارنة في أي شيء 
فمن  الصعب المقارنة بين مؤسسة وطنية مكتملة 

عتاداً وعدة وبين تجميع لغوغائيين ومتطرفين.

حلقة أخيرة!!
۹ بدأت تنتشر عمليات االختطافات لضباط 

وأفراد من الحرس إالم تعزو ذلك؟
ــر سهم فــي جعبة اللقاء المشترك  ــذا آخ - ه
والمنشقين.. هذا آخر شيء لديهم الستفزاز  اآلخرين 
واقالق السكينة وزعزعة األمن.. وهو عبارة عن حلقة 
أخيرة من مسلسلهم التآمري الذي بدأوه بالتفجير 
بالساحات ثم المؤسسات ثم المعسكرات وبعدها 
بقطع الطرقات وكلما فشلت وتشظت هذه الحلقات 
من مسلسلهم التآمري لجأوا إلى ما هو أبعد فال غرو 

أن يمارسوا أي شيء.
۹ هل اطلقوا سراح المختطف القيادي خالد 

السنيني؟
- نعم اطلقوه وما كادوا يفعلون.

۹ هناك إلحاح من قبل المشترك بسرعة 
هيكلة الجيش ويقصدون بذلك إعادة توزيع 
وحــدات الحرس وتغيير قائده.. هل لكم أن 
تفسروا لنا حقيقة الهيكلة التي نصت عليه 

اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية؟
- الحرس صمد وسيصمد.. والهيكلة من المنظور 
القتالي تخطيطي وتنظيمي وفقاً للمصطلحات 
والمبادئ والمسميات العسكرية.. أما الهيكلة فهي 
إعادة تمركز وتسليح وتنظيم الوحدات في مناطق 
معينة وفقاً للتهديدات المستقبلية وطبيعة المهام 
هذا هو المعنى الصحيح والمقصود بهيكلة الجيش.. 
وهي من منظور المشترك عبارة عن أحقاد وضغائن.. 
وتشتيت للحرس الجمهوري وتوزيعه، وهذا فهم 
خاطئ واضغاث أحالم.. ألن الحرس الجمهوري انفق 
عليه الشعب من قوته وهو مكسب للشعب اليمني 
بكل فئاته وشرائحه ومكسب للوطن وللجمهورية 
والوحدة والديمقراطية، وهو مكسب لألمة العربية 
واإلسالمية.. وال ندري لماذا يحرصون على تفتيت 
هذا المكسب العظيم وعلى إبعاده من المدن.. إنهم 
اليريدون بذلك سوى احتالل المدن ونهب الثروات..

ــا أؤكــد عبر صحيفتكم الغراء أن الحرس  وأن
الجمهوري والقوات الخاصة سيظل كما هو كياناً 
عسكرياً موحداً ومؤسسة وطنية ال تكسر لها 
شوكة وال تلين لها قناة.. سيظل جيشاً قوياً 
يقمع كل التهديدات التي تستهدفه ويدمر كل 
المؤامرات والدسائس.. سيظل يؤدي مهامه الوطنية 
بجاهزية قتالية وروح معنوية عالية.. وسيظل 
قائده على العهد كما عهده الوطن قائداً عسكرياً 
محترفاً.. ومن حقه أن يظل قائداً كونه 
مواطناً يمنياً وضابطاً شأنه شأن أي 
ضابط آخر في القوات المسلحة 
يــؤدي واجبه وفــق التوجيهات 
ــصــادرة إليه من  واألوامـــر ال

المستوى األعلى..
ونقول للمتآمرين أهكذا 
يكافأ كل من عمل.. أهكذا 
يكافأ كل من خدم األمن 
واالستقرار.. وانكر ذاته 
ــب نفسه وعمره  ووه
لبناء الوحدة العسكرية 

العمالقة؟!
ــل أبــنــاء  ونطمئن ك
الشعب بأن العميد أحمد 
علي سيظل قائداً للحرس الجمهوري يسخر كل 
جهوده لخدمة هــذا الــوطــن.. ونحذر المتآمرين 

االقتراب من هذه المواضيع...
مارسوا حقكم بالتصويت

۹ كلمة أخيرة..؟
- أوجه رسالة لكل أبناء الشعب أن يقفوا صفاً 
واحداً مع أبناء القوات المسلحة واألمن في مثل هذا 
الظرف التاريخي العصيب.. يقفون معهم بأصواتهم 
بأقالمهم بإرادتهم بإيمانهم الذي ال يتزعزع وبكل 
ما يمتلكون من مبادئ وقيم ومثل عليا.. وصوالً 
لتحقيق أسمى المعاني وتطلعات الجماهير التي 
يناضل منتسبو الحرس من أجلها وضحوا من أجل 

تحقيقها..
أدعــو الجميع وفــق دعــوة القيادة السياسية 
والعسكرية المباركة ممثلة بفخامة األخ الرئيس 
المشير علي عبداهللا صالح- حفظه اهللا- ووفاًء للنائب 
المشير عبدربه منصور هادي إلى ممارسة الحقوق 
المشروعة ممثلة بالحق االنتخابي واالقتراع يوم 
الـ٢١ من فبراير والتصويت لنائب رئيس الجمهورية 
تنفيذاً للمبادرة الخليجية وضماناً لألمن واالستقرار 
باعتبار ذلك الحل األمثل والطريق السوي لصياغة 
مستقبل وضاء وآمن ينعم فيه كل أبناء الشعب 

اليمني بالخير والمحبة والسالم.

األزمة زادتنا قوة 
ولم تؤثر على 

برامجنا المعتادة
اللجنة العسكرية 

عاجزة عن رفع المظاهر 
المسلحة قبل االنتخابات

التظاهر والفوضى 
في المؤسسة 

العسكرية 
جرم جزاؤه 

اإلعدام

السفير األمريكي:

من يرتدون البزة العسكرية ال يحق لهم التظاهر 
أو المطالبة بتغيير قادتهم من الشارع

جدد سعادة السفير األمريكي في بالدنا  
جيرالد فايرستاين التأكيد على دعم 
الدولي  والمجتمع  األمريكية  اإلدارة 
لعملية االنتقال السلمي للسلطة وجهود التسوية 
السياسية القائمة والمرتكزة على المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية والعمل مع 
مختلف األطراف على إجراءات 
مشتركة لدعم جهود الحكومة 
في القيام بواجباتها لضمان 
إجــراء عملية االنتخابات في 

أجواء هادئة و مناسبة .
وقال السفير األمريكي: إننا 
راضون عن التقدم الذي أحرز 
المبادرة  على صعيد تنفيذ 
لتنفيذية  ا ليتها  وآ الخليجية 
ومنها اإلجــراءات التي اتخذت 
مة  لحكو ا تشكيل  ن  ــأ ــش ب
وتصويت منح الثقة الناجح من 
قبل البرلمان وتشكيل اللجنة 
(العسكرية واألمنية) والتقدم 
الذي أحرز في تهدئة األجواء 
األمنية في المدن الرئيسية 
فــي الــبــالد السيما مدينتي 
صنعاء وتعز والمصادقة على 
قــانــون الحصانة وتدشين 
ئب  لنا بية  نتخا ال ا لحملة  ا
الرئيس والجهود التي تبذلها 
ت  با نتخا لال لعليا  ا للجنة  ا
واالستفتاء إلنجاح االنتخابات 

التي ستجري بعد أسبوعين .
مضيفا: انه في الوقت الذي 
نستمر فيه بمواجهة تحديات 
لمجال  ا فــي  السيما  كبيرة 
االقتصادي واتخاذ إجــراءات 
ف  و لظر ا لتحسين  فية  ضا إ
األمنية فــي الــبــلــد.. اعتقد 
إيجابيا  بأننا شهدنا تطورا 
في تطبيق المبادرة الخليجية 
وآليتها منذ توقيعهما في ٢٣ 

نوفمبر المنصرم.
ووصف سعادة السفير جيرالد 
فايرستاين األوضاع التي تمر 

بها اليمن في هذه الفترة بالمعقدة على الرغم من 
التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ المبادرة الخليجية، 
وقــال إن المسيرات والمظاهرات التي يقوم بها 
محتجون أمام الوزارات خالل األسابيع الماضية خلقت 
نوعا من االضطراب في الجو العام .. منبها لضرورة 
التفريق بين االحتجاجات التي يقودها مدنيون وتلك 

التي ينظمها عسكريون للمطالبة بإقالة قادتهم .
وقال سعادة السفير في مقابلة مع الفضائىة 

اليمنية الخميس: إن علينا النظر في هذه األمور 
بعناية ، ففيما حق التظاهر واالعتصام السلمي 
بدون خلق صعوبات في المجتمع من قبل المدنيين 
هو شــيء مكفول .. فــإذا أراد البعض االحتجاج 
أمــام السفارات وأمــام وسائل اإلعــالم «المرئية 
التدخل  والمسموعة» دون 
فــي أعــمــال هــذه المنشآت 
وإعاقة حركة المرور والعامة 
وقطع الطرقات فهذا من حقه 
وعلينا احترام ذلك ، وفي نفس 
الوقت فإن موقفنا حيال بعض 
المطالب السيما حول فصل 
بعض األشخاص من أعمالهم 
أو اتهام البعض اآلخر بالتورط 
ــي قــضــايــا فــســاد .. فمن  ف
المهم بمكان في الوقت الذي 
نمضي فيه قدما في محاولة 
بناء المجتمع المدني (مجتمع 
النظام والقانون) أن يحترم 
المحتجون النظام والقوانين 
ــدام هــذه  ــخ ــت ــذة واس ــاف ــن ال

القوانين لتحقيق أهدافهم.
وحــول تزايد المخاوف من 
التدخل اإليراني في اليمن 
قال السفير األمريكي: سنكون 
قلقين للغاية تجاه أي تدخل 
أجنبي في اليمن يهدف إلى 
خلق مشاكل أمنية أو سياسية 
مستغال االنقسامات الحاصلة 
في البلد لتحقيق نتائج سلبية 
من  ية  للغا قلقون  ونحن   ،
محاولة اإليرانيين استغالل 
األوضاع الحالية لغرض زعزعة 

االستقرار في اليمن .
واعتبر سعادة السفير: ان 
حــق التظاهر واإلعــتــصــام 
المحتجين  .. وعلى  مكفول 
احترام القانون ..غير ان االمر 
بالنسبة للعسكريين يختلف 

تماماً..
ويضيف: «فعندما ترتدي 
ــك الــعــســكــريــة ال يعد  ــزت ب
بإمكانك التمتع بتلك الحقوق» ومن بين تلك الحقوق 
الحق في التظاهر والمشاركة في مسيرات احتجاجية  

.
ويؤكد سعادة السفير األمريكي أنــه ال يحق 
للعسكريين التظاهر .. والقرارات المتعلقة بالقيادات 
العسكرية تتعلق فقط بقيادات الدولة والحكومة.. 
ومن غير المعقول أن يطالب العسكريون بفصل 

قياداتهم.

120 إرهابياً من القاعدة يصلون إلى ساحل ذباب
كشف تقرير أمني عن وصول (١٢٠) إرهابياً من تنظيم القاعدة الى السواحل اليمنية ليل الجمعة الماضية  

قادمين من الصومال على متن ثالثة قوارب رست في سواحل العزاف الجديد، الحريقة، السيقه بمديرية 
ذباب محافظة تعز.

وأوضح التقرير أن القوارب تعود لمهرب يدعى (ع. ب. هـ. أ) يدير اسطوالً من القوارب تعود ملكيتها للمنشق قائد 
الفرقة ، واظهرت التحريات التي اجرتها جهات أمنية أن تلك الجماعات تلقت تدريبات على القتال في األراضي الصومالية 

على أيدي عناصر القاعدة، من جنسيات عربية وغيرها.
ووفقاً لذات المصدر: فقد تم نقل االرهابيين فور وصولهم بواسطة قيادات عسكرية منشقة إلى محافظة أبين، 

باستثناء عدد قليل منهم ، نقلوا على متن (٤) سيارات إلى رداع.
الجدير بالذكران تنظيم القاعدة يسعى إلى تعزيز جبهتيه في محافظة أبين ومديريات رداع محافظة البيضاء، سعياً 
إلقامة إمارات إسالمية فيهما، واالنطالق إلى المحافظات المتاخمة هذا ويستغل التنظيم ضعف الحكومة الناتج بسبب 
االضطرابات الدائرة منذ عام إلى تعزيز تواجده ويخطط السقاط بعض عواصم المدن بمساندة قوات عسكرية منشقه.

الى ذلك يبدي الشارع اليمني مخاوف من ان يساهم تحالف القاعدة مع القائد العسكري المنشق علي محسن إلى زيادة 
نفوذ التنظيم اإلرهابي على محافظات في الجنوب والشمال.

وكانت تقارير استخباراتية قد كشفت للصحافة الشهر الماضي عن مخطط أعده المنشق علي محسن لالنقالب 
على نائب الرئيس المشير/ عبدربه منصور هادي واالستيالء على السلطة بالقوة بالتنسيق مع تنظيم القاعدة وحزب 

اإلصالح وشخصيات قبلية نافذة.

هيئة التدريس بجامعة صنعاء تطالب 
بإخراج المليشيات 

طالب اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم  
بكلية اآلداب والعلوم االنسانية في جامعة 
صعاء بإخالء الكلية من المليشيات المسلحة 
واالمتناع عن اقامة المظاهرات واالعتصامات داخل 
الكليات وتوفير البيئة االمنة الستئناف الدراسة للفصل 

االول ٢٠١١- ٢٠١٢م.
واعربوا في بيان حصلت «الميثاق» على نسخة منه عن 
ادانتهم واستنكارهم للتصرفات  التي تقوم بها الهيئة 
االدارية ومنها تعطيل العملية التعليمية لعام كامل واغالق 
الكليات وتحويلها الى اماكن يمارس فيها االرهاب الفكري 
والسياسي والنفسي في ظل استمرار االعتداءات المتكررة 

على رئاسة الجامعة وعمداء الكليات واالساتذة والطالب 
ما ادي الى تدمير العمل المؤسسي والقيمي في الجامعة.
وحمل اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الهيئة 
االدارية المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث من اعمال 
مجرمة داخل حرم الجامعة، داعيين الجمعية العمومية 

لالجتماع النتخاب هيئة ادارية جديدة بأسرع وقت.
مؤكدين على ان الهيئة االداريــة القائمة صارت غير 
شرعية وان كل ما يصدر عنها في بيانات وتصريحات 
ال يعبر عن اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في 
جامعة صنعاء ال من قريب وال من بعيد، نظرا للتجاوزات 

والمخالفات الخطيرة التي اقترفتها الهيئة.

أمريكا قلقة 
للغاية من زعزعة 

إيران ألمن 
واستقرار اليمن

على المتظاهرين 
عدم قطع 

الطرقات وإعاقة 
عمل المؤسسات


