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قائد قاعدة الديلمي الجوية لـ»                       «:

القوات الجوية أفشلت مؤامرة االنقالبيني
 وتـــدك أوكــــار اإلرهـــــاب

> كيف هي األوضاع في القوات الجوية؟
- أواًل أرح��ب بصحيف��ة »الميث��اق« الموق��رة التي 
عودتنا دائمًا على التميز والمصداقية.. وبالنس��بة 
للرد على سؤالك عن األوضاع داخل القوات الجوية 
فكما ترون وتالحظون بأنفس��كم كل ش��يء على 
ما يرام وجميع منتس��بي الجوية ي��ؤدون أعمالهم 
ومهامهم على أكمل وجه وكافة األعمال والبرامج 
والمهام التي توكل إلينا من وزارة الدفاع ورئاس��ة 
هيئ��ة األركان يتم تنفيذه��ا، واحتياط��ات األمان 
على أكمل وجه.. الضباط والجنود يقومون بتنفيذ 
واجباتهم الوطنية وإن وجدت مشاكل فإنها لن تؤثر 
علينا أبدًا ألن من يقومون بذلك ال يمثلون حتى %2 

من القوات الجوية.
> من يمثل المحتجون في الس��تين من القوات 

الجوية؟
- هؤالء النفر اليش��كلون ش��يئًا في القوات الجوية 
البطل��ة وه��م عب��ارة ع��ن متقاعدين وفاش��لين 
ومندسين وبعض من طالب المعهد الفني للطيران.
ويمكننا الحدي��ث عنهم حيث بينه��م المتقاعدون 
الذين خرج��وا عن الخدم��ة واليحق له��م حتى أن 
يرت��دوا الب��زة العس��كرية وجمي��ع مس��تحقاتهم 
وحقوقهم لم تعد بي��د الجوية وإنما ل��دى الجهات 

المختصة بالمتقاعدين..
عوا على إخالء طرف وتس��ليم العهد  وجميعه��م وقَّ
ونزلت اس��ماؤهم بكش��وفات المتقاعدين روتينيًا 
من وزارة الدفاع وبعضهم طل��ب التقاعد من ذات 
نفسه ولم يتم إقصاء أحد، وهؤالء هم الضباط ذوي 

الرتب العالية امثال بن عوذل وغيره.
وهناك الفاش��لون ممن يس��عون لتغطية فشلهم 
بتلك األعم��ال الفوضوي��ة فمنهم من فش��ل في 
الطيران ومنهم من لم يستطع أن يدرس أو أن يكون 

قائدًا أو ضابطًا مؤهاًل وملتزمًا..
اضف إلى ذلك فهناك طلبة اإلعدادية الذين التحقوا 
بالمعهد الفن��ي للطيران بش��هادة اإلعدادية وهم 
على علم أنهم س��وف يتخرجون مساعدين فنيين 
ووقعوا في استمارات القبول على أنهم سيدرسون 
3 سنوات ويتخرجون مس��اعدين ولكن عندما غرر 
بهم أولئك المنشقون ووعدوهم برتب مالزم ثاني 

ذهب بعضهم وانضم إلى شارع الستين.
وفي حقيق��ة األمر الذين يتظاهرون في الش��وارع 
وهم من الجوية فعاًل اليتجاوزون 100-150 فردًا.

أما البقية فهم المندسون من المنشقين العسكريين 
الذين يحمون أولئك النف��ر وينفقون عليهم أموااًل 
طائل��ة من أجل بقائهم في الش��وارع، ف��كلٌّ لديه 
كرت يأكل ب��ه وجبة اإلفطار والغداء والعش��اء من 
مطاعم تم محاسبتها من قبل تلك القوى االنقالبية 
المرتزقة الداعمين لهم بينهم من شباب الساحات 
الذين يفصلون لهم بدالت خاصة بالجوية ويدفعون 
بهم إلى الشوارع ومعمل للخياطة في إحدى مدارس 

األيتام.

جهة واحدة
> م��ا طبيع��ة وتفاصي��ل 
التفجي��رات الت��ي تعرضت 
له��ا الطائرات ف��ي القوات 

الجوية مؤخرًا؟
- أواًل أؤك��د لك��م- وه��ذه 
معلومات نصرح بها ألول مرة- 
ان م��ن م��ول ودع��م وخطط 
لتنفي��ذ األعم��ال اإلرهابي��ة 
والغادرة التي طالت الطائرات 
ف��ي الق��وات الجوي��ة ف��ي 20 

مارس الع��ام الماضي وكذلك األس��بوع األول هم 
من مجموعة واحدة ويتلقون دعمهم وتوجيهاتهم 
من جهة واحدة للقيام بتفجي��ر الطائرات التي هي 

ملك الشعب اليمني.

خيانة عظمى
> لماذا يصر المنشق علي محسن وحزب اإلصالح 
وأوالد األحمر على شن حملة اإلساءة والتشويه 
للجوي��ة ويتبن��ون أعم��ال الفوض��ى والتخريب 

واالحتجاجات ضد الجوية وقياداتها؟

- أواًل هذه ليس��ت احتجاجات وإنم��ا أعمال فوضى 
وتخريب وأكثرهم الينتس��بون للجوية وفاش��لون 
ومتقاع��دون، وم��ن كان��وا م��ن الجوية وبحس��ب 
الدس��تور اليحق لهم الخروج للش��وارع فالدستور 
يمنع بش��كل كامل على منتس��بي الجيش واألمن 
الحزبية أو التظاهر أو رفض األوامر العسكرية أو أي 
شكل آخر من االحتجاجات ومن يقوم بذلك يحاكم 
محاكمة ميدانية ويعدم من يشق الجيش ويرفض 
األوامر العسكرية ألنها خيانة عظمى للوطن وفي 
نفس الوقت المادة رقم )60( من الدس��تور تمنح 
العسكري حقوقه المدنية ولكن عندما يخلع مالبسه 
العس��كرية، أما من يرت��دي المالبس العس��كرية 
فتس��قط كل حقوق��ه المدنية ألن العس��كري هو 

من يحمي الديمقراطي��ة والحقوق والوطن واألمن 
واالس��تقرار واليحق للعس��كري القيام بشيء ألنه 

ليس ملك نفسه وإنما ملك للشعب.
فالضابط عندما يرتدي البدلة العس��كرية ويقسم 
اليمي��ن عل��ى أن والءه هلل ث��م للوط��ن والث��ورة 
والجمهورية والشرعية الدس��تورية وحماية حدود 
الوطن وأرضه وس��ماه وبره وبح��ره وإذا خرج هذا 
الضابط أو الجندي عن هذا القس��م الى الش��وارع 
للصياح والعوي��ل فإن الع��دو المترب��ص بالوطن 
لن ينتظر طوياًل وس��يضرب في الداخ��ل والخارج 
وس��يدمر الوط��ن والعس��كريين واألمنيي��ن ف��ي 
الساحات ولذلك من لديه مطالب حقوقية عليه أن 
يطالب بها وهو في مقر عمله وفوق س��الحه وفي 

مواقع الشرف والبطولة.
> ما المعالجات التي قمتم بها لتلبية المطالب 

المشروعة ألولئك االشخاص؟
- قيادة القوات الجوية ومن��ذ الوهلة األولى ونحن 
مستعدون لتلبية أي مطالب ألي شخص بشرط أن 
تكون مشروعة وقانونية وأن تشرف على ذلك لجنة 
محايدة، ونطالب بلجنة لتقصي الحقائق من وزارة 
الدفاع ورئاس��ة هيئة األركان واللجنة العس��كرية 
للنظر في تلك المطالب وفي حقيقتها ومشروعيتها 

وفضح المتآمرين.

ضربات موجعة
> ما الذي يريده االنقالبيون من القوات الجوية؟

- يري��دون زعزع��ة أمن الوط��ن واضع��اف القوات 
تتص��دى  لت��ي  ا الجوي��ة 
ببس��الة لفلول اإلرهاب من 
تنظيم القاع��دة وغيرهم، 
ه��ؤالء جميعه��م يعرف��ون 
تمامًا حجم الق��وات الجوية 
ودورها البطولي والحاس��م 
في مختل��ف المواجهات مع 
اإلرهابيي��ن م��ن تنظي��م 
القاعدة وغيرهم.. فالقوات 
الجوي��ة لقنته��م ضرب��ات 
موجع��ة والتي كان��ت دومًا 
دقيق��ة وحاس��مة وموجع��ة 

وفاصلة في افشال مخططاتهم اإلرهابية.

خائن وفاشل
> هل يعتبر اس��تهداف المنش��ق علي محس��ن 
للقوات الجوي��ة حقدًا بعد أن فش��ل ميدانيًا في 

مختلف المواجهات التي قام بها؟
- علي محسن فاش��ل ومن أول يوم خرج فيه على 
الوطن والشرعية الدستورية، اليجب علينا كيمنيين 
أن نقبل��ه ف��ي األرض اليمنية، هذا ل��م يخن علي 

عبداهلل صالح وإنما خان وطنًا كبيرًا وعظيمًا بحجم 
اليمن.

> هل نستطيع القول بأن علي محسن بنى جيشًا 
وهو اآلن يهد ما بناه؟

- بالعكس بنى تنظيم قاعدة، وإرهابيين ومليشيات 
لدك وتخريب البلد ونهب األراضي.

> لماذا يسعى الستهداف قائد القوات الجوية؟
- ألن اللواء محمد صالح األحمر أنجح قائد من القادة 
العس��كريين، وأنزههم، وقد عرفت��ه منذ أكثر من 
ثالثين س��نة رجاًل عمليًا بنى قوات جوية وأس��س 
بنية تحتية للقوات الجوية ولم يبِن س��وقًا للخضار 
وال مدنًا س��كنية، حتى أوالده معروفون بالش��رف 

والعس��كرية، ومتعلمون، وليس بينهم من يتقطع 
في الطرقات وال يقتل رجال المرور واليملك شركات 

استثمارية.. رجال نذروا أنفسهم للوطن.
> هل عرفتم من قاموا بتفجير الطائرات؟

- من قام��وا بتنفي��ذ العمليات اإلرهابية الس��ابقة 
بعضهم يتصل��ون إلى قيادة الل��واء ويقولون نحن 
موج��ودون ف��ي الفرق��ة األول��ى مدرع، ولألس��ف 
الش��ديد ان وزارة الدف��اع وهيئ��ة رئاس��ة األركان 
واللجنة العس��كرية  عل��ى علٍم بذل��ك.. يعني من 
يفكر في التخريب من ه��ؤالء المجرمون يقومون 
بذلك ويفرون إلى عند علي محس��ن، وهذا يجعلنا 
نتساءل: هل هذا الرجل من الجيش؟! هل هذا من 

يحمي الوطن والشعب.
أناشد علي محسن ان يتقي اهلل في هذا الوطن، وأال 
يحمي القتلة وقطاع الطرق والمرتزقة والمخربين، 
يفترض عليه العكس أن يقبض على كل من وصل 
إليه من هؤالء المجرمين واإلرهابيين وتس��ليمهم 
للقضاء وليثبت للشعب أنه يعمل للوطن ومن اجل 

الوطن.
> هل يمكن تحديد من يقوم باستهداف طائرات 

ومقاتالت القوات الجوية؟
- المعلومات لدينا بأن هؤالء المجرمين موجودون، 
وهم عبارة عن ش��بكة منظم��ة مرتبطة بالقاعدة 

وبعلي محسن وعصابة أوالد األحمر.

خاليا نائمة
> كيف تمكنوا من الدخول إلى أماكن الطائرات 

المستهدفة؟
- نستطيع أن نقول بأنهم مندسون وخاليا نائمة، 
ضباط من المحتجين وهم م��ن قاموا بالتفجيرات 
السابقة العام الماضي ونفس الخلية هي المنفذة 
لهذه العمليات اإلرهابية، وق��د ألقينا القبض على 
عش��رة من المتورطي��ن، ولدينا معلوم��ات دقيقة 
تمكننا من معرفة من دخل ومن خرج من الضباط 
واألفراد الفنيين وغيرهم وذلك من خالل آلية معينة 
ومنظمة للمهام، كما لدينا احتياطات أمنية فائقة 
المستوى تس��هل لنا معرفة المتورطين وبموجب 
هذه االحتياطات اس��تطعنا أن نكشف المتورطين، 
بتفجير الطائرات ووجدنا أنهم على عالقة بتنظيم 

القاعدة وآخرون لهم عالقة بساحات االعتصام.
> كيف تنظرون إلى تهديدات القاعدة وكذلك 

المحتجين أمام منزل رئيس الجمهورية؟
- نحن نحت��رم رئيس الجمهورية المش��ير عبدربه 
منصور هادي ونحترم األخ وزير الدفاع واألخ رئىس 
هيئة األركان، ونشيد بهم ألنهم أثبتوا وطنيتهم، 
ولكن لالسف الش��ديد، الندري لماذا إلى يومنا هذا 
لم يردعوا هؤالء.. وعبر صحيفة »الميثاق« أناشد 
اللجنة العس��كرية بأن تؤدي واجبه��ا الوطني على 
أكمل وجه والتكون تابعة ل�»ف��الن أو عالن«، وان 

ال تتلق��ى أوامره��ا إاّل مم��ا يمليه عليه��ا ضميرها 
ومسؤوليتها الوطنية نريدها لجنة عسكرية محايدة 
تضمد ج��روح الجي��ش اليمن��ي وتقول للمحس��ن 
أحسنت وللمسيئ أس��أت، تحقق بمسئولية وطنية 
مع كل الوحدات التي تش��هد توترًا أو اس��تهدافًا أو 

ما إلى ذلك.

رجال الوطن
> هل انتم مس��تعدون للقب��ول بتحقيق اللجنة 

العسكرية؟
- نحن على استعداد تام الستقبال اللجنة العسكرية 
في أي وقت أما فيما يخص قائد القوات الجوية اللواء 

الركن طيار محمد صال��ح األحمر باقي في منصبه 
والقرارات الس����يادية التخضع لغ����وغاء الشوارع  
واليظن أي ش��خص أن بإمكانه النيل من األخ قائد 
القوات الجوية مهما كان حقده الشخصي، فهو من 
صنع القوات الجوية.. كيف كانت الجوية قبل وكيف 
اصبحت اآلن، أمث��ال هؤالء بذل��وا للوطن وحققوا 
انجازات مش��هودة على الواقع اليس��تطيع أحد أن 

ينكرها.

نحن أخوة
> ما الحلول بنظركم لهذه االشكاليات التي تمر 

بها القوات الجوية؟
- أواًل أريد أن أقول لهؤالء المتقاعدين المعتصمين 
أمام بيت األخ الرئيس والذين يهددون بالزحف أقول 
لهم اليظنون أنهم سيصلون إلى منتصف الطريق، 
»الدنيا م��ش فوضى« فنحن مس��تعدون أن نحرق 
األرض تحت اقدامه��م، فاألغلبية الس��احقة تريد 
بناء البالد..، بناء وطن، تريد أمنًا واستقرارًا وسالمًا 
»مش بلطجة« وال تس��ول لهم أنفس��هم الوصول 
حتى إلى سور القاعدة الجوية، سنكون أعنف منهم 

ونحن جاهزون.
 وأطلب من اللجنة العسكرية ومن وزارة الدفاع ان 
توقف ه��ؤالء عند حدهم، وأن تمن��ع الجهات التي 
تمولهم وتدعمه��م وتس��لحهم وتدعوهم إلى ان 
يعودوا إلى صوابهم فالوحدات العسكرية مفتوحة 
لهم ف��ي أي وق��ت، ونحن اخ��وة ويمني��ون، ليأتوا 

ونعمل معًا من أجل بناء الوطن.
> تلقى تنظيم القاعدة مؤخ��رًا ضربات موجعة.. 

هل لذلك عالقة باس��تهداف 
القوات الجوية؟

- هذه الضربات التي يتلقاها 
تنظي��م القاعدة هي س��بب 
تفجير المقاتالت العس��كرية 
في القاعدة الجوية، فاستغلت 
القاع��دة بع��ض العناص��ر 
المحتجة في الستين واشترت 
ضعف��اء النف��وس وقام��ت 
بعملياته��ا اإلرهابي��ة ف��ي 

القوات الجوية..

صقور يمنية
> تحدثت وسائل إعالم المعارضة عن الطيارين 
الذين يقوم��ون بالمه��ام الوطنية ض��د فلول 
القاعدة واإلرهاب بأنهم أجانب وعرب وليس��وا 

يمنيين؟
- لطالم��ا اتهمن��ا به��ذا االته��ام من قب��ل ضعفاء 
النفوس حتى انهم زعموا أن الطيارين في مختلف 
المواجهات والضربات التي يقوم بها صقور الجو من 
قبل طيارين عرب واجان��ب لكنني أقول وبكل ثقة 

واقتدار إن الطيارين اليمنيين اثبتوا انهم مؤهلون 
تأهياًل عاليًا للقتال والحفاظ على أرض وسماء هذا 
الوطن الحبيب، واليوجد لدينا طيار عربي أو أجنبي، 
كان لدينا عدد قليل من الطيارين السوريين جناح 
الطيران التدريبي في العند.. وماتوا بحادث سقوط 

طائرة النتنوف.. هذا كل ما في األمر.
> لم��اذا تس��عى القاع��دة جاهدة إلى إس��قاط 

معسكر الحرس الجمهوري بالصمع؟
- هدفهم االس��تيالء على قاع��دة الديلمي الجوية 
باعتبارها النقطة األقرب إلى مطار صنعاء الدولي 
وإل��ى قاعدة الديلم��ي الجوية ولن نس��مح بتنفيذ 

مخططاتهم حتى آخر قطرة من دمائنا.
> ماذا ع��ن التط��ورات التي ش��هدتها القوات 

الجوية مؤخرًا؟
- الق��وات الجوية قب��ل أن تبني بني��ة تحتية بنت 
عقواًل وكوادر مؤهلة في جميع التخصصات الجوية 
والدفاع الجوي وكل الكوادر والطيارين والمهندسين 
والمدربي��ن يمني��ون واليوج��د أح��د أجنب��ي حتى 
المدربون الذين كان��وا من دول صديقة لم يعودوا 
موجودين، وتمكن اليمنيون من تغطية مواقعهم 
وبجدارة في المدارس والمعاهد الفنية المتخصصة 

المتميزة على مستوى المنطقة.
وكل ما وصلت إليه القوات الجوية من تطور تم على 
يد اللواء محمد صالح األحمر، فالقوات الجوية كانت 
ف��ي الس��بعينيات والثمانينيات التمتل��ك أكثر من 
طائرتين واليوم تمتلك ق��وة ضاربة من الطائرات 
المتطورة أبرزها طائرات )29( المتطورة، التمتلكها 

إاّل اليمن وروسيا.
وطائرات النقل الحديثة )130( وطائرات األوش��ن 
وطائرات االنتنوف وجميع أنواع الطائرات المقاتلة 
مثل السخواي وال�21 واألمريكية إف 5 إضافة إلى 
طائرات أخرى متطورة بأنواعها مثل ال�171 إضافة 
إلى منظومة دفاع جوي متط��ور وحديث وكوادره 

يمنية مؤهلة.
وبناًء على ذلك أؤك��د لكم أن الق��وات الجوية قوة 
ضاربة لن تسمح لمن تسول لهم أنفسهم المساس 

بأمن واستقرار الوطن.
وقد اثبتت القوات الجوي��ة أنها قوة ضاربة في كل 
المعارك والحروب سواًء في 1994م أو ضد القاعدة 
أو ضد الحوثيين.. فهي تعمل اليوم بتقنيات عالية 

وامكانات قتالية دقيقة ومتطورة تكنولوجيًا.
وبالنظ��ر إلى التط��ور الذي ش��هدته الجوية خالل 
الفت��رة األخيرة ف��ي الجوان��ب القتالية والبش��رية 
والتقنية تحظ��ى القوات الجوي��ة باهتمام ورعاية 
كبيرة من قبل القيادة السياس��ية ويتضح ذلك من 
خالل مقارنة مستحقات ومرتبات منتسبي القوات 
الجوية ومرتبات قوات أخرى في الجيش إضافة إلى 

البرامج التطويرية والتدريبية المستمرة.
> كلمة أخيرة..؟

- أوجه نداء إلى حكومة الوفاق 
باعتباره��ا حكوم��ة وط��ن 
وباس��م المواطني��ن نطالبها 
إعادة األمن واالس��تقرار إلى 
الوط��ن واخراجه م��ن األزمة 
الت��ي عصف��ت ب��ه، ونطالب 
اللجن��ة العس��كرية ايضًا أن 
تتحم��ل مس��ئوليتها وتعي��د 
للجي��ش واألم��ن والدول��ة 
هيبته��ا، فاالنف��الت األمني 
يه��دد بق��اء الدول��ة والوحدة 
واألم��ن واالس��تقرار، فمن��ذ 
أن تم التوقي��ع على المب��ادرة الخليجي��ة والتزال 
الشوارع مقطوعة والمتاريس والخنادق والمسلحون 
متواجدين ف��ي كل م��ن الحصبة والس��تين وتعز 

وأرحب ونهم وأبين والكثير من المناطق.
 فهناك أكثر م��ن 120 نقطة ما بين صنعاء ومارب 
والتزال االعتداءات مس��تمرة على أب��راج الكهرباء 
وأنابيب النفط وعلى الممتل��كات العامة والخاصة 
والمعس��كرات.. فهل هذه هي التسوية السياسية 
التي رعتها دول الخليج والدول دائمة العضوية في 

مجلس األمن.

المحتجون يعملون لحساب 
القاعدة بغرض ايقاف ضربات

 الجوية على االرهابيين

> كشف العميد ركن طيار محسن متاش قائد قاعدة الديلمي الجوية أن عددًا من المتورطين في تفجير الطائرات 
بالقاعدة الجوية موجودون في الفرقة المنشقة ويحظون بحماية كاملة من المنشق علي محسن..

مؤكدًا في حوار لـ»الميثاق« ان المحتجين أمام منزل فخامة الرئيس يعملون لحساب القاعدة والمنشق علي 
محسن وما يقومون به هو من أجل ايقاف الضربات الجوية على اإلرهاب.

منوهًا إلى أن القوات الجوية تقوم بتنفيذ مهامها الوطنية على أكمل وجه ولن تتأثر بعويل أولئك النفر من 
المتمردين.

وقال العميد متاش: إن منتسبي الجوية الشرفاء سيحرقون األرض تحت أقدام المرتزقة والمندسين الذين 
يهددون بالزحف على القاعدة قبل أن يصلوا منتصف الطريق..

متطرقًا إلى عدد من القضايا والمواضيع المهمة المتعلقة بدور الجوية في حرب اإلرهاب والمعالجات التي 
قامت بها قيادة القوات الجوية ألوضاع منتسبي الجوية.. وحقيقة من يحتجون في شارع الستين..تفاصيل أوفى 

في سياق الحوار التالي:

                  حوار/ علي الشعباني- محمد الداهيه

من يهدد بالزحف سنحرق 
االرض تحت اقدامه قبل ان 
يصل معسكراتنا
قائد القوات الجوية

 بـاق في منصبــه 
والقرارات السيادية
 التخضع لغوغاء الشوارع

مســتعدون لتلبيــة المطالــب المشــروعة 
ونطالب بلجنة لتقصي الحقائق

المنشــق لــم يبــِن جيشــًا وإنما 
إرهابيين واســواق خضـــار

على اللجنة العسكرية تحمُّل مسئولياتها 
الوطنية والتكون تابعــة ألحــد

األوضاع في الجوية على ما يرام ومنتسبوها 
يقومون بمهامهم على أكمل وجه

املالبس التي تــوزع على املندسني تفصل 
يف احدى دور االيتــام

االنفالت األمني يهدد الجيش والوحدة والوطن

االوضاع في الجوية 
على مايرام ومنتسبوها 
يقومون بمهامهم على 

اكمل وجه

عناصر القاعدة
 التي فجرت الطائرات 

موجـــودة 
في الفــــرقة


