
ففي مستهل إجابته عن حقيقة ما حدث 
يوم 18 مارس 2011م أوضح العميد 
يحيى محمد عبداهلل صالح أن قوات 
االمن  المركزي توجد بها عدة وحدات 
منها وح��دة مكافحة االره���اب ووح��دة 
السيطرة على الشغب التي من مهامها 
حراسة المسيرات والمظاهرات وكذلك 
السيطرة عليها في حال خروجها عن 
النظام والقانون وتخريب المنشآت اثناء 
مرورها.. وكان تواجدنا في شارع الدائري 
مع عدد من الوحدات االمنية بمعدات 
السيطرة على الشغب.. وكانت هناك 
خطبة جمعة تحريضية  تدعو الشباب 

الى اثارة الفوضى في الحي..
وق��ال: كما هو معروف كانت األجواء 
متوترة بين ساكني االحياء والشباب 
ب  لشبا ا م��ن  كثير   . . لمعتصمين ا
المنضمين للساحات انا اعرفهم والذين 
لهم رؤية في الدولة وخاصة المطالب.. 
لالسف الشديد تم استغالل الشباب من 
قبل االحزاب السياسية واحضار عدد من 
المجاميع القبلية المسلحة الملتزمة قبليا 
وحزبيا لعدد من األحزاب والشخصيات 
االجتماعية  والتي نعتبرها هي من 
استغلت وج��ود الشباب ف��ي الساحة 
لم يستطيعوا  التي  مآربهم  لتحقيق 
تحقيقها في الفترات الماضية. وعندما 
بدأت  المشكلة واالحتكاك بين المواطنين 
والمتظاهرين تم الدفع بعدد من عربات 
السيطرة على الشغب وحصل هناك 

اشتباك واطالق نار.
وأضاف: الوحيدون الذين كانوا بدون 
سالح هي الوحدات االمنية، فالمعتصمون 
بعضهم كان معهم سالح وكذلك بعض 
المواطنين في األحياء كما هي طبيعة 
كل يمني بعضهم معهم اسلحة في 
البيوت، وألن األج���واء متوترة حصل 
اشتباكات  وحصل أن بعض المعتصمين 
حاولوا اقتحام بعض البيوت، فبعضهم 
اضطر الستعمال السالح الناري للدفاع 
عن منزله.. مشيرًا إلى أن االتهامات 
كانت جاهزة من قبل االعالم المغرض 
حيث وجه االتهام لعدد من الوحدات 
االمنية والعسكرية منها ق��وات االمن 
المركزي والحرس الجمهوري والحرس 
ال��خ��اص وال��ن��ج��دة واالم���ن السياسي 
واالمن القومي.. بعض الوحدات لم تكن 
موجودة نهائيا مثل الحرس الجمهوري 
والحرس الخاص لكن التهم كانت جاهزة 
الستهداف هذه الوحدات البطلة التي كان 
لها أدوار بطولية في الحفاظ على النظام  

والدولة والبلد ومكتسباته.
وق��ال: االع��الم الخارجي كان جاهزًا 
الستقبال هذه الدعاية والترويج لها.. 
بعد الحادث تواصلت مع النائب العام 
وطلبت منه معرفة ماذا حدث في موضوع 
االج��راءات القانونية كون الحملة كانت 
موجهة بالذات على االمن المركزي.. 
تعاونا مع النيابة العامة والبحث الجنائي 
وتم القبض على عدد من المطلوبين 
وبعض الذين ارتكبوا الجريمة تم القاء 
القبض عليهم من الشباب وتم تسليمهم 
الى الفرقة االولى مدرع وال نعلم  عنهم 
شيئًا إلى اآلن.. هناك تقصير باالجراءات 
االمنية واجراءات النيابة.. ومن هنا اطالب 

بالكشف عن الجناة الحقيقيين وتقديمهم 
للعدالة ليعرف الشباب وشعبنا من الذين 
ارتكبوا هذه الجريمة النها استغلت اسوأ 
استغالل من قبل االح��زاب السياسية 

واالنقالبيين.
وقال رئيس أركان األمن المركزي: في 
الحقيقة الشباب ابرياء واالذكياء منهم 
خرج من الساحة بعدما رأوا تواجد هذه 
العناصر االجرامية في الساحة سواء 
أكانت قبلية أم حزبية.. فبقي البسطاء 
الذين يستطيعون استغاللهم والسيطرة 
عليهم واصبح تواجدهم هناك كمهنة، 
ولالسف الشديد يتم استغاللهم استغالاًل 
بشعًا من قبل العناصر الحزبية والقبلية 
ونتمنى ان يعوا ان ما يقومون به هو 
يخدم مخططات خارجية وداخلية لتخريب 
البلد واضعافه لجعله سهل التحكم به من 
الخارج، ونأمل ان يعوا انه بعد عام كامل 
خطورة استغاللهم من قبل هذه الجهات. 
خالل االزمة اتضحت الكثير من القضايا 
وكثير من الناس عادوا الى صوابهم ولم 
يبق اال القليل ممن لم يعوا خطورة ما 

يقومون به.
وحول القاعدة وخطورتها أكد العميد 
يحيى صالح:القاعدة كمنظمة ارهابية 
عالمية تستقطب عددًا من االرهابيين 
من كل انحاء العالم ومن جنسيات مختلفة 
افكارها التخريبية والتدميرية جعلت كل 
قوى العالم تتحالف ضدها النها التمتلك 
والقتل  القتل  ، هدفها  ه��دف��ًا ساميًا
والقتل..  الن هذه هي االيديولوجية 
التي- لالسف الشديد- تبنتها، وهذه 
األيديولوجية خاطئة لتنفيذ مخططاتهم 

بنهب الممتلكات العامة والتقطع والقتل. 
وأض�����اف: ك��ل ال���وح���دات االم��ن��ي��ة 
والعسكرية شاركت في مواجهة القاعدة، 
لكن المواجهة تحتاج الى جهد شعبي 
ورسمي وتكامل. االزمة اثرت على هذا 
الجانب ونأمل ان القوى السياسية تعي 
خطورة المماحكات السياسية وتأثيرها 
على هيبة ال��دول��ة.. هناك ف��رق بين 
معارضة نظام واسقاط الدولة وهيبتها، 
الن اسقاط الدولة وهيبتها يؤثر على 
المواطن والدولة ولن يعيش المواطن 
بأمان ان كانت الدولة ضعيفة.. لذلك 
مواجهة القاعدة يجب ان تكون شعبية 
ورسمية وعلى كل المستويات العسكرية 
واالمنية والسياسية والثقافية والتعليمية 
والتوعوية.. ولالسف الشديد هناك بعض 

االط��راف السياسية تدافع عن القاعدة 
وتعتبر الحاضنة لتنظيم القاعدة نأمل 
القضاء على  ان يتم  المستقبل  ف��ي 
ه��ذه اآلف��ة النها تؤثر على االقتصاد 
الوطني وامن المواطنين واستقرارهم 

ومعيشتهم.
وأشار إلى أن قوات االمن المركزي مع 
عدد من الوحدات تشارك في مواجهة 

القاعدة حيث يوجد لألمن المركزي قوات 
في أبين ورداع لمواجهتها وهناك بعض 
التصريحات الصحفية التي تتحدث اين 
قوات مكافحة االرهاب. فقوات مكافحة 
االره���اب هي لمواجهة القاعدة على 
نطاق محدود لكن تواجد القاعدة اآلن 
اصبح على مستوى كبير منتشر في 
اكثر من محافظة وهذا يحتاج الى تدخل 
الجيش وبقوات اكبر وتعاون المواطنين 
والى وحدة وطنية شاملة من كل القوى 
السياسية والشعبية لمواجهة تنظيم 
القاعدة، فهو لم يعد كما ك��ان قبل 
اكثر من سنة واصبح يشكل خطورة 
كبيرة على الدولة والوطن والمواطن . 
المفروض ان الكل يشترك مع الدولة في 
مواجهة القاعدة النها خطر على الكل 
وتستهدف الجميع وهي منظمة ارهابية 
ال ترحم والتؤمن باآلخر وال بالديمقراطية 
وال بالتعايش وهي تريد تحقيق اهدافها 
فقط بالعودة بالناس الى القرون الماضية 
والحياة البدائية وكل ما يذكر منهم هي 

مجموعة اكاذيب وتضليل للبسطاء.
وحول توعد القاعدة باالنتقام لضحايا 
يوم 18 مارس قال رئيس أركان األمن 
المركزي: القاعدة ليست مخولة وال الجهة 
التي تحدد ذل��ك، فمن فوضها وممن 
تنتقم..؟! هناك جهات رسمية وقضائية 
هي المسئولة عن تحديد من قاموا 

بالجريمة وتقديمهم للعدالة.. القاعدة 
من فوضها واعطاها الحق بأن تتحدث 
باسم الشعب وتنتقم!! وهذا يندرج في 
اطار االكاذيب التي درجت القاعدة عليها 
وتدعي انها تدافع عن الناس وهي اول 

من يقتلهم..
أما بشأن هيكلة الجيش وسر تزامنها 
مع تزايد نشاط القاعدة وسر تبنيها من 
قبل جهات حزبية وقبلية قال العميد 
مطلب  الجيش  هيكلة  لح:  صا يحيى 
مهم ج��دًا وكانت الدولة قد سعت إلى 
اعادة هيكلة الجيش ومن ينادون اآلن 
بإعادة هيكلة الجيش كانوا هم اول من 
عرقل اع��ادة الهيكلة.. هيكلة الجيش 
مطلب اساسي لكل القوات المسلحة 
واالم��ن ومطلب شعبي على اساس ان 
تتم الهيكلة على اسس وطنية وعلمية 
وعسكرية وامنية وتتم عبر حصر القوى 
البشرية الفعلية للقوات المسلحة واالمن 
والمعدات واالمكانات والوسائل وتحديد 
التحديات الداخلية والخارجية وتموضع 
هذه الوحدات ونوعية تسليحها ويتم 

الهيكلة عبر لجنة مختصة بهذا المجال. 
الى جانب ان يتم ذلك بالتدريج من اجل 
الحفاظ على هذه الوحدات.. ويكون ذلك 
عبر خطة مدروسة للحفاظ على هذه 
الوحدات وامكاناتها ومعداتها فبعض 
الوحدات خالل االزمة قامت بالتصرف 
بالمعدات واالسلحة .. فالهيكلة ليست 
الطريقة السهلة التي تخرج فيها النساء 
واالطفال وكبار السن ليطالبوا بهيكلة 
الجيش.. ال نعرف كيف اصبح النساء 

واالطفال يطالبون بهيكلة الجيش..
وأض��اف: هذه الدعوات وراءه��ا جهات 
مغرضة ونعرف ماذا يقصدون بهيكلة 
الجيش وهي ال تستهدف اشخاصًا وانما 
هي مسئولية وطنية تحظى باهتمام 
محلي ودولي أما ما ينادى به هو في اطار 
عملية االقصاء والمماحكات السياسية 
والكل يعرف ذلك وال يعير ما تنادي بها 

هذه الجهات أي اهتمام.
وفيما يخص المبادرة الخليجية التي 
خصت وزارة ال��دف��اع بالهيكلة دون 
شمول وزارة الداخلية وسبب الحديث 
الدائر حول الداخلية أكد يحيى محمد 
عبداهلل صالح: بعد توقيع االتفاقية 
شكلت اللجنة العسكرية لتحقيق األمن 
واالستقرار وازالة التوترات لكن- لالسف 
الشديد- تواجه صعوبات كبيرة جدا في 
تنفيذ اهدافها الوطنية حيث التزال 
بعض العناصر القبلية المتخلفة تتمترس 
في ش��وارع العاصمة وبعض الوحدات 
العسكرية لم تلتزم بهذه التوجيهات.. 
طبعًا هذا واضح لكل الناس التي تعرف 
ان هذه الجهات هي اسباب التوتر في 
البلد ولم تستوعب اننا تجاوزنا هذه 
المرحلة وان هناك المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية التي اصبحت اتفاقية 
دولية تحت اشراف دولي واي خروج عنها 
ومحاولة التالعب سيدخل هذا الطرف 
في مواجهة مع المجتمع الدولي فهم 
لم يستوعبوا النهم ما زال��وا يعيشون 
فترة ما قبل توقيع االتفاقية  وعليهم ان 
يستوعبوا ان ما ينادون به انتهى، وهذه 
األزمة التي بدأت قبل عام- وأنا اقول 
أزمة  الن هذا هو تصنيف مجلس االمن 
والمجتمع الدولي بأنها أزم��ة واعترف 
بها بأنها أزمة.. وما عدا هذا الكالم غير 
صحيح إاّل لمن يعيش بالخيال والوهم 

وعلى الواهمين أن يستيقظوا..
وفيما إذا كان هناك اختالف بين وجهات 
النظر اليمنية واألمريكية واالوروبية حول 
إعادة الهيكلة أشار العميد يحيى محمد 
عبداهلل صالح: هيكلة الجيش مسئولية 
وطنية يمنية بحتة،  وال يحق ألية جهة 
التدخل فيها إال لغرض المساعدة وبطلب 

يمني فقط.. 
وعن اشاعات الشارع حول محاوالت 
اغتيال العميد يحيى صالح، أجاب: كل 
منتسبي القوات المسلحة واألمن عند 
انتسابهم لهذه القوة العسكرية واالمنية 
يصبح مشروع شهيد.. لهذا فعند انتسابنا 
لهذه المؤسسات سجلنا أنفسنا مشروع 
شهداء لهذا الوطن.. لذلك ال تخيفنا هذه 
االقاويل والتهديدات وقد تعرضت القيادة 
السياسية لمحاولة اغتيال ولن نكون اهم 

منهم وكلنا فداء للوطن.. 

االثنين :19 / 3 / 2012م 
 الموافق :26 / ربيع ثاني / 1433هـ 

العدد: )1600(  حوار4

ضباط وجنود الفرقة يطالبون المنشق  علي محسن

كشف العميد يحيى محمد عبداهلل صالح- رئيس أركان األمن المركزي- عن أسرار جريمة يوم 18 مارس 
2011م، والجهات المتورطة بسفك دماء المعتصمين، مطالبًا الجهات القضائية بالجناة، مؤكدًا اتصاله 
بالنائب العام يومها للتحقيق وكشف الجناة في نفس الوقت الذي كشف العديد من الحقائق المتصلة بتنظيم 

القاعدة واستغاللها االزمة والشباب لتمرير مخططات تآمرية..
»الميثاق« تعيد نشر أهم ما جاء في الحوار الذي أجرته قناة »العقيق« الفضائية:

مرتكبو الجريمة اعتقلهم االصالح وسلمهم  للفــــرقة

رئيس أركان األمن المركزي:

جنودنا لم يكن لديهم يف 18 مارس سوى العصي

جدد جنود وضباط الفرقة األولى مدرع التأكيد 
على أنهم سيواصلون اعتصامهم حتى إقالة 
الطاغية علي محسن األحمر.. وكانوا قد نصبوا 
خيامهم في ش��ارع الستين.. متعهدين عدم 
مغادرتها إاّل برحيل المنشق.. هذا وقد صدر بيان 

عنهم جاء فيه:
نحن ضباط وصف وجنود المنطقة الشمالية 
الغربية والفرقة األولى مدرع نقوم بمسيرة سلمية 

لرفع الظلم والتعسف الالأخالقي والالإنساني الذي 
مارسه ضدنا الطاغية السفاح/ علي محسن صالح 
األحمر قائد الفرقة األولى مدرع، وأصدرنا بيانًا 
مختصرًا تضمن أهم تلك المظالم والمطالب 

الحقوقية المشروعة.
وهنا نسجل الشكر لفخامة المشير/ عبدربه 
منصور هادي-رئيس الجمهورية، القائد األعلى 
للقوات المسلحة- ووزارة الدفاع على تفهم 

مطالبنا واإلصغاء إلى مظالمنا ومعاناتنا. ولكن 
لألسف الشديد لم نلمس أي ترجمة عملية لها على 
أرض الواقع .ورغم تقديرنا النشغال فخامة رئيس 
الجمهورية إال أن الضر قد مسنا مما اضطرنا إلى 
تنظيم هذا االعتصام السلمي المطلبي الحقوقي 
والذي سيستمر حتى رفع الظلم عنا، وإنقاذنا من 
جبروت وطغيان قائد الفرقة األولى مدرع وحتى 
تحقيق كامل مطالبنا المشروعة وفي مقدمة 

ذلك إقالة المدعو/ علي محسن صالح األحمر قائد 
الفرقة األولى مدرع وتقديمه للمحاكمة لينال 
ج��زاءه العادل وليكون عبرة ألمثاله ممن خان 

الوطن والقسم العسكري وتربص بالشعب شرًا.
مجددين مطالبتنا بصرف مرتباتنا واإلف��راج 
الفوري عن زمالئنا المعتقلين في سجون الفرقة 
األول��ى م��درع وإع��ادة من تم إقصاؤهم بسبب 
مواقفهم الوطنية إلى أعمالهم وتعويض منتسبي 

المنطقة الشمالية والفرقة األولى مدرع عن كافة 
األضرار النفسية والمعنوية والمادية التي لحقتهم 
جراء بطش وممارسات المدعو/ علي محسن صالح 
األحمر قائد الفرقة األول��ى.. معلنين استمرار 
اعتصامنا السلمي الحضاري حتى تلبية كل ما 

ذكر آنفًا. واهلل المستعان..
صادر عن أحرار المنطقة الشمالية الغربية والفرقة 
األولى مدرع بتاريخ: 2012/3/15م

تعهدوا بعدم رفع خيامهم إاّل برحيل المنشق

االنقالبيون واالصالح 
استغلوا دماء الشباب 

لتحقيق مكاسب 
سياسية

أطالب بالكشف عن 
الجناه ليعرف الشباب 

من قتل زمالءهم

مؤتمر عدن يدين األعمال اإلرهابية
 يف املعال ويطالب باالصطفاف

عبر المؤتمر الش��عبي العام وحلف��اؤه بمحافظة 
عدن عن إدانتهم واس��تنكارهم الشديدين للعمل 
اإلرهاب��ي اإلجرامي ال��ذي ش��هدته مديرية المعال 
أمس األول وأدى إل��ى خلق حالة م��ن الهلع والفزع 

بين المواطنين اآلمنين.
مؤكدًا- في بيان له- أن هذا العمل يعكس نوازع 
العنف والتطرف واإلرهاب ل��دى منفذيه من أنصار 
الش��ريعة ومن يقف وراءهم، ويستهدف المؤسسة 
العس��كرية واألمني��ة والمواطنين األبري��اء، والتي 
ما كان ألولئك التمادي فيها لوال األزمة السياس��ية 
التي انعكست بآثارها سلبًا وأسهمت في خلق بيئة 
مناس��بة لتلك العناصر للتحرك والتخطيط وتنفيذ 

جرائمهم اإلرهابية.
وطالب فرع المؤتمر بعدن أبناء المجتمع بمختلف 
تكويناتهم -أحزابًا وتنظيمات سياس��ية ومنظمات 
مدني��ة- بإدانة ه��ذه األعمال اإلرهابي��ة والوقوف 
صفًا واحدًا لمواجهتها والمس��اهمة في إفش��ال أي 
مخطط من شأنه اإلضرار بالسكينة العامة والنسيج 
االجتماعي وإدخال المحافظة في دوامة العنف الذي 
ال تُحمد عقباه.وش��دد المؤتمر عل��ى وحدة الصف 
والتآزر للتص��دي العصابات المارق��ة ووضع حد لها 
وألعماله��ا النكراء التي تس��تهدف الجمي��ع والحياة 

المدنية بمفهومها ومعناها الشامل.
مطالبًا األجه��زة األمنية والعس��كرية االضطالع 
بمهامه��م وواجباتهم الوطنية.. داعي��ًا الجميع إلى 
التفاف ش��عبي ورس��مي للتص��دي لتل��ك االعمال 

اإلرهابية الدخيلة على مجتمعنا وقيمنا.

أح���زاب التحالف ت��دي��ن جريمة قتل 
األمريكي واالعتداء على منزل شوقي هائل

> دانت أح��زاب التحال��ف الوطن��ي الديمقراطي 
بمحافظ��ة تع��ز الجريم��ة االرهابية الت��ي تعرض 
له��ا المواط��ن االمريكي ال��ذي يعمل ف��ي المعهد 
الس��ويدي، وكذلك االعتداء ال��ذي تعرض له منزل 
االس��تاذ ش��وقي احم��د هائل س��عيد أنع��م عضو 
المجلس المحلي بالمحافظة رئيس لجنة الش��ئون 
المالية وكل مسلس��ل االعتداءات الذي تتعرض له 
المدارس والمرافق الحكومية من قبل المليش��يات 
المس��لحة.وعبرت ع��ن قلقها من اس��تمرار صمت 
الجه��ات المختصة ع��ن كل الجرائم الت��ي ترتكب 
عب��ر االس��تعانة بقيادات ف��ي حزب االص��الح كما 
حدث من قبل المدعو المخالفي واعتداء مليش��يات 
االصالح والفرقة على مدرسة اس��ماء وما نتج عنه 

من تداعيات.
مؤكدين ان ذلك يحدث أمام صمت مخٍز من قبل 
االجهزة االمنية والذي ينم ع��ن التفاف واضح على 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنة.
وطالب��ت االجه��زة األمنية بس��رعة الكش��ف عن 
مرتكب��ي تل��ك الجرائ��م وإلق��اء القب��ض عليه��م 

وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم العادل.
وأعرب��ت أحزاب التحال��ف عن وقوفه��ا الى جانب 
مدرسة أسماء وكل المؤسسات التي تتعرض لمثل 
تلك االعتداءات، محذرين من مغبة االس��تمرار في 
تلك األعمال االقصائية واالنتقامية التي ستكون لها 

عواقب وخيمة على المجتمع.

املؤتمر يناقش برنامج تأهيل الكوادر 
السياسية مع املعهد الديمقراطي

> ناقش نائب رئيس دائرة العالقات الخارجية 
بالمؤتمر عبدالواحد الشهلي مع وف��د المعهد 
السبت   )NDI ( لدولية  ا للشئون  الديمقراطي 
برنامج تأهيل الكوادر السياسية في مجال العدالة 
االنتقالية والمصالحة الوطنية الذي سينفذه المعهد 
الديمقراطي خ��الل الفترة القادمة ويستهدف 
القيادات الوسطية لألحزاب السياسية في اليمن 

وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام.
وأوضح نائب رئيس المعهد الديمقراطي للشئون 
الدولية مراد ظافر أن الدورات التي سيقيمها المعهد 
تتضمن عرضًا لتج��ارب عدد من ال��دول في مجال 
العدال��ة االنتقالي��ة والمصالحة الوطني��ة لتحقيق 

االستفادة الممكنة منها في بالدنا.
من جانب��ه أعرب نائ��ب رئىس دائ��رة العالقات 
الخارجية عن شكره الهتمام المعهد بتأهيل كوادر 
المؤتم��ر ودعم وترس��يخ النه��ج الديمقراطي في 
بالدنا، مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي العام حريص كل 
الحرص على ترسيخ التجربة الديمقراطية التي تعد 
منهجًا واقعيًا في أطره وتكويناته الداخلية، مشيرًا 
إلى الموقف العظيم لرئيس المؤتمر الشعبي العام 
الزعيم عل��ي عبداهلل صال��ح الذي اصب��ح نموذجًا 
على مس��توى المنطقة والعالم كأول رئيس عربي 
يتنازل عن السلطة ويس��لمها لنائبه في انتخابات 
حرة ومباشرة جسدت التداول السلمي للسلطة في 

أبهى صورها.


