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> بدايــة هَّــا اطلعتمونا علــى حقيقة أحــداث وزارة 
الداخلية االسبوع الماضي؟

- ما حدث في وزارة الداخلية ه��ي مؤامرة لضرب األمن 
واالس��تقرار في الوطن ومحاولة باءت بالفش��ل لعرقلة 
تنفي��ذ المب��ادرة الخليجي��ة وآليته��ا التنفيذي��ة وتمرد 
عسكري وسياسي على المش��ير عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة وهذه 
المؤامرة ليس��ت وليدة يوم او يومين او حدث عابر وانما 
مخطط جرى االعداد له منذ ش��هور ففي يوم األحد 29 
من الشهر المنصرم اجتمع عدد من منتسبي قوات شرطة 
النجدة في الطابور الصباحي بشكل نظامي وطرحوا على 

قيادتهم المطالب التالية :
أواًل : الترقيات والعالوات - المهام العسكرية والتي هي 

التغذية والذخيرة والفراشات.
ثانيًا : ايقاف الخصميات واطالق العالوات السنوية وبدل 

عالج المصابين والجرحى.
ثالث��ًا : تعديل فترات الخدمة التي تصل الى 12 س��اعة 

بينما في الوحدات االخرى 4 ساعات..
 هذه المطالب طرحها الجنود عل��ى قيادة النجدة وعلى 
قيادة الوزارة منذ شهور ولكن قيادة الوزارة ظلت تراوغ 
وتماطل ف��ي تنفيذ تلك المطالب وظل��وا يكذبون على 
الجنود ويعدونهم بوعود كاذبة وتلك الوعود هي جزء من 
مخطط المؤامرة.. فعندما وجد الجنود ان ال أحد يستجيب 
لهم خرجوا الى أمام بوابة الوزارة بشكل سلمي محتجين 
بطريق��ة حضارية ولكن قيادة ال��وزارة رفضت التجاوب 
معهم وخرج وكيل الوزارة لقطاع األمن العام عبدالرحمن 
حنش، وأنا بصفتي أحد ضب��اط وقيادات النجدة تعهدنا 
بحل القضية واس��تطعنا احتواء الموقف من اليوم األول 
وعاد كل الجنود الى مهامهم وعادت األمور الى طبيعتها 

ولم تعد هناك أي اشكالية.
في اليوم التالي يوم 30 يوليو وفي تمام الساعة السابعة 
صباحًا تفاجأ جن��ود النجدة الذين يتول��ون حماية مبنى 
وزارة الداخلية بعش��رات المس��لحين يطلق��ون عليهم 
الرصاص بشكل مباشر ومباغت مما أسفر عن استشهاد 
أح��د الجنود واصابة آخري��ن كانوا ف��ي البوابة في ذلك 
الوقت كان الجنود في عنابرهم نائمين وغير متوقعين 
حدوث تلك الجريمة الت��ي تم التخطي��ط والتكتيك لها 

مسبقًا من اليومين الماضيين.
> كيف تم التخطيط والتكتيك لها مســبقًا ومن يقف 

وراءها؟
- وزير الداخلية هو المسئول األول واألخير عن االحداث 
فالتخطيط لتلك الجريمة كان مبيتًا حيث استقدم الوزير 
الى مكتبه مايزيد عن 35 شخصًا من الفرقة بحجة حماية 
مكتب��ه وحمايته الش��خصية وقد دخلوا الوزارة بش��كل 
طبيع��ي وبتوجيهات الوزير ليتم بعدها تس��ليحهم من 
مكتب الوزير الذي يحتوي على ترس��انة أس��لحة تكفي 
لتدمير ال��وزارة ومن فيه��ا عمل الوزير وم��ن معه على 
ادخالها الى الوزارة طيلة الش��هور الماضية فكانت تلك 
المليشيات مجهزة بالرشاشات والصواريخ اللو وقذائف 
اآلربي جي وأكث��ر من )150( ألف طلق��ة وقنابل يدوية 

وذخائر مختلفة.
وللعل��م قبل ش��هرين أمر وزير 
الداخلي��ة باس��تقدام حراس��ة 
خاص��ة ب��ه م��ن الفرق��ة عل��ى 

الرغ��م اننا نوفر الحماي��ة الكاملة 
للوزارة وملتزمين بكل التوجيهات 

والقرارات فنحن ابناء مؤسسة وطنية 
واح��دة ورجال عس��كريين بيننا قس��م 

عس��كري وعالق��ة أقوى م��ن العالقة 
االخوية ولكن على الرغم من كل ذلك 

الوزير أصر على ادخال مليشيات 
من خارج الوزارة وبعضهم ليس 
من منتسبي االمن والجيش اي 

من الساحات.
> بالعــودة الى االشــتباكات 

كيف وقعت؟
- كما ذكرت ل��ك الجريمة وقعت 

الساعة السابعة والنصف صباحًا 
وبتواطؤ من ضابط أمن الوزارة 

وضاب��ط أم��ن مكت��ب الوزي��ر 

ومرافقيه حيث سهل لهم ضابط أمن الوزارة المقدم عامر 
الجوفي الدخول الى الوزارة ومعه ايضًا نشوان المالحي 
وابراهيم الس��ريحي من مكتب الوزير حيث وصلت تلك 
المليشيات على سيارة نائب ضابط أمن المكتب المالزم 
معاذ عبداهلل المصباحي وجاءت م��ن جهة الحصبة، كما 
جاءت السيارة الثانية قادمة من جهة المطار وهي سيارة 
وزير الداخلية »الش��بح« وعليها مجموعة من مليشيات 
الفرق��ة بمجرد ان وصل��وا بوابات الوزارة م��ن الجهتين 
اطلقوا النار على جنود النجدة واستش��هد على اثر ذلك 
المساعد صدام حس��ين الصالحي الذي رفض ادخالهم 
الى مبنى الوزارة ألنه ادرك انهم من غير منتسبي الوزارة 
وليس��وا من مكتب الوزير على الرغم من ان التوجيهات 
كانت قد أتت الى البوابات من ضابط أمن الوزارة بالسماح 
لهم بالدخول بأسلحتهم وهذا أمر مستحيل ألن عددهم 
كان يتجاوز )300( ش��خص مدججين باألسلحة اضافة 
إلى حراسة الوزير الذين يفوق عددهم عن )30( شخصًا 
مستعدين لتنفيذ بقية المهام والس��يطرة على المبنى 
من الداخل ولكن مالم يكن يتوقع من تلك المليش��يات 
رغم ان منتسبي النجدة على مستوى عاٍل من التدريب 

واليقظة والشجاعة.

فما هي إال لحظ��ات حتى تجهز منتس��بو النجدة واخذوا 
أسلحتهم وتوجهوا إلنقاذ زمالئهم الذين سفكت دماؤهم 
من قبل تلك المليشيات فاشتبكوا معهم من الساعة 7 
صباحًا وحتى منتصف اليوم وقد اسفرت تلك االشتباكات 
عن استش��هاد اح��د منتس��بي النجدة وج��رج 48 جنديًا 
ومصرع ثالثة أش��خاص من مليشيات الفرقة واالصالح 
الذي��ن حاولوا الس��يطرة عل��ى مبنى الوزارة ومعس��كر 

النجدة.
ولكنهم فشلوا في الوصول حتى لبوابة معسكر النجدة 
وقد تص��دى لهم أبط��ال النج��دة بكل استبس��ال وفي 
مبنى الوزارة ايضًا حيث تم اعتقال 85 شخصًا من تلك 
المليشيات وحجزهم واثبات هويتهم وانتمائهم الى عدة 

جهات أولها الفرقة المتمردة.
> هل كانــت هناك عناصــر من غير الفرقــة بين تلك 

المليشيات؟
- نع��م كانت هن��اك عناصر اصالحية من الس��احة 
وعناصر من عصاب��ة اوالد االحمر الذي��ن اختطفوا 
الجندي صدقي ه��زاع وقاموا بطعن��ه عدة طعنات 
وتركوه في الش��ارع بعد ان س��لبوه سالحه 

مجهول حتى اليوم ومصي��ره 

هل مات ام اليزال على قيد الحياة.. واعتبر في االمر ان 
وزير الداخلية ومنذ فترة يصر على ان يرتدي حراس��ته 
ومن معه زي قوات النجدة وقد اتضح لنا اليوم سبب ذلك.

> كيف تعرفتم على انهم من الفرقة ومن عصابة اوالد 
االحمر واالصاح؟

- من خالل بطائقهم التي تم تصويرها للرأي العام وتم 
االحتفاظ بها واعترافاتهم الموثقة وقد تم احتجازهم في 
معسكرات النجدة ليتم بعدها االفراج عنهم بتوجيهات 
قيادة الوزارة وعلي محسن وقد تم مكافأتهم على قتل 
جنود النجدة بصرف سالح ومبلغ مائة الف ريال لكل من 

شارك منهم في الجريمة.
> كيــف تعلقون على اتهــام منتســبي النجدة بنهب 

الوزارة وتدميرها؟
- هذا الكالم غير صحيح واتهام��ات باطلة يحاول لوبي 
االصالح داخ��ل وزارة الداخلي��ة الصاقه بق��وات النجدة 
وقيادتها السابقة والحالية والحقيقة ان مليشيات الفرقة 
واالص��الح وعصاب��ة أوالد األحمر هم م��ن نهبوا مكتب 
الوزير ودمروا مركز المعلومات وعددًا من مكاتب الوزارة.

والجميع يعرف ذلك كما ان مخزن األسلحة كان أول هدف 
لتلك المليشيات عند اقتحامها الوزارة وقد نهبوه.

> ولكن االعام الرسمي وبيان الحكومة يتهم منتسبي 
النجدة؟

- االعالم الرس��مي فقد مصداقيته وانا بصفتي رئيس 
إدارة العالقات والتوجيه المعنوي بقوات النجدة حرصت 
على نقل الحقيقة منذ اليوم األول ولكن االعالم الرسمي 
لم يتعامل مع تصريحي واتت توجيهات بعدم التصريح 
لوس��ائل االعالم بالمعلومات الحقيقية، ولكنني انتصر 
عبركم لدماء زمالئ��ي ورفقاء دربي م��ن الجنود الذين 
استشهدوا وانتصر لقس��مي العسكري وللحق ولن أقول 

إال الحقيقة مهما كان الثمن.
> أفهم مــن كامك انك تعرضــت لضغوطات الخفاء 

الحقيقة وقد ربما يصل األمر الى اقصائك؟
- نع��م تعرضت لضغوطات واليهمني أي ش��يء س��وى 
الوطن وأمنه واستقراره والحق فاذا كذبنا وزورنا الحقائق 
فنحن نتخلى عن واجباتنا ومهامنا الدستورية والقانونية، 
اما مسألة اقصائي فهي أمر سهل أمام التهديدات التي 
وصلتني يوم السبت الماضي من قيادات عليا في الوزارة 
تهدد بتصفيت��ي وقتلي بدعوى التحري��ض في الوزارة 

ولكنني لست خائفًا من شيء.
> اذا ما عدنا الى تفاصيل االحــداث ما الذي جرى بعد 

توقف االشتباكات؟
- عندم��ا كان��ت االش��تباكات متقطعة دخل��ت عناصر 
من عصاب��ة اوالد االحمر ونهبت ال��وزارة ودخلت معهم 
مليشيات ومواطنون آخرون وقد اتضح لنا ذلك من خالل 
بطائق وهويات بعض من تم حجزهم وكذلك اكتشفنا 
ان احد الذين تم الصالة عليهم كشهداء وتم تشييعهم 
بجنازة رس��مية وعس��كرية ليس م��ن منتس��بي وزارة 
الداخلية وانما احد المليشيات االصالحية الموجودة في 
الساحة واسمه عبدالسالم رزق بطاح والغريب ان قيادة 

منتس��بي ال��وزارة ومنحته رتبة الوزارة اعتبرته من 
ه��و  و عد  مس��ا

الى الوزارة اطالقًا الينتمي 
وانما كان من ضمن 
المليش��يات الت��ي 
كان��ت تقوم بنهب 
الوزارة والتي كانت 

تحت سيطرة االفراد الذين في مكتب الوزير والمليشيات 
التي قدمت من الفرقة وعصابة اوالد االحمر لقتل جنود 

شرطة النجدة.
ما يعني ان تلك الجريمة معدة ومخطط لها مسبقًا فكل 
مجموعة كانت تقوم بمهام معينة منهم من كلف بالنهب 

وأخرون بالتدمير وسواهم بالقتل.
> هناك تشويش معلوماتي في االخبار عند حدوث تلك 
الجريمة وخاصة من قبل اعام االصاح والمتمرد علي 

محسن ما الهدف من ذلك؟
- الهدف اخف��اء الحقائق وتش��ويش القيادة السياس��ية 
باالخبار الكاذبة فالوسائل االعالمية المضللة واالبواق 
الحاقدة بثت اخبار واشاعات اربكت الرأي العام والقيادة 
بشكل عام وبعد توقف االشتباكات حاولت بعض الوسائل 
االعالمية تصوير الحقائق ونش��رها ولكن قيادة الوزارة 
وجه��ت بايقافه��م وتكس��ير كاميراته��م واحتجازه��م 
واضطررن��ا الى ع��دم التعامل م��ع أي وس��يلة اعالمية 
حرصًا على حياتهم واعتقدنا بأن االعالم الرسمي سوف 
ينقل الحقائ��ق ولكننا تفاجأنا تعم��د وتجاهل للحقائق 
وتزويرها فعمد على نش��ر اخبار تفيد بان االش��تباكات 
هي بي��ن النجدة واالم��ن المرك��زي وان الفرقة تدخلت 

لفك االشتباكات ومحاولة االمن المركزي اقتحام الوزارة 
واخبار اخرى ان االمن المركزي يش��تبك مع الفرقة وان 
النجدة تدخلت لمساعدة االمن المركزي واخبار اخرى ان 
االش��تباكات بين منتسبي الوزارة وحراس��تها والنجدة.. 
والكثير من االش��اعات الت��ي كان الهدف منه��ا تضليل 
الرأي الع��ام وحجب الحقيق��ة التي تم كش��فها للجميع 
فوزير الداخلية استعان بمليش��يات ارهابية لقتل جنود 
وتدمير الوزارة انتقامًا من مواقفهم المشرفة في الحفاظ 
على امن واستقرار الوطن والسلم االجتماعي ورفضهم 
االنجرار وراء الفوضى والتخريب التي انجر إليها البعض 

خالل الفترة الماضية.
> برأيكم ما اله��دف من وراء تلك الجريمة واس��تهداف 

وزارة الداخلية؟
- اواًل هناك اطراف سياس��ية فش��لت في النيل من امن 
واس��تقرار الوطن واالنقالب على السلطة تسعى اليوم 
الفش��ال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتقويض 
جهود المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
في اخراج الوطن من االزمة فالورقة االمنية هي الورقة 
الوحيدة التي تمكن تلك االطراف من تحقيق مشاريعها 

التخريبية.

ثانيًا : اله��دف من تل��ك الجريم��ة ه��ي وزارة الداخلية 
كمؤسسة وطنية تتحمل مسئوليات مقدسة في حماية 
الوطن وامنه واس��تقراره.. وبكل صراحة هناك مخطط 
اصالحي يجري تنفيذه من قبل وزي��ر الداخلية لتحويل 
وزارة الداخلية ال��ى وزارة اصالحية م��ن أول جندي الى 

أعلى ضابط فيها.
وهناك عملية تجنيد سرية للمليشيات وعناصر اصالحية 
متطرفة تس��ير بوتيرة عالية وهن��اك مضايقات كثيرة 
واستهداف نفس��ي ومعنوي وجس��دي لمنتسبي النجدة 
واالمن المركزي وهن��اك معلومات مؤكدة حصلنا عليها 
تفيد ان علي محس��ن واالصالح اعدوا )2000( شخص 
من الساحة والبس��تهم مالبس النجدة واالمن المركزي 
لتجنيده��م واحاللهم بداًل من منتس��بي النجدة واألمن 
المرك��زي الموجودي��ن ف��ي العاصمة صنع��اء ليتمكن 
اإلص��الح من ف��رض س��يطرته األمنية عل��ى العاصمة 
بشكل كامل وتوزيع الجنود والضباط الموجودين حاليًا 
في مواقعهم ف��ي المحافظات االخرى والس��يطرة على 

معسكراتهم.
الهدف الثاني من تدمير وزارة الداخلية لشرعنة الفوضى 
وافس��اح المجال أمام المليش��يات المتمردة والتخريبية 
واالرهابية للتوس��ع في العاصم��ة والمحافظات االخرى 
وجر اليمن ال��ى أتون الصراعات والح��رب االهلية ولكن 
هذا لن يتم فمنتسبو وزارة الداخلية وقواتها في النجدة 
واالمن المركزي وبقية القطاعات سيفشلون أية مشاريع 
ومؤامرات تستهدف االمن واالس��تقرار ومصالح الوطن 
العليا.. فهم قوة ضاربة بيد الش��عب والنظام والقانون 

والشرعية ولن تثنيهم أي من تلك المؤامرات..
وأتوقع ان يكون الرد عنيفًا اذا حاول ايًا كان ان يستهدف 
قوات النجدة واالمن المركزي فالجنود الذين تحملوا كل 
شيء وضحوا بدمائهم وأرواحهم وصبروا في مواقعهم 
ومتاريس��هم لن يتخلوا عنها ويعودوا الى منازلهم حتى 

وان تم اقصاؤهم او كيل التهم لهم او مضايقتهم.
> من يتحمل مسئولية االنفات االمني الراهن؟

- قي��ادة وزارة الداخلية وحزب االصالح فم��ا يحدث في 
وزارة الداخلية هو تصفية حس��ابات وانتقام المتحزبين 
والمتمردين من منتس��بي الوزارة وقواتها التي ساندت 
الش��رعية الدس��تورية اثناء األزمة وحافظ��ت على امن 
واستقرار الوطن وخاصة قوات النجدة واالمن المركزي.

> مــا دام وزارة الداخليــة لديهــا القــوة واالمكانات 
المتاحة لضبط االمن واالستقرار لماذا األوضاع االمنية 

متدهورة.
- االنف��الت االمن��ي مقصود من قي��ادة ال��وزارة ووزارة 
الداخلية قادرة على حفظ االمن واالستقرار في كل شبر 
من ارض الوطن اذا وجدت ارادة لدى قيادة الوزارة ولكن 
الحاصل هو تصفية حس��ابات وتحقيق اهداف ومشاريع 
ش��خصية وحزبية ولذلك نناش��د رئيس الجمهورية بأن 
ينقذ وزارة الداخلية واعادة النظر فيها كضرورة وطنية 
ملحة وعاجل��ة أهم من أي ش��يء آخر فكل ي��وم تزداد 
الجريمة واعمال العنف واالرهاب وتس��فك دماء االبرياء 
وتس��لب حقوق الضعفاء وقيادة الداخلية التبالي وتهتم 

بأشياء اخرى.
> وأين دور اللجنة العسكرية؟

- دور اللجنة العسكرية هو ان توضح الحقيقة للرأي العام 
وتنتصر لدماء الجنود والشهداء والجرحى الذين سقطوا 
في تلك الجريمة وان تحاس��ب كل المتورطين وتس��رع 
ف��ي معالج��ة اوض��اع وزارة الداخلية ومنتس��بيها مالم 
فإنني اتوقع ان تزداد األمور تعقيدًا وهذا ما يسعى إليه 
المتآمرون والمتربصون بأمن واستقرار الوطن ووحدته 

ومكاسبه..
> ما الذي تتوقعونه بعد نشر هذه المقابلة؟

- اليهمني ش��يء س��وى نقل الحقيق��ة واالنتصار للحق 
ولدماء رف��اق درب��ي وزمالئي الش��رفاء الذي��ن اليزال 
بعضهم حتى اليوم في المستش��فيات ينتظرون العالج 
وهن��اك تجاهل ف��ي توفير متطلب��ات عالجه��م بينما 
المليشيات التي قامت بسفك دمائهم واستباحة ارواحهم 
اطلق س��راحهم وتم مكافأتهم، وبالنسبة لي ال أخشى 
شيء وضميري مرتاح ألني ارفض الكذب واخفاء الحقيقة.

> كلمة أخيرة؟
- س��نظل اوفي��اء للوط��ن والث��ورة والوح��دة وقيادتنا 
السياس��ية ولن ينال من��ا المرجفون وس��نقدم أرواحنا 

مساعد قائد النجدة »                               «:

النجدة افشلت تمرد وزير الداخلية على رئيس الجمهورية
> كشف العقيد عبداهلل علي الدرب مساعد قائد قوات النجدة لشؤون التوجيه المعنوي عن تفاصيل احداث 
وزارة الداخلية التي وقعت األسبوع الماضي واسفرت عن استشهاد 2 جنود واصابة 48 جنديًا من النجدة على 

يد مليشيات الفرقة واإلصالح الذين استقدمهم وزير الداخلية القتحام معسكر النجدة.
وحمل الدرب في لقاء مع »الميثاق« قيادة الداخلية مسئولية تلك االحداث ومسئولية االنفالت األمني الراهن 

في البالد.
مشيرًا إلى أن هناك مخططًا يجرى تنفيذه من قبل االصالح لتدمير الداخلية وقواتها واحالل عناصر إصالحية 

بداًل عن قوات النجدة واألمن المركزي.. 
                                                                                                  حوار/ علي الشعباني

مطالب الجنود مشروعة وقيادة الوزارة
 لم تــفِ بوعــــودها

أفراد النجدة كانوا نائميــن 
وتفاجئوا بمهاجمتهـم

 من مليشيات الفرقة

تم احتجاز 85 شخصًا من مليشيات 
الفرقة واالصاح في المواجهات

قيــادات في الـوزارة هــددت
 بتصفيتي إذا كشفت الحقيقة

حراسة الوزير باشرت بقتل 
المساعد صدام الصالحي

االصاح كان سيسيطرعلى 
العاصمة أمنيًا إذا استمر 

مخططه في تدمير الوزارة

مكتب الوزير يحتوي على ترسانة 
أسلحة تكفي لتدمير

 الوزارة بكاملها

نناشد رئيس الجمهورية
 انقاذ الداخلية

 من التدمير

عصابة أوالد االحمر هم
 من نهبوا مكتب وزير الداخلية 

وبقية المكاتب

حرصت على نقل الحقيقة
 واالعالم الرسمي رفض

 نشر الحقائق

»200« شخص تم اعدادهم بمالبس 
النجدة من قبل علي محسن

 إلحاللهم بداًل عنا

من يحـــاول اســتهداف
 النجدة ســــيواجه برد عنيف


