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            الحقــائق الخفيــة
لم تكن قضية اإلره��اب الذي يمثله تنظيم القاعدة في اليمن، إال واحدة من القضايا الوطنية 
الخطيرة التي تعاطت معها األحزاب والقيادات السياسية، بكثيرمن التضليل واالنتهازية واالبتزاز 
السياسي في مواجهة الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح سواًء قبل أزمة 2011م أوبعدها، 
ضمن متوالية من القضايا التي لعبوا دورًا رئيسيًا في إثارتها وتأجيجها والمتاجرة بها، وها هم اليوم 
يفرون من مواجهة الحقائق إلى إثارة أزمات جديدة وتضليل جديد وجدل بيزنطي عقيم مفلس على 
جميع المستويات.. ربما تكون القضية الجنوبية إلى جانب قضية اإلرهاب، هما أبرزالقضايا التي تجلت 
فيها المواقف المائعة وروح االبتزاز السياسي ألحزاب المشترك، تجاه النظام السابق الذي كان يمثله 
المؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق علي عبدالله صالح، هذه المواقف التي لعبت فيها ارتباطات 
وعالقات أطراف في المشترك بهاتين القضيتين ارتباط مصالح وعالقات تنظيمية مباشرة وغير 
مباشرة، وإنطالقًا منها توحدت وتناغمت مواقف أحزاب المشترك وخطابها السياسي التكتيكي فيما 
يتعلق بالقضيتين، بتجييرها على النظام السابق وتحميله المسئولية تجاه كل الحوادث والتداعيات، 
سواًء أكانت عمليات إرهابية أومصادمات واحتجاجات تطالب باالنفصال وترفع األعالم الشطرية 
بالقوة في المدارس والمؤسسات الحكومية.. ولو لم تكن هذه األحزاب مؤطرة في تحالف مشترك 
قائم على المصالح المتبادلة، كنا سنرى اإلصالح يتهم االشتراكي باالنفصالية وأنه وراء كل ما يحدث 
في المحافظات الجنوبية ويشير بأصابع االتهام وباالسم إلى قيادات كبيرة في الحزب االشتراكي، 
بأنها من تقود وتتبنى الحراك االنفصالي، بل ويرفع دعوى قضائية ضد صحيفة »الثوري« مطالبًا 
إغالقها، ألنها تبث ثقافة الكراهية وتغذي النزعة االنفصالية وتزعزع الهوية اليمنية الواحدة، وفي 
المقابل كنا سنرى الحزب االشتراكي، يتهم اإلصالح باإلرهاب، ويتهم قيادات كبيرة في اإلصالح 
بارتباطها المباشر وغير المباشر بتنظيم القاعدة وأن جامعة اإليمان إحدى الحواضن التعليمية 
التي ترعى اإلرهاب وتفرخ اإلرهابيين ،بل ويطالب السلطات اليمنية والمجتمع الدولي بحل حزب 
اإلصالح وفرض عقوبات دولية على الكثير من قياداته ومراكز قواه، وصواًل للمطالبة بإدراجه ضمن 

المنظمات اإلرهابية..
الواقع الراهن يحكي بجالء أن هذه األحزاب لم يكن يجمعها مشروع وطني في تعاطيها مع األحداث 
والقضايا حتى في االتفاقيات التي توقعها مع األط��راف األخ��رى، وإنما كانت تجمعها مشاريعها 
وأهدافها الخاصة ومصالحها المتبادلة، ولم تتحلى بالموضوعية والمصداقية في تعاطيها مع 

الشأن العام، وإنما تحلت بالكيد والتضليل واالنتقام وشخصنة القضايا وتمييعها وعرقلة حلولها 
ومعالجاتها.. فالقضية الجنوبية نفخوا الكير فيها وأججوا أوارها واستعذبوا تطوراتها السلبية 
وانزياحاتها عن المطالب الشرعية والمقبولة، إلى مطالب باتت تغذي روح االنفصال وثقافة العداء 
والكراهية والتي ارتفع سقفها عمليًا، إلى ممارسة القتل والتقطعات وإحراق المحال التجارية، 
بخلفيات مناطقية وطائفية، هذه األحزاب كان يروق لها هذه التطورات وتستعذبها نكاية 
بالحاكم، ولم تقدم أبسط المبادرات المعقولة للحلول والمعالجات منذ بداية الحراك أواالحتجاجات، 
وإنما استثمرتها ضمن اللعبة السياسية القائمة على تحالفات المصالح، وظلت القضية الجنوبية 
تعيش مجهوليتها مختزلة في كلمتين »الحراك الجنوبي السلمي« وحبيسة بداخل هذا المصطلح 
لم تغادره إلى فضاء وطني والمعقول من الحلول والمعالجات، حتى أثناء حكومة الوفاق الوطني 
التي كان فيها القرارلهذه األحزاب طوال ثالث سنوات، غير أن المتغيرات التي فرضتها ثورة 

21سبتمبر بعد إزاحة واسقاط حكومة الوفاق الفاسدة والفاشلة، أخرجت هذه األحزاب من صمتها 
ومراوغاتها، لكن إلى طور جديد من المراوغة واالبتزاز والتأزيم السياسي، ضمن تحالف ناشئ يبتلع 
ات وبث ثقافة الكراهية  الذمم والوالء المساعدات بمئات الماليين من الدوالرات ويوظفها في شراء
وإثارة األزمات هنا وهناك، والسعي إلى تفريخ المؤتمر إلى شمالي وجنوبي، بالتزامن مع طرح فكرة 
فدرالية الحزب االشتراكي بنفس البعد والتصلب عند طرح مشروع االقليمين والتمديد للرئيس 

هادي لفترة جديدة ربما تكون خمس سنوات قادمة.
ومن القضية الجنوبية إلى قضية القاعدة وإرهابها، والتي لم تكن لدى هذه األحزاب وقياداتها 
وإعالمها قضية خطيرة واقعية تستدعي مواجهتها والقضاء على هذا التنظيم بكل الوسائل 
واإلمكانات، وإنما كانت لديها ليس إال فزاعة صالح أو قاعدة صالح.. بكل بساطة كانت هذه هي اإلجابات 

الجاهزة لدى هذه القيادات، ووصل األمرإلى إصدار بيانات 
تندد بالضربات العسكرية التي كانت تستهدف بعض 
م��واق��ع التنظيم ف��ي أبين وش��ب��وة وح��ض��رم��وت، أو ألي 
إعتقال يطال مشتبهين بإنتمائهم للقاعدة.. الحقيقة أن 
المشترك لم يتأسس على تناغم وقناعات منبثقة  اللقاء
من مشروع وطني واضح المعالم والمواقف، يجسد بالفعل 
روح ال��دول��ة المدنية ويهيئ الطريق للسيرفي إتجاه 
التغيير والتحوالت الشاملة، وإنما هوأشبه بالتحالف القائم 
على مشاريع وأهداف حزبية خاصة، ولم يكن يجمعها من 
قواسم مشتركة، سوى نزعة االنتقام السياسي وشخصنة 
القضايا وممارسة التضليل وقلب الحقائق، وتحالفات 
حزبية كهذه قائمة على المصالح المشتركة الضيقة، 
واستمرار هذا التحالف ألكثر من عشر سنوات، رغم كل 
ما يحمله بداخله من تناقضات في التوجهات، شوه الصوت 
السياسي المعارض، ورسخ ثقافة االنتهازية السياسية، 
وعطل قيام كتلة سياسية مدنية حاملة للمشروع الوطني ومتجردة من حسابات المصالح والمنافع 
والثأر السياسي..اليوم هذه األحزاب أمام حقائق الواقع واللحظة الراهنة، حقائق إنهيارالدولة وحقائق 
العمليات اإلرهابية للقاعدة التي ارتفعت وتيرتها بشكل هيستيري وحقائق االنهيار االقتصادي 
وحقائق الفساد الرئاسي وحقائق تمزقات النسيج االجتماعي، ال يفرون من هذه الحقائق إلى مراجعة 
الذات واألخطاء وإلى فرز جديد واصطفاف وطني حقيقي، وإنما يفرون إلى تحالفات جديدة بنفس 
اآللية ونفس النزعة في االنتقام والتمييع للقضايا وإثارة األزمات، األمر الذي يستدعي من المؤتمر 
الشعبي العام أن اليظل واقفافي مكانه، وإنما يجب عليه أن يتحرك ويقود القوى المدنية لحراك 
المرحلة ويحول دون المزيدمن التداعي وينتصرللدولة والخيار الديمقراطي  ناهض يصوب أخطاء

وحق الشعب في اختيارحكامه وممثلية.

> بداية حدثونا عن دواعي إنشاء الهيئة الوطنية 
للحفاظ على القوات المسلحة واألمن؟

- إنشاء الهيئة جاء نتيجة مطالب قام بها بعض االخوة 
الضباط نتيجة لألوضاع التي تعيشها البالد، وم��ا حدث 
للقوات المسلحة واألم��ن من انهيار وشيك كاد أن يكون 
انهيارًا تامًا للمؤسسة العسكرية واألمنية وكل ذلك نتج عن 
تراكمات لما جرى ويجري حتى اآلن منذ بداية 2011م، 
وقد تداعى عدد من ضباط القوات المسلحة واألمن الى إنشاء 
تكتل أو تجمع يناقش هذا الهم الذي أصبح هم كل مواطن.
 وعلى إثر هذه الطلبات عقدت عدة اجتماعات تهدف 
بالضرورة الى وضع تصورات من شأنها أن تعمل على إعادة 
لحمة القوات المسلحة وإع��ادة بنائها وترتيب أوضاعها 
انطالقًا واستشعارًا بالمسؤولية على هؤالء العسكريين 
الذين تربوا في هذه المؤسسة العسكرية واألمنية وما 
شاهدوه من تداعيات كبيرة ك��ادت أن تعصف بالقوات 
المسلحة واالم��ن وصلت حد االنهيار ال��ت��ام، وبعد عدة 
اجتماعات أقرت إنشاء هيئة تحت مسمى الهيئة الوطنية 
للحفاظ على القوات المسلحة واألم��ن وه��ي في الحقيقة 
الحفاظ على ما تبقى من القوات المسلحة واألمن ومحاولة 
إعادة هذه المؤسسة الى سابق عهدها والى ما يجب أن تكون 
عليه لتخدم الوطن وتخدم منتسبيها وتعيد لهم هيبتهم 

ومكانتهم التي يجب أن يكونوا عليها.
> ولكن القانون يحظر على منتسبي القوات 
المسلحة واألمـــن إنــشــاء مثل هــذه الهيئات 

والتكتالت؟
- هذه الهيئة ال تعد في نظري مخالفة للقانون ألنها أصاًل 
تصب في مصلحة القانون وبناء المؤسسة العسكرية واألمنية 
وليس ألي هدف آخر سواء طائفي أو حزبي أو أٍي من هذا 
القبيل والعسكريون المنضمون في هذه الهيئة هم جميعًا 
من أبناء المؤسسة العسكرية واألمنية وهم قوة عاملة في 

هذه المؤسسة.

> ولكن وزارة الدفاع أصدرت بيانًا ذكرت فيه 
عدم شرعية الهيئة؟

-أنا لم أسمع هذا البيان ولكن ما سمعته أن وزارة الدفاع 
أص��درت بيانًا ذكرت فيه أنها ليست لها عالقة بالهيئة، 
وه��ذه حقيقة ألننا لم نكن منسقين مع قيادتي وزارت��ي 
الدفاع والداخلية إلنشاء الهيئة ألنهم يشعرون -وهذا أمر 
يرجع اليهم- أن إنشاء الهيئة أمر خارج عن شرعية القوات 
المسلحة واألمن، وال أظن أن هناك أي تصريح أو رؤية تخرج 
عن اتجاه الشرعية وما يخدم القوات المسلحة واألمن، ومن 

يضعنا بأننا غير شرعيين فهذا يرجع اليه.
> كيف تقيمون ردود الشارع اليمني واألحزاب 

حول إنشاء الهيئة؟
- ما لمسناه هو تأييد كبير وواسع من كل قطاعات المجتمع 
بما في ذلك منتسبو المؤسسة العسكرية واألمنية ألنهم 
شعروا أن مطالبها هي حقوق مسلوبة وإعادة وضع اعتبار 

مسلوب من هذه المؤسسة.
> هناك من يردد أن الهيئة الوطنية للحفاظ 
على القوات المسلحة واألمن هي الخطوة األولى 
في طريق تشكيل مجلس عسكري.. ما تعليقكم 

على ذلك؟

- هذا ليس وارد في برنامج ورؤية الهيئة على اإلطالق، وأنا 
أعرف أنه من يشكل مجالس عسكرية أو انقالبات يكونون 
قوة عاملة في الميدان وماسكة بزمام أمور القوات المسلحة، 
أما نحن فمعظم المنتمين الى الهيئة حتى اآلن هم ضباط 
خ��ارج العمل أو في حالة إج��ازة ومحسوبين على القوات 

المسلحة واألمن بشكل عام.
> برأيكم لماذا غاب الجانب الرسمي عن حفل 
إشهار الهيئة أقصد قيادتي وزارتــي الدفاع 

والداخلية؟
- لم توجه دعوة لهم.

ــالم أن الرئيس  > تناقلت بعض وسائل اإلع
هادي وجه بالتحقيق مع قناة »اليمن« الرسمية 
لتغطيتها حفل إشهار الهيئة، وهذا يعني عدم 
موافقة قيادة الدولة على إنشاء هذه الهيئة كيف 

تعلقون على ذلك؟
- أنا سمعت بهذا الخبر ولكن في الحقيقة هو تخوف ولو 
أنهم رأوا كل ما تطرحه الهيئة وك��ل ما يتم مناقشته 
وتداوله في إطار الهيئة يصب في خدمة القوات المسلحة 

واألمن.
> هل هناك تواصل للهيئة مع رئاسة الجمهورية 

لتوضيح عمل الهيئة ومطالبها؟
- نحن في صدد المطالبة وقد أعددنا رؤية كاملة للجلوس 
مع القيادة السياسية وقيادة وزارتي الدفاع والداخلية حول 
رؤية الهيئة وتصوراتها لخطوات مستقبلية ولكن لم ندُع 

الى أي لقاء حتى اآلن.
> إذا لم  يتم االستجابة لمطالب الهيئة ما الذي 
ستقومون به هل هناك خطوات تصعيدية أو 

ضغوط لتحقيق مطالب الهيئة التي تبنتها؟
- لدينا رؤية في عدة محاور وعدة اتجاهات سيعلن عنها 
في حينها وعبر وسائل اإلعالم من خالل عقد مؤتمر صحفي 
وعقد ن��دوات لكي تتضح ال��رؤي��ة للمواطنين ومنتسبي 

القوات المسلحة واألمن.
> يتردد أنــه قتل منذ تولي الرئيس هادي 
أكثر من 15 ألــف يمني وتحديدًا في خمس 
محافظات.. هل لديكم إحصائية بعدد القتلى 

من العسكريين؟
- ال توجد لدي إحصائية دقيقة حول هذه األعداد.

> هل صحيح أنه منذ عام 2011م نهب ما يقارب 
70% من أسلحة الدولة؟

- هذا الرقم مبالغ فيه.
>كيف تقرأون وضع القوات المسلحة خاصة بعد 
سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء 

وعدد من المحافظات؟
- ممكن أن تستعاد هيبة الدولة من خالل الجلوس مع أنصار 
الله وتطبيق ما تم االتفاق عليه في اتفاقية السلم والشراكة 
وف��ي حالة تطبيقه الدقيق التفاقية السلم والشراكة 
والملحق األمني سنجد أن كثيرًا من هذه المظاهر ستختفي 

وستعود للقوات المسلحة واألمن هيبتها إن شاء الله.
>بالحديث عن هيبة القوات المسلحة واألمن ما 
الذي يمكن أن تقوم به الهيئة في سبيل الحفاظ 

على هيبة القوات المسلحة واألمن؟
- أواًل من خالل التوعية وما تبعث من رسائل موجهة للقيادة 
السياسية ولقيادة وزارت��ي الدفاع والداخلية، ونحن على 
استعداد للجلوس معهم وطرح الرؤى والتصورات التي من 
شأنها أن تعيد للقوات المسلحة واألمن هيبتها، وتعيدها 
الى سابق عهدها والى أفضل مما نتصور جميعًا إن شاء الله.
> ال يختلف اثنان على انهيار معنويات الجيش 
اليمني بسبب األحداث األخيرة التي شهدتها 
البالد، برأيكم كيف يمكن إعادة الثقة الى نفوس 

منتسبي القوات المسلحة واألمن؟
- من خالل تحمل المسؤولية الكاملة للقيادة السياسية وكذا 
قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية وإذا تم ذلك نستطيع أن 
نعيد للقوات المسلحة مهابتها ومن خالل االهتمام بحقوق 
منتسبي القوات المسلحة واألمن والتوعية الكاملة ورفع 
الروح المعنوية ونزول اللجان الميدانية والوقوف الى جانب 
هذه القوات حتى يشعر الفرد أن القيادة الى جانبه بكل ما 
يقوم به في هذه الحالة نستطيع أن نرى جيشًا وطنيًا قويًا، 
ولكن في حال تكون القيادة بعيدة عن األفراد والمواقع 
وبعيدة عن المهام التي يمارسها ويعمل فيها األفراد في 
القوات المسلحة في هذه الحالة ستظل األمور على ما هي 

عليه منهارة.
> ثقة المواطن اليمني بالجيش اهتزت ويرى 
الكثيرون أنها لن تعود اال بعد أن يلمس المواطن 
األمن واالستقرار وخروج المليشيات المسلحة من 

عواصم المحافظات وبسط نفوذ الدولة.. ما الذي 
يمكن أن تقوم به الهيئة الستعادة ثقة المواطن 

بالجيش؟
- هذا أحد األسباب والدوافع الرئيسية التي انشئت الهيئة 
من أجلها وهي استعادة ثقة المواطن بالقوات المسلحة 
وترتيب األوضاع المختلة التي نعيشها اآلن.. الوضع الذي 
نعيشه حقيقة ال يرضي أحدًا إطالقًا، ومن يزايد ويقول إن 
الوضع طبيعي فهو ال يرى رؤية صحيحة، فالوضع الذي 
نعيشه غير مقبول لدى المواطن وكذا لدى القوات المسلحة 
واألمن وغير مقبول لكل المكونات السياسية، ولكن كما 
أشرت سابقًا انه بالتنفيذ الدقيق والصارم التفاق السلم 
والشراكة وملحقه األمني فيما يتعلق بأنصار الله ستجد أن 

األمور ستعالج وبصورة جيدة إن شاء الله.
> باعتباركم عسكريين ما الذي أحدثته الهيكلة 

من خسائر للجيش اليمني؟
- الهيكلة لم تأخذ اتجاهها الصحيح كما يجب أن تكون عليه 
الهيكلة استهدفت أشخاصًا ورموزًا مهنية، وكان األولى أن 
يغير أولئك االشخاص ويستمر الجيش على ما هو عليه 
ولكن استهداف القوات المسلحة بالهيكلة أدى الى تفكيك 
بعض الوحدات وتقسيمها، وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه 
من قاموا على هذا األمر ولو أن الهيكلة هي أصاًل مطلب لكل 
أبناء القوات المسلحة ولكل الوطن أن يبنى جيش ويعاد 
هيكلته على أسس وطنية بعيدًا عن التجاذبات السياسية 
والمناكفات، لكننا نشهد باآلونة األخيرة وقد كنا نأمل أن 
نصل ال��ى جيش وطني كما أرادت له ث��ورة 26سبتمبر 
الثورة األم وهو بناء جيش وطني ولكن ما حدث هو العكس، 
فالذي حصل عكس هذا األمور، والمطلوب إعادة النظر في 
مشروع الهيكلة وإعادة تنظيم وترتيب القوات المسلحة، 
ولدينا من التجارب ما يكفي وال نحتاج الى خبراء أجانب 
وال الى دول صديقة أو شقيقة لكي تهيكلنا.. هناك كثير 
ات والكوادر في المؤسسة العسكرية واألمنية  من الكفاء
قادرة على أن تعيد ترتيب وتنظيم القوات المسلحة واألمن 
بصورة وطنية وبشكل يؤدي الى الهدف الذي تقوم من أجله 
الجيوش في كل دول العالم ولكن ما حدث غير ما كنا نتوقع.
> برأيكم هل الهيكلة كانت ذات بعد وطني أو 

تآمري ولصالح من؟
- قد تكون الرؤية الحقيقية في األساس ذات بعد وطني 
ولكن التطبيق خرج عن هذا اإلطار الوطني، وما لمسناه 

عكس هذا تمامًا.
> لصالح من هذا األمر؟

- لصالح قوى تخاف من أن يبقى الجيش اليمني جيشًا قويًا، 
وهناك جهات ال أري��د أن اسميها.. تخاف على مصالحها 
ات، وكما كانت تصنف القوات المسلحة أن  وتبحث عن والء
جزءًا منها ينحاز الى طرف معين وجزءًا آخر الى طرف آخر.. 
أرادوا الهيكلة أن يصححوا هذه األوضاع ولكنهم عالجوا 

الخطأ بخطأ أكبر منه.
>هــل لــدى الهيئة إحصائية بعدد الضباط 

والجنود الذين تم تسريحهم بدون وجه حق؟
- ليس لدي أية معلومات عن هذا الموضوع.

> ما هي رسالتكم لمنتسبي القوات المسلحة 
واألمن؟

- أن يثقوا بأنفسهم أواًل وأن يثقوا بمؤسستهم العسكرية 
واألمنية وأن ينظروا ال��ى المستقبل برؤية تفاؤل وأمل 
ينتظرهم، وعليهم أال يحبطوا بعدم إمكانية إع��ادة 
القوات المسلحة واألم��ن الى وضعها الطبيعي، ولكن في 
الحقيقة أملنا وثقتنا بالله كبيرة ج��دًا، وثقتنا بمنتسبي 
القوات المسلحة واألمن أن يستعيدوا مجدهم و أن تتالحم 
صفوفهم وأن ينبذوا كل من يسعى الى التفرقة بين أبناء 
المؤسسة العسكرية في الوطن الواحد وطن ال�22 من مايو.
> مــا تعليقكم على األحـــداث األخــيــرة التي 
شهدتها بالدنا مؤخرًا وخاصة العملية االجرامية 
التي استهدفت الطالب أمــام كلية الشرطة 

بصنعاء؟
- الحقيقة حصلت أحداث مخيفة وأحداث رهيبة استهدف 
فيها عدد من أبناء هذا الوطن سواء عسكريين أم مدنيين، 
فقد شهد العام 2015م، ونحن مازلنا في األي��ام األولى 
منه عدة أحداث تصاعدت أحداث في مارب استهدفت 
الكتيبة من اللواء 62 احتياط، وما حدث في ذمار وما حدث 
في مدينة إب، وأخيرًا ما حدث في صنعاء استهدفت عددًا 
كبيرًا من أبناء المؤسسة األمنية معظمهم عسكريين 
جامعيين من الذين حاولوا االلتحاق بالكلية أدى ذلك العمل 
االجرامي الى استشهاد أكثر من أربعين شهيدًا وأكثر من 
70 جريحًا.. حادث يندى له الجبين .. حادث اشعر الجميع 
أن الوطن مستهدف وأن القوات المسلحة واألمن مستهدفة 
من قوى كثيرة قد تكون داخلية وخارجية، ولكن ذلك لن 
يزيدنا اال إص��رارًا وعماًل نسأل الله أن يكون ح��ادث كلية 
الشرطة هو الحادث األخير، وأن ال يتكرر، وهذا يتطلب من 
الجهات األمنية والجهات االستخباراية تكثيف جهودها 
والعمل بجدية وصدق وإخالص لتجنيب الوطن مثل هذه 
األعمال االرهابية التي يمكن أن تقضي على الوطن وتتحول 

الى حرب طائفية ومذهبية.
> في ختام هذا اللقاء هل لدى الهيئة رسالة 
توجهها الى القيادة السياسية والى أية جهة 

أخرى؟
- رسالتنا للقيادة السياسية أن تنظر الى الوطن وإلى الشعب 
وال تنظر ال��ى الخارج أو ال��ى إرض��اء ق��وى خارجية أو دول 
راعية، فمصلحة الوطن والمواطن هي األهم، وعلينا أن ننكر 
ذاتنا ونترفع عن األنانيات واألهداف الشخصية والمصالح 

الضيقة.

»الميثاق«:  رئيس الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة واألمن ل�

الهيكلة لم تأخذ اتجاهها الصحيح واستهدفت رموزًا مهنية
لدينا مطالب وسنطرحها على القائد األعلى ووزيري الدفاع والداخلية

كشف اللواء محمد الصوملي رئيس الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة واألمن عن أن الهيكلة استهدفت رموزًا مهنية في الجيش 
واألمن ولم تأخذ اتجاهها الصحيح، كما أنها وظفت لصالح قوى تخاف من وجود جيش يمني قوي.

وقال الصوملي في حوار مع »الميثاق« إن الوضع الذي تعيشه البالد غير مقبول وأن لدى الهيئة رؤى ومطالب ستطرحها على القائد األعلى 
ووزيري الدفاع والداخلية.. معربًا عن ثقته بمنتسبي الجيش واألمن »ضباطًا وجنودًا« في استعادة مجدهم وهيبة الدولة.. مشددًا على 

اعادة النظر في الهيكلة دون تدخل االجانب.. فإلى التفاصيل :

 حاوره: فيصل الحزمي

محمد علي عناش

سنعمل على إعادة االعتبار للجيش واألمن واسترداد حقوقهم المسلوبة

تأييد واسع إلنشاء الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة 

الوضع الذي تعيشه البالد غير مقبول اطالقًاق��وى داخلية وخ��ارج��ي��ة تستهدف الجيش واألم��ن
على القيادة السياسية النظر إلى الوطن والشعب والتراهن على الخارج

المجالس العسكرية تشكل من القيادات العاملة في الميدان
ــر على معنوياتهم ابتعاد الــقــيــادة عــن حــمــاة الــوطــن أث

المطلوب إع��ادة النظر في الهيكلة دون تدخل األجانب

وظفت الهيكلة لصالح قوى تخاف من وجود جيش يمني قوي


