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الزنداني يسعى إلقامة إمارة اسالمية في أرحب
قائد اللواء 62 حرس جمهوري بجبل الصمع لــ»الميثاق« :

بداية نرحب بالعميد الركن محمد حسين 
البخيتي -قائد اللواء 62حرس جمهوري معسكر 
الصمع في هذا اللقاء الذي نود أن تطلعونا 
على خلفية االعتداءات التي تقوم بها عناصر 

المشترك على معسكرات الجيش بأرحب..؟
بداية اشكر صحيفة »الميثاق« على مبادرتها 
بالتقصي والبحث عن الحقيقة بين زخم االنباء 
الكثيرة والتي تنشر في شتى وسائل االعالم 
المرئي والمقروء والمسموع، وتتداخل فيها 
الحقيقة مع الدجل والكذب الموجه ألغراض حزبية 
وشخصية هدفها تشويه الحقيقة واستبدالها 
بالكذب والتهويل والتضليل والترويع والتمجيد 
وتوظف فيه الجانب الديني باألهواء السياسية 
لخدمة اهدافها وتقدمها للمواطنين بهدف دغدغة 
عواطفهم وتحاول التأثير على احاسيس ومشاعر 
المواطن البسيط والذي اصبح فعاًل يبحث عن 
حقيقة ما يجري حوله وسط المزايدات والمكايدات 
االعالمية غير الشريفة الخارجة عن اخالقيات 
المهنة، بل ان بعضها تتجرى وتتجاوز الضوابط 
الدينية والشرعية ويجب علينا نحن كمواطنين ان 
نكون واعين بما يجري حولنا وان نتقصى الحقائق 
كما امرنا اهلل تعالى في محكم آياته حيث قال عز 
وجل : »يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا ان تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على 

مافعلتم نادمين«.. صدق اهلل العظيم.
وإلظهار خلفيات االعتداءات التي تقوم بها عناصر 
المشترك ضد الجيش والحرس تحديدًا نقدم لكم 
احصائية حول االعتدءات التي قامت بها تلك 
العناصر على المعسكرات والضباط والجنود 
المرابطين في معسكرات الصمع وم��ن ذلك 

اختصارًا :
اعاقة الحركة

- قيام اعضاء أحزاب المشترك باعداد المتاريس 
ح��ول اللواء وش��راء االسلحة والذخائر والمواد 
الغذائية وتكديسها لمهاجمة المعسكر واالستيالء 
على محتوياته وكذا نصب الخيام وحشد المتمردين 
لالعتصام في الطرقات الرئيسية المؤدية الى 
العاصمة صنعاء بهدف اعاقة تحركات اللواء 
وجره الى حرب معهم لزعزعة النظام واالمن في 

المنطقة.
- في تاريخ 26 مارس الماضي قام اعضاء اللقاء 
المشترك بمنطقة أرحب باالعتداء على العربات 
والدبابات أثناء تحركها لحماية المطار مما أدى إلى 
اصابة بعض العربات وتدمير طقم واستشهاد فرد 
وجرح آخر ومع ذلك لم يرد عليها منتسبو اللواء 

حرصًا منهم على تهدئة الوضع.
- في تاريخ 29 مارس قام اعضاء أحزاب المشترك 
بمنطقة ارحب باستهداف مواقع اللواء ونقاطه 

االمنية مما ادى الى استشهاد احد االفراد.
- وفي تاريخ 30 مارس استهدف اعضاء المشترك 
بمنطقة أرحب نقطة المعكيس وقاموا باطالق النار 
على الخدمات مما ادى الى اصابة احد المواطنين 

وقتل احد العناصر المتمردة.
أعمال تقطع

- من تاريخ 31 م��ارس وحتى 21 مايو استمر 
التقطع  اعمال  المشترك في  ء  للقا ا متطرفو 
واالعتداءات على اللواء ومواقعه الخارجية ونقاطه 
االمنية والتعرض للسيارات العسكرية بالتفتيش 
والتحرش بها اثناء مرورها من المناطق التي 

يقومون بعمل تقطعات ومخيمات فيها.
- وخالل هذه الفترة سعت قيادة قوات الحرس 
الجمهوري وق��ي��ادة ال��ل��واء وال��ق��ي��ادات المدنية 
مع  الخالفات  لحل  لمنطقة  ا في  والعسكرية 
المتقطعين والمطالبة برفع التقطعات والمخيمات 
او نقل اماكنها لما فيه الصالح العام إال ان كل 
المحاوالت باءت بالفشل بسبب تعنت اعضاء اللقاء 
المشترك المتقطعين والمخيمين بمنطقة أرحب 

وسعيهم الى اثارة الفتنة وفتح باب المواجهة.
الدفاع عن ألنفس

- في تاريخ 22 مايو قام المدعو عبدالحميد شبرين 
واصحابه باطالق النار على نقطة المعكيس 
والتهجم على افرادها والذين بدورهم قاموا 
بالدفاع عن انفسهم والرد عليهم مما ادى الى قتل 

المدعو شبرين وجرح أحد اصحابه.
- استغل اعضاء اللقاء المشترك في منطقة أرحب 
ما حدث للمدعو شبرين وقاموا بتحريض وحشد 

وجمع اعضائهم في منطقة ارحب.
كمني

- وفي يوم 25 مايو قاموا بنصب كمين لسيارة 
االسعاف وسيارة الطلبة التابعات لموقع عرورة 
واطلقوا عليهما النيران مما ادى الى جرح السائقين 
ونهبوا السيارتين.. وفي نفس اليوم نصبوا كمينًا 
آخر قرب كلية ارحب استهدف اربعة اطقم كانت 
متحركة من موقع عرورة الى اللواء 62 مش ميكا 
مما ادى الى تدمير طقمين واستشهاد ضباط 
وعدد ستة افراد وجرح )12( فردًا وفر الطقمان 
اآلخران الى اللواء 62 واستمروا بمطاردتهما حتى 
بوابة اللواء حيث قاموا بالهجوم عليهما بالبوازيك 
والرشاشات ومختلف االسلحة وانتشر المتقطعون 
من اعضاء المشترك في جميع االتجاهات لمهاجمة 
اللواء مما ادى الى استشهاد ضابط امن اللواء 
واربعة افراد وجرح ثمانية من منتسبي اللواء ونهب 
طقم واصابة عربة وتدمير جزء من سور المعسكر 
ومن ثم قام افراد اللواء بالدفاع عن أنفسهم وصد 
المتمردين ومنعهم من اقتحام اللواء واعتقلوا 
مجموعة من المعتدين وتم تسليمهم الى جهات 

االختصاص.
- في تاريخ 27 مايو قامت عناصر المشترك 
باالعتداء على اللواء من جميع االتجاهات مستخدمة 

اسلحة وصواريخ )بي10( وقذائف ال��) آر بي جي( 
والرشاشات الثقيلة والخفيفة وتم الرد عليهم 

وصدهم.
جريمة بشعة

- وفي تاريخ 28 مايو قامت عصابةالتخريب 
والتمرد التابعة ألح��زاب اللقاء المشترك بقتل 
احد الجنود وربطه من رجليه وتعليقه في احدى 

االشجار لمدة يومين وليلة.
- في تاريخ 30 مايو قام المدعو حسين االحمر 
بموكب قوامه مائة وخمسون سيارة محملة 
باالسلحة والذخائر باالعتداء على نقطة االزرقين 

وقد تم التصدي لهم.
- خالل الفترة من 30 مايو وحتى اليوم تواصل 
عناصر اللقاء المشترك بمنطقة ارحب انتشارها 
حول اللواء ومواقعه الخارجية في التبات والوديان 
وعلى الطرقات ويقومون باالعتداء على المعسكر 
بمختلف االسلحة اضافة الى نصب الكمائن على 
الطرقات واقتصر دور اللواء على صد اعتداءاتهم 
على المعسكر والمواقع الخارجية وتأمين الطرقات 
للمواطنين والوحدات العسكرية حرصًا من قيادة 
قوات الحرس الجمهوري على عدم اثارة القالقل 

والفتن في المنطقة.
يف ثكناتهم

 ابواق االصالح تروج ان قوات الحرس تعتدي 
على أبناء أرحب.. ما صحة ذلك؟

- أحب أن أؤكد هنا ان قوات الحرس الجمهوري لم 
تعتد على أي مواطن من أبناء أرحب، وهي تعمل 
لخدمتهم وسالمتهم وحماية أمنهم واستقرارهم 
في ثكناتها العسكرية والعكس صحيح باالعتداءات 
على المعسكرات والمواطنين تتم من قبل عناصر 
القاعدة والمتطرفين من أحزاب اللقاء المشترك 
ومايسمى باالخوان المسلمين وكذلك من قبل 

قيادة الفرقة االولى مدرع.
 ماحجم الخسائر التي تعرض لها المعسكر في 

أرحب جراء تلك االعتداءات؟
- هناك خسائر بشرية ومادية ومنها :

استشهاد وجرح عدد كبير من ابطال اللواء في هذه 
المواقع اما الخسائر المادية فهي كثيرة.

سقوط املؤامرة
 هل استطاعت قوات الحرس الجمهوري اسقاط 

مؤامرات المنشقين علي محسن وحميد القشيبي 
وما أنواع االسلحة التي يستخدمها االرهابيون 
في اعتداءاتهم على المعسكرات ومن اين 
يحصلون عليها خصوصًا وانهم قد اعترفوا 
بانهم شنوا اكثر من خمسين اع��ت��داًء على 
معسكر الصمع خالل اليومين الماضيين وهل 
تستطيع القول ان المعركة حول معسكر الصمع 

قد حسمت؟
- لقد استطاعت قوات الحرس الجمهوري اسقاط 
مؤامرات المنشقين علي محسن والقشيبي بدحر 
المجاميع التي كانت تعتدي على المعسكرات وقد 
فشلت فشاًل ذريعًا.. رقد استخدموا انواع االسلحة 
الخفيفة والمتوسطة والثقيلة اما االسلحة الخفيفة 
فهي البندقية اآللية والرشاشات الخفيفة والرشاش 

الموازي.
أسلحة ثقيلة

الثقيل  الرشاش  المتوسطة فمنها  واالسلحة 
12.7 وقذائف ال� )آر بي جي( وصورايخ )لو(، اما 
االسلحة الثقيلة فهي المدفع بي10 والرشاش 
14.7والرشاش 23ملم والهاونات عيار82ملم 
وع��ي��ار 120م��ل��م وع��ي��ار 160م��ل��م وص��واري��خ 

¿ميلشـيات المنشــقين تســتخدم  مختلف 
األســلحة الثقيلة ضــد الحـرس

¿قوات الحرس أسقطت مؤامرة المنشق 
علي محسن 

¿ االصالحيون وقيادة الفرقة يواصلون 
اعتداءاتهم على أبناء أرحب

¿هزمنا االرهابيين بأرحب هزيمة نكراء 
وكبدناهم خسائر كبيرة

أبناء أرحب اتفقوا على حماية حدودهم ومنع المشترك من االعتداء على المعسكرات وبدأ التنفيذ

قــام بمهاجمة نقطة  ¿حسين األحمر 
األزرقين ومعـه 150سـيارة

¿ألقينا القبض على ارهابيين من خارج 
المديرية 

¿مواقــف أبناء أرحب مشرفة ومؤيدة 
للشرعية وضــد أعمــال التخـــريب

¿حسمنا المعركة حول معسكر الصمع 
وهزمنا مؤامرة االنقالبيين

أكد العميد الركن محمد حسين البخيتي قائد اللواء )62( حرس جمهوري بمعسكر الصمع ان قوات 
الحرس قد أسقطت مؤامرة االنقالبيين واالرهابيين الرامية الى زعزعة أمن واستقرار الوطن في 

منطقة أرحب.
وقال في حوار ل��»الميثاق«: ان المعركة مع اولئك االنقالبيين واالرهابيين قد حسمت حول معسكر الصمع 
وقد تمكن ابطال الحرس من دحرهم وتطهير المناطق المجاورة  لمعسكرات الجيش من اولئك االرهابيين 

وتكبيدهم خسائر فادحة.
واشار البخيتي إلى ان عناصر االصالح ومليشيات الفرقة وبقيادة الزنداني والحنق مازالوا يعتدون على معسكرات 

الجيش باالسلحة الثقيلة ومن مناطق بعيدة.
مؤكدًا ان قيادات االصالح والقاعدة والفرقة يسعون الى اقامة امارة اسالمية في أرحب والسعي السقاط 

مطار صنعاء الدولي ومن ثم اسقاط العاصمة صنعاء.
واستعرض قائد اللواء )62( حرس جمهوري خلفيات االعتداءات التي تقوم بها العناصر 

المتطرفة من حزب االصالح منذ بداية مارس الماضي وحتى اللحظة ضد معسكرات الجيش.. 
مشيرًا الى تورط عبدالمجيد الزنداني ومنصور الحنق والمنشق علي محسن في االعتداءات 

وتوفير االسلحة الثقيلة لالرهابيين.

حوار : علي الشعباني

في بيان لألمانة العامة : المؤتمر يحّذر من عواقب تصعيد أحزاب اللقاء المشترك
> حذرت االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام من عواقب 
النهج التصعيدي ألحزاب اللقاء المشترك من خالل الزج بالشباب 
لتنفيذ مخططاتهم باالعتداء على المؤسسات العامة والخاصة 
وقطع الطرقات وإث��ارة الرعب في األحياء السكنية وممارسة 
الفوضى والعنف واستقدام عناصر ومليشيات متطرفة من بعض 
المحافظات الى  العاصمة صنعاء والذي يشير الى سوء النوايا 
واستخدام الشباب وقودًا ومادة للترويج االعالمي لمشروعهم 

االنقالبي والوصول الى  السلطة على حساب الدم اليمني.
وحملت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام - في بيان 

لها قيادات المشترك المسؤولية الكاملة لما قد ينتج عن تلك 
الممارسات من عواقب سواء للشباب أو المواطنين من سكان 
االحياء أو أصحاب المحال التجارية وأعمال تخريب للبنى التحتية.

وفيما أبدى استعداده للحوار حول آلية تنفيذ المبادرة الخليجية 

أكد المؤتمر الشعبي العام رفضه لكل أعمال العنف والفوضى 
والتطرف واالره��اب.. داعيًا الشباب والعقالء من المشترك الى 
عدم االنجرار خلف تلك المخططات االجرامية، وانه ال مجال لتجاوز 
األزمة اال من خالل الحوار الجاد والمسؤول الذي ال يستثني أحدًا 

وبحيث يتحمل الجميع مسؤوليتهم تجاه الوطن والمجتمع وتجنيب 
البالد ويالت الحروب واألزمات والصراعات.. حوار يحقق األمن 

واالستقرار ويحافظ على الوحدة الوطنية والسلم االجتماعي.
وثمن المؤتمر الشعبي العام المواقف الثابتة والعظيمة ألبناء 
شعبنا اليمني رجااًل ونساًء وشبابًا وشيوخًا الذين عبروا عن رفضهم 
للعنف والفوضى والتخريب وتمسكهم بالشرعية الدستورية 
والنهج الديمقراطي، كما حيا الدور المشرف ألبناء القوات المسلحة 

واألمن في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ومكتسباته.

 المؤتمر يؤكد رفضه لكل أعمال العنف والفوضى واإلرهاب ويدعو الشباب 
والعقالء  من المشترك إلى عدم االنجرار خلف المخططات اإلجرامية

الحــرس افشــل المشــروع االنقالبي للمنشـقين
الكاتيوشا والمدافع 1.7وكذلك مدافع 122 ملم 

وصواريخ سام 2 وسام3 .
وه��ذه االسلحة يحصل عليها االرهابيون من 
المعسكرات المنشقة والخارجة عن النظام والقانون 
والتي تسعى اح��زاب اللقاء المشترك لتمويلهم 

وتسليحهم من تلك المعسكرات..
اما بخصوص حسم المعركة حول المعسكرات 
الموجودة حول الصمع فقدل حسمت والتزال هناك 
اعتداءات باالسلحة الثقيلة من مسافات بعيدة ويتم 

الرد عليها.
موقع حيوي

 لماذا يستهدف االرهابيون معسكر الصمع والى 
اين وصلت المعركة معهم؟

- االره��اب��ي��ون يستهدفون معسكرات الصمع 
لوقوعها في مناطق مسيطرة على طرق رئيسية 
)طريق مأرب-طريق أرحب الجوف- طريق صعدة-
ري��دة -أرح��ب -طريق عمران( لكي يسهل لهم 
الدخول والخروج الى منطقة أرحب بهدف السيطرة 
على مصالح استراتيجية واهمها مطار صنعاء 
الدولي وكذلك يسعون من وراء االستيالء على 
المعسكرات إلى االستحواذ على االسلحة الموجودة 
فيها ويعتقدون أن سقوط هذه المعسكرات يعني 

سقوط العاصمة صنعاء.
ولقد وصلت المعركة مع هؤالء المخربين من أحزاب 
اللقاء المشترك الى أن تم دحرهم من المناطق 
المجاورة للمعسكرات والمواقع المسيطرة على 
الطرق الرئيسية وم��ازال��ت المواجهات معهم 
باالسلحة الثقيلة حيث يقومون باالعتداء على 
المعسكرات بالكاتيوشا والمدفعية من مناطق 
زندان وبيت الحنق وجبل بحيص وبعض القرى 

المجاورة للمعسكر.
استعدادات

ما آخر المستجدات حول المواجهات بينكم وبين 
االرهابيين؟

- يتجمع االرهابيون في عدة مناطق ويقومون 
بتدريب عناصرهم فيها لمهاجمة المعسكرات مرة 
اخرى ومن هذه المناطق شعب المنوى في زندان-

بيت الحنق- وجبل االحربي- وبين الجربتين- وجبل 
الصفيراء - وجبل الحمراء - ومن الحدود المشتركة 

بين عمران وهمدان وأرحب.
ارهابية خالل  القبض على عناصر   هل تم 

المواجهات؟
من خارج أرحب

- نعم لقد ألقينا القبض على عناصر ارهابية خالل 
المعارك االولى وهم من منطقة ارحب، همدان، 
والحيمة، وبني مطر، وعمران، والجوف، وصعدة، 
ونهم، ومأرب، وآنس ومن عدة مناطق ومحافظات 
اخ��رى واليوجد اي عناصر ارهابية بينهم من 

جنسيات غير يمنية.
تورط الزنداني

 م��ن ي��ق��ود االع���ت���داءات ض��د ق���وات الحرس 
الجمهوري وهل الزنداني والحنق متورطان في 

ذلك؟
- يقود االعتداءات ضد قوات الحرس الجمهوري 
المتطرفون من احزاب اللقاء المشترك والخارجين 

عن النظام والقانون والشرعية الدستورية.
اما بخصوص الحنق والزنداني.. فهما متورطان في 
االعتداءات على المعسكرات ولهما دور كبير في 
حشد مجاميع من ارحب ومن خارج ارحب ويقودان 

تلك االعتداءات..
امارة اسالمية

 على ضوء االعتداءات المتكررة على معسكرات 
الحرس الجمهوري في أرحب ماهي االهداف 
وال��م��آرب التي يسعى لها المنشقون وحزب 

االصالح والقاعدة من وراء ذلك؟
- يسعون من وراء االع��ت��داءات على معسكرات 
الحرس الجمهوري والقوات المسلحة في أرحب 
الى السيطرة على مطار صنعاء الدولي، وكذلك 
السيطرة على المنطقة واقامة امارة اسالمية في 

ارحب باالضافة الى نهب أسلحة المعسكرات.
موقف مشرف

 كيف تقيمون موقف أبناء قبيلة ارح��ب من 
االعتداءات واين وصل تنفيذ اتفاقهم بخصوص 

عدم االعتداء على الحرس؟
- مواقف مشائخ وأب��ن��اء قبيلة ارح��ب مشرفة 
لدستورية  ا الشرعية  مع  يقفون   وأغلبيتهم 
ويرفضون ما تقوم به العناصر التخريبية من اللقاء 

المشترك.
اما بخصوص االتفاق بين قبائل ارحب فقد توصلوا 
إلى اتفاق يقضي بحماية حدودهم من تسلل 
عناصر اللقاء المشترك ومنعهم من االعتداء على 

المعسكرات وقد شرعوا في ذلك.
شر هزيمة

> ما تقييمكم للخسائر التي تكبدها االرهابيون؟
- لقد تكبد االرهابيون خسائر كبيرة في األرواح 

والمعدات وهزموا شر هزيمة.
> كلمة أخيرة تودون قولها..؟

- أتمنى لليمن واليمنيين الخير وع��ودة األمن 
واالستقرار وجمع الكلمة ووحدة الصف ولم الشمل 
وأرجو ان يسعى الجميع للحفاظ على ممتلكات 
الوطن ومكتسباته ووحدته وعزته وكرامته وان 
يكون ثأرنا على أعدائنا الحقيقيين الذين اغتصبوا 
االراضي العربية وانتهكوا الحرمات والمقدسات 

االسالمية.

قيادة الحرس تحرص على استقرار المنطقة وعدم إثارة القالقل
عناصر المشترك تخطف جنديًا وتعلقه بإحدى األشجار لمدة يومين
أرحب  تتعرض العتداءات من قبل القاعدة ومتطرفي االصالح


