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> الصدق فضيلة يهدي إلى الخير واإلحسان والعدالة.. 
فالتحلي بالصدق من الواجبات الضرورية في كل شأن 
من شئون حياة أبناء أي مجتمع من المجتمعات لمحاربة 
الظنون ونبذ اإلشاعات واألكاذيب التي تؤجج الكراهية واألحقاد 

والفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
ان الدين اإلسالمي ال ينشد اال أصل الفضائل التي تعتمد على 
مكارم األخالق وعلى صدق اإلخالص في المعامالت ' ومن هذا 
يتبين لنا ان بقاء أي امة وازدهار حضارتها يكون بالمحافظة 
على المصداقية في التعامل فيما بينها وكذلك المحافظة على 

مكارم األخالق.
وصدق الشاعر حين قال: انما األمم األخالق ما بقيت.. فان 

ذهبت هم أخالقهم ذهبوا.
وان ضعف اإلخالص هلل وللوطن عند كثير من الناس ذوي 
النفوس الضعيفة والقلوب المتحجرة والعقول المشوشة الذين 
ال تطيب لهم العيش والحياة اال بالجلوس على دمار االمة والوطن 
فبحقدهم وكراهيتهم يجعلون اعمالهم هذه ترتقي الى لعنة 

اهلل والناس أجمعين.
وان األعمال التي تمارسها بعض أحزاب المعارضة في الساحة 
وما تقوم به من أفعال واق��وال تسيء إلى دينهم ووطنهم 
وشعبهم ' لهي دليل على إفالسهم، ونكرر ونقول إن هذه األفعال 
ال تمت الى الدين أو إلى حب الوطن بأي صلة ال من قريب وال من 
بعيد النها مغايرة بل وتتعارض مع حقيقة المبادئ التي جاء بها 

الدين اإلسالمي والتي من بينها:
التسامح ونبذ العنف وعدم الكراهية والتعايش السلمي.

ء  لعلما ا بعض  على  ن  ا
ان ي��ك��ون��وا ص��ادق��ي��ن في 
انتمائهم لدينهم ولوطنهم 
ويكونوا عنصرا فعاال للخير 
وليس متخاذلين او متهاونين 
وبخاصة إزاء ما تقوم به 
األحزاب المفلسة من أعمال 
تخريب ودع��وة للفتنة واال 
أصبحوا منهم )الن الساكت 

عن الحق شيطان اخرس(.
ان من مظاهر السخف ان 
ننشر غسيلنا ونعري انفسنا 
امام القريب والبعيد وننتقص من عظمة شعبنا بذلك األسلوب 
الذي يجعل اآلخر يعتقد أن ال امان لنا وال إيمان وال حكمة .. يكفي 
المهاترات الحزبية يكفي تشجيع النزعات المناطقية، فالوطن 
للجميع وال يحق الي حزب او جماعة ان يزايد في انه يحب الوطن 
ويخاف على مصالحه دون غيره .. فيتعين على كل المدعوين 
للحوار الجلوس جميعا حول طاولة الحوار لمناقشة القضايا التي 
تهم الوطن والمواطن بمصداقية وشفافية وبدون تعصبات ' ألننا 

جميعا يمنيون أرضا وإنسانا منذ قديم الزمن.
يا اهل الحل والعقد يا أهل اإليمان والحكمة .. شعب اليمن أمانة 
في أعناقكم فال تخذلوه وال تقضوا على آماله وأحالمه فباألمن 

واالستقرار والتنمية تكون المعيشة له كريمة ..
فهل من اإليمان والحكمة أن نتقاتل في الشوارع ونسفك دماء 

بعضنا البعض؟!
هل من اإليمان والحكمة أن نقطع الطريق وندمر الممتلكات 

العامة والخاصة؟!
هل من اإليمان والحكمة أن يقصي بعضنا البعض بصورة 
وحشية تقوم على الكذب والفجور وسفك الدم وقد كفل لنا 
دستورنا الحق في المنافسة بصورة ديمقراطية سليمة عبر 

االقتراع المباشر؟
هل من اإليمان والحكمة أن يتلفظ بعضنا البعض باأللفاظ 

القبيحة التي ال ترضي اهلل وال رسوله؟
هل من اإليمان والحكمة أن نتحالف مع ذوي النفوس الحاقدة 
التي ال تحب اال نفسها ومصالحها وتقف جهارًا وقواًل وعماًل ضد 

أمن واستقرار الوطن؟
هل من اإليمان والحكمة أن نبث الرعب فيما بيننا فال يستطيع 
األخ أن يأمن من أخيه وال الجار من جاره وال الصديق من صديقه؟

هل من اإليمان والحكمة أن يقتل بعضنا بعضًا من اجل صورة 
او شعار في السيارة او داخل الدكان؟

وفي األخير نقول كذب كل من يدعي اإليمان والحكمة او حب 
الوطن وهو يمارس هذه األفعال التي ال ترضي اهلل وال رسوله 

وال الناس أجمعين.. ورمضان كريم.

الصدق ولو
 في رمضان

حميد األحمر يصرف 120 سيارة لقطاع الطرق
> كشفت م��ص��ادر وثيقة االط��الع 
أن التاجر حميد األحمر وفي سياق ما 
يقوم به من محاوالت يائسة إلى جانب 
القوى اإلرهابية ومتطرفي اإلصالح قام 
بتوزيع 120 سيارة لضباط الفرقة األولى 
مدرع، الذين يقومون باعتداءات إرهابية 
تستهدف أبناء القوات المسلحة واألمن 
والمصالح العامة والتقطع في الطرقات 
النفطية  والمشتقات  الغذاء  لناقالت 

واالعتداء على أبراج الكهرباء.
وقالت المصادر إن معظم السيارات التي 
قام حميد األحمر بتوزيعها لضباط الفرقة 
األولى مدرع الذين تركوا معسكراتهم 
الدائمة وتوجهوا إلى بعض المحافظات 

للقيام بأعمال إرهابية.
منوهة بأن هذه الخطوة من جانب 
حميد األحمر جاءت كمكافأة منه ألولئك 

الضباط المنشقين على ما يقومون به 
من أعمال إجرامية.

وذكرت المصادر أن حميد األحمر يهدف 
من وراء هذه المكافأة المغرية لضباط 
الفرقة األولى إلى دفعهم للقيام بمزيد 
من تلك األعمال واالعتداءات اإلجرامية 
في إطار المخطط االنقالبي والتآمري 

الذي يعد حميد األحمر أحد أطرافه.

مصدر محلي بتعز يُحمل اإلصالح 
مسؤولية خرق اتفاق التهدئة  

> حمَّل مصدر محلي مسئول بمحافظة تعز مجاميع تابعة للجناح المتطرف بحزب 
اإلصالح مسؤولية خرق اتفاق التهدئة في المحافظة من خالل قيامها في ساعة متأخرة 
من فجر االثنين الماضي باالعتداء السافر وبمختلف األسلحة المتوسطة والثقيلة على أفراد 
الحماية األمنية في شارع الستين الواقع ضمن نطاق الحزام األمني لمدينة تعز مما أدى 

إلى استشهاد جنديين وجرح العديد من أفراد األمن. 
وأشار المصدر إلى أن هذا االعتداء اإلجرامي يعتبر انتهاكا سافرًا التفاق التهدئة وللجهود 
الدؤوبة والمتواصلة المبذولة من قبل قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز ولجنة التهدئة 
األمنية الممثلة باألخوة عبد القادر هالل ومحمد علي القاسمي وحمود خالد الصوفي 

وعبداهلل حسن خالد. 
وأوضح المصدر أنه وبعد ان توصلت اللجنة الى اتفاق, خلص في مجمله الى رفع كافة 
المظاهر المسلحة في عاصمة المحافظة وتطبيع الحياة المدنية وإعادة األمن والطمأنينة 

الى أوساط الناس.
 قام تحالف قوى الشر باجهاض هذا االتفاق اإلنساني قبل أن يلمس الناس أثره من خالل 
االعتداء الغاشم على أبناء القوات المسلحة واألمن المرابطين خارج منطقة شارع الستين 
شمال مدينة تعز والذين حرموا نعمة الحياة وأراد اهلل لهم نعمة االستشهاد وهم يؤدون 
واجبهم في حماية األمن واالستقرار والسلم االجتماعي والحفاظ على السكينة العامة 

وسالمة الوطن وأمن المواطن. 
واضاف المصدر :وفي الوقت الذي تهيب فيه السلطة المحلية بمحافظة تعز واللجنة 
األمنية بجميع المواطنين على ضرورة التعاون مع رجال األمن بتعزيز دورهم وترسيخ 
قبضة النظام والقانون من خالل الحد من المظاهر المسلحة واإلبالغ عن أي اختراق 
يشيع الفوضى ويؤدي إلى تعكير السكينة العامة ومحاولة العبث بأمن الوطن, فإنها تؤكد 
على حقها المشروع بحماية الوطن والمواطن ضد كل من تسول له نفسه زعزعة األمن 

واالستقرار والعبث بمصالح الناس واالستهتار بأرواح األبرياء.

»محلي« العاصمة 
يشدد على إنهاء 

المظاهر المسلحة 
لعصابات أوالد األحمر

> وق��ف المجلس المحلي بأمانة 
العاصمة برئاسة أمينه العام أمين 
محمد جمعان أمام استمرار العصابات 
التابعة ألوالد األحمر في ارتكاب أعمالها 
اإلجرامية والتخريبية واالعتداء على 
النقاط األمنية وفرض عقوبات جماعية 
على الساكنين واآلمنين من المواطنين 

في منطقة الحصبة.
وشدد المجلس على ضرورة التزام 
التابعة ألوالد  المسلحة  العصابات 
األحمر بوقف إطالق النار وعدم االعتداء 
على رجال األمن والمواطنين والمنشآت 
العامة والخاصة وإن��ه��اء المظاهر 
المسلحة لعناصرهم والتوقف عن 
القيام بأية استفزازات من شأنها تعكير 

صفو األمن والسكينة العامة.
مؤكدًا على ضرورة تقديم يد العون 
والمساعدة للمتضررين من المواطنين 
في مديريات الثورة ، شعوب ، بني 
الحارث جراء المواجهات المسلحة مع 
العناصر الخارجة عن النظام والقانون 
بمنطقة الحصبة وماجاورها والتي 
نتج عنها استشهاد وجرح العديد من 

المواطنين األبرياء.
االداري���ة  الهيئة  المجلس  وكلف 
بأمانة العاصمة بوضع آلية لتقديم 
المساعدات بناء على تقارير اللجان 

الميدانية.
وكان أوالد األحمر قد اعتدوا الجمعة 
على إحدى النقاط األمنية بالحصبة، 

وقد جرى تبادل الطالق النار.
وحذر مصدر أمني بالعاصمة أوالد 
األحمر من استمرار عصاباتهم في 
غيها وتماديها في ارتكاب المزيد من 
األعمال اإلجرامية، مؤكدًا أن رجال 
األمن سيقومون بواجباتهم حفاظًا 
على األم��ن واالس��ت��ق��رار والسكينة 

العامة.

مدير مديرية أرحب لـ»الميثاق«:

أرحب آخـــر أوراق االنقالبيين الفاشـلة

> ما الذي يحدث في أرحب اليوم بالذات؟!
- الذي يحدث اليوم هو تآمر على أرحب وعلى الوطن 
بشكل عام من خالل تقويض سلطات الدولة واشاعة 
العنف والفوضى بكل أنواعها وأساليبها القذرة، وبشأن 
أرحب هناك تواجد كثيف لعناصر أحزاب اللقاء المشترك 
ومليشيات )ح��زب االص��الح(، حيث يقومون بتنفيذ 
اعتداءات وهجمات على معسكرات الحرس الجمهوري 
ورجال األمن في النقاط االمنية وثكناتهم لتقويض أمن 

وسكينة المواطن.
> مقاطعًا.. من أين لهم هذه القوة والدعم..؟!

- هؤالء بعد ان تقاطر حلفاؤهم »الدخالء« من بعض 
المناطق والدعم من خارج المديرية من قبل بعض 

المشائخ ال��ذي��ن ف��ق��دوا مصالحهم 
لمنشقين  ا و بيين  نقال ال ا ب��ع��ض  و
العسكريين وبالذات من محافظات 
ال��ج��وف ونهم وخ���والن والحيمتين 
وصعدة وغيرها بغرض التخريب في 
المنطقة وتحويلها الى بؤرة إرهاب 
ورع��ب ألبناء الشعب واليمن بشكل 
عام.. وإقالق السكينة العامة واألمن 

واالستقرار.
الوسائل  ف��ي ك��ل  فحين فشلوا 
المستخدمة ل��ج��أوا ال��ى االساليب 

وال��م��م��ارس��ات ال��ق��ذرة ال��ت��ي تعبر ع��ن أهوائهم 
ومخططاتهم العدوانية ضد اليمن واليمنيين.. اآلن 
هم مفلسون لم يعد لديهم أي شيء، فالهجوم على 
جنود االمن والمعسكرات تكشف عن عدوانيتهم غير 
أنه وبالرغم من الفترة الطويلة التي ظلت المديرية 
تعيشها تحت الرعب والخوف من قبل هؤالء.. اال أنهم لم 
يحققوا أهدافهم، بل لقد كبدهم جنود االمن والحرس 
المرابطون خسائر فادحة في األرواح والمعدات .. فهناك 
عشرات القتلى في صفوفهم حين قاموا بالهجوم على 
معسكر الصمع واستهداف الجنود والقادة القائمين على 

حماية المنطقة والبلد هناك.
لماذا أرحب

> عفوًا يا شيخ.. لماذا اختار اإلرهابيون أرحب بالذات؟
- استهداف أو اختيار الحرب في أرحب هو بمثابة 

الرهان األخير لهم بعد فشل كل وسائلهم ومزاعم 
من  بكثير  مرتبطة  ولكونها   . لفاشلة. ا ثورتهم 
المحافظات والمديريات حيث ترتبط بالجوف وعمران 
وم��أرب ويعتبرونها خلفية لهم لمعركتهم القادمة 
حين يقتحمون صنعاء أو كما يعتقدون.. وايضًا كونها 
ترتبط مباشرة بمطار صنعاء وأمانة العاصمة، ولذلك 
تأتي تلك االعتداءات المتواصلة والهجمة الشرسة عبر 
الضرب باألسلحة والمدافع المختلفة التي حصلوا عليها 
سواء عبر الشراء باألموال المدنسة والمنهوبة أم من 
قبل المنشق علي محسن من الفرقة 
االول��ى مدرع وايضًا من المتمردين 
الحوثيين من صعدة.. وهناك ضرب 
بين الحين واآلخ��ر بأسلحة كاتيوشا 
ومدافع على المعسكرات والنقاط 
األمنية والمواطنين من تلك الشرذمة 
والعناصر االنقالبية وعناصر القاعدة.

موقف واحد
> ماذا عن أبناء المديرية وموقفهم 

من هذه االعتداءات؟
- أبناء مديرية أرحب بينهم شجعان 
وشرفاء. ووطنيون يرفضون العنف بأنواعه وأشكاله 
وليسوا كلهم كذلك.. وقد عملوا الى جانب اخوانهم 
أبناء القوات المسلحة واألمن الشجعان للتصدي لتلك 
األعمال االرهابية.. وهناك مشكلة أن مديرية أرحب 
ظلت دائرة مغلقة لحزب االصالح.. لكن هناك كما قلت 
- شرفاء ومقاتلين شجعان.. وهم من يساندون اليوم 
أخوانهم في القوات المسلحة في التصدي ومواجهة 
عصابات الغدر والخيانة.. ومنهم من استشهد كالشيخ 
يحيى العنمي أحد المشائخ، ومنهم من أصيب بنيران 

مليشيات االخوان واالرهابيين وغيرهم كثير..
مأجورون

> طيب لماذا يستهدف أبناء أرحــب المنضوون 
في حزب اإلصالح أو القاعدة اخوانهم وأبناءهم في 

المنطقة..؟
لألسف الشديد هؤالء أصبحوا كالكالب المسعورة 
وهم مستأجرون لتنفيذ مخططات إرهابية تخص فئة أو 
جماعة .. ونحن باستمرار نعاني من هذه كمشكلة كبيرة 
لكن نحن وبتعاون أبناء المنطقة والمؤسسة العسكرية 
قادرون على دحر هذه العصابات االرهابية وإخراجها من 

المنطقة ومن البالد إن شاء اهلل.
دحر االرهابيين

وهم بالفعل كذلك فقد دحروا كثيرًا، وإن شاء اهلل 
نهايتهم قريبة .. وما يقومون به من 
قصف اآلن هو إلظهار للناس أنهم 
مازالوا في مركز قوة ، لذلك يحاولون 
االنتحار بين الحين واآلخ���ر بتنفيذ 
هجمات على كل النقاط االمنية.. وهذا 
دليل ضعف وليس دليل قوة.. كما هو 

معروف..
أكاذيب أبواق المشترك

ــاذا بشأن الوضع اإلنساني ..  > م
أبواق المشترك حولوا منها قضية.. ما 

اإلجراءات المتخذة؟
- أؤكد لكم ولجميع أبناء الشعب اليمني االصيل 
أن ما يقال في وسائل اعالم المشترك وأبواقها التي 
تناصب العداء للوطن والمواطن- ليس له أساس من 
الصحة وكل ما يقال كذب وافتراء، كما أنه ليس هناك أي 
استهداف للمواطنين بل أن الحاصل هو ان االرهابيين 
والمتطرفين والمغرر بهم من المستأجرين القادمين 
الى المنطقة ينفذون هجمات على المواقع والنقاط 
العسكرية، فكيف يكون هناك استهداف، كما أن هذه 
محاوالت إلره��اب الناس وإرعابهم وإق��الق المجتمع 

الدولي بشأن الوضع في اليمن.
صحيح أنه مقلق لكن ليس بالصورة التي تصورها 
وتريدها وتخطط لها تلك اآللة االعالمية واالب��واق 

المشتركة في الشر..

تحالف مشبوه
> كيف يمكن أن تفسر تحالف بعض القبائل مع 

القاعدة في أرحب لتهديد مصالح الوطن؟
- ليس هذا غريب.. فهو تحالف قديم للبعض حيث 
كان بعض المشائخ يأوون ارهابيي القاعدة واليوم 
يسخرونهم لخدمتهم بالتخريب ونشر العنف والفوضى 
والرعب للوصول الى الحكم عبر االنقالب على الوسائل 
الديمقراطية والشرعية الدستورية.. فالعنف والكراهية 
والحقد الدفين هو ما يجمع القاعدة والمتطرفين 
السياسيين في »المشترك« وغيرهم ممن تحالفوا 

معهم.
حرب الزنداني

> نالحظ أن الزنداني سخر مليشياته وأشعل بها النار 
في أرحب .. فما الذي قدمه هذا العجوز أو ما الذي يريده 

من أرحب؟
- صحيح اتجاه الزنداني ربما يأتي في سياق مخطط 
كامل وشامل ب��دأ بساحات االعتصامات والقبائل 
والحصبة وتعز وأرح��ب ونهم وقطع 
الطرق وسبل العيش على المواطن 
وه��ذه االح���داث كانت فرصة لتوغل 
القاعدة وعناصرها ولتحالفها ومن ذلك 
ما تشهده أرحب اليوم من هجمة شرسة 
عدائية وعدوانية على كل شيء فيها.. 
فانتقال الزنداني الى أرح��ب ألهمية 
المنطقة الحدودية التي ستجلب الدعم 
المسلح لهم ولقربها من العاصمة لتنفيذ 
مخططهم االنقالبي.. وايضًا هو لإلساءة 
ألبناء أرحب ونضالهم الطويل وتحويل منطقتهم الى 
منطقة شبيهة »بتورا بورا« التي سبق وعاش فيها 
من قبل أثناء قتاله مع القاعدة في افغانستان ضد 
الشيوعيين .. فهذا الشيخ لم يعطِ أرحب شيئًا ولم 
يعمل لها أي شيء يذكر بل يريد أن يدخلها في مستنقع 

الفتنة والقتل والدمار بكل شيء.
> كلمة أخيرة؟

- أشكر لصحيفتكم جهدها ومتابعتها ألوض��اع 
المديرية والبلد بشكل عام وتفاعلها مع الهموم العامة.. 
كما هو موصول لقوات الحرس الجمهوري وقيادتها 
وأفرادها وكافة الوحدات االمنية المحافظة على أمن 
واستقرار الوطن والمواطن في أرحب وكل مناطق 
اليمن وهو شعور وشكر ال يوصف وال يقدر لتضحياتهم 

الجسيمة والغالية من أجل استتباب األمن واالستقرار.

عن األحداث التي شهدتها مديرية أرحب بمحافظة صنعاء 
خالل الفترة الماضية واليوم.. وحملة التدمير للحياة فيها.. 
وتواجد عناصر القاعدة ومليشيات االخــوان المسلمين 

والدخالء على المديرية يتحدث الشيخ قاسم الفيشي مدير عام 
المديرية في حديث خاص للصحيفة في سطوره التالية:

لقاء/ بليغ الحطابي

بعض املشائخ عملوا 
على إيواء عناصر 
القاعدة واليوم 
يسخرونهم 

لضرب الدولة 

خسائر فادحة 
يف صفوف 
االرهابيني.. 

وموعد دحرهم 
قريب جدًا

الزنداني يريد تحويل أرحب إلى »قندهار« حسين الموشكي


