
وفي هذا اإلطار شهد مخيم الوفاء والسالم »مخيم 
26 سبتمبر« بمديرية القاهرة الخميس العديد من 
األنشطة الثقافية التي بدأها الدكتور عبدالقادر 
مغلس من جامعة تعز بمحاضرة بعنوان »قولوا 
للشباب« أكد فيها أن الشباب هم المستهدفون من 
هذه األعمال والدعوات التي يطلقها بعض إخواننا 
في أحزاب اللقاء المشترك وأقول للشباب عليهم أن 
يعلموا كيف كانت اليمن قبل قيام الوحدة .. مضيفًا أن 
توعية الشباب ضرورة حتى يدركوا خطورة المؤامرة 
التي تحاك ضد الوطن وعن مغبة االستمرار واالنجرار 
خلف تلك األعمال وه��ذه جامعة تعز تمنح أعلى 
الشهادات المعترف بها عالميًا وقبل سنوات كانت 
حبيل سلمان صحراء.. مشيرًا أن المستقبل أفضل 
إذا سار الشباب على الطريق الصحيح وتجنبوا أن 
يكونوا كروتًا سياسية بيد غيرهم لتدمير الوطن 

والعبث بمقدراته.
انقالب على الديمقراطية

من جانبه تحدث الدكتور منصور الواسعي من 
جامعة تعز عن األحقية الدستورية للمؤتمر الشعبي 
العام وأعضائه فهم أصحاب السلطة بموجب الدستور 
وبحكم األغلبية التي حاز عليها في االنتخابات 
النيابية والرئاسية وما يسعى وراءه المشترك هو 
االنقالب على الشرعية الدستورية لتحقيق مصالح 
شخصية وتنفيذ م��آرب انقالبية أب��رزه��ا إع��ادة 
االنفصال وإشعال الفتنة الطائفية وتهيئة األجواء 
أمام الحوثي لالنقضاض على صنعاء.. مشيرًا أن على 
أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره أن يدافعوا عن 
خيارهم ويتمسكوا بشرعيتهم وال يسمحوا لآلخرين 

أن ينتزعوها منهم.
سقوط األقنعة

من جهته تساءل الدكتور يحيى عبد الغفار من جامعة 
تعز  في  مستهل محاضرته بالقول :لماذا أتينا إلى هنا؟ 
ولماذا حضر الشباب إلى مقر االعتصامات في األماكن 
األخ��رى؟؟.. وقال نحن أتينا لقول كلمة حق في وقت 
تساقطت فيه األقنعة أتينا لنقول نعم لألمن واالستقرار 
والوحدة نعم لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية مدعمين 
ذلك بالشرعية الدستورية ألننا أصحاب حق أهم دليل 
الشباب أن حضورهم لمطالب شرعية فهذا مكفول 
لهم بالدستور والقانون أما إذا كان حضورهم إلسقاط 
النظام فهذا مرفوض بحكم الشرع والقانون والدين 
وانقالب على الشرعية الدستورية .. مضيفًا أن %77 
انتخبوا علي عبداهلل صالح وهم األكثرية وال يجوز 
ل� 23% أن يصادروا حق األغلبية ويدعوا إلى إسقاط 

شرعيتهم مؤكدًا أال حل سوى الحوار الوطني.
الوقوف مع الوطن

وعن نقابة المحامين بتعز خاطب المحامي خالد 
الغالبي الحضور بالقول: إن جميع شعوب العالم 
تشتكي تعسف الحكومات ونحن هنا نشتكي ظلم 
المعارضة التي ال هم لها إال المكاسب الشخصية 
والحزبية الضيقة مشيرًا أن المتربصين باليمن كثر 

ويجب على الجميع أن يقف مع الوطن ومع الوحدة 
وخلف القائد الذي يعمل جاهدًا لحماية الوطن من 
التمزق والشتات.. وأضاف: أتمنى على المعتصمين 
في صافر أن يخرجوا من تلك القيود واألفكار ويعودوا 
إلى رشدهم وليذهب المشترك وأفكاره إلى الجحيم 

والعزة لليمن والوحدة.
مشائخ شتَّامون

أما األخ عبدالحكيم القاسمي فقد تحدث في كلمته 
عن أهمية التالحم داعيًا شباب تعز إلى االعتصام 
بالوحدة وأن يقفوا في وجه المؤامرات التي تحاك ضد 

الوطن وتستهدف أمنه واستقراره.
وبدوره األخ عبد الرحمن محمد الشميري في كلمته 
الى موقف بعض مشائخ وعلماء الدين وتهكمهم على 
الرئيس في الفضائيات وهم يدركون قول الرسول 
)صلى اهلل عليه وسلم( من عصى ولي األمر فقد 
عصاني متسائاًل هل هذا من باب النهي عن المنكر 
واألمر بالمعروف وهل إرهاب اآلمنين وسرقة أموال 
الناس والتخريب والتآمر على الوطن مباح شرعًا 

ودعمه من باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واختتمت الفعاليات بمحاضرة لألخ مهيوب الحبشي 
الذي أشار فيها إلى قرب النصر وانفراج األزمة وخذالن 
أعداء الوطن ودعاة الفتنة.. مستغربًا تلك التناقضات 
التي أبداها بعض المشائخ ومحاولته تبرير موقف 
العلماء مع الرئيس فهل صفات العالم أن يكون بهذا 

الشكل ويقول عكس الحقيقة.
تكريم هارون

هذا وقد تخلل الفعاليات العديد من القصائد 
الشعرية لإلخوة عبدالملك الحربي وجمال الحذيفي 
ومجيب ال��ج��رادي وال��ش��اع��ر ناصر محمد نالت 
االستحسان . كما قام األخ خالد الغشم مسؤول 
الشباب بفرع المؤتمر الشعبي العام بتعز ومعه الشيخ 
قائد أحمد سيف والدكتور عبدالقادر مغلس والدكتور 

منصور الواسعي بتكريم الطفل هارون أحمد مهيوب 
ومنحه ميدالية ودرع دائرة الشباب باإلضافة إلى 
هدية رمزية تشجيعًا له على الموهبة التي يتمتع بها.

مبادرة الرئيس
هذا وتتواصل في مخيم  الشهيد الثاليا بمديرية 
صالة بتعز  المحاضرات التوعوية والثقافية  الهادفة 
, حيث استعرض الشيخ محمد العنسي عضو مجلس 
الشورى في محاضرته التوعوية أهمية مبادرات 
رئيس الجمهورية الداعية إلى الحوار والمنطق ولم 
الشمل وتجنيب الوطن االن��زالق في أتون الفتن 
والفوضى , وق��ال بأن الجميع في المحك سلطة 
ومعارضة إذا حدث أي ضرر في البلد وسيدخل الجميع 
في دوامة العنف والفوضى ولذا يجب على المشترك 
تحكيم العقل والقبول بالحوار والتفاهم كون الجميع 
يتحمل مسئولية الوطن وسيحاسب على ذلك أمام 
اهلل عزوجل , محذرًا من الفتنة ألن اليمن ستتحول إلى 
ساحة لتصفية حسابات شخصية وستنقسم إلى عدة 
دويالت بدليل االماميون بدأوا يطلون برؤوسهم حاليا 
كون المطلوب من رحيل النظام هو رحيل النظام 
الديمقراطي الجمهوري ألتعددي، وقال: إن الشعب 
اليمني لن يتنازل عن الثوابت الوطنية الثورة والوحدة 

والجمهورية والنظام الديمقراطي .
 مؤكدا بأن تعز ليست مع االنقالبات أو الفوضى 
أو التخريب وإنما هي مع التعبير السلمي ومع األمن 
واالستقرار والتنمية , وقال نحن مع التداول السلمي 
للسلطة ومع النظام الجمهوري ومع الحوار كون الحوار 
هو السبيل األمثل للخروج من األزمات والوصول إلى 
حلول تخدم السلطة والمعارضة . مؤكدًا أن الحوار 
هو الذي سيخرج اليمن من منعطفه الخطير الذي 
يمر به والذي يكفل بقاء النظام الديمقراطي والنظام 

الجمهوري .
االبتعاد عن المزايدات

الشيخ أمين البحر وكيل محافظة تعز المسئول 
التنظيمي والجماهيري بفرع المؤتمر الشعبي العام 
بالمحافظة قال في محاضرته بأن ما يجري اآلن على 
الساحة الوطنية والساحة العربية هو سرطان خبيث 
انتشر جراء الغزو الفكري الصهيوني األمريكي ولذا 
يجب استئصاله ويجب أن نحرك الضمائر وأن نعطي 
كل ذي حق حقه وأن نبتعد عن المزايدات والمناكفات 
الضيقة , مؤكدا بأن المرحلة التي يمر بها الوطن 
مرحلة حرجة تتطلب وجود عقالء من كافة فئات 

المجتمع.
 مشددا على ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع 
وضرورة تكاتف الجهود المخلصة من أجل الحفاظ 
على كل مكتسبات الثورة والوحدة والجمهورية.  كما 
تحدث الشيخ عبد اهلل البروي عضو اللجنة الدائمة 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 33 
مديرية صالة وقال: إن على من يريد التغيير فعليه 
بصناديق االقتراع ال بالفوضى والعنف والطرق 
العشوائية وأعمال البلطجة . منوها بأن شعبنا اليمني 
العظيم أعطى الثقة لفخامة رئيس الجمهورية 
بانتخابات نزيهة شهد لها العالم 2006 وحصل على 
األغلبية المطلقة بموجبها وال يجوز ألحد االنقالب 

على الديمقراطية والشرعية الدستوري.
 هذا وشهد المخيم اعالن زفاف العريس عصام 
المرتضى  وسط ابتهاج كبير من قبل الحاضرين في  
مخيم الشهيد الثاليا  مقدرين للعريس حرصه على 
أن تكون فرحته مع المشاركين في المخيم الداعين 
لالستجابة إلى مبادرة المنطق والعقل والحوار مبادرة 

رئيس الجمهورية .
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شباب صنعاء يستنكرون األعمال المشبوهة للمشترك

صنعاء: »الميثاق«  
 أيد اتحاد شباب اليمن محافظة صنعاء مبادرة 
فخامة االخ رئيس الجمهورية للحوار الوطني مؤكدين 

وقوفهم ومساندتهم لها.
 ودعا الشباب جميع أطراف العملية السياسية للقبول بالمبادرة 
والحوار تحت سقف الدستور والقانون بشجاعة ومسؤولية 
لتجنيب الوطن المخططات الخارجية والداخلية الهادفة الى 

تمزيقه.

 واستنكرت القيادات الشبابية التحاد شباب صنعاء ضلوع 
أح��زاب اللقاء المشترك وبعض الشباب المغرر بهم خلف 
المؤامرات الحاقدة والهجمة الشرسة التي تستهدف وحدة اليمن 

وأمنه واستقراره.
وحذروا في بيان لهم شباب اليمن من االنجرار وراء دعوات 
الفوضى والتخريب ودعوهم إلى التصدي الحازم لكل من يحاول 
المساس بأمن واستقرار البلد أو االساءة إلنجازاتنا ومكاسبنا 

الوطنية الديمقراطية.

 تعز- احمد النويهي

اضحت المخيمات الشبابية مخيمات المحبة والسالم التي ينظمها شباب  
وانصار المؤتمر الشعبي العام بتعز أشبه بالمنتديات الثقافية اذ يحتضن مخيما 
سبتمبر والثاليا يوميا العديد من رواد الفكر والثقافة والعلم والفن في المحافظة من 
مختلف الشرائح االجتماعية حيث تلقى العديد من المحاضرات التوعوية حول ثقافة 
الحوار والسالم وسط حضور جماهيري كبير ومتزايد وتتواصل الفعاليات الثقافية بشكل 

مستمر.. 
 صالح أحمد العجيلي

كان واليزال الميثاق الوطني وثيقة سياسية  
أكثر أهمية كونها جاءت نتاج اجماع وطني 
واس��ع بين مختلف القوى والتنظيمات 
السياسية بمن فيها فرقاء الحياة السياسية الموجودون 

في الساحة اآلن.
وقد عرفنا كيف استطاعت هذه الوثيقة )الميثاق 
الوطني( بعد إقرارها واالستفتاء عليها، أن تصبح وثيقة 
وطنية تتوحد حولها مختلف القوى والتيارات السياسية 
واالجتماعية، ودلياًل نظريًا يجمع بين األصالة والمعاصرة 
في توازن دقيق، إضافًة إلى أنها أكثر تعبيرًا عن واقع 

الشعب وملبية لطموحاته وآماله.
والسؤال الذي يحضرنا اآلن.. لماذا ال تحتكم األحزاب 
والتنظيمات السياسية في بالدنا إلى هذه الوثيقة خاصة 
إذا ما علمنا أن مضامينها عالجت  الكثير من القضايا 
ووضعت األسس لذلك من خالل الحوار الواعي والمسئول 
لتحقيق حياة أفضل للجميع في ظل الوحدة الوطنية.. كما 

أنها حددت كيفية التعامل مع التقدم العلمي والفكري.
إن ما يميز المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي رائد 
في المنطقة أنه يخلو من عقدة تقليد اآلخرين، ال في 
اليسار المتطرف وال في اليمين المتشدد وال في األحزاب 
القومية المغالية.. فقد جاء خالصة تجارب لكل األفكار 
ولكل القوى السياسية في الساحة، فهناك نضوج ووعي 
وشعور بالمسؤولية بحجم الوطن اليمني من شرقه 
إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه.. األمر الذي جعل نهج 
المؤتمر نهجًا وسطيًا معتداًل يمثل أقصى الممكن وأدنى 
المطلوب من غير إفراط وال تفريط، قادرًا على مواكبة 

كل التحوالت والمستجدات.
ومن محاسن المؤتمر انه لم يؤطر كوادره بنظرية 
معينة أو فكر مستورد بل كان واليزال وسيظل أنموذجًا 
لالعتدال والوسطية.. المعروف بأهدافه المستمدة من 
الشريعة اإلسالمية والمنسجمة مع أهداف الثورة اليمنية.
لذا فمن األهمية بمكان أن نتمسك جميعنا أحزابا 
ومؤسسات وهيئات ومنظمات مدنية ومواطنين بالرؤى 
الواضحة التي تضمنها الميثاق الوطني ونجعلها منهاجًا 
وسلوكًا في حياتنا السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
والثقافية ، فهذا سيرفدنا بفيض من الثقة بالنفس 
واالعتماد على الذات والفهم الواعي لكيفية معالجة ما 
يقف في طريقنا من التحديات وما يواجهنا من أزمات، 
باعتبار أن الميثاق الوطني رسم لنا بوضوح معالم 
الطريق، وحدد الخطى التي ينبغي علينا التزامها.. 
إضافة إلى كونه يجعل التحرك سليمًا ويجنبنا مخاطر 
االنقسام ومغبة السقوط في االنتماءات وال��والءات 
الضيقة واالجتهادات الفردية والتكتالت النفعية التي 

تغلب مصالحها على مصلحة الوطن.
وانطالقًا من ذل��ك.. على المؤتمريين والوطنيين 
الشرفاء التمسك بالميثاق الوطني والدفاع عن أهدافه 
والعمل بما جاء فيه باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا ودينيًا، ومن 

حق كل يمني أن يفتخر ويعتز بالميثاق الوطني.
كذلك من حق شعبنا بمختلف شرائحه أن يتمسك 
بالميثاق الوطني كمنهاج لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ 
األس��س الديمقراطية للنظام السياسي والشرعية 
الدستورية، ونمضي به ُقدُمًا متحدين ومتعاونين نحو 
مستقبل زاهر معتمدين على أنفسنا وعلى وحدتنا حتى 

نحقق كل آمال شعبنا..

   منير اللساني 

االحتكام 
للميثاق 
الوطني

الشباب في تعز يتصدون للعاصفة
د. مغلس: يجب توعية الشباب 

بخطورة المؤامرة
د.الواسعي: المشترك يسعى 

لالنقالب على الشرعية
د.عبد الغفار: نقول 

نعم لألمن وال تلتفتوا 
لتساقط األقنعة

الغالبي: نحن نشتكي ظلم 
وتعسف المعارضة

الشميري: نستغرب تهكم بعض 
العلماء على ولي األمر

حزب الرابطة بتعز يعلن انسحابه 
من اعتصامات المشترك

فيما تتواصل عملية العزوف الشبابية عن   
المشترك في  اعتصامات  ف��ي  المشاركة 
العاصمة وبعض المحافظات أعلن فرع حزب رابطة 
أبناء اليمن بمحافظة تعز في بيان أصدره عن انسحابه 
من ساحة االعتصام مع جميع أعضائه بقطاعيه 

الرجالي والنسائي.
 وأك��د البيان تأييد حزب الرابطة موقف الحوار 
باعتباره الوسيلة المثلى لمعالجة كافة القضايا التي 
تهم الوطن والمواطن وتجنب البالد مخاطر االنزالقات 
في فتنة ال تحمد عقباها، وعبر فرع حزب الرابطة 
بتعز عن تأييده لمبادرة رئيس الجمهورية ومبادرة 
علماء اليمن والحرص على نهج مبدأ التداول السلمي 
للسلطة عبر صناديق االقتراع بعيدًا عن الفوضى 

والتخريب وتمزيق الوطن. 
 ودعا البيان أحزاب اللقاء المشترك الى تحكيم العقل 
والمنطق والعودة الى جادة الصواب وتغليب لغة الحوار 
حفاظًا على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وصون دماء 

شعبنا اليمني.

شباب مأرب: المطالب المشروعة لن بالطجة المشترك يعتدون على بائع متجول
تتحقق في ظل الصراعات

ملتقىمناضلي الثورة بالضالع يدعون 
المعتصمين العودة إلى منازلهم

أصيب بائع   
م���ت���ج���ول 
ب����ج����روح 
م��ت��ف��رق��ة وات��ل��ف��ت 
حينما  ع��ت��ه  ب��ض��ا
اقترب من اعتصام 
شباب ساحة جامعة 

صنعاء.
 وأك����دت م��ص��ادر 
م����ش����ارك����ة ف��ي 
وشهود  االعتصام 
عيان اعتداء عناصر 
م���ش���رف���ة ع��ل��ى 
االعتصام على بائع 
متجول لعينات من 
االع����الم الوطنية 
واألوسمة الصدرية 
ال����ت����ي ت��ت��ض��م��ن 
ش���ع���ارات وطنية 

وص������ورًا ل��ل��رئ��ي��س 
علي عبداهلل صالح وهي بضائع تباع عادة لمالكي 
السيارات عند توقفها في االشارات المرورية، حيث 
فوجئ الشاب )ع،أ( من محافظة ريمة باالعتداء عليه 
بالعصي والهراوات من قبل مجموعة من المعتصمين 

قاموا كذلك بتمزيق 
وات���الف م��ا بحوزته 
من االع��الم صغيرة 
ال��ح��ج��م وال���ص���ور 
وال��ش��ع��ارات وذل��ك 
باستخدام خنجر كان 
محشوًا وسط عصى 
خارجية  نها  أ يعتقد 
ال���ص���ن���ع، وي����روي 
شهود عيان الحادثة 
»ل��ل��م��ؤت��م��ر ن��ت« 
بقولهم: »كان البائع 
ي��ص��رخ ي���ا جماعة 
لماذا تضربوني.. ما 
ذنبي؟« ولكنهم ردوا 
عليه: »جئت تتحدانا 
وتبيع صور الرئيس 

عندنا«.
 وقبيل تمكنه من 
االستنجاد بمواطنين 
مارين جوار االعتصام سأله أحدهم: هل كنت تعلم 
أن هذه المظاهرة لمعارضين للرئيس؟ رد بقوله انه 
بائع متجول »طالب اهلل على رزقي ولم أكن أعرف 

ذلك«.

دعا شباب محافظة مأرب إخوانهم الشباب في بقية المحافظات الى االستماع لصوت العقل  
والمنطق حفاظًا على أمن الوطن واستقراره.

مشيرين في بيان صادر عنهم إلى أن المطالب المشروعة ال يمكن أن تتحقق في ظل 
األزمات و الصراعات.  وناشدوهم القبول بمبادرة فخامة األخ رئيس الجمهورية ورفع االعتصامات 

ووقف المظاهرات حتى تتمكن الدولة من تحقيق مطالبهم وآمالهم وطموحاتهم.
 وقال شباب مأرب: ال يخفى على الشباب المعتصمين اآلثار السلبية التي عكستها المظاهرات 

واالعتصامات بتعطيل المصالح العامة والخاصة وتهديد السلم االجتماعي..
 منوهين إلى أن شباب اليمن أهل حكمة وال يمكن أن يضيعوها، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها 

أخذها.

دعا الملتقى الوطني   
ألب����ن����اء ش���ه���داء 
ل��ث��ورة  ا ومناضلي 
لع  لضا ا بمحافظة  ليمنية  ا
أح��زاب اللقاء المشترك الى 
االستجابة السريعة لمبادرة 
رئ��ي��س الجمهورية ل��رأب 

الصدع وحل أزم��ات البالد، 
وعدم تفويت الفرصة..

 وطالب الملتقى في بيان له 
الى ان يكونوا كتلة واحدة وأن 
ال يستجيبوا لدعاة التفرقة 

والعنصرية.
كما دعا المعتصمين في 

ميدان التحرير وساحة جامعة 
صنعاء بالعودة الى منازلهم 
وع��دم اإلنجرار وراء الفتنة 
والسعي والرجوع للحوار لما 
فيه خدمة الوطن والمواطن 
وان���ت���ص���ار ل��ق��ض��اي��اه��م 

ومطالبهم.


