
وبدءًا من عمليات التنسيق والتعاون بين مثيري 
الفتنة والعنف بساحة التغرير أمام جامعة صنعاء 
التي سيطر عليها االخوان المسلمين، ومتطرفو 
جامعة اإليمان.., بدأ التنظيم االرهابي تنفيذ 
مخطط تدميري جرى اإلعداد والتجهيز له مسبقًا 
وفق خطة تصعيدية بالتوازي مع حالة التصعيد 
التي نسق لها متمردو الحوثي وحميد االحمر والبدء 
بالمواجهة المسلحة في ساحة االعتصام وذلك يوم 
الجمعة الدامي لتنتقل الى  عدن ومأرب والجوف 
وأبين وشبوة وصعدة وبقية المحافظات وذلك عبر 
ضرب المعسكرات واستهداف أفراد الجيش واألمن 
في الوحدات المرابطة في تلك المناطق، بينما 
يتولى جناح صنعاء العمل باتجاه استقطاب أفراد 
الجيش والضباط في عملية تنسيقية لضرب وحدة 
القوات المسلحة واألمن عبر مايسمونه استقطابهم 
الى جانب ما يسمى بـ»الثورة الشبابية« وهو ما 

حدث فعاًل.
مخطط إرهابي .. 

إلى ذلك دشن إرهابيو القاعدة بمحافظة أبين 
هجمات على وحدة عسكرية بمديرية لودر أسفرت 
عن إصابة عدد من الجنود وقتل)12(( إرهابيًا ونحو 

)5( جرحى منهم .
 وجاءت المواجهة بعد أن توافد عدد من االرهابيين 
لتنفيذ هجمة شرسة على أفراد المعسكر الذين 
وجهوا صفعة قوية لهذا التنظيم ,الذي كان قد 
هاجم في وقت سابق أفراد كتيبة تابعة للمعسكر 
بمنطقة )عكد( شرق مدينة لودر، وهو ما دعا أفراد 
المعسكر للترصد لتلك العناصر وتتبع نشاطها  
االثنين  استباقية  لينقضوا عليهم في عملية 
الماضي أسفرت عن قتل نحو )12( إرهابيًا وجرح 
)5( آخرين.. كما لقي ثالثة إرهابيين من عناصر 
تنظيم » القاعدة » مصرعهم في ساعة مبكرة من 

صباح السبت بمحافظة أبين.
وقال مدير أمن أبين العميد عبدالرزاق المروني 
أنه تم القبض على ستة من عناصر التنظيم بعد 
اشتباك بينهم وبين جنود في المديرية أسفر عن 

مصرع ثالثة منهم.
هذا وكان محافظ أبين صالح حسين الزوعري 
قد أعلن عن إفشال مخطط إرهابي, كان يستهدف 
مهاجمة عدد من النقاط األمنية في مديريتي 
المحفد ومودية واالستيالء عليها الخميس الماضي.
وأوضح المحافظ الزوعري أن المشائخ واألعيان 
والمواطنين في المديريتين, أسهموا بفاعلية 
في التصدي لذلك المخطط الذي كانت تتبناها 
عناصر إرهابية في إطار مخططاتها لزعزعة األمن 

واالستقرار في المحافظة .
وبدورها أقرت اللجنة األمنية بمحافظة أبين 
السبت اتخاذ جملة من اإلجراءات الهادفة تطوير 

مستوى األداء األمني.
إمارة شبوة اإلسالمية..

 وعلى نحو متصل قالت مصادر قبلية بمحافظة 
شبوة أن عناصر تتبع تنظيم القاعدة هاجمت 
الخميس مدينة عــزان وتمركزت في عــدد من 

مناطقها بهدف السيطرة الكاملة عليها .
وأضافت أن مسلحي القاعدة توافدوا من عدة 
مناطق الى المدينة واعلنوا عن نيتهم جعلها 

نواة لـ إمــارة إسالمية حسب حديثهم مع اهالي 
المديرية .

وكان مسلحون يتبعون تنظيم القاعدة وعناصر 
انفصالية هاجموا االربعاء مراكز امنية في اربع 

مديريات في شبوة وقاموا بالتمركز فيها.
إيران جنوب السعودية

 وعلى ذات الصعيد نشط االخــوان المسلمين 
بمحافظة عدن بأعمالهم العدوانية حيث اقدموا 
على حرق عدد من االندية والمنتديات الترفيهية 
والشبابية والفنادق والمنشات السياحية بعد 
عملية نهب وسلب واسعة لكل ممتلكاتها االمر 
الذي أعاد أنموذجًا لصورة طالبان افغانستان كما 
نشطت عناصر االخوان والمتمردين.. مصدر أمني 
قال: إن متطرفي االصالح منعوا سيارات االطفاء 
من الوصول الى أماكن الحريق في ناديي البحارة 
ونشوان وفندق السي فوبالزا ومجمع جولد مور 
السياحي التي تم نهبها وإحراقها من قبلهم.. وبين 
المصدر بأن هذه األحداث أدت الى حدوث عشرات 
االصابات من المواطنين والمتطرفين االصالحيين 

وعناصر الحراك ايضًا..
يأتي ذلــك بعد عمليات حــرق ونهب لمراكز 
الشرطة بعدن من قبل ارهابيي الحراك االنفصالي 
وحرق عدد من سيارات المواطنين واالعتداء على 

متاجرهم وممتلكاتهم ومنازلهم.
وفي اطارعملية التنسيق المسبقة لتنفيذ هجمات 
بمساندة عناصر القاعدة في محافظتي الجوف 
وصعدة مما أدى الى توسيع سيطرتهم عليها ..وبما 
من شأنه اقالق السكينة العامة و تهديد أمن البالد 
وخلق حالة من الالاستقرار للجارة الكبرى المملكة 
العربية السعودية ,وذلــك بعد مواجهات عنيفة 

اسقطت أكثر من )40( قتياًل في المحافظتين.. 
مخاوف

ــدوا مخاوفهم من أن  مسؤولون امريكيون أب
تكون اعتصامات الشباب التي تقف وراءها أحزاب 
المشترك كوسيلة لزيادة نشاط القاعدة في 
جزيرة العرب وتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف 
مصالحها في اليمن التي تعد منطقة استراتيجية 

مهمة للمنطقة والجزيرة العربية بوجه عام.
المسؤولون األمريكيون لم يستبعدوا دخول 
ايران في األحداث التي تشهدها بالدنا وسعيها الى 

استغالل االضطرابات كما حدث وان تدخلت في 
البحرين، خصوصًا وقد سبق وان دعمت المتمردين 
الحوثيين ودفعهم االن  لالنضمام ما سمي بثورة 
الشباب، يأتي في اطار مخطط للحرس الثوري 
يسعى من خالله اقالق الحدود الجنوبية للمملكة 
على طريق تمكين الشيعة من مناطق المملكة 
الشرقية في تفجير انتفاضة ضد آل سعود -وحسب 
محللين امريكيين- ان هذا الدور أظهر درجة عالية 
من النفاق االيراني الشيعي بمساندتها للوكالة في 
الوطن العربي، بينما تقمع مواطنيها وحركاتهم 

داخل ايران.
يقظة أمنية

> وبالرغم من الظروف الحالية للبالد ومخططات 
االنقالب على شرعية النظام ودولة المؤسسات 
اال ان األجهزة األمنية تميزت بيقظة عالية في 
مالحقتها وتتبعها لنشاط وتحركات عناصر القاعدة، 
حيث تم القبض االسبوع الماضي على المسؤول 
ــي الــمــدعــو  خالد  ــاب االعــالمــي للتنظيم اإلره
سعيد باطرفي مع شخص آخر يدعى أحمد عمر 
عبدالجليل الخضيبي الذي يكنى بـ»عامر أوبل«، 
وعامر اللحجي وهما في طريقهما الــى ساحة 
لتنفيذ  االعتصام بمنطقة صافر بمدينة تعز 
مخطط إرهابي لالنقضاض على مؤسسات الدولة 
ومساندة خالياهم النائمة في صنعاء وعدن وقد 
عثر بحوزتهم على مواد لصناعة المتفجرات واخرى 
سائلة لزجة التكتشف من خــالل احــدث اجهزة 
التفتيش ما يكشف نواياهم لمخطط ارهابي 
يسعون لتنفيذه ليس في تعز وعدد من المحافظات 

بل على مستوى اليمن بشكل عام.
وبالتتابع لقي ثالثة ارهابيين من القاعدة 
مصرعهم وأصيب آخرهم وبجرح أثناء هجوم 
نفذوه على نقطة أمنية بمنطقة الرويك صافر 
ــأرب، وقــد استشهد  ثالثة جنود  بمحافظة م
وأصيب ثالثة آخرين.. وضبط بحوزتهم أسلحة 
ومتفجرات لتنفيذ هجمات على منشآت نفطية 

ومصالح اجنبية.
الى ذلك نقلت صحيفة »عكاظ« السبت عن 
الناطق الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود 
المقدم سالم السلمي قوله إن: »حرس الحدود عزز 
إجراءاته االحترازية على طول الشريط الحدودي 
مع بالدنا، للحيلولة دون دخول ارهابيين أو تهريب 
أسلحة ومتفجرات باستغالل الوضع الراهن الذي 

تعيشه بالدنا حاليًا.
تناثر االوراق..

وحسب سياسيين فإن اختالط االوراق وتناثرها 
في ظل تداخل المصالح المشبوهة خاصة تلك 
التي تراهن عليها  أحزاب اللقاء المشترك زاد من 
حالة الفشل التقهقري للمخطط التآمري التخريبي 
عبربوابة الفوضى الخالقة و استغالل ثورة 
الشباب ومطالبهم الشرعية, واالنحراف بها نحو 
تحقيق مكاسب ذات توجهات تدميرية ومخططات 
إلضعاف الدولة  والسيطرة على أهم ممر مائي 
في العالم تمر عبره ناقالت البترول الى الغرب.. 
وطبقًا لمحللين  فإن تماسك األجهزة األمنية 
ويقظتها ووعي أبناء الشعب اليمني المناهضين 
للدعوات االنقالبية جعل من مخططات االخوان 
المسلمين وتجار األزمات والمراهنين على تدمير 
الوطن فاشلة مسبقًا، وتجلت تلك الحقائق بذلك 
االصطفاف المالييني الذي شهدته صنعاء الجمعة 

الماضية..
 بيد أن  أجندة خارجية لم تدع اليمن ينعم باالمن 
واالستقرار وهي مغامرة لن يدفع ثمنها اليمنيون 
فقط بل ستطال حتى أقاصي الغرب فيما لو نفذت 

تلك االجندة.

ن واألمان .. 
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   بليغ الحطابي

اليمن الجديد الديمقراطي الموحد وما   
يشهده اليوم من تــطــورات وتحوالت 
متسارعة مثلت جميعها مبررات موضوعية 
ومنطقية دفعت بفخامة االخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الى توجيه دعوته للشباب اليمني، شباب الـ22 من 
مايو الى تشكيل حزب سياسي يكون إطارًا فاعاًل 
في الحياة السياسية اليمنية يعبر بعمق وعظمة عن 
آمالهم وتطلعاتهم ويسطر لهم من الرؤى واألفكار 
ما يضمن لهم القيام بمشاركة فاعلة في الحياة 

السياسية اليمنية.
ــراءة  ــق ــوضــوح ال > دعـــوة ال ريــب جــســدت ب
الموضوعية والمنطقية لفخامة رئيس الجمهورية 
للواقع اليمني الراهن وحددت بدقة متناهية أبرز 
المتطلبات الملحة التي يحتاجها اليمن اليوم وخاصة 
على صعيد الشباب والطالب أمل الحاضر وكل 

المستقبل.
 ولألسف الشديد أن هذه الدعوة وما تحمله في 
طياتها من أهمية بالغة لم تجد التفاعل االيجابي 
والفاعل من قبل العديد من الشباب أصحاب 
المصلحة األولى والحقيقية من وراء هذه الدعوة 
بالرغم من أنها تمثل بكل أهدافها ومضامينها 
الوطنية أعظم قــراءة متفحصة  ومنطلقاتها 

الحتياجات الشباب اليمني اليوم.
 وهــو ما يعني بصراحة أن مــرد هــذا الجانب 
الالتفاعلي من قبل الشباب مع هذه الدعوة يعود 
ــاس الــى حالة االرتــهــان الرهيبة التي  في األس
يعيشها قطاع غير بسيط منهم للحزبية التقليدية 
والتي مازالت تؤثر كثيرًا على فكرهم وتتحكم 
في إرادتهم وتجعلهم أسرى ألجندتها التقليدية 
المحبوسة ايضًا للعقليات الشمولية ورؤاها القاصرة 
لكل التفاعالت التي تشهدها البالد اليوم.. ولكون 
هذه الدعوة لم تجد بعد التفاعل االيجابي والفاعل 
معها نتيجة لذلك فإن فخامة الرئيس -حفظه 
الوطنية ومن  اهلل - وانطالقًا من مسؤوليته 
خبرته السياسية وعمق فهمه واستيعابه لكل ما 
يعتمل على الساحة اليمنية قد حرص وفي هذا 
الظرف الصعب والدقيق الذي  تشهده اليمن على 
أن يوجه هذه الدعوة الى الشباب، وهو يعلم أنها 
تمثل المخرج المناسب بل والوحيد لحالة االحتقان 
التي يعيشها شباب اليمن جراء ممارسات االلتفاف 
عليهم من قبل االحزاب التقليدية والتي طالما تخاف 
وترتجف من أية صحوة شبابية من شأنها أن تقاوم 
أساليبها وأدواتها العقيمة وتحل محلها في تسيير 
شؤون االحــزاب التي شكلتها وال إنتاج لها سوى 
المزيد من السوداوية للمشهد اليمني والتأثير على 

كل مجرياته وتحوالته باتجاه المستقبل االفضل.
إذًا دعوة فخامة الرئيس وفي هذا الظرف قد 
أزعجت القيادات الشمولية الحزبية فسارعت الى 
عدم التفاعل معها من خالل كل أبواقها اإلعالمية 

والى حد عدم اإلشارة اليها من قريب أو بعيد.
 وهو ما بقي أن هذه القيادات التقليدية قد سخرت 
كل وقتها وجهدها في سبيل أال تجد هذه الدعوة 
لفخامة الرئيس أي صدى، ذلك أن وجود مثل هذا 
االصــرار يمثل حقيقة كره هذه األحــزاب رؤيتها 
والمتمثلة في أن شباب اليمن الجديد الديمقراطي 
الموحد قد وجد في هذه الدعوة ضالته ودليله 
االمثل نحو طريق المستقبل الخالي من إرث 

الماضي البغيض.
وهو ما يعني ايضًا أن الشباب سيسلك الطريق 
االنسب له ولوطنه والذي يجد المخرج الوحيد من 
حالة االحتقان التي يعاني منها كشباب مهمش 
ومعطل بطاقاته وإمكاناته ومنجزاته جراء االساليب 
التقليدية العقيمة وإفــرازات العقليات الشمولية 
المدمرة ونزعاتها الشيطانية، بل وسيجد نفسه 
من خالل حزبه الجديد أمام مرحلة جديدة تعبر 
بصدق عن اليمن الجديد المتحرر بإرادته عن كافة 
أساليب االحتواء واالنزواء واالصطفاف وراء منغصات 

الماضي البغيض.
> إذًا فخامة الرئيس فهم الحدث الراهن الذي 
أحدثه شباب اليمن وتفاعل بإيجابية وفاعلية معهم 
وحرص على تنويرهم بأهم الطرق والمسالك 
التي تمكنهم من القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم 
الوطنية بــدرجــة متحررة مــن كافة االساليب 
التقليدية والشمولية والمعتمدة على أساليب العصر 
الراهن المنفتحة على كل جديد يطرأ في الحياة 

السياسية اليمنية.
وان الرئيس الذي التقط هذه المبادرة الرائعة 
بدعوته الشباب إلى تشكيل حزب شبابي، جاء 
في الوقت الذي تحاول فيه االحزاب التقليدية عبثًا 
امتصاص ثــورة الشباب واستغاللها االستغالل 
الرخيص باتجاه خدمة اجندتها القديمة التي تمثل 
امتدادًا ألمــراض االمــس بكل ما تمثله من بؤر 
ومستنقعات عفى عليها الزمن وأجندتها التدميرية 
للحاضر والمستقبل وهي أجندة ندرك تمامًا أنها 
إذا ما التزمت هذه القيادات بفهم متطلبات الشباب 
وآمنت بها فإنها من يوم آلخر ويحل محلها أجندة 
الشباب.. أجندة اليوم .. أجندة الغد.. أجندة اليمن 

الجديد الديمقراطي الموحد.
خالصًة.. إن فخامة  االخ علي عبداهلل صالح سوف 
يسجل له التاريخ ان السبق في دعوة شباب اليمن 
الى تشكيل حزب جديد وهو أمر سوف تؤكده 
االيام القادمة التي لم ولن تقبل أي تقليد لحياة 
اليمن جراء التشبث بالماضي وعقلياته الشمولية 
وسيسطر الشباب في المستقبل القريب بأحرف من 
نور فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح كان صاحب 
الدعوة األولــى لهم الى الطريق األمثل طريق 
المستقبل االفضل.. طريق النجاح.. طريق الخير 
والبر .. طريق الديمقراطية والتنمية وترسخ وتجذر 

الوحدة الوطنية.

  يحيى علي نوري صالح أحمد العجيلي

حزب 
الشباب

اتحاد النقابات يدعو إلى 
عدم االنجرار وراء المشترك أبناء البيضاء: سنظل سندًا قويًا 

للشرعية وسدًا منيعًا ضد دعاة الفتنة
فرع المؤتمر بريمة:

 ال صحة لما نقلته قناة »سهيل«
أبناء الحشا بالضالع
 يؤيدون الشرعية

قــال االتحاد   
ــــــام  ــــــع ال
ــال  ــمّ ــات ع ــاب ــق ــن ل
الــجــمــهــوريــة: إن ما 
يجري مــن تحركات 
يبة  مر ية  تصعيد
ــل أحــــزاب  ــب ـــن ق م
اللقاء المشترك تحت 
ذريعة ثــورة الشباب 
المعتصمين مرفوض 

قطعًا.
ودعــا االتحاد كافة 
ء  نحا أ في  منتسبيه 

ــى  ــة ال ــوري ــه ــم ــج ال
ــرار وراء  ــج ــدم االن ع
دعوات الفتنة والعنف 
الساعية لشق الصف 
ــي مــن قبل  ــن ــوط ال

أحزاب المشترك.. 
وطالب كل الشرفاء 
ـــوات  ـــق ــــاء ال ــــن وأب
ـــن  الــمــســلــحــة واألم
إحــبــاط المخططات 
ـــة عــلــى  ـــري ـــآم ـــت ال
الشرعية الدستورية 
وشق الصف الوطني.

أعـــلـــن مــشــائــخ   
ــاء  ــن وأعـــيـــان وأب
وعلماء ومسؤولو مديريات 
محافظة البيضاء تمسكهم 
ية  ر ستو لد ا عية  لشر با
ورفــضــهــم أليــة محاولة 
انقالب على الديمقراطية 

واإلجراءات الدستورية.
وأكــــدوا فــي بــيــان لهم 
تصديهم لكل من يسعى 
الــمــســاس بــأمــن الوطن 
واستقراره ووحدته وسلمه 

االجتماعي.

وقــالــوا انهم سيظلون 
ــًا للشرعية  ــوي ــدًا ق ــن س
الدستورية  وســدًا منيعًا 
ضد دعاة الفتنة وكل من 
يتربصون بالوطن وثوابته 
وأهدافه ونظامه الجمهوري 

ووحدته المباركة.
ــــــاروا الـــى أنــهــم   وأش
سيظلون يــؤدون واجبهم 
ــي بــكــل إخــالص  ــوطــن ال
ــادة  ــي ــق ـــع ال وتــــفــــانٍ م
السياسية وكل أبناء الوطن 

الخيرين.

العام    الشعبي  المؤتمر  نفى فــرع 
بمحافظة ريمة األخبار التي بثتها 
قناة الفتنة »سهيل« حول خالفات المواطنين 

والمشائخ على ما سمي بالمخصصات المالية 
للحشود المشاركة في جمعة التسامح.. 
وقال فرع المؤتمر بريمة في رسالة 
حصلت »الميثاق« على نسخة منها 
إن الحشود الكبيرة التي شاركت بها 

المحافظة وبقية المحافظات اليمنية كانت طوعية وجاءت 
من تلقاء نفسها لتعلن للعالم تمسكها بالقيادة السياسية 

ممثلة بفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية وتمسكها 
بالشرعية الدستورية ووقوفها ضد كل من يحاول االنقالب على الشريعة الدستورية.
 ودعا فرع المؤتمر وسائل االعالم الى تحري الدقة والمصداقية في نقل األخبار 

وعدم االنجرار الى المكايدات السياسية التي تهدف إلى تمزيق الوطن.

السبت    الضالع  الحشا محافظة  أقيم بمديرية 
مهرجانًا جماهيريًا حاشدًا حضرته القيادة التنظيمية 
والتنفيذية للمديرية ومنظمات المجتمع المدني وشباب 
ومشائخ وأعيان المديرية.. وقد عبر ابناء مديرية الحشا عن 
تأييدهم لمبادرات فخامة رئيس الجمهورية ومساندتهم 
للحفاظ على الشرعية الدستورية ورفض أعمال الفوضى 

المشتركية، ودعوات التخريب والتضليل.
 ودعا أبناء الحشا في بيان ختامي صدر عن المسيرة 
أحزاب اللقاء  المشترك إلى تحكيم العقل والعودة الى الحوار 
الوطني المسؤول وفقًا لما يتفق عليه.. وقد ألقيت في 
المهرجان عدد من الكلمات والقصائد الحماسية المعبرة عن 
وحدة وعراقة الشعب اليمني والتفافهم الى جانب قيادتهم 

السياسية.

فوضى المشترك هيأت لعودتهم..

ربيع »القاعدة« في اليمن..!!
الظروف الراهنة التي تمر بها البالد تمثل  بيئة خصبة النتشار عناصر القاعدة   

وتوسع عملياتها االرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن والمواطن.. 
وتساعد على ذلك أحزاب اللقاء المشترك بشكل واضح وفاضح في تحالف مشبوه 
يكشف النوايا السيئة من وراء رفع شعار: »اسقاط النظام« الذي طالما كان ومازال 
مطلبًا للقاعدة.. األمر الذي يؤكد االنحدار السلوكي واألخالقي للمشترك و االستغالل 

الديني المتطرف في أخالقيات ساسته.

مشروع إلقامة امارة 
اسالمية بشبوة

المتطرفون يحرقون 
فنادق ومنتديات 

عدن.. 

الحرس الثوري 
يدعم تمركز الحوثة 

بصعدة-الجوف

أكثر من)25( إرهابيًا 
يلقون مصرعهم في 
عمليات نوعية لألمن

القاء القبض على ارهابيني 
بحوزتهم متفجرات 
ومخططات ملنشآت 
مستهدفة


