
وف��ي ه��ذا السياق يقول محمد اسماعيل 
الضالعي- عضو مجلس الشورى : لقد قدم االخ 
علي عبداهلل صالح -رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر الشعبي العام العديد من المبادرات 
الهادفة الى لم الشمل وكان آخرها المبادرة 
المكونة من ارب��ع نقاط والتي تعد األفضل 
للخروج من االزمة الراهنة.. وكان على االخوة 
في اللقاء المشترك ان يستجيبوا لها والجلوس 
على طاولة ال��ح��وار لتجنيب الوطن ويالت 
االن��زالق في متاهة وص��راع يحرق االخضر 
واليابس.. وانتقد موقف بعض قيادات المشترك 

المؤججة لهذه األزمة.
إفالس سياسي

وقال: ان تصريحات المدعو محمد قحطان االخيرة 
تدل على افالس سياسي ودعوة للحرب والفتنة، اذا 
كان رأي االخوة في المشترك يسير في هذا االتجاه الذي 
ذهب اليه قحطان فإنهم قد اغلقوا كل ابواب الحكمة 
وغادروا العقل والمنطق الى ساحة الحرب والتمترس 

خلف المواقف غير  المسئولة.
وتساءل عن موقف عقالء المشترك الذي اصبح مغيبًا 
الى درجة كبيرة، لذا عليهم أن يمسكوا بزمام المبادرة 
وان اليدعوا المغامرين في المشترك يغيبون صوت 
العقل حتى يدخل الوطن في متاهة وصراع مسلح 

نحن في غنى عنه.
وأكد الضالعي على ضرورة الحوار طالما واالخ الرئيس 
قبل بالنقاط المقدمة من المشترك وهذه فرصة يجب 
اغتنامها ليس من أجل الشباب المعتصمين فقط بل 

من أجل الوطن وعامة الشعب.
المدخل الصحيح

من جانبه يقول محمد محمد الخاوي- عضو مجلس 
الشورى-ان الوضع السياسي الراهن يحتم على كل 
الشرفاء في الوطن ان يساهموا في تقريب وجهات 
النظر بين فرقاء العمل السياسي وأن يبتعدوا عن صب 
الزيت على النار من أجل الخروج من هذا النفق المظلم.
مؤكدًا ان مبادرة االخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية االخيرة هي المدخل الصحيح والتي من 
شأنها تجنيب الوطن الوقوع في اتون ازمة يصعب 
حلها.. ولذا على العقالء في اللقاء المشترك االستجابة 
لصوت العقل وتغليب مصلحة الوطن على المصالح 
الحزبية وان يكونوا سفراء خير ومحبة وتسامح لتجنيب 

الوطن المؤامرات التي تستهدف أمنه واستقراره 
ووحدته.

وشدد على ضرورة الحوار بحضور االخ الرئيس الذي 
عُ��رف بسعة صدره وتقبله أىة مبادرة من اآلخرين.

وقال نحن بحاجة ماسة الى صوت العقل الذي يفضي 
الى حل المشكلة حفاظًا على الوطن موحدًا آمنًا وصون 

منجزات الثورة اليمنية وعدم المساس بها.
محذرًا من القفز على الثوابت الوطنية او االنقالب على 
الشرعية الدستورية واال فتحنا الباب على مصراعيه 
لدعاة الفتنة والخروج على صوت العقل وزج البلد في 

صراع التحمد عقباه.
وأع��رب عضو مجلس الشورى محمد الخاوي عن 
قلقه من محاولة بعض قيادات اللقاء المشترك ال 
سيما االخ��وان المسلمين سرقة طموحات الشباب 
المعتصم أمام الجامعة وبقية الساحات واالنقالب على 
تطلعاتهم المشروعة في غد افضل.. واضاف: اذا كان 
خطاب محمد قحطان يعبر عن الشباب المعتصم فإن 
من حقنا ان نتوجس خيفة من الغد المقبل 
طالما وهذه العقلية التي تبرز في تصريحات 
قحطان هي من تنطق باسم اللقاء المشترك 
او باسم الشباب المعتصم، ولذا على الشباب 
ان يحددوا موقفًا من المتطفلين عليهم والذين 
يحاولون سرقة تطلعاتهم، وأن يضعوا أياديهم 
بأيادي العقالء إليصال الوطن الى بر األمان من 
خالل حوار ناضج يقوده االخ رئيس الجمهورية 

باعتباره ابًا للشباب ورئيسًا لكل اليمنيين..
ولفت الى ان الوطن يتعرض اليوم لمؤامرات 
كبيرة برزت من خالل صفقة االسلحة التي 
ضبطت في دولة االم��ارات العربية المتحدة 

الشقيقة.
شرعية شعبية

وعلى ذات الصعيد يقول الدكتور صالح فضل 
السالمي رئيس جامعة عمران : ان االزمة الراهنة 
التي يمر بها الوطن تعد أكبر تحد على اليمن حاضرًا 
ومستقباًل.. ولذا البد ان يحكم الجميع العقل وان 
يستجيب الى الحوار الذي دعا اليه االخ الرئيس علي 
عبداهلل صالح من أجل حقن دماء الشعب الذي يحاول 
البعض اراقته للوصول الى السلطة.. وقال ان المخرج 
الوحيد لهذه االزمة لن يأتي إال بالحوار الشفاف بعيدًا 
عن التمترس، واضاف: نعلم جميعًا ان االخ الرئيس لم 
يأتِ الى الحكم على ظهر دبابة بل جاء عبر انتخابات 
حرة ونزيهة شهد لها العالم وفي المقدمة احزاب اللقاء 
المشترك الذين باركوها في حينها ولم يعترضوا 
عليها رغم ان مرشحهم بن شمالن- رحمه اهلل- خسر 

المعركة االنتخابية.
واذا كان لهم تحفظ على االنتخابات لماذا لم يعلنوها 
في حينه، وبالتالي فإن القول او المطالبة برحيل النظام 
او الرئيس أمر مخالف لألعراف الديمقراطية وانقالب 
على الدستور الذي منح الرئيس شرعية دستورية 

وقانونية لم يمنحها ألحد غيره في قيادة الوطن.
وشدد السالمي على ضرورة تقديم التنازالت من 
أجل الوطن شريطة ان التكون خروجًا على الدستور او 

انقالبًا على الشرعية الشعبية.
واختتم قائاًل : يجب علينا التصدي لكل دعاة الفتنة 
وان نلملم الجراح من أجل الوطن الواحد الموحد اآلمن 

المستقر.

ن واألمان .. 
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يتساءل المرء وهو يشاهد تلك التصرفات االنقالبية ضد 
الدولة الدستورية من قبل أشخاص فشلوا في االنتخابات 
السابقة في 1997-2003برلمانيا وفي فترتين رئاسيتين 

وانتخابات محلية فترتين شهد العالم بنزاهتها.
 في الدنيا كلها .. كل االحزاب وقوى المجتمع تقف الى 
جانب الدولة أو الحزب الحاكم ضد كل ما يهدد الشعب 
والوطن من أخطار وضد كل من يحاول النيل من الثوابت 

الوطنية وسيادة الوطن .
لكن أحزاب المشترك -لألسف- لم تقف أي موقف ينتصر 
للشعب وحقوقه وسيادته الوطنية، وكأنهم يعاقبونه على 

موقفه ضدهم في االنتخابات السابقة .
مالحقة الخارجين على النظام والقانون من قبل الدولة 
والجهات المخولة دستوريًا جريمة بالنسبة لهذه األحزاب , 
والتمرد وقتل أبناء القوات المسلحة واألمن والمواطنين 
وقطع الطرق من قبل الحوثيين  واالنفصاليين والقاعدة 
شيء مشروع  !!. أي أحزاب هؤالء وألي  وطن ينتمون ؟! إذا 
كانت سيادة الوطن اليمني  تنتهك والخيانة  تمارس، وحين 
يقوم رجال األمن بالدفاع عن حقوق  المواطنين بالتصدي 
للخارجين على النظام والقانون تقوم قيامة هذه األحزاب 

والتهدأ.
 خرجوا على الدستور والقوانين ومنها قانون األحزاب، 
ومارسوا الفوضى وعطلوا الحياة العامة واضروا بحقوق 
اآلخرين ولم يلتفتوا لمناشدة إخوانهم أبناء الحارات مما 
جعل المندسين يستغلون المشكلة البسيطة التي حصلت 
ليقوموا بالعدوان على المعتصمين بغية تأجيج الوضع على 
القيادة السياسية والرئيس شخصيا الذي هو احرص واحن 

من امهاتهم عليهم.
كانوا ينادون بالحوار الحوار.. وكانت ال تخلو أدبياتهم 
من هذه العبارة فما أن يطلع أحدهم منصة أو يتحدث إال 

وقال الحوار.
وحين دعا األخ الرئيس إلى الحوار وتمت اإلجراءات وحدد 
الموعد لمؤتمر الحوار هربوا وتلكأوا وتخلصوا وتملصوا 
هذه هي رغبتهم في تعطيل الحياة وتشويه النهج 

الديمقراطي الذي تتمتع به اليمن.
لكن- لألسف- المعارضة لم تجد أية أجندة سياسية أو 
خطة عمل أو حتى شخصيات قيادية قادرة على تحمل 
المسؤولية بأمانة وإقتدار.. المهم )يخربوها ويجلسوا على 
تلها ( و)عليَّ وعلى أعدائي( والدليل على ذلك استغالل 
حماس التقليد لآلخر من قبل بعض الشباب أي لما حصل 
في مصر وتونس ولم ينتظروا حتى يرون الى أية محطة 
ستصل هذه الثورات كما يسمونها والتي قادت في ليبيا 
الى حرب تأكل االخضر واليابس ولم نعرف مانتائجها على 
الشعب المصري والتونسي , مع العلم ان اليمن يختلف 
تماما عن هذه الدول فاليمن له  خصوصياته ومكوناته 
االجتماعية والقبلية  وحماس الشباب المقلدين والعاطلين 
أو الفاشلين الذين دخل فيهم المشترك ليحقق مطلبه في 

افساد الحياة وتكدير عيش المواطنين..
وبدال من توجيه األصابع إلى الفاسدين  وتقديم أدلة 
تدين فسادهم بالرقم ومن ثم الوقوف مع الدولة للمحاسبة 
ووضع آلية لجباية الضرائب والواجبات والجمارك وكل 
الموارد االقتصادية حتى يعود ريعها لتحسين الوضع 
المعيشي للمواطنين نجد أن هذه األحزاب تتبنى استقبال 
الغث والسمين وتحاول ادخال البالد في متاهة ومعاناة ال 
آخر لها.. وقد رأينا كيف وصل األمر في مأرب حين استغلت 
القاعدة أحزاب المشترك وأرادت تدمير المنشآت العامة 
وكيف يحاول بعض األشخاص في بعض القبائل قطع 
الطريق ومنع وصول المواد والمشتقات البترولية والغازية 
إلى المواطنين بإيعاز وتشجيع من أحزاب المشترك أو 
استغالل الوضع القائم في الدفاع عن القتلة والمتمردين 
وقطاع الطرق والذي دأب عليه المشترك في األيام العادية 

فما بالكم اليوم.
إن الحريص على وطنه هو ذلك الذي يقدم التنازالت وقد 
أثبت فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح حبه لهذا الوطن 
والشعب حين قدم المبادرة تلو األخرى والتنازل تلو التنازل 
لكن االخوة في المشترك لم يرغبوا في الحل ويبدو أن من 
يحركهم من وراء الكواليس يريد أن يصل باليمن إلى ما 

هو أبعد من ذلك.
إن غالبية الشعب يقولون : إن على الدولة تحمل 
مسئوليتها تجاه ما يحدث ومواجهة قطاع الطرق والخارجين 

على النظام والقانون وكل ما يتهدد هذا البلد.
خالصة القول : إن ما يحدث اليوم من تحريض وقطع 
طرق عامة سواء في أوساط المدن أو في الطرق العامة 

ومضايقة الناس مخالف للدستور والقانون.
كما ان أحزاب المشترك تشرع لفوضى مستمرة تستهدف 
النهج الديموقراطي في اليمن، ففي المستقبل مثال 
لو فازت هذه األحزاب فإن المؤتمر سيقود االعتصامات 

إلسقاط حكومتهم .
و هنا نسأل لماذا وجدت الصناديق واالنتخابات ما دام أننا 
ممكن أن ننزل للشوارع ونقول يرحل فالن ويبقى فالن 
ولماذا وجد الدستور وقانون األحزاب وقانون االنتخابات 

...الخ.
أسأل اهلل أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل وأن يجنب 

بالدنا كل سوء ومكروه إنه على كل شيء قدير..

  عبدالقوي عايض العشاري صالح أحمد العجيلي

الممارسات 
االنقالبية 

للمشترك..!!

الضالعي : مبادرة الرئيس 
لبت مطالب الجميع

الخاوي : المشترك يسعى 
لالنقالب على الدستور 
وسرقة طموح الشباب

السالمي : على الجميع تقديم 
التنازالت من أجل الوطن

سياسيون يحذرون من مخطط المشترك االنقالبي
أكد عدد من السياسيين ان الحوار البناء والشفاف هو المدخل الحقيقي لتجاوز األزمة الراهنة التي تمر   

بها بالدنا.. وقالوا ان الشرعية الدستورية التكتسب بالفوضى وانما عبر الشعب الذي يمنحها عن 
طريق االنتخابات.

وحذروا من محاولة سرقة أحالم وطموحات  الشباب المعتصم من قبل أحزاب المشترك والتسلق عليها 
للوصول الى الحكم.

سياسيون لـ»الميثاق« :

  عارف الشرجبي

السالميالخاويالضالعي

بني الرعوي: 

حملة الكذب اإلعالمي 
للمشترك إفالس وخوف 

من القادم

استنكرت قبائل بني   
بمحافظة  ل���رع���وي  ا
إب حمالت الكذب والتضليل 
اإلعالمي ألب��واق المعارضة 
في المشترك ومحاوالت قلب 

الحقائق..
وق��ال��وا ف��ي ب��ي��ان ل��ه��م: إن 
تلك الحملة توضح اإلفالس 
الحقيقي الذي وصلت اليه تلك  
االب��واق في فبركة واختالق 
االخبار الكاذبة واالفتراء على 
الشرفاء والوطنيين من أبناء 
الشعب والتعبير عن خوفها من 

المستقبل.
وأكدوا أن لجوء هذه األحزاب 
الى ال��زج بالوطن في الفتنة 
التي ستحل  استدعاء للعنة 
عليها.. كما أك��دوا وقوفهم 
مع الشرعية الدستورية والى 
جانب دعوات رئيس الجمهورية 
للحوار إلخراج البلد من األزمات 

الى بر األمان.

المجلس المحلي بعدن يعبر عن 
تأييده للشرعية الدستورية

أبناء ريمة يحذرون من التطاول 
على الشرعية الدستورية

علماء وخطباء صنعاء يدعون المشترك 
إلى تحكيم الشرع والدين

أبناء مدينة ذمار  ضد القوى 
المأجورة واالنقالبية

أبناء مديرية الطفة:

 لن نتخلى عن قيادتنا الشرعية

> عبر المجلس المحلي والمكتب 
عن  ع��دن  محافظة  ف��ي  لتنفيذي  ا
تأييدهم الكامل ودعمهم للشرعية 
الدستورية، محذرين من االنقالب 
عليها كون ذلك سوف يشكل خطرًا 
على االستقرار والسلم االجتماعي، 
مؤكدين أنهم مع كل المخلصين في 
الوطن سوف يدافعون عن المكتسبات 
الوطنية التي تحققت في عهد الوحدة 
المباركة وأهمها اإلنجاز الديمقراطي 
والتعددية السياسية والتداول السلمي 
للسلطة باعتبار ذل��ك م��ن الثوابت 
الوطنية التي ال يمكن تجاوزها تحت أي 
مبررات أو مسميات مختلفة.. رافضين 
كل المحاوالت الساعية لخلق الفوضى 
وح��ال��ة ع��دم االس��ت��ق��رار، معتبرين 
تلك السلوكيات خارجة على التقاليد 
الديمقراطية والسياسية المتعارف عليها 
ألن ذلك ستكون نتائجه كارثية على 
الوطن والشعب والممتلكات الخاصة 

والعامة ويعرض أسس الدولة للخطر.
كما أك��دوا دعمهم لكل المبادرات 
السياسية والتنازالت العديدة التي 
تقدم بها فخامة األخ الرئيس علي 
عبداهلل صالح وينظرون اليها بقدر كبير 
من التقدير واالحترام كونها تعبر عن 
حالة من الشعور العالي بالمسؤولية 
التاريخية والوطنية وتعبر عن الحكمة 
والنظرة الثاقبة للتعامل مع كل االحداث 
واألزمات التي يمر بها الوطن.. ودعوا 
أحزاب اللقاء المشترك وبعض الشباب 
الذين يطالبون بالتغيير الى االستجابة 
ال��ى تلك ال��م��ب��ادرات.. وان التعنت 

والمكايدة والتمترس خلف هكذا مواقف 
ال تخدم الوطن كون الشعب يعرف حجم 
كل القوى السياسية سواء في السلطة 
أو المعارضة وأنه ال يجوز بأي حال من 
االحوال أن يكون حزب أو تيار أن تكون 
مطالبه فوق مطالب االغلبية العظمى 
من الشعب اليمني، ولهذا ندعوهم الى 
الحوار الوطني الجاد وتجنيب اليمن 

المخاطر المحدقة.
 كما جدد المجتمعون دعوتهم الى 
كل القوى الخيرة في الوطن وخصوصًا 
الشباب وأحفاد مناضلي سبتمبر واكتوبر 
و22 مايو بأن عليهم أن يكونوا أوفياء 
لتضحيات الشهداء ومناضلي الثورة 
اليمنية وأن ال يتناسوا تلك التضحيات 
وأال ينجروا ال��ى طريق غير واض��ح 
المعالم، وأن الحكمة والتروي والحوار 
واالعتراف باآلخر هو الطريق السليم 
واآلم��ن للسير بسفينة الوطن نحو 

الشواطئ اآلمنة.
 وطالب المجلس المحلي والمكتب 
التنفيذي في ختام اجتماعهم األجهزة 
التنفيذية والمواطنين في محافظة 
ع��دن وف��ي عموم الوطن باستشعار 
المسؤولية والقيام بالواجبات اليومية 
أم��ام المواطنين واالل��ت��زام بالدوام 
الرسمي وخلق الطمأنينة في نفوس 
المواطنين ومساعدة األجهزة لبعضها 
البعض في معالجة أي صعوبات أو 
مشاكل باعتبار المسؤولية مشتركة 
وأمانة ينبغي أن يؤديها الجميع بكل 

مسؤولية واقتدار.

حذر أبناء محافظة ريمة   
أح���زاب اللقاء المشترك 
وحلفاءهم من مغبة جر الوطن 
للفتنة واالن��ح��دار به ال��ى أتون 

الحرب االهلية.
ودعا بيان صادر عنهم قيادات 
هذه االح��زاب للعودة الى جادة 
الصواب والجلوس على طاولة 
الحوار وعدم الخروج على النظام 

والدستور.
وأك��دوا انهم سيظلون أوفياء 
وسيقفون صفًا واحدًا مع الشرعية 
الدستورية وضد كل من تسول 
الوطن  العبث بأمن  ل��ه نفسه 
واس��ت��ق��راره.. مجددين  العهد 
للوطن ولرئيس الجمهورية قائد 
المسيرة التنموية علي عبداهلل 

صالح.

دان علماء وخطباء   
ومرشدو محافظة 
صنعاء االعمال اإلجرامية 
يبية  لتخر ا ية  ضو لفو ا و
رسها  تما لتي  ا ء  لهوجا ا
أح���زاب اللقاء المشترك 
وعناصرها الموتورة بهدف 
جر البالد الى الفتنة والقتل 

والتخريب.
وأك��دوا في بيان صادر 
ع��ن ال��ل��ق��اء ال��ت��ش��اوري 
المنعقد الخميس الماضي 
على أهمية الحفاظ على 
المساجد وعدم استخدامها 
ألغراض سياسية وحزبية.. 

ودع�����وا ال����ى تحصين 
من  وتوعيتهم  لشباب  ا
االن��ج��رار وراء ق��وى الشر 
في المشترك المتربصين 

بالوطن ومكاسبه.
 ودع���ا علماء وخطباء 
دة  وقيا لشباب  ا ء  صنعا
ال��م��ش��ت��رك ال���ى تهدئة 
النفوس وتحكيم العقل 
ونبذ  الحنيف  ل��ش��رع  وا
ال��ع��ص��ب��ي��ة وال��ع��ن��ف.. 
كما دان���وا م��ا تبثه قناة 
»الجزيرة« وأبواق أحزاب 
المشترك م��ن أك��اذي��ب 

وتضليل.

أيَّد أبناء مدينة ذمار مبادرات رئيس الجمهورية الوطنية   
والتاريخية التي يقدمها من أجل الوطن والمواطن والحفاظ 
على مكاسب الثورة والجمهورية والوحدة.. وأكدوا في بيان ضم 
مشائخ وأعيان وأعضاء السلطة المحلية والشباب بالمديرية أنهم 
سيحافظون على الثوابت الوطنية والشرعية، الدستورية والنهج 
الديمقراطي، ورفض كل المؤامرات والمماحكات السياسية الضارة 

بالوطن والمواطن..
وعاهدوا القيادة السياسية بالوقوف الى جانبها صفًا واحدًا ضد 
كل من تسول له نفسه المساس بالوطن ووحدته وأمنه واستقراره 

وخياراته الديمقراطية.

رف��ض رئيس وأع��ض��اء السلطة  المحلية   
ومشائخ وأعيان وعلماء وشباب مديرية الطفة- 
محافظة البيضاء- االعمال االنقالبية والفوضوية 
والعنف التي تتبناها أحزاب المشترك للتعبير عن 
الديمقراطية والحرية السياسية.. معلنين تأييدهم 
للشرعية الدستورية والوقوف الى جانبها في مختلف 
األوضاع، وأكدوا في بياناتهم أنهم سيكونون سندًا 
قويًا لمواجهة فتن المشترك ومساعيها لزعزعة أمن 

واستقرار الوطن.

العنسي: أنفي قطعًا استقالتي
  عبر األخ عبدالسالم حسين 
العنسي -عضو اللجنة الدائمة عضو 
مجلس الشورى- عن أسفه لما ادعته 
قناة »سهيل« المزعومة من الكذب 
والتدليس عليه وتقويله ما لم يقله 
بزعمها أنه قدّم استقالته من المؤتمر 

الشعبي العام.
ونفى العنسي ل�»الميثاق« قطعًا تلك 

األخبار التي قال إنها منافية للحقيقة.
مؤكدًا أنه سيظل مؤتمريًا خالصًا ومخلصًا لمبادئ وقيم 

الميثاق الوطني وروحه الوطنية الخالصة.


