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يحسب لقيادة فرع المؤتمر   
ال��ع��ام بمحافظة  الشعبي 
ح��ض��رم��وت »ال��س��اح��ل« 
امتالكها رؤي��ة ثاقبة ال يجانبها 

الصواب وال تعدمها الفراسة.
وتتوافر شواهد الحال على تلك 
الفراسة الممهورة برجاحة العقل 
وبعد النظر عند كل منعطف جديد 
تخوضه البالد وتتصدر مسئوليته 
جماهير الشعب.. لتجد هذه القيادة 
ب��رئ��اس��ة األس��ت��اذ ع���وض حاتم 
حاضرة بقوة واقتدار، ومن الثابت 
أن اختيارها األوقات المناسبة ألن 
المتزنة وذل��ك ما  تقول كلمتها 
جاء تحديدًا في بيانها األخير الذي 
صدر الخميس الماضي الذي رفض 
عسكرة المدينة -المكال- وبقية 
المدن الرئيسة وجدد موقفًا واضحًا 
من مسألة التعامل مع أولئك الذين 
أص��اب قلوبهم الخوف والوهن.. 
وهنا تكمن -المرونة- في التعامل 
مع المستقيلين.. كذلك موقفها 
من اللجان الشعبية وارتياحها لهذه 
الخطوة مع تبنيها عدم االحتكاك مع 
المواطنين وعناصر األمن وضرورة 
التنسيق المسبق توخيًا ألية مشاكل 

قد تحدث هنا أو هناك.
ال��وط��ن ال���ذي ن���داري م��ن أجله 
ون���ج���اري بسببه ون��غ��ض��ب ل��ه، 
ونستعذب راح��ة النفس ورض��ى 
الضمير حين يبرأ من عالته ويتعافى 
من أوجاعه ويرتفع بهمم أبنائه الى 
العليا، هذا الوطن الي��زال بحاجة 
ماسة ألمثال أولئك الرجال الصناديد 
الممتلئين ثقة ووقارًا.. وكذا قيادة 
فرع المؤتمر والذين نجدهم بهذا 
الوصف، كيف ال وه��م من طالئع 
القيادات السياسية المجربة والتي 
تعلمنا منها االل��ت��زام وال��ص��دق 
واالخالص وسمو األخالق في العمل 
وأسراره وخصوصياته التي تمتلك 

عناصر ومقومات النجاح.
وعلى ذك��ر ه��ؤالء فإننا نجدها 
فرصة لنجدد ال��ن��داء لكافة أطر 
وق��واع��د وتكوينات المؤتمر في 
ساحل حضرموت بقطاعاته النسوية 
عيل  للر و بية  لشبا ا و لية  جا لر ا و
األول من مؤسسي المؤتمر في 
حضرموت لنقول لهم جميعًا: آن 
األوان ألن تجددوا نشاطكم وتفعلوا 
حركتهم ولكم في القيادة أسوة 
حسنة.. وليست الدنيا كلها مصالح 
فحسب ولكنها أخذ وعطاء ويجب 
علينا جميعًا عدم االنصياع أو التأثر 
بخطاب المضللين في قناتي الفتنة 
»الجزيرة وسهيل« وعهدنا بكم 
كالجبال ال تتزعزعون وعلى العهد 
والوالء والوفاء لهذا الوطن المعطاء 
والقائد المفدى علي عبداهلل صالح 

-حفظه اهلل - ثابتون..
الى فرسان المؤتمر في حضرموت: 
هل تذكرون كيف كان اآلخرون في 
بداية 1990م و1991م يرفضون 
ويتخوفون من االنضمام لعضوية 
هذا التنظيم الرائد وكنتم أنتم 
وآخ��رون من السباقين المبادرين 
باالنضمام.. واليوم يحدث أيضًا 
نفس »المنلوج« فإن أولئك الذين 
كانوا يترددون حينها في االنضمام 
يتساقطون  ليوم  ا هم  للمؤتمر 
ك����أوراق ال��خ��ري��ف وه���ذه لعمري 
لمصلحة الوطن والتنظيم.. وما 
نتوقعه هو أن تتحسن األوض��اع 
أكثر وأفضل مما هي عليه اليوم 
ولن يبقى إاّل المخلصون الذين هم 
أنتم بالشك.. فكونوا على قلب رجل 
واحد مع قيادة فرعنا في المحافظة 
وستسجل لكم األيام ولغيركم ذلك..

٭ مدير تحرير صحيفة »المسيلة«.

صالح أحمد العجيلي ٭

إلى فرسان 
المؤتمر 

بحضرموت
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قيادات ومشائخ قبائل نهم يؤكدون 
مساندتهم للشرعية الدستورية

رئيس لجنة الخدمات بمحلي السوادية بالبيضاء ينفي مزاعم »سهيل«

أكدت قيادات ومشائخ وأبناء قبائل   
نهم أنهم سيظلون أوفياء ومخلصين 
لكل  ن  و سيتصد و ية  ر ستو لد ا عية  للشر
المشاريع التآمرية واالنقالبية التي تقوم بها 

أحزاب اللقاء المشترك وحلفاؤها.
مجددين في برقية رفعوها الى فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية العهد وال��والء 

للوطن وقيادته السياسية.

نفى األخ حسين عبدربه الوهبي رئيس   
لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية 
السوادية  محافظة البيضاء ما تناولته قناة سهيل 
»االخوانية« من أنباء كاذبة زعمت استقالته من 

المؤتمر الشعبي العام.
مؤكدًا في تصريح ل�»الميثاق« انه سيظل مؤتمريًا 
ومدافعًا عن شرعيته ومواقفه الثابتة المؤيدة 

للشرعية الدستورية.

أبناء مديرية المغالف يدعون المشترك 
للكف عن تدمير المنشآت

تاجر إصالحي ينصب 
على مواطنين بإب 

»الميثاق«:  
دع��ا أبناء مديرية المغالف 
بمحافظة ال��ح��دي��دة أح���زاب اللقاء 
المشترك الى االستجابة للغة العقل 
والمنطق والجلوس على طاولة الحوار 
والكف عن المهاترات وافتعال األزمات.

واستنكروا -ف��ي بيان ص��ادر عن 
المهرجان الجماهيري الحاشد ألبناء 
المديرية- سياسة الفوضى والتخريب 
التي تقودها أحزاب اللقاء المشترك ضد 
الوطن والمتمثلة في مهاجمة المنشآت 
العامة وقطع الطرقات واالعتداء على 

الممتلكات الخاصة.
عية  للشر تهم  ند مسا ي��ن  ك��د م��ؤ
الدستورية ووق��وف��ه��م م��ع القيادة 
األخ علي  السياسية ممثلة بفخامة 
ع��ب��داهلل ص��ال��ح رئ��ي��س الجمهورية 
وتأييدهم لكل المبادرات والحلول التي 
تقدم بها فخامة الرئيس لحل األزمة 
وتجنيب الوطن الفتنة وويالت سفك 

الدماء.
مطالبين الدول األجنبية عدم التدخل 
ف��ي ال��ش��أن اليمني وب��أي شكل من 

األشكال.

»ال���م���ي���ث���اق«-  
خاص:

كشفت وثائق -حصلت 
»الميثاق«- عن  عليها 
قيام أحد تجار وقيادات 
حزب »االخوان« بمحافظة 
إب بعملية نصب واحتيال 
كبيرة على عدد من أبناء 
المحافظة وذلك من خالل 
بيعهم مواد بناء »حديد 
وأس��م��ن��ت« واس��ت��الم��ه 
يسلم  أن  دون  قيمتها 
لهم تلك المواد.. الجدير 

بالذكر أن ه��ذا التاجر 
يدعى »علي عبدالرب« 
صاحب مجمع نهر البركة 

للتجارة ومواد البناء..
وأوض���ح���ت ال��وث��ائ��ق 
لمجمع  ا ح��ب  ص��ا ن  أ
ق���ام ب��اس��ت��الم مبالغ 
م��ال��ي��ة ي��ص��ل بعضها 
ال��ى أكثر م��ن مليوني 
ري��ال.. وايهام أصحابها 
على  سيحصلون  نهم  أ
م  ليو ا ف��ي  عتهم  بضا
التالي من تسديد القيمة.

»االخوان« يعلنون حرب الغذاء والكأل على الشعب
اليوم يعاني المواطن من أزمات خانقة تمثلت 
بزيادة األسعار المفاجئة وانعدام بعض المواد 
الغذائية األخرى فضاًل عن فرض حصار جائر من 
قبل هذه القوى وميليشياتها المسلحة لضمان عدم 
وصول امدادات مادة الغاز المنزلي وكذلك النفط 
من مأرب الى صنعاء وبقية المحافظات بالتقطع 
لشاحنات النقل بمحافظة مأرب والتي تمثل حسب 
محللين ومراقبين ضمن حرب عدائية تشنها عناصر 
االخوان والقاعدة ضد الوطن وأبنائه، ويرافق ذلك 
جشع ع��دد من التجار وأصحاب المحالت الذين 
يتفقون مع سيناريوهات اللعبة االنقالبية القذرة 
ويتواطئون مع مخطط أعداء الوطن إليصال البالد 
لحالة من االنفالت.. وال يستبعد عدد من المحللين 
والمراقبين اتفاق تجار السوق السوداء مع المدعو 
حميد األحمر وتجار علي محسن وغيرهم لتنفيذ 
مخطط ألزمة اقتصادية كجزء من محاوالت »اسقاط 

النظام«.
مؤامرة

لسنا بعيدين عن الممارسات القذرة التي مارستها 
وتمارسها قيادات االخوان المسلمين منذ تحالفها مع 
أعداء الجمهورية والوحدة لوضع العراقيل ونصب 
الكمائن لمحاولة اغتيال ف��رص األم��ن واألم��ان 
والسالم وايصال البالد الى حالة من التفكك والوهن 
والضعف.. وغير مرة سعت هذه األطراف لزعزعة 
االقتصاد الوطني وإلحاق األذى به وزعزعة استقرار 
السوق التموينية عبر تكديس السلع االساسية في 
المخازن ورفع األسعار بطرق غير مبررة.. فكانت 
الحكومة تترصد لتلك المحاوالت وافشالها بعدد من 
االجراءات والتدخالت المسئولة التي من شأنها عدم 
المس بقوت المواطنين والتصدي ألي تآمر يهدف 
تحقيق مكاسب شخصية ضيقة.. وطبقًا القتصاديين 
ووزارة الصناعة فإن مواطنين قاموا الشهر الماضي 
بشراء كميات كبيرة تقدر بآالف األطنان من السلع 
األساسية في محاولة لخلق أزمة واحتياج كبير وطلب 
على أهم السلع، وال تستبعد الوزارة أن تكون تلك 
العملية جزءًا من مخطط  أحداث األزمة الخانقة في 
البالد وهي أيضًا ما جعلت بعض ضعفاء النفوس من 
التجار يعملون على استغاللها والسعي نحو التالعب 
باألسعار من أجل تحقيق كسب غير شريف على 

حساب قوت الناس ومصالحهم وأمنهم الغذائي.
فالكشف عن ت��ورط حميد األحمروقيادات في 
المشترك عبر شبكة تجارية قامت بشراء وتخزين 
كافة المواد المعروضة في السوق من المواد 
الغذائية األساسية »القمح، الدقيق، السكر«، 
وغيرها من المواد محاولة بذلك إحداث أزمة معيشية 
خانقة،  هذه األعمال تؤكد أنها خطة غير منفصلة 
االعتصامات  بساحات  فيما تسمى  يجري  عما 
بالمحافظات التي افتعلتها هذه القوى، ومطالبها.. 

وأن هناك سيناريوهات مرتبة ومعدًّا لها مسبقًا.
وحسب مصادر فإن عددًا من تجار االخوان الذين 
يدعمون ما يسمى ب�»ثورة الشباب« المزعومة 
أمام جامعة صنعاء وعدد من الساحات بالماليين 
كسبوها من طرق غير مشروعة وعبر مسلسل 
النهب والسطو الذي امتازت به طرقهم التجارية 
وشركاتهم المختلفة.. وقد قاموا بضخ ما يزيد عن 
ملياري ريال إلحداث أزمة اقتصادية تضغط على 
الدولة والحكومة باتجاه تلبية مطالب اإلرهابيين 
وقوى الشر كنوع من االستغالل الدنيئ الذي عرفت 
به تلك القيادات وعبر مسيرتها مستغلة حرص 
الدولة ممثلة برئيس الجمهورية علي عبداهلل صالح 
على عدم تعريضها للخطر كما كان يتعامل معها 
بالسابق، بينما تسعى مخططات تلك القوى التآمرية 

الى جر المواطن الى حافة الهاوية.
المصادر تحدثت عن قيام حميد واآلنسي 
وعلي محسن وغيرهم بتوزيع األم��وال على 
عدد من تجار المشترك لشراء كميات من المواد 
األساسية المعروضة في السوق إلحداث شحة في 
المعروض، األمر الذي يؤدي أيضًا الى زيادة الطلب 
وارتفاع األسعار واثقال كاهل المواطن البسيط 
ومحدود الدخل.. وهذا المخطط -بحسب محللين- 

يترافق مع التصعيد الدموي لميليشيات االخوان، 
وطالب جامعة اإليمان فضاًل عن عناصر القاعدة 
بمساعدة عناصر الحراك الجنوبي في بعض 
المحافظات الجنوبية ومحافظات شمال الشمال 
للقيام بقطع الطرقات واإلمدادات من المحافظات 

التي تشهد اعتصامات.
تجار األزمات

وفي ذات االتجاه شهدت شوارع العاصمة عددًا 
من التجمعات لمواطنين بسبب تجار األزم��ات 
ل��ذي��ن يقومون بأعمال  والمتحالفين معهم وا
الفوضى وقطع الطرقات في الشوارع الرئيسية 
للعاصمة صنعاء نتيجة انعدام مادة الغاز المنزلي 
والتي هددت العديد من أصحاب المنازل بالخروج 
للشارع لقطع الطرقات للتعبير عن حالة االستياء 
نتيجة استمرار عناصر علي محسن واالخ��وان 
والقاعدة بقطع الطريق بين أمانة العاصمة ومأرب 
وعدد من المحافظات واحتجاز ومنع قاطرات النقل 
من الدخول الى العاصمة لتزويدها بهذه المواد 

والتي سببت شحتها امتعاضًا شعبيًا.. والحكومة 
تظل هي المعنية بمواجهة هذه األعمال انطالقًا 
من مسئوليتها الوطنية بتوفير كافة االحتياجات 
الضرورية للمواطنين وهو ما أدى بمواطنين الى 
توجيه انتقاداتهم والتعبير عن استيائهم وإلقاء 
اللوم عليها.. ولم يخل ذلك من الغضبة الشعبية 
التي ال تعرف خفايا وأسرار تلك المخططات التآمرية.

أزمة المشترك..
ويتساءل كثيرون عن سر اختفاء مادة الغاز المنزلي 
من العاصمة وعدد من المحافظات بشكل مفاجئ 
وغير متوقع بعد أن عملت الحكومة، على االستقرار 
االقتصادي سواًء من حيث هذه المادة أو بالنسبة 

للمواد األخرى التي بدأت تشهد السوق شحة فيها.
مسرحية جديدة

صحيح أن أزم��ة الغاز وغيرها مفتعلة وهي 
في سياق سيناريوهات لفصول مختلفة يسعى 
مشعلو األزمات الى اسقاط النظام.. إذًا فإن من 

يقف وراءه��ا إنهم أولئك الزاعمون والداعمون 
لالنقالب على الشرعية وجر البالد الى الصراعات 
المناطقية والمذهبية والطائفية.. غير أن الجديد 
في هذا السيناريو والمخطط القذر هو احتجاز نحو 
»120« قاطرة تقوم بنقل الغاز من صافر بمأرب الى 
صنعاء والمحافظات األخرى من قبل قيادات االخوان 
والقاعدة وكل ذلك يأتي لتنفيذ مخططهم التآمري 

على البالد.
فضاًل عن قيامهم بتفجير أنبوب النفط بمأرب 
وعدم السماح للدولة بإصالحه.. واطالق النيران 
على أبراج الكهرباء كوسائل ضغط وتهديد معروفة 

ومكشوفة سلفًا.
والشيء الجديد أيضًا هو أحاديث عدد من أصحاب 
المعارض والمواطنين ممن يرتادون معارض 
الغاز ويجوبون الشوارع وينتظمون في الطوابير 
الطويلة »المفتعلة« للبحث عن اسطوانة غاز تلبي 

حاجاتهم.. ويثيرون ضجيجًا وتحريضًا ضد الدولة..
مواطنون يقولون إن عناصر معروفة بانتمائها 
لحزب االصالح تم تجنيدهم الفتعال تلك الطوابير 
وتشكيل تلك األزمة حيث أن الشخص الواحد يأتي 
ومعه نحو »3-5« اسطوانات غاز لتعبئتها بعد أن 
يلجأ بعضهم لبيعها في السوق السوداء.. حيث 
وصل سعر االسطوانة من »3-4« آالف ريال، في 
بعض مناطق األمانة، وهو ما دفع أولئك للمبيت 
لياًل للحصول واالستحواذ على مخصصات وحصص 
غيرهم من المواطنين الباحثين عن اسطوانة الغاز.. 
وذلك يهدف الى إحداث ضائقة وحالة استياء شعبية 
من الدولة يجري ذلك بالتوازي مع إعالم المشترك 
وأب��واق��ه المساندة األخ��رى ووسائل التحريض 
واالتهامات للدولة وأجهزتها في التسبب في هذه 
األزمات التي ستعمل -حد زعمهم- على بقاء النظام 
وحالة األم��ن واالستقرار.. وه��ذا ما يؤكد حسب 
مواطنين -أن هذه األحزاب وغيرها من المغرر بهم 
ال يرضين أن يعيش الوطن بأمن وسالم ووئام وحالة 
استقرار.. بل يريدون جره  نحو الفوضى والعنف بدءًا 
من احراق االطارات ووضع األحجار على الطرقات 
ومنع المارة وغيرها من االعمال المجرمة التي لجأت 

اليها هذه األحزاب لتبرير مطالبها الالمشروعة.
هذه األساليب والممارسات -حسب اقتصاديين-  
تعتبر واحدة من أساليب االخوان الخبيثة واالنتهازية 
البتزاز السلطة واضعافها وتمرير مشروع انقالبي 

على المؤسسات الدستورية المنتخبة من الشعب.
لعبة قذرة

سياسيون واقتصاديون ومواطنون حملوا قيادات 
المشترك وحلفاءهم مسئولية تلك المعاناة التي 
ستؤدي في حال استمرارها الى مزيد من أعمال 
العنف والفوضى والتخريب خاصة في ظل تجنيدهم 
لميليشيات »اخوانية« تعمل على تحريض الشباب 
في الحارات والشوارع على مناهضة ومعاداة الدولة 
واجراءاتها وجرهم الى سوق التغرير أمام جامعة 

صنعاء.
كثيرون اكتشفوا حقيقة ذلك المخطط االنقالبي 
والتآمري على اليمن وأمنه واستقراره.. والذي 
انتقل اليوم الى مرحلة الغذاء واالستقرار المعيشي 
والحرب الغذائية على المواطن.. لذا فإن السخط 
الشعبي الكبير ضد تجار االخوان المسلمين وقيادات 
المشترك والعسكريين االنقالبيين الذين أعلنوا 
الحرب على الشعب وبات الشعب اليمن يدرك أن 
أعداءهم من سرقوا تطلعات وأحالم شباب التغرير 
في ساحات االعتصام بعدد من المحافظات.. 
والساعون لنشر الفوضى والعبث والنهب من خالل 
عناصر القاعدة بعدد من المحافظات والمتمردين 
الحوثيين إليهام الناس أن كل شيء أصبح تحت 
سيطرتهم.. فعاًل لقد أدرك الشعب اليمني أن قيادات 
االخوان تقف خلف هذه األحداث ووراء اشعال فتيلها 
سعيًا لمكاسب رخيصة ال تساوي في حالة تحقيقها 
الثمن الذي سيدفعه شعبنا من أمنه واستقراره، لذا 
فالشعب يخرج متصديًا لتلك المشاريع.. وسينتصر 

بإذن اهلل..

تتزايد متاعب المواطن اليمني بتصعيد االخوان المسلمين االنقالبيين  
واالرهابيين لمسار األزمات االقتصادية وتعطيل الحياة والحركة التنموية 
في البالد.. معاناة المواطن تأتي في اطار مخطط جزئي يتجه نحو اصطناع أزمة 
اقتصادية ضمن المخطط االنقالبي على النظام عبر ايصال المواطن الى حد العوز 
والفاقة التي ترغمه على تنفيذ عمليات سطو ونهب للممتلكات العامة والخاصة وايجاد 

حالة من الالأمن ونشر الفوضى والعنف.

حميد األحمر يضخ أكثر من ملياري ريال إلحداث أزمة غذائية

»االخوان« افتعلوا أزمة الغاز و»القاعدة« منعت القاطرات

تجار متواطئون يكدسون المواد الغذائية ويمنعونها عن المواطنين

خاليا من »االخوان« تقود حملة 
تحريض ضد الدولة باألسواق

 بليغ الحطابي


