
> ب��داي��ة ت��ح��دث إلينا -رغ���م صعوبة 
الموقف- نجله األكبر منصور والذي وصف 
ما تعرض له والده من اعتداء بالجريمة 
النكراء وال يمكن أن يقبله أحد يؤمن باهلل 
ورسوله ويقول ال إله اال اهلل، فاليهود لم 
يفعلوا بالفلسطينيين مثل ما فعله هؤالء 

المجرمون بوالدنا.
وأضاف: »أبي دخل صنعاء لكي يزور ابن 
عمي عبدالعزيز وليس له عالقة بأي 
اعتصام أو أي شيء آخر وبحسب ما قاله 
لنا شهود العيان فقد ن��زل الركاب من 
الباص فأخذوه مباشرة وجروه باتجاههم 
وهم يضربونه ويدوسونه تحت أقدامهم 
وهو يستغيث ويطلب أن يتركوه ولكنهم 
رفضوا وهاجموه بكل وحشية كما شاهد  

العالم ذلك«
 وقال: نحن علمنا من أصحابنا ومعارفنا 
أن أبي موجود لدى عناصر المشترك في 
الجامعة وحالته حرجة جدًا بسبب ما الحقوا 
به من ضرب، ولذلك نحن نحمل قيادات 
المشترك وكل عناصرهم مسؤولية ما  
تعرض له والدي ولن نسكت مطلقًا على 
ما تعرض له من اعتداء سافر ال يقوم به 

حتى الصهاينة.
وأض��اف: نحن نطالب من النائب العام 
القيام بواجبه واتخاذ اإلجراءات الرادعة ضد 
المجرمين قبل أن نقوم نحن بأية خطوة قد 

ال يحمد عقباها كردة فعل.
الرئيس علي ع��ب��داهلل صالح  ونناشد 
باالنتصار لكرامة كل اليمنيين الذين ثاروا 
ورفضوا هذا العمل االجرامي وعدم تقديم 
أي تنازالت والتي دفعت هذه الشرذمة لكي 

يعتدوا على والدي بهذه الوحشية.
> وتحدث لنا أيضًا عادل عبداهلل الحليلة 
الذي لم يستطع الحديث معنا عن المشهد 
المؤلم الذي رأى والده فيه واكتفى بعبارات 
تحديد الموقف منها أكثر من الحديث 
بالجمل والعبارات فقال: لقد كسروا ظهورنا 
بذلك المشهد وأدموا قلوبنا على والدنا ولن  

نتكلم بعد ذلك بأي شيء.
وأضاف: لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا جفن 
حتى نرى أبونا أمام أعيننا ونرى من اعتدى 
عليه في قفص المحكمة أو تحت أقدامنا 

مثل ما عملوا بوالدنا.
وق����ال: م��ا م��وق��ف ق��ي��ادات المشترك 
وبالطجتهم لو كان حسن زيد أو غيره في 
موقف والدنا الكهل يُضربون و»يُدعسون« 
من قبل أولئك البالطجة.. ولماذا تجاهلوا 
ذلك الموقف.. ولم يتم عرضه في أية 
وسيلة إعالمية لهم.. فهم لو كانوا في 
ذلك الموقف لصاحوا وناحوا وعرضوا ذلك 
المشهد على العالم كله على أنه انتهاك 
لحقوق االنسان وللمسلمين التي يدعون 

بها.
م��ؤك��دًا أن ما تعرض له وال��ده قد مس 
كرامة كل اليمنيين وال يمكن القبول به أو 
القبول بأي شيء غير القصاص والقصاص 

والقصاص العادل.
> أما االبنان الثالث والرابع أمين ومحمد 
فقد فضلوا السكوت وعدم الحديث ألن 
أعصابهم على ما لمسناه منهارة وردود 
فعلهم كانت غاضبة وهذا من حقهم فلم 
تخرج من ألسنتهم سوى بعض العبارات 
»نريد أبانا والمجرمين للقصاص منهم واال 
سوف نأخذ ثأر والدنا بأيدينا، فالمشهد الذي 

رأيناه أدمى قلوبنا« ولن نسكت على ذلك 
ما دمنا على قيد الحياة حتى نقتص ألبينا«.

نعم هذا هو موقف كل مواطن يمني شاهد 
ذلك االعتداء الغاشم على الحاج عبداهلل .. 
شاهد البالطجة والمجرمين يضربون كهاًل 
ويدمونه بأقدامهم ركاًل ولكمًا، فالصورة 
التي نقلتها القنوات الفضائية عرضت 
البالطجة بكامل قوتهم  مجموعة من 
وشبابهم يضربون شيخًا ويسحبونه على 

االزفلت بكل وحشية وهو مضرج بالدماء 
ويصرخ بصوت ال يفهم منه شيء سوى أنه 
يستغيث وينظر الى من يجرونه بعين األب 
الذي يبكي بحرقة وقلب مفجوع عندما تمتد 

عليه أيديهم المتوحشة.

فاجعة
> عبدالعزيز أحمد صالح حليلة ابن عم 
الحاج عبداهلل تحدث الينا قائاًل: »العم 
عبداهلل اتصل بي في الظهر وقال لي انه 
سيدخل صنعاء لزيارتي وكنت في انتظاره 
بمنزلي وبين ما أنا أشاهد في التلفاز ذلك 
المشهد البشع تعرفت على العم عبداهلل 

وحاولت االتصال به ولكن هاتفه كان مغلقًا 
وعندها اتصلت بنجله منصور وسألته عن 
والده فقال لي: بأنه قد دخل وقت العصر 
الى صنعاء لزيارتي ولم يتواصل معهم 
منذ ذلك الوقت فأخبرته بأني قد شاهدت 
شخصًا مسنًا في التلفزيون تعتدي عليه 
عناصر المشترك أمام الملعب وبطريقة 

وحشية.
 وأضاف: عندما خرجنا نبحث عنه ونستفسر 

عن مصيره فأخبرنا اصحابنا الموجودون 
في االعتصام بملعب الثورة ان الشخص 
الذي اعتدى عليه أولئك االرهابيون هو 
العم عبداهلل، وأشاروا الى أن شهود العيان 
أكدوا أنه كان على الباص متجهًا وعندما 
نزل تفاجأ ببالطجة المشترك يقومون 
بسحبه وضربه بشكل مخيف وقد شاهده 
ذلك كل أبناء الشعب اليمني غير آبهين 
بسنه وبشيخوخته التي يستحي منها رب 

العالمين.
وبكل حرقة و أل��م ق��ال عبدالعزيز : إن 
االعتداء ال��ذي تعرض له الحاج عبداهلل 
وصمة عار لن يمحوها التاريخ من جبين 

أبناء الشعب اليمني إذا لم ينتصروا للحق 
والشرعية ويتصدون لكل دعوات التخريب 
واإلرهاب وممارسات التدمير والفوضى من 
قبل عناصر اللقاء المشترك ضد الشيوخ 
واالطفال والنساء.. معتبرًا تلك الجريمة 
بمثابة الوجه القبيح لثورة االنقالبيين 

وممارساتهم البشعة.
> الشيخ غمدان الذانبي أح��د مشائخ 
منطقة جبل عيال يزيد، أكد أن أبناء قبيلته 

لن يسكتوا على هذا الجرم االسود وهذا 
العيب الذي ال يمكن أن يسكت عنه.

وق��ال: لقد اجتمع لضرب الحاج عبداهلل 
سبعون بلطجيًا ألن��ه ك��ان حاماًل قالدة 
صغيرة في كوته عليها صورة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية - وقد 
ارتكب أولئك القتلة ذنبًا ال يمكن أن يسقط 
عنهم في الدنيا واآلخ��رة، فاهلل عز وجل 
يستحي من ذي شيب وهؤالء االصالحيون 
الذين نشأوا في المساجد كما يدعون لم 
يستحوا من شيب هذا العجوز وال من حرمته 

وكرامته وعرضه.
وأضاف: أولئك المجرمون 

ال يعرفون دينًا أو أخالقًا أو أعرافًا رغم 
تشدقهم بالدين وبالقانون واالخالق وقد 
اثبتت هذه الجريمة سوء نواياهم الخبيثة 
وأحقادهم الدفينة على هذا الشعب، فإذا 
كانوا يرتكبون مثل هذه الجرائم وهم 
مازالوا في الشارع ولم يصلوا السلطة 
فكيف إذا ما وصلوا الى السلطة، بالشك 
أنهم سيحولون اليمن وشوارعها الى دماء 
وسينتهكون االعراض والكرامات دون أن 

يضعوا اعتبارًا ألحد.
وقال: على كل يمني وباألخص أبناء عمران 
مديرية عيال يزيدأن ينتصروا لكرامتهم 
وأن يزحفوا الى الجامعة وأن  يحرروا أبونا 
من قبضة أولئك القتلة والمجرمين، ونحن 
أبناء عيال يزيد سوف نمهل هؤالء القتلة 
أيامًا لكي يطلقوه سليمًا معافى واال فال 
يلوموا أحد على ما سنقوم به، وسننتصر 
للحاج عبداهلل بأفواه بنادقنا إذا تجاهلتنا 

الدولة.

حقيقة ما حدث
من جانبه تحدث محمد أحمد مقدام أحد 
شهود العيان واصفًا مالم تنقله مشاهد 
الكاميرا التي عرضت على القنوات الفضائية 
حيث قال: لقد شاهدت أبشع جريمة يمكن 
أن ترتكب في حق انسان مسن ضعيف 
وعاجز، فالحاج عبداهلل شاهدته عندما نزل 
من الباص وهو مجرد من أي سالح حتى 
الجنبية لم تكن معه أخذ يصيح في الشباب 
ويقول »عيب عليكم أنتم اخوة« ولكنه لم 
يستطع أن يكمل كلمته بسبب البالطجة 
الذين شاهدوا صورة الرئيس على صدره 
فانهالوا عليه بالضرب وسحبوه، وشاهد 
العالم كيف عملوا به وكيف داس��وا عليه 
بأقدامهم وانهالوا »دعسًا« بأقدامهم ولم 

نستطع أن ننقذه من بين أيديهم.
 وقد شاهدناهم وهم يأخذونه معهم بعد 
أن اعتدوا عليه بتلك الطريقة البشعة.. 
وأضاف: هذه الجريمة التي ارتكبوها في 
يوم الديمقراطية هي الوجه القبيح التي 
يريد المشترك وشركاؤه أن يذيقوا أبناء 
الشعب اليمني مرارتها، فهم وعناصر 
القاعدة والحوثيون من سيقومون بتصفية 
ومحاسبة كل من يقول لهم ال.. ومن لم 
ينضم اليهم في تهديد صريح لكل شرفاء 
الوطن وكل من وقف وساند الشرعية اليوم 
سيكون مصيره مصير الحاج عبداهلل حليلة 
إذا ما استمر المؤتمر والرئيس في تقديم 

التنازالت لهؤالء المجرمين.

العلفي زار الحاج عبداهلل
> مصادر موثوقة أكدت ل�»الميثاق« أن 
النائب العام السابق عبداهلل العلفي وأثناء 
زيارته لساحة الجامعة االربعاء الماضي 
زار الحاج عبداهلل حليلة بداخل مستشفى 
العلوم والتكنولوجيا، وقد قدمه له بالطجة 
المشترك على أنه أحد االشخاص الذين 
قاموا بإطالق الرصاص والطعن بالجنبية 
ألكثر من ستة من بالطجة المشترك وهو 
ما ال يمكن استيعابه وتصديقه، فهذا الكهل 
الطاعن في السن شاهده العالم بأكمله 
وهو يستغيث النقاذه من تحت أقدام أولئك 

المجرمين.

الحاج عبداهلل صالح حليلة والذي م��ازال حديث الناس 
لما تعرض له من اعتداء آثم من قبل عناصر المش��ترك 
وأبكى مشهد االعتداء عليه الجميع وهم يتابعون تلك الوحوش 
على الشاشة التي أوسعته نهشًا وضربًا وركاًل دون رحمة لعمره 

ولسنه..
 »الميثاق« كان لها أن التقت بعدد من أبنائه.. فإلى الحصيلة:

االثنين : 2 / 5 / 2011م 
 الموافق :28 / جماد اول / 1432هـ 

العدد: )1553( وقائع9

قصة »المسن« الذي افترسته 
ضبـــاع المشتــرك!!

تهديدات حقيقية 
أمام المبادرة!!

ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب

المرابطون بالتحرير يطالبون بمحاكمة قادة 
المشترك والتمرد لسفكهم دماء الشباب

 أكد اآلالف من ابطال شعبنا 
المرابطين في ميدان التحرير 
بصنعاء دفاعًا عن الشرعية 
أنهم لن يقفوا مكتوفي األيدي أمام 
الجرائم التي تقترفها عصابة المشترك 

والتمرد..
وج��اء ف��ي بيان ص��ادر عنهم: نحن 
ال��م��راب��ط��ي��ن ف��ي م��ي��دان التحرير 
ونستنكر  ندين  ء  صنعا لعاصمة  با
األعمال اإلجرامية التي تمارسها أحزاب 
اللقاء المشترك، ونحملها مسئولية ما 
حدث ويحدث من أعمال تخريبية ضد 

الوطن ووحدته وأمنه واستقراره..
ودان��وا وبشدة ما حدث يوم األربعاء 
الماضي من أعمال إجرامية واعتداء 
س��اف��ر ق��ام��ت ع��ن��اص��ر ال��ف��وض��ى 

والتخريب والتي نتج عنها ازهاق أرواح 
األبرياء من الشباب العزل المرابطين 
في مدينة الثورة الرياضية الذين 
يطالبون بالحوار والتمسك بالشرعية 
الدستورية، والحفاظ على الوحدة 
واألم��ن واالستقرار، ودع��وا العلماء 
والشخصيات االجتماعية إل��ى قول 

كلمة الحق..
مناشدين منظمات حقوق اإلنسان أن 
يدينوا هذه الجرائم التي أقدمت عليها 
عصابة اللقاء المشترك، مؤكدين أنهم 
لن يقفوا مكتوفي األيدي أمام مثل تلك 

الممارسات اإلجرامية..
وثمنوا عاليًا كل تلك الجهود التي بذلها 
ويبذلها فخامة األخ رئيس الجمهورية 

من أجل أمن واستقرار ووحدة الوطن.

اللجنة الشعبية للدفاع عن الوحدة تدين ما بثته قناة الفتنة »سهيل«
النقابة العامة للمهن التعليمية تؤكد 

تمسكها بالشرعية الدستورية
لشعبية  ا للجنة  ا دع��ت   
للدفاع عن الوحدة جميع 
أبناء الوطن الشرفاء إلى 
ع��دم االن��ج��رار وراء الدعايات 
واألخ��ب��ار الملفقة واألف��ك��ار 
الهدامة التي تبثها قناة الفتنة 

»سهيل« وأعداء الوطن.
ودعت اللجنة في بيان لها- تلقت 

»الميثاق« نسخة منه- كافة 
األطراف السياسية إلى تحكيم 
العقل والمنطق وتغليب مصلحة 
الوطن على المصالح الشخصية 
وأن يكونوا صفًا واح��دًا للدفاع 

عن الوطن ومنجزاته.
وع��ب��رت اللجنة ع��ن شكرها 
ل��ل��ق��وات ال��م��س��ل��ح��ة واألم���ن 

دقة  لصا ا لوطنية  ا قفها  لموا
وكذا الشرفاء من أبناء الوطن 
لوقوفهم إلى جانب الشرعية 

الدستورية.
مشيرة إلى أن الشعب يرفض 
الوصاية والتبعية ألي حزب أو 
نفسها  تنصب  أو طائفة  فئة 

بدياًل عن األغلبية..

  أك���دت ال��ن��ق��اب��ة العامة 
للمهن التعليمية والتربوية 
وقوفها إلى جانب الشرعية 
الدستورية ودعمها وتأييدها 
نصًا  ملة  كا لخليجية  ا درة  للمبا
وروح��ًا ومع ما يتوافق مع دستور 

الجمهورية اليمنية.
وح���ذرت النقابة ف��ي ب��ي��ان لها 
بمناسبة يوم الديمقراطية من 
االنجرار وراء الدعوات التآمرية 
التي تدعو إليها أحزاب المشترك 
والتي تهدف إل��ى إشعال الفتنة 
بين أبناء الوطن ال��واح��د ونشر 

ثقافة الكراهية واالنقالب على 
ت  مسميا تحت  طية  ا يمقر لد ا

مختلفة.
لى  إ لتربويين  ا جميع  ع��ي��ًة  دا
تكثيف الجهود وتعزيز مبدأ النهج 
الديمقراطي والوطني في نفوس 

النشء.
مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب 
المؤسسة العسكرية واألمنية في 
قيامها بدورها في ترسيخ دعائم 
األمن واالستقرار والحفاظ على 
وحدة الوطن ونهجه الديمقراطي 

ومكتسباته ومنجزاته.

 دان ملتقى شباب بكيل 
العام ما قامت به عناصر 
ال��م��ش��ت��رك م��ن مهاجمة 
الشباب المعتصمين في مخيمات 
مدينة الثورة بالجراف بصنعاء 
والذي تسبب في جرح وإصابة 
)300( شاب وإح��راق عدد من 

السيارات والممتلكات العامة.. 
ويحمل الملتقى قيادات أحزاب 
اللقاء المشترك مسؤولية تلك 
األع��م��ال في محاولة الفشال 
المبادرة الخليجية بعد أن وصلت 
أعمالهم التخريبية ومشاريعهم 

الهدامة إلى نهايتها..

وطالب الملتقى كافة الجهات 
المعنية بمحاسبة المتورطين 
والداعمين والمحرضين على 
هذه األعمال من قيادات أحزاب 
ة  ند بمسا و ك  لمشتر ا ء  للقا ا
وجامعة  ل��ف��رق��ة  ا ميليشيات 

اإليمان.

ملتقى شباب بكيل يدين اعتداء المشترك على المعتصمين بميدان الثورة

غمدان: 
سننتصر 
لدم والدنا 
بأفواه 
بنادقنا

منصور: نحمل قيادات المشترك مسؤولية حياة والدي
عادل: ندعو حسن زيد أن يتخيل نفسه مكان والدي
عبدالعزيز: عمي جاء لزيارتي فخطفته األيادي اآلثمة
شاهد عيان: المجني عليه لم يحمل سالحًا وكانت 
كلمته الوحيدة للشباب »عيب أنتم أخوة«

مقدام: 
البالطجة

 لم يستحوا 
من اهلل 

الوطنية تجاه حاضر  المسئولية 
ومستقبل اليمن جسدها فخامة االخ 
الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام في حواره مع قناة روسيا اليوم االسبوع 
الماضي واضعًا امام األشقاء واالصدقاء في 
دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع 
الدولي النقاط على الحروف، مبينًا حقيقة 
ماتقوم به أح��زاب المعارضة ومشروعها 
التأمري االنقالبي على الشرعية الدستورية 
وعلى الوطن من خالل توزيع األدوار فيما 
بينها ومحاولتها السيطرة على الشباب الذين 
اكد االخ الرئيس على االستجابة لمطالبهم 
الموضوعية والتي كانت في بدايتها تسعى 
الى التغيير وتتوافق مع رؤي��ة وتوجهات 
القيادة السياسية المستوعبة دومًا لمطالب 
باعتبارهم يمثلون  الشباب وتطلعاتهم 
الشريحة التي يتوقف عليها نصف الحاضر 

وكل المستقبل.
وقد بين فخامته في سياق تناوله لألوضاع 
والظروف التي افرزتها التحديات واألخطار 
لها  والتي سيكون  الوطن  بها  يمر  التي 
انعكاسات سلبية ليس فقط على اليمن 
ووحدته وامنه واستقراره بل على كافة 
دول المنطقة وعلى السلم الدولي، كون 
اليمن بموقعها الجيوسياسي التعني ابناءه 
بمفردهم وانما تعني المحيط االقليمي لما 

لها من اهمية حيوية للمصالح العالمية.
وفي هذا تتجلى النظرة العميقة لحقيقة 
مايمكن ان تنحدر اليه األوضاع في حال نجاح 
المشروع االنقالبي الذي يسعى الى تنفيذه 
المشترك بغية الوصول الى السلطة بأي 
صورة وبأي ثمن ولو كان ذلك على حساب 

دماء واشالء وجماجم اليمنيين.
وه��ذا ال��ح��رص والمسئولية ه��ي التي 
حدت بفخامة االخ الرئيس القبول بمبادرة 
االشقاء في مجلس التعاون الخليجي رغم 
انها التنسجم مع حقيقة مايجري في اليمن 
من تفاعالت نتيجة للمارسات الخارجة على 
القانون التي تقوم بها احزاب المشترك بعد 
رفضها لكافة المبادرات والدعوات الوطنية 
للحوار التي تقدم بها فخامة االخ رئيس 
الجمهورية وذلك انطالقًا من قناعاته أن 
األزمة ينبغي ان تحل في سياقاتها الداخلية، 
مقدرًا في هذا المنحى حرص األشقاء على 
أمن واستقرار اليمن ووحدته واستقراره ألن 
في ذلك استقرارًا ألمنهم باعتبار ان اليمن 
كانت وستبقى عمقًا استراتيجيًا للجزيرة 
لوشائج  ا عن  ناهيك  لخليج،  وا لعربية  ا
واألواصر والصالت التي تربط بين أبناء اليمن 

واشقاءه في الخليج.
أن محاوالت التشكيك في مصداقية النظام 
من قبل البعض يأتي ضمن البحث عن تحقيق 
مكاسب صغيرة ويكشف ع��دم معرفتهم 
بأبعاد مايجري في اليمن والتداعيات التي 
يمكن ان تسفر عن ذلك إذا ما سارت األمور 
- السمح اهلل - إلى األسوء وهو مانتبينه من 
الخطاب االعالمي لبعض القنوات العربية 
الذي يعد جزء من مخططات تتبناها دول لها 
اطماع في المنطقة وذلك في اطار تقسيم 
وتشظية النظم القائمة وفقًا ألجندة الفوضى 
الخالقة والتي لن يسلم منها احد في المنطقة 
العربية إذا تم السكوت عليها.. وهذا ما اشار 
إليه فخامة االخ الرئيس في حديثه لقناة 
»روسيا اليوم«، حتى اليعتقد البعض انه 
سيسلم من هذه الفوضى التي يسمونها 
خالقة وهي ليست كذلك، حيث تهدف هذه 
الفوضى الى تفكيك وإعادة تركيب المنطقة 
وفقًا لتصورات أعد لها منذ سنوات طويلة، 
وجاءت رياح األحداث معطية الضوء األخضر 
لتنفيذ هذه األجندة التي التفرق بين صديق 

او دولة يعتبرونها معادية بالنسبة لهم.
وعودة للمبادرة الخليجية والتي اليمكن 
الحديث عنها بمعزل عن تداعيات الوضع 
الداخلي في اليمن المتزامن مع االستعدادات 
لتوقيعها ونعني هنا ماشهدته األيام الماضية 
من اعمال وممارسات تخريبية عبرت عنها 
االحداث االستفزازية ألحزاب اللقاء المشترك، 
والتي كان ابرز مظاهرها االعتداء على شيخ 
مسن في حوالى السبعين من عمره بالضرب 
بعد مسيرة جهزت لالعتداء على اعتصام 
سلمي لشباب تصحيح المسار مؤيد للشرعية 

الدستورية في مدينة الثورة الرياضية.
وك���ان واض��ح��ًا أن ال��ه��دف م��ن ك��ل تلك 
الممارسات ه��و اج��ه��اض جهود األشقاء 
واألصدقاء في محاولتهم الخراج اليمن من 

ازمته.
هذه األح��داث والوقائع على االشقاء ان 
يقرؤها جيدًا ويأخذون ذلك في االعتبار حتى 
يتمكنوا من االسهام الفاعل في تجاوز شعبنا 
للمحنة وبما يحقق األمن واالستقرار لليمن 

ولكل المنطقة.

بمناسبة يوم الديمقراطية

قبيلة عيال يزيد يصفون 
الجرم بالعيب األسود

محمد شرف الدين

علي الشعباني


