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»غزوة« املشرتك لـلتلفزيون لن ترهبنا

> بمجرد الوصول الى ملعب الثورة وقبيل 
النزول من على الباص يجول في ذهن المرء 
العشرات من االسئلة ومنها أين المعتصمون 
ولماذا خط السيارات والمرور طبيعي وغير 
مقطوع كما في جولة الجامعة والستين.. 
وأين مكبرات الصوت التي يضج منها ساكنو 
المنازل ليل نهار كما في اعتصام المشترك 
أمام الجامعة؟ لماذا ال توجد لجان أمنية وال 
أحجار وأرصفة مكسرة لدى اعتصام اآلالف 
من الشباب المؤيدين للشرعية الدستورية؟

اإلجابة على هذه التساؤالت تحتاج إلى وقفة 
صادقة مع الذات واجاباتها سهلة جدًا..

يرابط في مخيم المدينة الرياضية ما 
يزيد عن أل��ف ش��اب من كافة مديريات 
األم��ان��ة ومحافظات الجمهورية ويضم 
المخيم ما يزيد نحو )300( خيمة وتتكون 
البنية التنظيمية للمعتصمين عما يزيد 
عن )50( تجمعًا وكيانًا شبابيًا .. البعض 
لمشترك  ا اعتصام  م��ن  انسحب  منهم 
وجمعهم مهما اختلفت رؤاهم وأفكارهم 
اال أن هدفهم واحد وهو حماية الشرعية 
الدستورية والتمسك باألمن واالستقرار 
والحفاظ على وح��دة الوطن ومكتسباته 
الديمقراطية والتنموية وهو ما توضحه 

الشعارات والالفتات التي يحملونها..
 وللمزيد من التفاصيل عن المخيم تحدثنا 
الى االخ اسماعيل صالح جابر أحد الشباب 

الموجودين في االعتصام حيث قال:
- نحن أتينا من منازلنا لكي نساند الشرعية 
ونتمسك بحقنا الدستوري ونرفض االنقالب 
على حقوقنا الديمقراطية وسنظل باقون 
وص��ام��دون ول��ن ن��ت��راج��ع ع��ن تمسكنا 
ضحينا  لو  حتى  لدستورية  ا بالشرعية 
بأنفسنا..واعتبر اسماعيل ما تقوم به أحزاب 
الم  وقال: هم يريدون منا أن ننجر خلف 

استفزازهم ومخططاتهم المفضوحة.
وأض���اف: نحن مع التغيير السلمي نحو 
االف��ض��ل التغيير  ال��ى أح��ض��ان القاعدة 

والحوثة.
> أم��ا الشاعر نبيل عبدالرب من أبناء 
محافظة عمران فيقول: بداية نؤكد للقتلة 
والمجرمين من أح��زاب المشترك الذين 
ارتكبوا أبشع جريمة في حق االنسان اليمني 
عندما قطعوا لسان الشاعر وليد الرميشي 
إننا الشعراء لن ترهبنا ممارساتهم الوحشية 
واالرهابية وخصوصًا تلك التي يمارسونها 
ضد االعالميين والصحفيين والشعراء 
وكل الشرفاء والمخلصين من أبناء هذا 
الوطن نقول لهم: لقد انكشف الوجه القبيح 
لثورتكم وبانت خطط االره��اب والقمع 
والتنكيل التي كنتم تخبئونها لهذا الشعب 

منذ بدأت مالمح مشروعكم االنقالبي.
 وأضاف: سوف نكتب ونؤيد الحق والشرعية 
وسنتمسك بالديمقراطية حتى آخر قطرة دم 
في عروقنا ولن يرهبنا القتلة واالرهابيين، 
فنحن أصحاب حق ونحن األعلون كما اننا 
أصحاب هدف ورؤية وطنية صادقة فيما 
أولئك المتطرفون في المشترك أصحاب 
ألسنة للكذب والتضليل والخداع ولذا فنحن 
نقول اسكتوا فقط ولن نقطع ألسنتكم، 

فهذه ليست ثقافتنا وال أخالقنا كيمنيين.
 وع��ب��ر ع��ب��دال��رب ع��ن شكره 

وت��ق��دي��ره ل��ل��ش��ب��اب ال��ذي��ن 
لحقيقي  ا ل��وج��ه  ا يعكسون 
وال��ن��اص��ع ل��ل��دي��م��ق��راط��ي��ة 
الرفيعة لشعبنا  واالخ����الق 
ل��ذي��ن يعتصمون بطرق  وا
سلمية وحضارية في المدينة 
الرياضية .. داعيًا كل الشعراء 
والمثقفين الى االلتحاق بهذه 
الكوكبة المشرفة من الشباب 
الوطني الغيور على أمن الوطن 

واستقراره وسلمه االجتماعي.
> وتحدث الشاب زين العابدين 
العابد - طالب جامعي قائاًل: 

نحن في هذا المخيم منذ حوالى شهر وفي 
كل يوم ن��زداد تمسكًا باعتصامنا، ألننا 
ندرك حجم الخطر الذي يهددنا جميعًا في 
هذا الوطن والذي يتمثل في ذلك المشروع 
االنقالبي الذي يقوده القتلة والمجرمون 
من أح��زاب اللقاء المشترك فهم يخفون 
نوايا وأح��ق��ادًا كبيرة على الوطن وأمنه 
واستقراره، وقد اتضحت لنا هذه المؤامرة 
منذ الوهلة األول��ى العتصامات شباب 
المشترك أمام بوابة الجامعة والتي أصبحت 
وكرًا لالرهابيين والفاسدين والقتلة وكل 

من عاث فسادًا في هذا الوطن.
وأضاف: سوف نتمسك بالشرعية الدستورية 
وبالديمقراطية التي تسعى تلك الجماعات 
المتطرفة القضاء عليها واستبدالها بمشاريع 

الفوضى واإلمارة االسالمية.
وأكد العابد: لقد انكشفت نوايا الحقد والشر 
لتلك الجماعات واالح��زاب، فما حدث يوم 
االربعاء قبل الماضي من اعتداء سافر علينا 
وعلى ذلك العجوز خير دليل على بشاعة 

مخطط المشترك إذا ما وصل إلى السلطة، 
أساليبهم  ونعرف  نعرفهم جيدًا  فنحن 

ونواياهم وأخالقهم.

االنسحاب
> من جانبه تحدث الشاب عبدالكريم 
المطري قائاًل: انا انسحبت االسبوع قبل 
الماضي من أمام الجامعة بسبب ما قامت 
به مليشيات االصالح والفرقة المتمردة من 
جريمة بشعة تتنافى مع أخالقنا وأعراقنا 
القبلية واالنسانية، فما قاموا به يتنافى مع 
الديمقراطية وتطلعاتنا في التعبير السلمي 
واالنتقال السلس للسلطة ويكشف بوضوح 
عن نواياهم الخبيثة التي يخفونها للشعب 

فيما لو سقط النظام.
وأضاف: نحن نطالب بالمزيد من الحريات 
واح��ت��رام حقوق االن��س��ان ونبذ القبلية 
والتطرف وتعميق الوالء الوطني في نفوس 
الشباب ولكننا فوجئنا االربعاء قبل الماضي 
بجريمة بشعة شوهت صورة التغيير الذي 
ننشده وأرعبتنا بكل ما تعنيه الكلمة من 

أبعاد.

وق���ال: على ال��رغ��م م��ن أننا 
ت��غ��اض��ي��ن��ا ع��ن ال��ك��ث��ي��ر من 
ال��ت��ج��اوزات ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
مليشيات االصالح والفرقة في 
ساحة التغرير وهي ساحة تغرير 
بكل ما تحمله الكلمة اال أننا لم 
نستطع أن نصمت على ما تقوم 
به تلك الجماعات المتطرفة من 
ممارسات تحريضية وأعمال 
لناس  ا تطال  وبلطجة  عنف 
االب��ري��اء، فماذا تعني الثورة 
ألسن  قطع  فيها  يتم  ل��ت��ي  ا
الشعراء واألدب���اء ويتم فيها 

االعتداء بالضرب وبطريقة وحشية على 
المرأة والطفل والعجوز.. هذه ليست ثورة 
بل مؤامرة على الشعب ويجب على الجميع 

أن يتصدى لذلك بقوة.
 داعيًا الشباب الموجودين داخ��ل ساحة 
التغرير ال��ى ال��ع��ودة ال��ى ج��ادة الصواب 
والتمعن في ممارسات وخطاب االصالح 
بعقل  لتفكير  وا ته  ومليشيا والمشترك 
ومنطق وفهم.. هل هذه ثورة أم إرهاب.. 
وه��ل ه��ذه ال��ث��ورة ستخدم ال��وط��ن كما 
يزعمون أم ستجعلنا أمام خيارين ال ثالث 
لهم الموت أو القبول بالقمع والضرب 
باإلقدام وبتر االعضاء إذا لم نوافق على 

رغباتهم عندما يكونون في السلطة.

املعركة اعالمية
> أم��ا األخ خ��ال��د اآلن��س��ي أح��د ال��زم��الء 
االعالميين الشباب فقد تحدث بدوره إلينا 
قائاًل: لقد جئنا الى مدينة الثورة لمساندة 
اخواننا الشباب ونشاركهم في االعتصام 

لننضم مع الشرعية الدستورية، والمسيرة 
الديمقراطية، وأض���اف: نحن ن��درك أن 
المعركة هي معركة إعالمية ليس أكثر، 
ولذا نحن نقوم بدورنا الذي يمليه علينا 
به  يقوم  م��ا  أن  نعلم  فنحن   ، ضميرنا
المشترك ليس اال افتراءات وأكاذيب وبهرجة 
اعالمية تنعكس سلبًا على ال��رأي العام، 
وأم��ام تحدٍ كهذا يجب علينا كإعالميين 
أن نساهم بكل إيجابية في التصدي لتلك 
االفتراءات واإلشاعات بقدر اإلمكان المهم 

أن ال نظل في موقف المتفرج.
وتطرق اآلنسي الى خطورة الحرب االعالمية 
التي يشنها المشترك سواء في الفضائيات 
والصحف والمواقع االلكترونية أو في الجانب 
النفسي وبث االشاعات والرعب واألخبار 
الكاذبة في نفوس المواطنين وأولهم 
الشباب الموجودين في ساحة الجامعة 
والذين هم ضحية لإلعالم والخطابات 
الرنانة المفرغة في جوهرها والخالية من 
مصداقيتها والتي أوجدت نفسية مرعوبة 
ومتخوفة حتى من ذاتها داخ��ل أولئك 
المعتصمين، فهم يبثون الرعب والخوف 
في نفوسهم ليل نهار ويوهمونهم بأنه 
سوف يتم القبض عليهم وتعذيبهم إذا ما 
انسحبوا من تلك االعتصامات وهذا غير 
صحيح لكنهم يكرسون ذلك باستمرار 
خصوصًا وأن المشترك وقياداته ومليشياته 
هم المسؤولون وليس الدولة التي أكدت 
للجيع أنها لن تقوم باعتقال أي شخص عبر 

عن رأيه مهما كان ذلك الرأي.

تصحيح املسار
> أما الشاب رمزي االرياني وهو أحد أعضاء 
حركة تصحيح المسار المعتصمين بمدينة 
الثورة الرياضية فقد قال: جمعنا هدف واحد 
ورؤية واحدة وهو تصحيح المسار للواقع 
الذي نعيشه بالطرق السلمية واآلمنة والتي 
تحفظ للوطن أمنه واستقراره.. وقد قمنا 
بنشر أفكارنا ورؤانا على مختلف الوسائل 
اإلعالمية وحظت بقبول وإعجاب من قبل 
الكثير من الشباب الذين تركوا الجامعة 
والتحقوا بنا في اعتصامنا السلمي الذي 
ال نزعج فيه أح��دًا وال نقطع الطريق وال 
نقوم بأعمال تخريبية وإرهابية تقلق 
األم��ن واالستقرار في المكان ال��ذي نحن 
يفعله  ما  فيه وعلى عكس  متواجدون 
اخواننا من المشترك أمام بوابة الجامعة 

لألسف الشديد.
وأض��اف: نحن ندعو الجميع الى تحكيم 
العقل والمنطق وتجنب لغة العنف والدم، 
فالنهج الديمقراطي وسيلة راقية لتحقيق 
األمن واالستقرار والتوافق السياسي وليس 
إلقصاء اآلخر وإرهابه وقمعه وهو ما لمسناه 
خالل االسابيع الماضية من قبل أحزاب اللقاء 
المشترك ومليشياته المسلحة.. وأجدها 
فرصة هنا لدعوة الشباب المعتصمين أمام 
الجامعة بعدم االنصياع لدعوات العنف 
والفوضى التي تحظ عليها قيادات المشترك 
ألنهم يحرصون على التضحية بهم فقط، 
بينما قيادات المشترك قابعة في البدرومات 
والغرف المحاطة بالترسانات والمتارس 

المسلحة.

 إن دس��ت��ور الجمهورية 
اليمنية قد صيغ وفق أحكام 
الشريعة االسالمية ومبادئ 
الدين الحنيف، وراعى المصالح 
والخاصة وأعطى كل  العامة 
ذي حق حقه؛ وهذا هو ما دفع 
الجماهير الغفيرة م��ن رب��وع 
الوطن الحبيب، لتخرج مؤيدة له، 
ومطالبة بفرض سيادته، وداعية 
الجميع الى االلتزام به، وعدم 
إغفاله، أو القفز على مبادئه، أو 

الرفض لمواده ولوائحه.
بل إن أحد كبار علماء االخوان 
بعد وضعه  ���اه  زكَّ المسلمين 
وصياغته وقال: إنه من أفضل 
دساتير العالم على اإلط��الق، 
في حين يسعون اليوم جاهدين 
الى رفضه رفضًا تامًا، والكفر 
الصريح ب��ه، وال��ج��ح��ود التام 

لشرعيته.
ومع أن هذا »الدستور« ليس 
قرآنًا يحرم تحريفه وتغييره أو 
إضافة شيء إليه أو حذف بعض 
منه، فإنا نقول لالخوة في »اللقاء 
المشترك« إذا ك��ان هناك من 
حاجة ماسة الى تعديل بعض 
م���واده، أو زي��ادة فيه أو حذفٍ 
منه، أو تعقيب لبعض فقراته، 
مع م��راع��اة المصلحة العامة، 
وعدم اإلضرار واإلخالل بمسار 
الدولة، فال مانع أن يتم ذلك عبر 
نقاش وحوار بين كافة األطياف 
اليمنية، وبموافقة  السياسية 
كبار الساسة في الحزب الحاكم 
وفي أحزاب المعارضة، واتخاذ ما 
يراه الجميع مناسبًا وصائبًا وال 
مانع من عرضه على أكبر عدد 
من المواطنين من باب طمأنتهم 

وإبداء رأيهم فيه بعد تعديله.
لكن أن يسعى اللقاء المشترك  
الى رفض الدستور بكافة مواده 
ومخالفته جملة وتفصياًل، وعدم 
االعتراف به كليًا، وإلغائه نهائيًا، 
واجتثاثه من أصوله، فهذا هو 
الجنون السياسي والحمق الحزبي 
بعينه، وال يرضاه ذو عقل، كما 
ال يقرهم عليه صاحب تفكير 

سليم.
 وم���ن ال��م��ع��ل��وم ف��ي ال��ع��رف 
الدولي والمذهب الديمقراطي، 
وجوب احترام الدستور والعمل 
به كفرض عين على كل فرد من 
أفراد الدولة كبر أم صغر، السيما 
إذا ك��ان ال يتنافى م��ع مبادئ 
وأهداف ومقاصد ديننا االسالمي، 
وشرعنا السامي، كما هو حال 

دستور الجمهورية اليمنية.
 وإن��ن��ا لنضم أص��وات��ن��ا الى 
أص��وات الماليين من جماهير 
شعبنا الوفية ولنقول وبصوت 
عاٍل: نعم للشرعية الدستورية .. 
نعم للشرعية الدستورية.. نعم 

للشرعية الدستورية..

 ضبطت أجهزة األمن في محافظة الحديدة خلية تابعة 
لتنظيم القاعدة مكونة من أربعة أشخاص.

وق��ال مصدر أمني انه عثر بحوزتهم على ح��زام ناسف 
معد للتفجير باإلضافة الى حزامين آخرين في طور 

التجهيز وكذا ثالثة اسلحة رشاشة مع ذخائرها وقنبلتين 
هجوميتين باإلضافة ال��ى مجموعة من األس��الك 

والتوصيالت الكهربائية وكتب خاصة بتعلم صنع 
المتفجرات وزرعها واقتحام المواقع . 

وذكر المصدر ان األجهزة األمنية بدات اجراءات 
التحقيق مع افراد الخلية وهم: »ق المرقدي« 
و«ن ق النميري« و«خ الصوفي« و«ه�، مبارك« 

وانهم اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة.

 أقدمت عصابة مسلحة يقودها خطيب 
جامع وعضو مجلس شورى حزب اإلصالح 
على احراق محطة بنزين وناقلة للوقود 
الخميس بمديرية حزم العدين محافظة إب تابعة 
لمواطن اعترض على تكريس خطبة الجمعة 
قبل الماضية للمهاترات السياسية وخدمة أهداف 

حزبية.
وذكرت مصادر محلية أن المواطن محمد عبده 
ملهي طالب خطيب مسجد الظهرة خالد نعمان 
ناصر بعدم الخوض في المهاترات السياسية 
أثناء خطبتي الجمعة وناشده االلتزام برسالة 
المسجد حرصًا على ع��دم إث��ارة الفتنة بين 

المصلين.

وفوجئ ملهي عصر يوم الخميس الماضي بهجوم 
عصابة مسلحة يقودها خطيب المسجد ومعه 
محمد عبده الشيخ عضو مجلس شورى اإلصالح 
على محطة البنزين التابعة له، وقام بإحراق 
المحطة وناقلة الوقود وإتالف كافة المحتويات 

ثم الذوا بالفرار باتجاة مدينة إب.
هذا وقد لقي الحادث استنكارًا واسعًا لدى أبناء 
حزم العدين الذين دانوا هذه الجريمة ومحاوالت 

إرهاب المواطنين.
يذكر أن خطيب المسجد خالد نعمان ناصر أحد 
خريجي جامعة اإليمان ويتبنى خطابًا تحريضيًا 
ضد الدولة ويقوم بدور كبير في إثارة الفتنة بين 

أبناء المنطقة.

 أكد مشائخ وأعيان وأبناء مديرية الحصن 
خوالن محافظة صنعاء وقوفهم  الى جانب أمن 
واستقرار البالد.. رافضين كل أعمال الفوضى 
والعنف والعبث التي تمارسها احزاب المشترك 
.. مستنكرين االعمال االجرامية والتصرفات 
الالإنسانية لعناصر المشترك ضد المواطنين 
األبرياء.هذا  وأشاد االخ عبدالقدوس الكبسي 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمديرية 
لمؤيدة  ا لمتجددة  ا لشعبية  ا لهبة  با
للشرعية الدستورية للحفاظ على أمن 
ووحدة اليمن ومكاسب الشعب العظيمة.

 وقال الكبسي: إن تلك الحشود العظيمة 
التي تشهدها محافظات الجمهورية في 

جمعة االمن واالستقرار وما قبلها وشارك فيها 
اآلالف من أبناء مديرية الحصن تمثل حالة وطنية 
فريدة تعبر عن حرص غالبية أبناء الشعب على 
وطنهم وأمنهم واستقرارهم ووحدتهم والنهج 
الديمقراطي الذي ال رجعة عنه.. كما أنها تعبير 
صريح للرفض الصارخ لكل دع��اة ودع��وات 
بعض   ليها  ا تنساق  لتي  ا والعبث  الفوضى 
العناصر لتحقيق مآرب حزبية وسياسية ضيقة..
وأش��ار الى أن أبناء مديرية الحصن االوفياء 
سيظلون جنودًا مجندة للحفاظ على مكاسب 
الوطن العظيمة والى جانب الشرعية الدستورية 

المعبرة عن آمال وتطلعات ابناء الشعب.

ــخــطــاب التحريضي ــاب ضــحــيــة ال ــشــب اآلنـــســـي: ال
اإلرياني: قيادات املشرتك مختبئون يف بيوتهم
ــة ــي ــرع ــش ــال ـــل: نـــحـــن مــتــمــســكــون ب ـــي ـــب ن
جــابــر: النــريــد تــغــيــرًا إىل شــبــاك الــقــاعــدة والحوثة

نعم للشرعية 
الدستورية

  زياد محمد المنيفي

شباب مخيم مدينة الثورة لـ»الميثاق«:

العابد: سوف نظل يف املخيم 
حتى ينتصر الحق

املطري: انسحبت من الجامعة 
احتجاجًا على إرهاب املشرتك

خطيب إصالحي يشعل النار يف محطة وقود بإبضبط خلية إرهابية بالحديدة 

علي الشعباني

العيد الوطني
الـ)21( للجمهورية

اليمنية
األعمال اإلجرامية والتخريبية تندرج ضمن مخطط لالنقالب على الديمقراطية والشرعية


