
عناد وتعنت ومراوغة وتنكر.. هروب ورفض لكل المساعي والمحاوالت الصادقة والجادة  
إليجاد حل سياسي سلمي لألزمة من أحزاب اللقاء المشترك وشركائه وفي المقدمة 
جماعة التطرف والعنف واالرهاب الظالمية الضالة في حزب االصالح ومعهم عصابة أوالد 
األحمر والمنشق المتمرد على الشرعية الدستورية علي محسن ومليشيات فرقته وعناصر وكر 
االرهاب جامعة االيمان جميعهم مهووسون بالسلطة وطريقهم الوحيد التي رسموها ألنفسهم 
بغية تحقيق غايتهم النهج التآمري االنقالبي ووسيلتهم العنف والفوضى وسفك الدماء وال يهم 
النتائج التي ستترتب عن ذلك وما ستؤول اليه االمور وعلى جماجم شعب وأشالء وطن وهذا 
ما ال يمكن السماح به وسيتصدى له بحزم ودون هوادة، فقد نفد الصبر وطفح الكيل وبلغت 
القلوب الحناجر.. فمن غير المقبول ان يترك مصير اليمن ووحدته وأمنه واستقراره مرهوناً 
لمجموعة كهذه من االنقالبيين وضغائنهم وأحقادهم السوداء الشريرة في ظل وجود دولة 
وقيادة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب، والدستور بيدها مؤسسة وطنية كبرى هي القوات 
المسلحة واألمن التي بيد منتسبيها الشجعان الميامين االبطال القوة والقدرة على وضع حد 

لكل هذا الصلف وإعادة االمور الى نصابها الصحيح.
لقد دعا االخ الرئيس الى الحوار قبل هذه االزمة وأثناءها على أساس مبادرات متوالية قدم 
فيها تنازالت ماكان ينبغي عليه أن يقدمها لكنها روح المسؤولية والحرص على مكاسب وإنجازات 
الثورة اليمنية الخالدة والوحدة المباركة وعلى حاضر ومستقبل الوطن وأبنائه واالجيال القادمة.. 
اآلن كل هذا لم يزدهم اال تيهاً وتعالياً وغروراً وتدخل االشقاء واالصدقاء وكانت المبادرة 
الخليجية التي قبل بها االخ الرئيس وبمحتواها فتعاطوا معها بما جبلوا عليه من روح وعقلية 
تآمرية دموية عبر عنها في أبشع مظاهرها االعتداء االرهابي االجرامي الذي استهدف فخامة 
االخ الرئيس علي عبداهللا صالح وكبار مسؤولي الدولة في أول جمعة من شهر رجب الحرام وهم 
يؤدون الصالة مبرهنين أن هؤالء ال يقيمون وزناً ال لدين أو لشرع أو عرف.. ورغم كل ما حدث 
لم تغلق أبواب الحوار والحل السياسي السلمي وأعلن االخ الرئيس بعد عودته الى الوطن وفي 
خطابه بمناسبة العيد الـ٤٩ للثورة اليمنية ٢٦سبتمبر التزامه بمبادرة االشقاء موكالً مهمة 
تنفيذ هذا االلتزام لنائب رئيس الجمهورية بموجب التفويض الممنوح له للحوار مع المعارضة 

للوصول الى حل األزمة وانقاذ البالد من كارثة حرب أهلية.
لكنهم إزاء هذا كله كانوا يقابلون كل ذلك بمزيد من التصعيد والعنف الذي كان يذهب ضحيته 
الشباب المغرر بهم والمواطنون االبرياء ومنتسبو القوات المسلحة واالمن الذين كانوا يواجهون 
كل ذلك بضبط النفس والصبر على تلك االعمال االجرامية فلم يزدهم ذلك اال رعونة وفساداً 
في االرض.. بعد هذا كله نفد الصبر وآن األوان لوضع حد لهذا الجنون الذي ال ينبغي ان يستمر، 

فال يمكن إبقاء الوضع يذهب باتجاه ما ال يحمد عقباه.. فقد بلغ السيل الزبى.

طفح الكيل
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شفاكم اهللا يا خيرة رجال اليمن

» تنشر نص اِّـخطط االنقالبي للمشرتك ورفض اِّـبادرة الخليجية »

١- حرمة سفك الدماء وإزهاق األرواح والتسبب  
في ذلك

قال تعالى (ومن يقتــل مؤمنا متعمدا فجــزاؤه جهنم 
خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما)، 
ولقولــه صلى اهللا عليه وســلم ( إن دماءكــم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم 

هذا في بلدكم هذا اال هل بلغت اللهم فاشهد)..
٢- حرمة االعتداء على المعســكرات والجنود الذين 

يقومون بواجب حفظ األمن والنظام في البالد.
٣- حرمة التعدي على المنشآت الخدمية والممتلكات 

العامة والخاصة.

٤- حرمة التعدي على المســاجد وتدنيس قدسيتها 
بالتمترس فيها وإثارة الفتن فيها..

٥- حرمة االعتداء على حق التعليم وإغالق المدارس 
والجامعات أمام طالب العلــم .لقوله صلى اهللا عليه 

وآله وسلم (طلب العلم فريضة على كل مسلم)..
٦- حرمة ترويــع وتخويف اآلمنين بإطــالق األعيرة 

النارية في األحياء والمناطق السكنية .
٧- المظاهرات واالعتصامــات الحالية في الطرقات 
العامة واألحياء السكنية وما يحدث فيها محرمة شرعا 
وقانونا لما يترتب عليها من مفاســد كسفك الدماء 
والتعدي على األمن وقطع للطرقات وإقالق للسكينة 

العامة ولما تحمل من شعارات مخالفة للشرع .
٨- حرمة االستجابة للدعوات والمخططات المغرضة 
الداخلية والخارجية الداعيــة لتفريق األمة وتمزيق 

الوطن .
٩- حرمة تضليل الشباب وتعبئتهم والزج بهم في 
أعمــال العنف وما يحصل اليــوم ال يعد جهادا بأي 

وجه من الوجوه.
١٠- حرمة االعتداء على األعراض واالستهانة بها من 
خالل السب والقذف والتشكيك في النوايا والمقاصد 

والتهديدات والتصوير المسيئ .
تفاصيل ص٩

 10محرمات يضعها علماء اليمن لوقف جرائم متطرفي اإلصالح

المخطط االنقالبي للمشترك
نــضــع أمـــام الـــرأي   

العام هذه الوثيقة 
المفزعة التي تكشف مؤامرة 
قيادة المشترك واصرارهم 
مخططهم  تــنــفــيــذ  ــى  عــل
االنقالبي واالستيالء على 
ــراب  ــخ ــدم وال ــال السلطة ب

والدمار..
هذه الوثيقة المرعبة تبين 
فصول خطة األحداث الدامية 
التي شهدتها بالدنا مؤخراً، 
والتي اقرها المجلس األعلى 
ألحــزاب اللقاء المشترك في 
اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٢ 
سبتمبر الماضي والمتمثلة 
بتلك القرارات الخمسة التي 
تــم رفعها بــاســم الناطق 
رئيس  للمشترك  لرسمي  ا
ألحــزاب  لتنفيذية  ا لهيئة  ا
اللقاء المشترك  إلى المنشق 

علي محسن.
الوثيقة تؤكد أن احداث ١٨ 
سبتمبر الدامية هي خطة من 
ضمن خطط قيادات المشترك 
ــال التصعيد  ــم ــك أع ــذل وك

العسكري والعنف..
كما أنها تثبت ضلوع قيادات 
أحزاب المشترك وعلي محسن 
بسفك الدماء في أبين وتعز 
وأرحب واغتيال الشباب وقائد 
اللواء ٦٣ حــرس جمهوري، 
ــن ضــبــاط وجــنــود  ـــدد م وع

الجيش واألمن.

األخ اللواء علي محسن صالح األحمر
قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة األولى 

مدرع        المحترم
تحية ثورية وبعد

يهديكم المجلس األعلى ألحزاب اللقاء المشترك 
والهيئة التنفيذية أطيب التحايا ويتمنون لكم التوفيق 
والنجاح في دعمكم ومساندتكم للثورة الشبابية، 
وطالما أن الثورة الشبابية قائمة فهي المخرج الوحيد 
التي نستطيع من خاللها التخلص من النظام القائم 
الى غير رجعة، وأن الدعوة للجلوس الى طاولة الحوارات 
التي تفضي الى إجراء انتخابات مبكرة لم تمكنا من 
الوصول الى اسقاط النظام، وبخصوص هذا الشأن نود 
اطالعكم بأن المجلس األعلى ألحزاب اللقاء للمشترك 
قد أقر في اجتماعه االستثنائي المنعقد يوم ١٣ / ٩ / 

٢٠١١م القرارات اآلتية:
أوالً: ال حوار والتفاوض يفضي الى إجراء انتخابات 
مبكرة يتمكن من خاللها النظام الديمومة في السلطة.
الثوري  التصعيد  بالشباب نحو  لــدفــع  ا  : ثانياً  
ومساندتهم بالجيش الموالي للثورة للسيطرة على 

مؤسسات الدولة والوصول الى مقر الرئاسة.
ثالثاً: دعم عناصرنا في أرحب وتعز وأبين ومحاولة 
توسيع رقعة المواجهات من أجل تشتيت قوى النظام.

رابعاً: التعميم للهيئات التنفيذية واللجان التحضيرية 
وفئاتها في المحافظات للتصعيد الثوري كل حسب 

قدرته وإمكانياته.
خامساً: التوجيه لوسائل اإلعالم المختلفة التابعة 

للمشترك وشركائه من تسليط ما يحدث عن التصعيد 
الثوري والتركيز في التصريحات االعالمية على 
تحميل المسؤولية وإلصاق التهم بقيادة الحرس 
الجمهوري وعائلة صالح وباألخص أحمد علي، ويحيى 
وعمار وطــارق وتوفيق ومحمد صالح حتى نتمكن 
من إضعافهم وتفكيك وتدمير ما بنوه من ترسانة 
عسكرية، وكذلك إدانة الصمت الدولي واالقليمي 
الداعم لبقايا النظام.. ومن أجل أن تكون رؤيتنا 
واحدة نرجو منكم التوجيه لعناصركم بذل مزيد من 
الصمود والجهد حتى نتمكن من تحقيق أهداف الثورة 

في اسقاط النظام.
وتقبلوا تحياتنا

أخوكم/ محمد قحطان
رئيس الهيئة التنفيذية ألحزاب اللقاء المشترك

ملحوظة:
ــرار التفويض صــدر يــوم االثنين ١٢ / ٩ /  - ق

٢٠١١م.
- قــرار المشترك بالتصعيد صدر يوم ١٣ / ٩ / 

٢٠١١م.
- بدء التصعيد كان يوم ١٨ / ٩ / ٢٠١١م 

- التزامن مع مناقشة تقرير حقوق االنسان في 
جنيف يوم ١٨ / ٩ / ٢٠١١م والمراهنة على القتل.

- عتاب نائب الرئيس لعلي محسن ورده عليه بأن 
من يحاوره هم من اتخذ قرار التصعيد.

خطة االنقالب التي أقرها المشترك

تضمنت الخطة:
 ال حوار وال تفاوض 

ينتج عنه انتخابات
  دفع الشباب الحتالل المؤسسات 

الحكومية بمساندة الوحدات المنشقة
  توسيع رقعة المواجهات 

من أجل تشتيت قوى النظام
  إلصاق التهم 

بالحرس الجمهوري

الرئيس: لن نسلم السلطة 
لالنقالبيين واإلرهابيين

جدد فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر التأكيد على أن المؤتمر ال يماطل في   
نقل السلطة.. وقال: البد من نقل السلطة سواء عاجالً أم آجالً ونحن جاهزون لنقلها، وال صحة للمغالطات 

االعالمية والتفسيرات الخاطئة.
وأضاف: نحن مستعدون خالل االيام القادمة التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل نائب الرئيس إذا اقترب 

المشترك، وال نريد التطويل ونريد أن نخرج الوطن من هذه المحنة التي يمر بها.
 وشدد فخامة الرئيس على ضرورة إزالة اسباب التوتر التي أكدت عليها المبادرة الخليجية من أجل انتقال السلطة 

وبدون تنفيذ ذلك البند ال يمكن نقل السلطة.
مؤكداً أن الدستور كفل لليمنيين حق التجمع والتظاهر والتعبير عن آرائهم وال يوجد أي قمع لهم .. مشيراً الى أن 
من يعتدون على المتظاهرين هم المسلحون الخارجون عن النظام والقانون، والذين يقومون برميهم بالرصاص 

من ورائهم ويقتلونهم من أجل أن يحملوا النظام المسؤولية.
تفاصيل ص٢

أحزاب التحالف تطالب الحكومة واألحزاب االلتزام 
بتنفيذ بيان العلماء للخروج من األزمة

ــــزاب الــتــحــالــف الــوطــنــي    طــالــبــت أح
والتنظيمات  ـــزاب  االح الديمقراطي 
السياسية والحكومة األخذ بما جاء في بيان 
علماء اليمن باالحتكام الى كتاب اهللا وسنة 
رسوله للخروج بالوطن من أزمته المهلكة 
ورفع المظاهر المسلحة وإزالة المظالم وحماية 
المصالح العامة والخاصة والعودة للحوار وعدم 
الخروج على ولي األمر وااللتزام بالعقود والعهود 

المنظمة للحياة السياسية في البالد.

ودعت الخارجين عن القانون من عسكريين 
ومدنيين العودة لوحدة الصف وترك التمترس 
في الجامعات والــمــدارس والمنشآت العامة 
والخاصة.  وأعربت أحزاب التحالف الوطني عن 
أملها في االستجابة الى دعوة العلماء بسرعة 
إخالء المباني والمنشآت والجامعات والمدارس 
من المظاهر المسلحة وعدم عرقلة عملية 

التعليم والتنمية في البالد.
تفاصيل ص٣

الراعي توجه إلى الرياض 
الستكمال عالجه

توجه الشيخ يحيى علي الراعي رئيس   
مجلس النواب االمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام إلــى الرياض امس 
الستكمال عالجه من اإلصابات التي تعرض 
لها إثر جريمة االعتداء الغادر على مسجد دار 
الرئاسة والذي استهدف فخامة األخ علي عبداهللا 
صالح رئيس الجمهورية وكبار مسئولي الدولة 

في غرة جمعة شهر رجب الحرام.

بن دغر: الشعب أسقط كل مؤامرات المشترك

نجاة رئيس اقتصادية المؤتمر من محاولة اغتيال

مليشيات اِّـنشق تواصل سفك 
دماء اليمنيني َّـ العاصمة

دعــا األمين العام المساعد للمؤتمر   
الدكتور أحمد عبيد بن دغر أحزاب اللقاء 
المشترك الى حوار يستند الى روح المبادرة 
الخليجية وينقل السلطة سلمياً وديمقراطياً 
عن طريق انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وتخضع 

الشراف محلي واقليمي ودولي.
وأشار األمين العام المساعد الى أن المشترك 
جرب كل مصيبة وامتطى حركة الشباب وأراد 
تحقيق ما لم يحققه بكل الوسائل المشروعة 
وغير المشروعة وألحق أضراراً فادحة في أرواح 

وممتلكات الشعب والمواطنين.
وخاطب بن دغر قادة أحزاب المشترك بالقول: 

جربوا أيها االخوة طريق الحوار والديمقراطية 
واعلموا أن شعبنا قد نفد صبره وضاق ذرعاً 
بممارساتكم وحلفائكم المتمردين وبقاياكم 

االرهابية.
 وأضاف: ال تفوتوا فرصة سانحة جاءتكم من 
قائد عظيم وحزب وطني أصيل وشعب عظيم 

أراد للوطن وللوحدة البقاء والصمود.
مــؤكــداً بــأن الشعب أدرك حجم مؤامرات 
المشترك فاسقطها والتف حول قيادته الشرعية 
الدستورية وسيساندها حتى تحقيق النصر بإذن 

اهللا.
تفاصيل صـ٦

نجا رئيس الدائرة االقتصادية بالمؤتمر  
الشعبي العام عــادل محمد قائد من 
الخميس  لها  آثمة تعرض  اغتيال  محاولة 
بالعاصمة صنعاء..  حيث اعترض مسلحون 
على متن سيارة صالون دون رقم طريق سيارته 

بمنطقة حدة واطلقوا أعيرة نارية باتجاهه، 
حيث اصيبت سيارته بعدد ٧ أعيرة نارية على 

مقربة من مقعد السائق.
ويقول شهود عيان أن المسلحين الذوا عقب 

تنفيذ جريمتهم بالفرار.

بيان علماء اليمن وضع حداً لفتاوى مراهقي اإلصالح وطالبان جامعة اإليمان

داخل العدد

اهتمام إقليمي ودولي بمصرع االرهابي أنور العولقي

أوباما: مقتل العولقي انتصار جديد على اإلرهاب
لوس أنجلوس تايمز: مالحقته استمرت عامين

نيويورك تايمز: اليمن أكرب شريك َّـ مكافحة اإلرهاب


