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شعبنا اليوم أكثر قدرة على مجابهة
التحديات كثقة المؤمن وجسارة
الثائر وحكمة المختبر والمجرب.

االثنين 2011 / 10 / 3 :م
الموافق  / 5:ذي القعدة 1432 /هـ
العدد)1574( :

علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

مدير عام مديرية نهم لـ«الميثاق»:

نهم ستظل مقبرة لالنقالبيين والقاعدة
الشعب من ه��ذا المنبر أن كل ما يهدف اليه
االنقالبيون ليست سوى أوهام وخياالت مريضة
وكبت عقول زعاماتهم المغرورة التي عرفت
بمغامرتها ومقامرتها بالوطن والمواطنين في
أتون صراعات وحروب مدمرة.
كما أن هناك عناصر خيرة في نهم ونحن
نعمل على تشجيع ودعم مواقفهم الوطنية
لما فيه أمن واستقرار مديريتهم وقراهم
ومناطقهم وايضًا خيرها وخدمة أبنائها..
ونأمل من قيادات وقواعد المؤتمر وأحزاب
التحالف بالمديرية التفاعل أكثر واكبر وابراز
دورهم الوطني في التصدي لألعمال اإلرهابية
التي تواجهها المديرية ويحافظوا على مواقف
أبنائها وتضحياتهم البطولية في دعم الثورة
وال��وح��دة والديمقراطية واالنتصار إلرادة
الشعب.

تكررت حوادث االعتداءات السافرة على وحدات الجيش واألمن بشراسة في إطار المخطط التآمري
لالنقالبيين ونزعات التسلط في نهم وأرحب وصنعاء وأبين وتعز وغيرها وذلك في محاولة لضرب
المؤسسة العسكرية الوطنية الكبرى ومنها قوات «الحرس الجمهوري ،المرابطين لحماية الوطن وتوفير
األمن واالستقرار وإشاعة الطمأنينة في أرجائه.
عن الدور البطولي الذي يقدمه اولئك المستبسلون في مديرية نهم وتصديهم العتداءات اإلرهابيين
واالنقالبيين وتدمير مكاسب الوطن وإنجازاته وإنهاك مقدراته ..وحول آخر التطورات في نهم التقينا
الشيخ عبدالكريم الصارم مدير عام المديرية ،رئيس الهيئة التنفيذية ،والذي تحدث عن االعتداء الغاشم
الذي تصدى له وأفشله أفراد اللواء ( )63مشاة جبلي االسبوع قبل الماضي وموقف أبناء المديرية ووجهائها
وشرفائها مما يدور  ..تفاصيل أوفى في اللقاء التالي:

لقاء :بليغ الحطابي

 ۹تتعرض معسكرات الحرس الجمهوري
والنقاط األمنية في نهم العتداءات متكررة..
ومن يقف وراءها؟
 في البدء اشكر لكم اهتمامكم المستمر بنصرةومناصرة الحق والواجب الوطني أينما كان ..أما
بالنسبة لالعتداءات السافرة التي يتعرض لها
االبطال من قادة وضباط وصف بمعسكرات الحرس
الجمهوري أو غيرها من الوحدات االمنية المتواجدة
في نهم فهي تأتي في سياق خيار التصعيد
االنقالبي والتي يقودها حزب االصالح والقيادة
المنشقة في معسكر الفرقة من صنعاء ..ثم إن
نهم ليست وحدها المستهدفة أو المعسكرات
الموجودة فيها وإنما االستهداف يشمل ضرب
هذه القوة الوطنية واضعاف قدراتها وإمكاناتها،
والتي اعتقد أنها بصمودها وبسالة أفرادها وكافة
منتسبيها ستظل الصخرة الصماء التي تتحطم
عليها كل المشاريع االنقالبية والمخططات
العدوانية التي تحاول بعض األحزاب في اللقاء
المشترك تمريرها وصياغة المستقبل الذي
يريدونه ..ووفق االجندة الخارجية التي يقومون
بتنفيذها في البالد.

مخطط قذر

 ۹إذاً من ذلك يمكن القول إن ما تواجهه وتتصدى
له تلك الوحدات االمنية سواء في نهم أو أرحب أو
غيرها هو في إطار
م��خ��ط��ط محكم
وأعمال وممارسات
منظمة للو صو ل
ال���ى ض���رب ه��ذه
ال��ق��وة واالستيالء
على معسكر ا تها
وأسلحتها المتطورة
وال��ح��دي��ث��ة التي
تمكنها من بسط
النفوذ وسيطرتها
واالن���ت���ش���ار نحو
تضييق الخناق على
ا لمر كز ا لر ئيسي
في صنعاء ودعم
ج��ب��ه��ة االن��ق�لاب
الكائنة في معسكر الفرقة وشارع الدائري أمام
جامعة صنعاء ومحاولة االستيالء على مطار صنعاء
والتحكم برحالته وحركة المالحة الجوية من جهة
ومن ثم البدء بضرب االماكن الدفاعية الحساسة
بتلك االسلحة التي يحاولون السيطرة عليها..
واعتقد أن الهجمات المكثفة واالعتداءات المستمرة
على هذه المعسكرات الواقعة في مناطق مد قبلي
حساسة لمليشياتها من محافظات مختلفة تأتي
في هذا االتجاه..

قيادة اإلصالح وعلي
محسن وراء
جريمة االعتداء
على معسكر
اللواء 63

نحذر من المخططات اإلجرامية لالنقالبيين

االنقالبيون يسعون لالستيالء على أسلحة الحرس لتدمير صنعاء وضرب الجيش
النار بحسب دعوة فخامة الرئيس؟
ً
 ما حدث كان اعتدا ًء غاشمًا ووحشيا بكل ماتحمله الكلمة من دالالت والذي استشهد فيه العقيد
الركن عبداهلل الكليبي قائد اللواء ،حيث أقدمت
مجموعة من االرهابيين بعد تجمعها الى
منطقة نقيل بن غيالن وهؤالء هم مجموعة
من أعضاء اإلصالح من خارج المديرية من
مأرب والجوف وعمران وأرحب وغيرها ،اثنان
منهم ينتمون الى القاعدة من محافظة
مارب وآخر ضابط في الفرقة وآخرون من
القبائل ..وهؤالء هاجموا المعسكر من عدة
جهات وليس من جهة واحدة وهذا ما يعني
أن هذا االعتداء عسكري وتم الترتيب له
بطريقة محكمة حيث كما قلت تم تنفيذه
م���ن ع���دة ج��ه��ات من
ا لمعسكر و قبله كا ن
قصفًا كثيفًا باألسلحة
ا لثقيلة و ا لمتو سطة
مدفعية وصواريخ لو،
ورش��اش��ات وغ��ي��ره��ا..
فيما تصدى المقاتلون
من أبطال اللواء لتلك النيران
لكن القصف الكثيف مكنهم
من اقتحام اللواء وقتل القائد
البطل العقيد الركن عبداهلل
الكليبي قائد اللواء..
نسور الجو وأبطال القوات الجوية كان لهم دور
في ردع المعتدين من االرهابيين والمتمردين
وتطهير اللواء منهم وقد أدت تلك العملية الى
قتل عدد منهم فيما الذ اآلخرون بالفرار ومن بين
من تنظيم القاعدة كما
ا لقتلى ا ثنا ن
اسلفت..

عناصر اإلصالح
والقاعدة في
مأرب والجوف
وعمران هاجموا
المعسكر بدعم
من الفرقة

القاعدة شركاء..

 ۹م��ق��اط��ع�� ًا ..م����اذا عن
االعتداءات االخيرة على اللواء
(  )63مشاة جبلي ببيت
ده����رة ..وك��ي��ف ح��دث
ون��ح��ن ف��ي ه��دن��ة أو
مساع للتهدئة
ٍ
ل����ل����ح����وار
ووق�����������ف
اط���ل���اق

هدف مشترك

هناك هو الدور البطولي النوعي لضباط وأفراد
األلوية والمعسكرات المرابطة في مديرية نهم
وايضًا أرحب اللتين تعتبران منطقة تماس لهذه
القوى االنقالبية التي تسعى للحكم والوصول
الى كرسي السلطة عبر جماجم األبرياء
والشباب المغرر بهم سواء الذين يقحمون
في هذه المواجهات المسلحة أو أولئك
الشباب الذين يقدمون قربانًا وحطبًا
الحتالل المنشآت والمؤسسات العامة،
للوصول الى دار الرئاسة كما يزعمون..
وأدواره��م��ا ف��ي دح��ر عناصر التخريب
المأجورة واالرهابيين والوقوف الى جانب
أمنه واستقرار المواطن والوطن..

صحوة مبكرة

 ۹م��اذا عن دور أبناء
مديرية نهم ..وهل من
أم��ل ليعرفوا عدوهم
األكبر الساعي لتدمير
وتخريب كل شيء؟
 م���ازال أملنا كبير اًفي أن ي��درك المؤيدون لهذه
األع��م��ال اإلج��رام��ي��ة ال��ى أين
يقود هؤالء االنقالبيون الوطن
وأبناءه ..واألمل يحدونا دائمًا
ف��ي ذل��ك قبل ف��وات األوان..
فاالنقالبيون المتلبسون بروح
شيطانية اليريدون الخير واالم��ان واالستقرار
للوطن والمواطن ،وإنما فرض سطوتها وقدراتها
اإلجرامية للقضاء على كل شيء ينبض بالحياة
اآلمنة وبشائر المستقبل الواعد بإذن اهلل ..فهؤالء
ال يهمهم في كل ما يفعلون ويمارسون من جرائم
قتل وتنكيل وتشريد اال الوصول الى الحكم كما
يوهمون أنفسهم وبأي ثمن وان كان على جماجم
المئات أو اآلالف وربما مليون كما يصرح بعض
قيادات المشترك ،لتحقيق ما يصبون اليه ..وأؤكد
ألب�����ن�����اء

نطالب أعضاء
المؤتمر التحالف
والتصدي
لإلرهابيين

بطولة نوعية

 ۹لكن ما أريد
أن أوك��ده

اثنان من
القاعدة لقيا
مصرعهما
في االعتداء
على اللواء 63
مشاة جبلي

مؤتمر ذمار يدين جرائم المشترك واعتدائه على منزلي المحضري وهادي
استنكر أبناء محافظة ذمار االعتداء
االرهابي الذي اقدمت عليه عناصر
المشترك الجمعة باطالق النار على منزل
االستاذ خالد المحضري احد القيادات التربوية
بالمدينة بسبب وضعه صورة فخامة االخ رئيس
الجمهورية على منزله الواقع في خط صنعاء-
تعز اثناء مسيرة للمشترك قامت باطالق وابل
من االعيرة النارية وعلب زجاجية مملوءة بمواد
سريعة االشتعال على منزل المحضري.
كما ناقش االجتماع التنظيمي ال��ذي عقد
السبت برئاسة االستاذ حسن عبدالرزاق رئيس
فرع المؤتمر االعتداء الذي تعرض له منزل

 ۹في اعتقادك هل ترى
أن هناك أهدافًا مشتركة
بين ال��ق��اع��دة وأع��ض��اء
ال��م��ش��ت��رك وال���ق���وى
المتحالفة معهم؟
 الش���ك أن ال��ه��دفالمشترك الذي يجمعهم
هو االنتقام من الوطن
ومنجزات الشعب وحقد
دفين طغى على مواقف
ومبادئ وأخالقيات البعض
من رموز وقادة االنقالب
س���واء م��ن يقاتلون في
أرح��ب أو أبين أو نهم أو
صنعاء أو تعز أوغيرها من
مناطق اليمن ..واعتقد أن
هناك عدة أهداف وليس هدفًَا واحداً لكن أبرزها
هو تدمير الوطن والقضاء على المنجزات الرائعة
فيه ..وإال ماذا تعني أعمال التدمير والتخريب
والسلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة وايضاً
سفك دماء االبرياء
وق���ت���ل ال��ن��ف��س
ال��م��ح��رم��ة دون��م��ا
ذن����ب ..وأن����ا عبر
صحيفة «الميثاق»
أث��م��ن ع��ال��ي� ًا بيان
ع���ل���م���اء ال��ي��م��ن
األف��اض��ل ال��ص��ادر
الخميس الماضي
وال�����ذي ب��إم��ك��ان��ه
أن يحد كثير اً مما
يمارسه المشترك
من عداء وعدوانية
ت����ج����اه ال��ش��ع��ب
ومؤسساته الوطنية
وحماة الوطن وأن
يعيد الى البعض صوابهم وعقولهم للعودة الى
الرشاد وسبيل الحق ولالنتصار للوطن ومكاسبه
وثوابته العظيمة.

االخ حسين سعد ه��ادي في منطقة الكميم
مديرية الحداء من قبل مجهولين قاموا باطالق
الرصاص.
وكرس االجتماع لمناقشة ما يشهده الوطن
من أعمال تخريب من قبل قيادات وعناصر
احزاب اللقاء المشترك وطالب الجهات االمنية
والمختصة بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم
للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
وبارك مؤتمر ذمار البيان الصادر عن جمعية
علماء اليمن ودعوته احزاب اللقاء المشترك الى
التعقل والعودة للحوار وعدم جر الوطن إلى أتون
حرب أهلية اليحمد عقباها.

الحيطة والحذر..

 ۹كلمة أخيرة..؟
 من خاللكم أعزي أسرة وأبناء الشهيد البطلالعقيد الركن عبداهلل أحمد الكليبي وألسر الشهداء
من األفراد والضباط اآلخرين ..فهنيئاً له وألمثاله
الشهادة فهي منزلة العظماء واالب��ط��ال ..كما
أقول لألبطال المرابطين في المعسكرات في
نهم وأرحب وغيرهما عليكم أخذ الحيطة والحذر
من غدر المعتدين واالرهابيين اصحاب األجندة
التخريبية والتدميرية.

أسرع
االمبراطوريات
سقوط ًا!!

عبدالجبار سعد
أن��ا كنت من الذين فرحوا وهللوا
النتصار دولة قطر في الحصول على
استضافة مونديال 2022م وقد
عاتبني البعض على ذلك فقلت لهم إنني فد
بنيت هذا الفرح والحماس على جملة معطيات ..
أولها :أن هذا األسلوب في اإلنفاق لألموال
النفطية هو خير لنا نحن فقراء المنطقة ألنها
تمكن دول النفط من تشغيل بعض العمالة
الموجودة في بالدنا وأتوقع أن ال تتجاوزنا لغيرنا
في هذه الحالة .
ثانيها :أننا عرب وذكر العرب واشتهارهم في
كل مجاالت الحياة ذكر لنا وشهرة لنا أيضا .
ثالثها :أن طريقة األمير والشيخة وابنهما ولي
العهد في تبني االستضافة والدفاع عن حقهم
فيها أعجبني كثيرا فقد استخدموا فيها لغات قوم
يسوع المختلفة لإلقناع .
رابعها :أنني رأيت أمير قطر يمر للقاهرة لعزاء
أسرة أحد المدرسين الذين درس على يديه برغم
علمي أن األمير قد عصى أباه وانقلب عليه فإنني
أكبرت فيه هذا الوفاء لمدرسه .
وأخيرا فقد وافقت الشيخ القرضاوي في دعائه
بالنصر لقطر وهزيمة أمريكا حتى في هذا
الميدان!!
عموما فلم تمر شهور معدودة حتى تحولت قطر
إلى دولة غازية واستعمارية ومتحالفة مع النيتو
في غزو بلد عربي ولم تمر شهور على هذا النصر
حتى رأيناها تخوض حروب فتح وانقالبات وكنا
في اليمن واحدة من الدول التي يتآمر عليها حاكم
قطر السقاط نظامها فقط لكي يقال أنه يقود
امبراطورية في المنطقة .
وبالضرورة فإن هذا جعله ودولته «العظمى»
يسيران في طريق السقوط الذي ال شك قادم
وبأسرع مما يتصور الناس..
إذ لم يحدث في التاريخ المكتوب أن قامت
إمبراطورية وانتهت خالل أقل من عقدين من
الزمان  ،ولكن هذا سيحدث حتما مع «إمبراطورية
قطر العظمى»..
هذه اإلمبراطورية قامت وانتفخت على ركائز
أساسية هي:
 ثروة نفطية وغازية هائلة نسبة إلى عددالسكان وحجم األرض التي هي عليها مما جعلها
مؤخرا تحل محل لوكسمبرغ كأول دولة من حيث
أعلى مستوى دخل سنوي للفرد.
 عالقات متينة بدولة القطب الواحد عززتهااستضافتها ألعظم قاعدة عسكرية في المنطقة
تتحمل هذه اإلمبراطورية الصغيرة جل نفقاتها
وذلك بعد إعانة دولة القطب الواحد ألمير هذه
الدولة في االنقالب على أبيه في سابقة نادرا
ماتحدث في تاريخ األمم.
 إمبراطورية إعالمية قابلة للتوسع استطاعتخالل فترة قصيرة أن تستحوذ على مكان القمة
في اإلعالم العالمي خصوصا ماسمي بمكافحة
اإلرهاب..
 وأخيرادخل عامل جديد وهو األهم يتمثل فياالعتماد على الخونة لقيمهم والمفسدين في
األرض وعلى العصاة آلبائهم في تنفيذ مخططات
انقالبية في أماكن مختلفة من العالم بمافيها
أوروبا التي غزتها بالرشاوى حتى نافست أمريكا
وهزمتها في استضافة مونديال عام  22و جعلت
سيد البيت األبيض يخرج عن وقاره ويستنكر هذا
الغزو ومن ثم يتتبع الخيانة ويفضح رشاوى بن
همّام للفيفا فيما بعد .
إمبراطورية الجزيرة والغاز سرعان ماستسقط
بسقوط ركيزتها اإلعالمية التي تعاقب سقوط
العاملين منها وتركهم لها ألكثر من سبب أهمها
ميلها نحو تزوير الحقائق ونشر األكاذيب لتحقيق
م��آرب رخيصة على حساب الحقيقة وبالتالي
انصراف جمهورها العربي عنها لنفس األسباب
مماجعلها تفكر أخيرا بفتح قناة باللغة العبرية
لتعوض جمهورها العربي .
كما أنها دخلت في منافسات عدائية وأنشطة
عدوانية ضد أكبر جاراتها المملكة العربية
السعودية ومحاولة إسقاط أنظمة جارة لها بأيدي
عمالء مؤتمنين لتطويق المملكة بأنظمة معادية
ماحدا بها لنسج عالقات مع إيران لتحقيق هذه
الغايات .
كل هذا وان حقق لها بعض المكاسب اآلنية لكنه
سيعجل بسقوط هذه اإلمبراطورية الوضيعة على
المدى المنظور ألن مابني على باطل فهو باطل
وبالتالي فيصح القول ان هذه اإلمبراطورية هي
أسرع اإلمبراطوريات ظهورا وأسرعها سقوطا في
التاريخ حقيقة ال ريب فيها .

اتحاد العمال يثمن بيان علماء اليمن
ويدعو االحزاب لتنفيذه
أك��د االتحاد العام
ل��ن��ق��اب��ات ع��م��ال
اليمن ت��أي��ي��ده ومباركته
وتثمينه لما ج��اء في بيان
علماء اليمن ح��ول األزم��ة
الراهنة،داعيًا إل��ى تنفيذ
ماجاء فيه من قبل األطراف
السياسية .
ودعا االتحاد كافة أطراف

العمل السياسي إلى تنفيذ ما
جاء في بيان العلماء اإلجالء
للخروج من األزمة الحالية.
وجاء في البيان :إن االتحاد
لعام لنقابات عمال اليمن
يعتبر ما جاء في بيان العلماء
ه��و خالصة عملية تهدف
إلى معالجة األزم��ة الحالية
في اليمن ويعتبرها المخرج

الرئيسي ل�لأزم��ة وال��ذي
بتنفيذها سيفوت الفرصة
أمام من يسعى إلى إدخال
اليمن في حرب أهلية.
وحمل القوى السياسية في
اليمن ستتحمل المسئولية
الكاملة أمام اهلل والشعب في
حال عدم االستجابة لدعوة
العلماء .

