
> بداية تحدث األخ عبداهلل أبو غانم- 
األمين العام المساعد للتنظيم السبتمبري- 
قائاًل: إن قيام حزب االصالح بتلك االعمال 
االستفزازية وتسيير المسيرات الى أمام 
منزل الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر يعد عماًل خارج القانون والدستور 
وخارج المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ال��م��زم��ن��ة.. وأض���اف: نعلم أن الخطاب 
التحريضي م��ن المشترك عامة وح��زب 
االصالح على وجه التحديد يعكس النفوس 
المريضة والروح العدائية التي جبلوا عليها 
وال تمت للعمل السياسي والديمقراطي 

بشيء.. 
مشيرًا ال��ى أن تلك االص���وات الداعية 
للمحاكمة والتصعيد إنما هي كمن يعوي 
على القافلة وهي تسير دون أن تلتفت 
اليهم.. وأكد أبو غانم أن المشترك يسير 
وفق مخطط تدميري يستهدف الوطن وجره 
الى حرب أهلية وال يرغب بتنفيذ المبادرة 

وآليتها وال بالحوار الوطني.

مرغم ومرتد!!
 وقال: نعلم أن المشترك قبل بالمبادرة 
مرغمًا من خالل االصدقاء واالشقاء.. ولذلك 
تعمل قيادات في المشترك على إفشال 
المبادرة والتسوية السياسية خدمة لمن 
يدفع لهم لتدمير البالد.. واعتبر االمين العام 
المساعد للتنظيم السبتمبري االصالح مرتدًا 
عن االتفاق الذي وقعه وقبوله بالمبادرة 
والتسوية السياسية، وطالب من األخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية واالشقاء 
في دول الخليج واالصدقاء الراعين للمبادرة 
الضغط على أح��زاب المشترك أو تطبيق 
العقوبات التي أش��ار إليها القرار األممي 

)2051( المتعلق بالتسوية في بالدنا.

عمل صبياني
> من جانبه يقول أمين عام حزب التحرير 
الوحدوي أحمد هادي أبو الفتوح: مثل هذا 
التصعيد يعد عماًل صبيانيًا ال يمت بصلة 
منهم  ولة  محا وه��و  السياسي،  للعمل 
الستغفال الشعب وفي مقدمتهم عناصر 
حزب االص��الح والمأزومون الفاشلون في 
حياتهم ممن تستهويهم النزعة السوداوية 
تجاه كل جميل في بالدنا.. وقال: ندرك أن 
قيادة اإلصالح تتعامل مع من ينتمي إلى 
حزبهم كالقطيع من منطلق أن »العوام« ال 

يقررون وإنما مشائخهم ومطاوعتهم فقط، 
ولذلك نجد أعضاء اإلصالح يدارون بالريموت 
وال يعون لماذا خرجوا بتلك المسيرة الى 
أمام منزل الزعيم وهم ي��رددون هتافات 
جوفاء تنم عن عقول متكلسة تعيش خارج 

التاريخ..
 واستغرب أبو الفتوح قيام االصالح بتلك 
المسيرات والتحريض على العنف في ظل 
تواجد المبعوث األممي واقتراب الحوار 

الوطني.
 م��ؤك��دًا أن تلك االع��م��ال االستفزازية 

والتصعيدية من قبل حزب االصالح لن تزيد 
الزعيم والمؤتمر وحلفاءهم اال قوة وعزيمة 
ال تلين »و يا جبل ما يهزك ريح«.. واعتبر 
خطاب االصالح ومتطرفيه عماًل استفزازيًا 
وتحديًا لخطاب الرئيس المشير عبدربه 
منصور هادي الذي ألقاه مؤخرًا على أعضاء 
مجلسي النواب والشورى، بل وتحديًا للقرار 
االممي والمبادرة الخليجية.. وطالب الدول 
الراعية بوقف هذه التداعيات وردع متطرفي 
المشترك ضمانًا إلنجاح التسوية السياسية..

تصعيد متعمد
> من جانبه يقول األمين العام لحزب 
الرابطة اليمنية أحمد عوض البترة: إن 
التصعيد األخير من قبل المشترك إنما هو 
تصعيد متعمد إلث��ارة الرعب في أوساط 
الشعب وإنذار بحرب أهلية يقودها االصالح 
ومن يقف خلفه، واستغرب صمت وقبول 
أح��زاب المشترك لكل ما يقوم به حزب 
اإلصالح من عملية افساد متعمد للمبادرة 
الخليجية وآليتها المزمنة.. داعيًا العقالء في 
اللقاء المشترك إلى تحديد موقف واضح من 
خروقات االصالح ومحاولة افشال الجهود 
االقليمية والدولية الحريصة على إنجاح 

التسوية وإخراج اليمن من األزمة الراهنة.

وأشار البترة الى خطورة مضامين خطبة 
الجمعة للمدعو عبداهلل صعتر الذي يعد 
من مسعري الحرب.. وقال: على المشترك 
أن يعي حقيقة المبادرة ويتقيد بها حرفيًا.. 
مطالبًا جمال بن عمر أن يقوم بالدور الذي 
لجم  بهدف  ليمني  ا الشعب  عليه  يعول 
وآليتها  للمبادرة  المعيقين والمعرقلين 
التنفيذية والساعين إلفشال االجماع الدولي 

حول اخراج اليمن من األزمة الراهنة.
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شباب الوحدة.. هم حماة الثورة وبُنَاة الحاضر.. 

الزعيم/علي عبداهلل صالحوقـــوة المستقبل
رئيس المؤتمر الشعبي العام

المشترك يعلن الحرب على 
المبادرة ويتحدى المبعوث الدولي

قيادات حزبية لـ»الميثاق«:

أبو غانم:   اإلصالح يقوم بأعمال خارجة على القانون وضد الوفاق

أبو الفتوح: المسيرات االستفزازية تحدٍ لرئيس الجمهورية

أحمد البترة: تصرفات المشترك تنذر بحرب أهلية

> استنكر أمناء عموم عدد من األحزاب والتنظيمات السياسية أعمال التصعيد الخطيرة التي يقوم بها حزب اإلصالح 
خالل االيام الماضية وقالوا لـ»الميثاق« إن الخطاب التحريضي المنفلت واخراج المليشيات في مسيرات استفزازية 
تمر  من الشوارع القريبة من منزل الزعيم الرمز علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر- تمثل انقالبًا فاضحًا على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس االمن رقم )2014( كما تمثل أعمال التصعيد استهدافًا للجهود التي 

يبذلها األخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- للخروج من األزمة والسير إلنجاح الحوار الوطني الشامل..

عـــــــارف الشرجبي
استطالع

المشاهد المأساوية لحال السفارات االمريكية في بعض الدول 
العربية جسدت حقيقة )الفوضى الخالقة( الدماء.. النيران المشتعلة 
.. النهب .. التخريب ..القتل بدم بارد ..المغاالة في التعصب .. واعتبار 

)الطارف غريم.(.
هذه هي اسلحة الربيع االمريكي التي رعتها ودعمتها امريكا.. وتلك 

هي القوى التي تصنع الشرق 
االوس���ط الجديد ..واللهم 
الشماتة ..فتلك هي بضاعة 

الحاوي ونهاية )المحنش(..
فاالعتداءات على السفارات 
ومصر  ليبيا  في  االمريكية 
واليمن تعتبر واحدة من ثمار 
الربيع العربي والبد ان يصغي 
االمريكيون جيدا ألص��وات 
الشعوب اكثر من ذي قبل 
وال يعتقدون ان سياسة )فرق 
عبر  االنظمة  وتغيير  تسد( 
الفوضى يمكن ان تأتي لهم 
لثوابت  ا بحلفاء يسقطون 
ح  تستبا ن  ب��أ ن  يسمحو و

المقدسات والسيادة.. 
ما عاشته االمة العربية من 

دماء ودموع ودمار طوال اكثر من عام كان اسوأ واقبح من الفيلم 
االمريكي الذي انتجته امريكا والذي تسبب عرضه بقلب الموازين 
رأسا على عقب ، مبددا بذلك اوهام منتجي المشروع االمريكي 
الجديد او الربيع العربي الذين اعتقدوا انهم قد اكملوا انتاج فيلم 

الفوضى الخالقة بنجاح .. 
لقد اختفت االبتسامة العريضة للسيدة هيالري كلينتون وزيرة 
خارجية امريكا في لحظات بعد ان ظلت تواجه بها المستغيثين من 
جحيم الفوضى الخالقة.. لقد اصابها التلعثم وعجزت ان تتحدث بعد 
تلك النهاية المأساوية لسفير بالدها في ليبيا .. من حقها ان تقول 
ما تشاء ..وماذا ينتظر منها ان تقول ..؟ بالتأكيد ليس امامها اال ان 
تتهم مندسين ..وهات يامندسين في ليبيا ومصر واليمن ..وغدا 

القائمة ستطول ..
لكن ستظل الحقيقة هي االقوى بأن الربيع العربي الذي يعصف 
بسفارات امريكا اليوم يؤكد ان مشروع الشرق االوسط الجديد قد 
قتل في لحظات حتى وان ظل يتخبط هنا وهناك ولم يبق اال الم 
االحتضار ...لقد مات بمقتل السفير االمريكي في ليبيا والذي كانت 
نهايته اشبه بنهاية العقيد القذافي ..ربما لألقدار عالقة بذلك 
..ربما الصدفة .. لكن العبرة تكمن في فهم قراءة ابعاد وتحوالت 
مقتل القذافي والسفير االمريكي في مسار الربيع العربي .. ولم ينته 
السيناريو بعد ، بل لقد فرض على سفراء امريكا ان يغادروا سفارات 
بلدهم جوا مثل زين العابدين بن علي بحثا عن مالذ امن لهم ..وال 
يمكن العودة الى زمن المندوب السامي او القيام بدور بريمر في 

عواصم عربية اخرى ..
والتداعيات حول اقتحام السفارة االمريكية في اليمن هي جزء من 
عاصفة الربيع العربي روحا وعقال وسالحا واسلوبا وتحريضا ،وال 
نستبعد تورط اطراف سياسية ترفض التسوية وتسعى لالنقالب على 
المبادرة الخليجية لالنقضاض على النظام بالقوة ، فمثلما اسقطوا 
الديمقراطية واستولوا على نصف النظام بدماء عدد من الشباب 
االبرياء ، يمكنهم اسقاط التسوية عبر مسيرات الفوضى والشغب 
واقتحام السفارات ..بعد ان فشلوا في تحقيق ذلك عبر مسيرات 

اقتحام المنازل وغرف النوم لقيادات المؤتمر .. 
االكيد ان السفير االمريكي في صنعاء ال عالقة له البتة في انتاج 
الفيلم المسيئ للرسول الكريم عليه الصالة والسالم ، لكن مشكلته 
انه من نفس العائلة االمريكية .واالسوأ من ذلك انه صار يتهم بأنه 
وجه القناصة من المارينز بقتل ضحايا خرجوا في مسيرة سلمية 
وبصدور عارية الى باب سفارة بالده .. احتجاجا على الفيلم المسيئ 

للرسول االعظم وتم التعامل معهم بعنف مفرط .

الربيع العربي يعصف 
بسفارات امريكا

محمد انعم

وقفة احتجاجية في إب إليقاف االعتداء على المقابر
 نفذ المئات م��ن أبناء منزل 
»حمي��د«- أناص��ر أعل��ى-  
بمحافظ��ة إب الس��بت وقفة 
احتجاجية أم��ام مبنى مكتب 
المحاف��ظ القاض��ي أحم��د 
عب��داهلل الحج��ري للمطالبة 
مي��ن  أ ت  جيه��ا تو بتنفي��ذ 
المجل��س المحل��ي بضب��ط  
نافذي��ن يقوم��ون باالعتداء 
عل��ى حرم��ة أراض��ي الوقف 

والمقابر .

وق��ال األهال��ي لصحيف��ة 
»الميث��اق« إن نافذين اعتدوا 
على مقابر منطقتهم بغرض 
البناءعليه��ا.. وطالب��وا وزير 
األوقاف  ومحافظ إب بسرعة 

ضبط المعتدين .
عل��ي  مي��ن  أ وكان  ه��ذا 
الورافي أمين ع��ام المجلس 
المحل��ي بالمحافظ��ة وج��ه 
مدي��ر ع��ام مكت��ب األوق��اف 
بسرعة التنسيق مع إدارة أمن 

المحافظة بضب��ط المعتدين 
على المقبرة وحماية المقابر، 
في حين وج��ه مكتب األوقاف 
مذكرة برقم )1027( بتاريخ 
2012م لمدي��ر   / 9  / 10
ع��ام مديرية الظه��ار ومدير 
أمن المديرية بس��رعة ضبط 
المعتدين على مقبرة منطقة 
من��زل »حمي��د« إاّل أن تل��ك 
التوجيه��ات ل��م يُعم��ل به��ا 
حسب أقوال أهالي المنطقة.

الخلقي يناشد إطالق دراجته
 المختطفة لدى الفرقة

 19 شهرًا واليزال الشاب عمار خالد الخلقي يطالب باستعادة 
دراجته النارية المحجوزة لدى الفرقة االولى مدرع منذ بداية 
العام 2012م.. وذكر ان قوات الفرقة قامت بضربه بوحشية 
واختطفت دراجته النارية مصدر دخله الوحيد بسبب رفعه 

صورة الزعيم علي عبداهلل صالح عليها.
عمار الخلقي أكد في شكوى تقدم بها الى مكتب رئاسة 
الجمهورية- حصلنا على نسخة منها- أنه تعرض للضرب 
المبرح وتم حبسه في سجون الفرقة اكثر من شهر بدون 

ذنب مما تسبب في فصله من عمله.
وطالب مكتب رئاسة الجمهورية التدخل والتوجيه باإلفراج 
عن دراجته النارية كونها مصدر دخله الوحيد الذي يعول به 

أسرته..

مواطن يشكو بسط الفرقة على أرضه..
 تقدم المواطن محمد زايد الشاحذي الى الصحيفة بشكوى 
مرفقة بأولويات طالب فيها األخ عبدربه منصور هادي- رئيس 
الجمهورية- وضع حد لمعاناته مع بعض المتنفذين الذين 
استعانوا بأطقم من الفرقة األولى مدرع للبسط على أرضه 
التي تقع جوار منزل رئيس الجمهورية بشارع 24 جوار كلية 

الطيران والدفاع المدني.
وقال الشاحذي: إن أولئك المتنفذين استعانوا بقوات من 
الفرقة للبناء على أرضيته على الرغم من قرار المحكمة 
القاضي بإيقاف أي عمل على  األرض حتى يصدر حكم يفصل 

بين المتنازعين عليها..
إال أن أولئك المتنفذين لم يلتزموا بقرار المحكمة واستعانوا 
بقوات من الفرقة االولى مدرع للبسط على األرض وتمكين 

المتنفذين من البناء عليها.


