
منذ ثالثة أشهر وقيادات المشترك والفرقة أولى مدرع والحوثي وأوالد األحمر يتوسعون في نصب متاريس لمليشياتها وسط العاصمة 
صنعاء فال يكاد يخلو شارع من شوارع مديريتي معين والحصبة من ثكنات الفرقة ومتاريس عكفة أوالد األحمر.. 

لماذا هذا الكم الهائل من المتاريس ودشم القنص في شوارع العاصمة صنعاء وهم يمألون الدنيا ضجيجًا؟
سؤال تردد على ألسنة كثير من المواطنين..

»الميثاق« تنقل هذا السؤال للمعنيين في المجلس المحلي لالجابة عليه.. فإلى التفاصيل :
استطالع/ فيصل الحزمي
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شرطة إب تنفي اكاذيب 
قناة »سهيل«

مندسون يطلقون الرصاص على الشباب في المسيرات

االثنين : 16 / 5 / 2011م 
 الموافق :13/ جماد ثاني / 1432هـ 

إستطالع12العدد: )1555(  

بدايًة استنكر االخ اده��م النعمان- مدير 
مديرية معين- ماتشهده المديرية من فوضى 
طالت المنشآت العامة والخاصة وعطلت عجلة 
التنمية في المديرية.. وقال : مما يؤسف له ان 
القوات العسكرية التي من مهامها حماية الوطن 
والدستور تحولت الى عناصر تعمل على شل 

حركة السلطة.. الفتًا الى 
لثكنات  وا لمتاريس  ا ن  ا
المنتشرة في  العسكرية 
ش����وارع م��دي��ري��ة معين 
قة  لفر ا صر  عنا نصبتها 
األولى مدرع بدون ترخيص 

او مبرر لوجودها.
وأش���ار النعمان ال��ى ان 
مديرية معين لم تعد تحت 
سيطرة المجلس المحلي 
بقدرما تحولت الى قطاع 
لمنشق  ا لسيطرة  خاضع 
ع��ل��ي م��ح��س��ن االح��م��ر، 
وقد اصدرنا بيانات حول 

األوض��اع التي تشهدها المديرية والخسائر 
الناجمة عنها.

ليس باليد حيلة
من جانبه أقر مدير مديرية الحصبة االخ محمد 

عثمان بعجز المجلس المحلي لمديرية الحصبة 
عن تنفيذ مهامه في ظل االنفالت االمني 

الموجود..
مشيرًا ال��ى ان متاريس 
ال��ق��ن��ص ال��م��ن��ت��ش��رة في 
شوارع المديرية منها ما هو 
خاص ببيت الشيخ االحمر 
واخ����رى خ��اص��ة بالنجدة 

واألمن المركزي.
وعبر عثمان عن انزعاجه 
من وج��ود تلك المتاريس 
بقوله: انها مظاهر مزعجة 

ولكن ليس باليد حيلة.

دليل واضح
المواطنون أع��رب��وا عن 
قلقهم من انتشار موضة 
المتاريس وما صاحبها من تقطعات وأعمال 
بلطجة وتفتيش للمواطنين من قبل عناصر 
خارجة على النظام والقانون ليست لها أية صفة 

قانونية..
الى ذلك قال المواطن احمد محمد غالب من 

سكان مديرية الحصبة ان المتاريس المنتشرة 
في ش��وارع امانة العاصمة تكشف سوء نوايا 
قيادات اح��زاب المشترك ومن يقف وراءه��م 

وتفضح المؤامرة االنقالبية 
التي حاولوا من خاللها االجهاز 

على الشرعية.
واض���اف : تلك المتاريس 
لم توضع لتزيين الشوارع او 
يدعي  كما  نفسهم  أ ية  لحما
اص��ح��اب��ه��ا، وإن��م��ا ت��ؤك��د عن 
استعداد اولئك االشرار لتفجير 
ح��رب اهلية ت��أك��ل األخضر 
وال��ي��اب��س وت��ط��ال الصغير 
والكبير.. قال سبحانه وتعالى 
: »واتقوا فتنة التصيبن الذين 
ظلموا منكم خاصة« صدق اهلل 

العظيم.

انطوت عليهم
ويوافقه ال��رأي االخ فهمي ناصر من ابناء 
مديرية معين بقوله : ان قيادات احزاب المشترك 
تعد لحرب ممنهجة بدأوها باعتصامات سلمية 

ثم تطورت الى قطع الطرقات واعتداء على 
المرافق والمؤسسات العامة والخاصة وتأجيج 
الوضع لجر البالد الى حرب اهلية يحققون من 

خاللها مآربهم الرخيصة.
داعيًا الشباب- الذين انطوت عليهم أكاذيب 
المشترك وتورطوا بأعمال تخريبية وفوضى 
الزحف-  تحت مسمى 
إل��ى ان يسألوا قيادة 
المشترك عن ابنائهم 
ل��م��اذا ل��م ي��ش��ارك��وا 
ف����ي ال���م���ظ���اه���رات 
والمسيرات وال وجود 
لهم في مقدمة صفوف 

الزحف..؟!
واألغرب من كل ذلك 
أن هناك م��ن يدعون 
الثورية وهم يتحصنون 
برشاشات وم��ض��ادات 
ل��ل��ط��ائ��رات.. أحدهم 
أمام باب منزله أكثر من 
14سيارة تقل مسلحين ورشاشات..!! وآخر يملك 
مدافع ويهدد بضرب المؤيدين للشرعية في 
ساحة السبعين.. لكن أجمل التعليقات الساخرة 
على تلك المتاريس انها قديمة جدًا ويمر االطفال 

بجانبها ويلعنون أصحابها ألنهم جبناء.

فرع المؤتمر باألمانة ينعي وفاة القيادي الصيفي
> دان فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة 
بشدة الحادث اإلجرامي الغادر الذي تعرض له األخ طاهر 
حسين الصيفي عضو المجلس المحلي بأمانة العاصمة 

عن مديرية الصافية وذلك بمنطقة حراز محافظة صنعاء.
وطالب بيان صادر عن الفرع الجهات المختصة بسرعة ضبط 
الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وعقابهم الشرعي 

والقانوني الرادع.. وكل من يقف وراءهم أو يتستر عليهم..

وثمن البيان اسهامات ومناقب ومآثر الفقيد في خدمة الوطن 
وتنظيم المؤتمر الشعبي العام وفي مجال العمل الخيري 

واإلنساني..
وكانت قيادة الفرع ومعها مختلف الفعاليات المؤتمرية قد 
قدمت واجب العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد والدعاء له بأن 
يتغمده اهلل بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

> أكد شاهد عيان في تعز 
أنه شاهد في شارع جمال 
وأمام مبنى األشغال العامة 
أحد المتظاهرين وهو يخرج مسدسًا 
ويطلق النار على زميله الذي كان 
يستقل دراجة نارية وأرداه قتياًل 
لتحميل األم��ن مسؤولية مقتله 
على الرغم من أنه لم يكن هناك 
ساعتها أي وجود لرجال األمن في 

ذلك المكان.
وأف��ادت مصادر محلية أن فرق 

اغتياالت قد تم تشكيلها لالندساس 
وسط المتظاهرين الشباب والقيام 
أجل  م��ن  متعمدة  قتل  بعملية 
إراقة الدماء وإسقاط ضحايا بهدف 
استعطاف ال���رأي ال��ع��ام المحلي 

والعالمي.
وتشير المعلومات إلى نشر بعض 
العناصر في بعض العمارات الواقعة 
في شارع الستين وبالقرب من جولة 
كنتاكي بصنعاء وبحيث يقومون 
باطالق النار على المتظاهرين أثناء 

مشاركتهم في مسيرات تمر من 
تلك المناطق ومحاولة اظهار ذلك 

بأنه تم من قبل األجهزة األمنية.
وق��د ح��ذرت وزارة الداخلية من 
وجود هؤالء العناصر والمندسين 
في صفوف المتظاهرين، وحملت 
أح��زاب اللقاء المشترك مسؤولية 
تلك األرواح البريئة التي تُزهق 
والدماء التي تسيل من أجل تحقيق 
أهداف سياسية رخيصة من خالل 

دماء األبرياء.

بت قيادة فرع الشرطة العسكرية بمحافظة  > كذَّ
إب الخبر المزعوم الذي أوردته قناة الفتنة والتضليل 
»سهيل« التابعة لالخوان المسلمين، حول انضمام 
افراد من قوات  فرع الشرطة العسكرية الى ما يسمى بمسيرة 

الشباب.
وأكد فرع الشرطة بالمحافظة- قيادة وضباطًا وأف��رادًا- 
والءهم المطلق هلل ثم للوطن والشرعية الدستورية ممثلة 
بابن اليمن البار فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 

الجمهورية.
 وأضافوا: أنهم سيظلون الى جانب اخوانهم رفاق السالح 
األوفياء األبطال من أبناء القوات المسلحة واألمن جنودًا 
أوفياء للوطن ووحدته وأمنه واستقراره والشرعية الدستورية، 
وسيتصدون بكل قوة وصالبة لكل من يحاول المساس بأمن 
واستقرار ووح��دة الوطن ومكتسباته وثوابته وشرعيته 
الدستورية، وسيكونون الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها 
كل المؤامرات التي لن تزيد شعبنا وقواته المسلحة الباسلة 

إال صمودًا وثباتًا ومنعًة.
مؤكدين استعدادهم الدائم وجاهزيتهم القتالية العالية 

للتصدي ألية مؤامرة تحاك ضد الوطن وشعبه وقيادته.

العيد الوطني
الـ)21( للجمهورية

اليمنية الشعب مع الربان صانع أعظم منجزات وطن الحكمة واإليمان

متاريس  االنقالبيين  تفند أكذوبة  »سلمية«!!

ــم : المديرية  أده
لم تعد تحت سيطرة 

المجلس المحلي

: مظاهر  عــثــمــان 
ليس  ولكن  مزعجة 

في اليد حيلة

غـــالب : مــتــاريــس 
القنص تفضح سوء 

نوايا أصحابها

فهمي : لماذا النجد 
أبناء قيادات المشترك 

في المسيرات..؟!

خالد يحيى سراج
> عندما رف��ع شعار »الموت السرائيل الموت 
ألمريكا« في جبال مران ورازح والنقعة بمحافظة 
صعدة من قبل الحوثيين لم نرَ أو نسمع أن من لقي 
مصرعه هو جندي اسرائيلي أو ضابط أمريكي وإنما كان 
يستشهد جنود وصف ضباط وضباط من أبناء الجيش اليمني، 
كما تم سفك دماء األبرياء من المواطنين، ولم يحرر حتى 
شبرًا في فلسطين بتلك الدماء الزكية بل رأيناهم يعيثون 
فسادًا في صعدة وحرف سفيان فأهلكوا الحرث والنسل، 
ودمروا المستشفيات والمدارس، وقطعوا الطرقات وشردوا 
مئات األسر وكان كل ذلك في سبيل تمزيق اليمن والقضاء 

على النظام الجمهوري وعودة الحكم اإلمامي البائد.
وها هي أحزاب المشترك تنتزع الراية من أيدي الحوثيين 
وتغير شعار »الموت إلسرائيل الموت ألمريكا« بشعار جمع 
بين الزيف والتضليل من جانب وبين اإلعالن صراحة عمّا 
أخفاه الحوثيون تحت شعارهم وهو إسقاط النظام وتمزيق 
البالد عن طريق ث��ورة التدمير واإلره��اب وترجموا ذلك 
سريعًا على أرض الواقع، فقاموا باحتالل مبانٍ حكومية 
ومنشآت وأعمال سلب ونهب طالت بعض المعسكرات 
التابعة للجيش وغيرها خالفًا لالعتداءات على أفراد االمن 
وتعطيل مصالح الشعب عماًل بنصيحة »طارق سويدان« 
لقناة »سهيل« بتعطيل البلد.. وها هو الشيخ الذي طالب 
الرئيس والحكومة بالقضاء على الحركة الحوثية باألمس 
يعود ويفتي بالجهاد، ولكن هذه المرة ضد الرئيس والنظام 
والشرعية الدستورية وضد الشعب وماليين من المواطنين 
لتخرج قيادات المشترك وتعلن الزحف على قصر الرئاسة 
تارة وعلى الوزارات والمنشآت الحكومية تارة أخرى في توجه 

إلراقة دماء اليمنيين وتدمير ممتلكات الشعب.
على ارباب الفتاوى ودعاة التحريض من عصبية المذهب 
والسياسة وأحزاب اللقاء المشترك وقادة المجاميع »الجهادية« 
أن يتقوا اهلل ويتصدوا لمثيري الفتنة ويقولوا إن األماكن 
والممتلكات العامة ملك الشعب وليست ملك النظام حتى 
يتم الزحف عليها واحتاللها والعبث بها وإراقة دماء اليمنيين 
على أبوابها؟ أليس لتلك األماكن حراسة أمنية مشددة من 
األمن والجيش اليمني وليس االسرائيلي أو االمريكي؟ وأفراد 
الحراسة لتلك االماكن قد أقسموا اليمين الدستورية على 
حمايتها حتى آخر قطرة من دمهم؟ أليس البر بذلك القسم 
يعد عهدًا يلزم أفراد الحراسة الذود عنها من أي اعتداء ويعد 
ذلك جهادًا وشهادة في سبيل اهلل ودفاعًا عن الواجب؟ وأليس 
عكس ذلك يعد خيانة ومن الكبائر، وهل الزحف بصدور عارية 
على أفراد الحراسة والدوس عليها باألحذية يعد جهادًا أم 
اعتداًء وإرهابًا واغتصابًا؟ ثم هل الزج باألبرياء من الشباب 
واالطفال والنساء لمواجهة أفواه البنادق واقتحام تلك المباني 
يعتبر شهادة في سبيل اهلل أم انتحارًا في سبيل الشيطان، ألم 
يقل اهلل تعالى: »وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وال تعتدوا إن 
اهلل ال يحب المعتدين«، »ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب 

فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون«.
إن قيادات أحزاب اللقاء المشترك وهم ينادون بالزحف ليس 
لتحرير القدس وإنما نحو دار الرئاسة، وعليهم أن يتذكروا 
أين ومكان الزحف والجهاد، إنهم بحاجة إلعادة قراءة التاريخ 
االسالمي من جديد، لألسف لقد أنسى بعضهم المال 
المدنس المتدفق من قطر الجزيرة والبعض اآلخر أعمتهم 

المذاهب أن يتذكروا ذلك.
لذا فهم يرون في دار الرئاسة أولى بالجهاد في عكا واريحا 
والضفة ورام اهلل، وهذه حقيقة وأهداف شعاراتهم الزائفة 
التي تسعى الى تحويل اليمن الى وطن يقبع تحت هيمنة 
الكيان االسرائيلي والتي ظهرت مالمحه من خالل مناشداتهم 
ودعواتهم المتكررة لمجلس االمن  واألمم المتحدة التخاذ 
ق��رارات ضد النظام في اليمن، في إش��ارة لطلب التدخل 
عسكريًا كالذي حصل في العراق أو كما هو حاصل اآلن في 
ليبيا أو فرض حصار اقتصادي ينهك حياة المواطنين اليمنيين 
الذين يظهرون والءهم هلل وللشرعية وليس لليهود لكن 
وبالرغم من أنهم خدعوا جماهيرهم أيامًا وسنوات بشعارات 
كاذبة، فها هم اليوم يظهرون على حقيقتهم من خالل 
تسكعهم لياًل ونهارًا في السفارات يستجدون ثمن الفوضى 
والخراب واالرهاب وثمن دماء األبرياء، فال أبلغهم اهلل مناهم 
وجعل زحفهم زحفًا عليهم إلى أوكارهم أينما كانوا وحلوا 

ونزلوا.. إنه سميع مجيب الدعاء.

الزحف .. انتحار 
أم خساسة..؟!

انقالبيون من خلف المتاريس

> ه��ذه ش��ه��ادة م��ن أحد 
أحزاب المشترك يكشف فيها 
حقيقة القتلة الذين يسفكون 
دم��اء الشباب المعتصمين، وأنهم 
فعاًل من قيادات أح��زاب المشترك 

وشركائهم..
ولألمانة التاريخية واظهارًا للحقيقة 
التي ندافع عنها حرصًا على دماء 
شباب اليمن.. »الميثاق« تعيد نشر ما 
جاء في خبر نشره موقع »األضواء نت« 
وهو موقع اخباري يتبع حزب البعث 

العربي االشتراكي وذلك بتاريخ 12 
/ 5 / 2011م والذي جاء فيه:

تسجيل صوتي لمكالمات تلفونية 
ئل  رسا خ��دم��ة  عبر  قله  تنا يتم 
الوسائط و»البلوتوث« بين عدد 
من المشتركين اليمنيين في هذه 
الخدمة- منسوب إلح��دى القيادات 
الحزبية المعروفة في تكتل المشترك 
مع أحد الناشطين في ساحة التغيير 
بتاريخ سابق.. ن��ورده كما سمعناه 
دون زيادة أو نقصان أو تحريف كما 

يلي:
)المتصل(: ألو.. كيف حالك؟ تلفونك 

مغلق.. وأحيانًا يرن وما ترد.. لماذا؟
)المتلقي(: عفوًا.. ما سمعت أنا في 
وس��ط المسيرة وسنتجه إل��ى أمام 
التلفزيون ونقوم بوقفة احتجاج على 
ما يقوم به التلفزيون من تضليل 
ل��ل��رأي ال��ع��ام وتعبئة وتحريض 

الستهداف الشباب.
)المتصل(: تمام.. بس صدقوني.. 

)ذوال( البالطجة ما ينفع معهم إاّل 
العين ال��ح��م��راء.. أق��ول ل��ك.. على 
فكرة أنت تعرف أنه كلما سقط قتلى 
وجرحى وسالت دماء المتظاهرين في 
الشوارع كلما ضاق الخناق على هذا 
النظام داخليًا وخارجياًً ولن يسقط إاّل 
بمزيد من القتلى والجرحى وأنهار من 
دماء الشباب الزكية الطاهرة.. وما شاء 
اهلل، هناك اصرار وعزيمة لدى اخواننا 
وأبنائنا الشباب على مواصلة جهادهم 
في سبيل اهلل والوطن حتى يرحل هذا 

الظالم بكل رموزه الفاسدين.
)المتلقي(: يا شيخ ما أسمعك اآلن 
في ضرب رصاص حي علينا.. وفي 
قتلى اآلن سقطوا.. عفوًا.. نتواصل 

الحقًا..
)المتصل(: على بركة اهلل، وإذا 
في فرصة ال تخافوا من الرصاص 
واجهوها بصدور عارية.. افضحوا 
هذا النظام وهذا السفاح أمام الشعب 

والعالم..

طالبت اسرة الطفل اليتيم 
الشاعر فيصل محمد داوود 
)10( سنوات طالب في الصف 
السادس م/ الحوك بالحديدة- بحماية 

طفلها من تهديدات طالبان 
االصالح  وارهابييه والتي 
جاءت على لسان احدهم 
ويدعى حسن، حيث هدد 
ش  لمعا ا بقطع  لطفل  ا
»ال��ض��م��ان االجتماعي« 
اذا لم يكف عن قصائده 
المؤيدة للشرعية وفخامة 

الرئيس.
وأب���دى الطفل فيصل 
بيه  أ ل��ة  ب��م��ق��و تمسكه 
الرئيس صالح انه سيواجه 
.. وطالب بأن  التحدي بتحدًّ
يتمكن من القاء قصيدة 

في ميدان السبعين بصنعاء عقب صالة 
الجمعة القادمة امام الرئيس والماليين 

المحتشدة تأييدًا للشرعية.

»طالبان« اإلصالح تهدد 
شاعرًا بالحديدة

دفاعًا عن دماء األبرياء

قتلة الشباب من المشترك بشهادة المشترك


