
۹  هل لديكم معلومات عن سبب استمرار حرب صعدة ألكثر 
من ستة حروب؟

- كان يأتيني أناس من صعدة أصدقاء إلعطائهم غازًا أو بترول أو ديزل 
أثناء الحرب وقالوا لي المشكلة ان الحوثيين ال ندري اال وهم يأكلون من 
الكدم حق المعسكر قبل ما توصل الى العسكر وكذلك صندوق السالح 
الذي يقاتل منه الجيش وقوات الفرقة يقاتل منه الحوثيون، وأنا ما كنت 
أتوقع أن المؤامرة تصل بعلي محسن الى هذا الحد، وكذلك هم حاولوا 
إيجاد حراك وفوضى في الجنوب واختالالت أمنية في المحافظات لضرب 
اقتصاد البالد وغيرها.. المهم ان القوى االنقالبية كانت تريد انهيار 
الدولة في كل شيء، ولكن حنكة الرئيس علي عبداهلل صالح -حفظه 
اهلل- ونواياه الطيبة والصادقة وحبه للشعب وحب الشعب له أفشل كل 
تلك المؤامرات وذهبت أموالهم وعتادهم التي سخروها ألعمال العنف 
والفوضى وقطع الطرقات وتدمير المنشآت وتنفيذ االغتياالت أدراج 

الرياح.
۹  يتردد أن هناك توجهًا ألحزاب المشترك السقاط محافظة 

مارب بعد محافظة الجوف.. ما تعليقكم؟
- هم يحلمون بذلك ولكن أؤكد لك أن أبناء محافظة مأرب الشرفاء لن 
يسمحوا بأن تصل أحزاب اللقاء المشترك وتنظيم القاعدة الى غايتهم، 
فهم حاولوا في 14 مارس اسقاط المحافظة ولكنهم فشلوا فشاًل ذريعًا 
وتحولوا الى الطرقات وقطعها ليخلوا باألمن وقطع الغاز والكهرباء ولكن 
رجال مأرب أوفياء وصادقون مع اهلل والوطن وقيادتهم السياسية ولن 

يتركوا لهؤالء المجال وسيتصدون لكل مشاريعهم التآمرية.
۹  هل لديكم وثائق وأدلة تثبت تورط المشترك مع القاعدة؟

- نعم وسأضع كل المعلومات واألدل��ة 
بين يدي كل من يسأل ويبحث عن الحقيقة 
بما في ذلك المجتمع الدولي الذي ال يعلم 
ان قيادات في أحزاب اللقاء المشترك ومنذ 
سنوات وليس اليوم على  عالقة بالقاعدة 
ويمولون أنشطتها، ولذلك محاوالت التخلص 
مني هي من أجل ذلك خاصة بعد أن رفضت 
كل اإلغراءات التي وضعوها بين يدي مادية 
ومعنوية الى درجة انهم وعدوني بمناصب 
كبيرة جدًا في الدولة من أجل االنضمام 
معهم وتسهيل أعمالهم واالن��ج��رار وراء 
ولكني  لتآمري  وا االنقالبي  مخططهم 
رفضتها جميعًا  وقلت لهم: من الممكن ان 
أعطيكم صوتي عبر الصندوق إذا كنتم على 
صح اما بطريقة التآمر والخيانة واالنقالبات 
فال يمكن، فهذه جريمة بحق الوطن والنظام 
والديمقراطية والوحدة، وقد حاولوا ذلك من 
خالل تسليط اشخاص قريبين مني وطلب 
مقابالت متكررة ولكن كل محاوالتهم تلك 
قوبلت بالرفض مني وال يمكن ان انجر 

معهم، وكذلك ابناء مأرب الشرفاء ليس من عاداتنا وال من شيمنا القبلية 
وال يلبي طموحاتنا كأبناء بلد واحد في التنمية وترسيخ الديمقراطية 
ولذلك يريدون تصفيتي وقد قلت لهم  بيني وبين علي عبداهلل صالح 
عهد ال يمكن ان أفرط فيه وسأظل متمسكًا بشرعيته الدستورية وهذا 

عهد وأمانة في عنق جميع أبناء اليمن.
۹  تتعرض خطوط الكهرباء وطرق الغاز والنفط واالنابيب 
لالعتداءات المتكررة من قبل عناصر المشترك والقاعدة.. ما 
موقف السلطة المحلية واالجهزة األمنية والشخصيات االجتماعية 

والقبلية من ذلك ومتى ستنتهي تلك االعمال؟
۹  سؤال مهم وأنا وعبر صحيفة »الميثاق« أوجه رسالة الى كافة ابناء 
الشعب اليمني أؤكد فيها أن أبناء مأرب الشرفاء ال يمكن ان يقوموا بمثل 
تلك االعمال االجرامية ومن يرد ان يتأكد من ذلك فعليه ان يذهب الى 
مأرب وينظر من يقوم بنصب النقاط والتقطع لقاطرات النفط والغاز 
ويدمر أبراج الكهرباء والمحطات، وأريد أيضًا أن اشير وأتوجه لكل أبناء 
اليمن بسؤال وهو من دمر محطات الكهرباء والخاصة بمحافظة مأرب 
وأحرقها وأتلفها.. هؤالء الذين قاموا بهذا العمل هم جزء من أؤلئك 
الذين يقومون بأعمالهم التخريبية في المحافظة.. وأقول انه يجب 

ان يعرف الشعب ان عصابة اوالد األحمر اتلفوا 
ودمروا وأحرقوا ما قيمته اكثر من عشرة 

مليارات ريال لمحطة تحويلية للكهرباء 
وأب��راج الكهرباء من صافر وم��أرب وقد 
انتهت نهائيًا، ألن أوالد األحمر أحرقوها 

في مخازن هيئة كهرباء ومياه الريف.
۹  يعني ان أوالد األحمر لهم 
ارتباط بالعناصر التخريبية التي 

تقطع الكهرباء في مأرب؟
- هذا شيء أكيد 

وهو ليس 
ول���ي���د 

اليوم بل هو جزء من مخطط انقالبي تدميري يعمل عليه االخوان 
المسلمون وتلك العصابة من سنين طويلة، فنحن  كلما عالجنا في 
السلطة المحلية مشكلة اختلقوا لنا مشكلة أخرى ألنهم يريدون تخريب 
الوطن واستهداف أمنه واستقراره، فهم حاليًا يقومون بقطع الطرقات 
والتمترس في المواقع التي كانت القوات المسلحة فيها ومن يريد التأكد 
من ذلك فسيجد أن عناصر االصالح هم من يسيطرون على تلك النقاط 
ألنهم استغلوا فرصة غياب القوات المسلحة أثناء فترة تبديل الوحدات 
للمواقع وتمركزوا فيها، ولهذا استطاعوا ان يخلوا باألمن واالستقرار وان 
يقطعوا طرق النفط والغاز ويعتدوا على أبراج الكهرباء بطرق مباشرة 

وغير مباشرة.

سيطرة أمنية
۹  هل هناك حل ينهي معاناة المواطنين من تلك االعمال؟

- نعم هناك حل وهو فرض سيطرة أمنية كاملة على كل األماكن 
والمواقع وان يصطف كافة أبناء الشعب للتصدي لهذه االعمال وايقاف 
أحزاب المشترك للمكافآت التي يمنحونها لتلك العناصر وهي مكافآت 
مجزية، وهنا أيضًا يجب على أحزاب المشترك بداًل من المكايدات 
السياسية عليهم أن يتحدثوا عن المنشآت التي تقدر بعشرات المليارات 
في الحصبة من قبل عصابات أوالد األحمر، فهم جزء ال يتجزأ من العصابة 
االجرامية التي تستهدف الوطن ، وال نستثني منها ايضًا مليشيات الفرقة 
التي تخلت عن قيمها العسكرية والوطنية وليس كل الفرقة بل من 
يقومون بالتقطع للمواطنين واعتقالهم في شوارع العاصمة، فهناك من 
جماعتنا من اتصل بي وقال: ان الفرقة تقوم باختطاف الناس وتعذيبهم 
في سجونها، وأتمنى على علي محسن أال يصل بنفسه إلى مستوى 
قطاع الطرق بعد أن كان قائدًا عسكريًا ورجل دولة يحمي المواطنين، 
وعليه ان يقوم باعتقال عناصر القاعدة بداًل عن المواطنين االبرياء، 
فعناصر القاعدة الذين يرسلهم من الفرقة لكي يقتلوا الجنود في 
المحافظات، وانا هنا اتساءل: لماذا يمولونهم ومن ثم ينكرون وهي 
حقائق ال يستطيعون انكارها، فنحن نعرفها ولدينا دالئل مادية على 

ذلك وباالسماء.
۹  ما الذي يمنع الدولة من فرض سيطرة أمنية على محافظة مأرب؟

- أسهل سيطرة أمنية هي على محافظة مأرب ولكن هناك شيء ال 
أريد أن أتحدث عن تفاصيله وما استطيع قوله هو اننا نريد قادة أقوياء 
والؤهم للوطن .. ال نريد مسؤولين وقادة في الوقت الحاضر متلونين .. 
نريد قادة أقوياء في القوات المسلحة واألمن تتحمل مسؤوليتها الوطنية 
بجدارة وتقوم بتأمين احتياجات المواطنين وحماية المنشآت الوطنية 

وكذلك الحق الخاص.
۹  لماذا بعض القادة يقف في موقف سلبي؟

- ألنهم ال يمتلكون مبدًأ ورسالتي لهم أن يتحملوا مسؤوليتهم ونشكر 
الشرفاء من منتسبي القوات المسلحة واألمن وفي مختلف المعسكرات 
المتواجدة في مأرب سواء أكانوا قادة أوضباطًا أم صف ضباط وجنودًا، 
فقد أثبتوا أنهم فعاًل رجال أوفياء، وأتمنى منهم أن يكونوا صفًا واحدًا 
من أجل الوطن ونقول لهم البالد في خير وال خوف عليها.. هذه أزمة 
وستنتهي فال تخافوا، فلن يتمكن المتآمرون واالنقالبيون النيل من 
الوطن ولن تنجح مخططاتهم ماداموا بالعقلية الشمولية وعقلية اعتقال 

المواطنين االبرياء من الشوارع..

شوهوا سمعتها!!
۹  ما األضرار التي لحقت بمحافظة مأرب جراء هذه األزمة 

وأعمال التخريب والعنف التي تقوم بها عناصر المشترك؟
- الوطن بأكمله تضرر جراء هذه االزمة التي اختلقتها تلك العناصر 
ومحافظة مأرب تضررت معنويًا وماديًا من خالل تشويه سمعة أبنائها 
وشجاعتهم وأعرافهم وعاداتهم القبلية االصيلة، وأما من الناحية 
المادية فقد توقفت الكثير من المشاريع التنموية واصيبت مرافق 
الدولة باإلحباط وعدم االلتزام بآلية الوظيفة وأشياء كثيرة وكل 
المرافق الحكومية في المحافظة تمكن أبناء مأرب الشرفاء من الدفاع 
عنها الى جوار أبناء القوات المسلحة واألمن، وهذه األزمة هي من خيرات 
التغيير الذي يريده المشترك قبل ان يصلوا الى السلطة، فهم يريدون 
تدمير الوطن ويحكمون على بنية تحتية مدمرة وشعب منهك وخسائر 
اقتصادية فادحة، ولن يتمكن الوطن من 
تجاوز هذه األزمة اال بعد سنوات طويلة، ولن 
تشفى جراح من فقدوا اخوانهم وآباءهم جراء 

هذه المؤامرة االنقالبية قريبًا.
۹  هل تعتقدون أن هناك تنسيقًا بين 
م��ؤام��رة 14 م���ارس ب��م��أرب و18 م��ارس 

بصنعاء؟
- نعم.. وهي مؤامرة واحدة وعلي محسن 
لو كان البطل محمد خليل قائد اللواء الرابع 
علم أنه لن ينفذ أوامره لما قام بما قام به 
من انشقاق عسكري لكنه كان يعتقد أن 
محمد خليل سوف يسمح له بالدخول لإلذاعة 
والتلفزيون والقيادة العليا للقوات المسلحة 
وعندها سينجح في المؤامرة ولكن محمد 
خليل رجل وطني شريف وانا احترمه واقدره 
واعتبره رجاًل وفيًا  مع الوطن وصادقًا ولن 

يخون مبدأه.

أسلحة الفرقة
۹  يتردد ان هناك نشاطًا لمليشيات من الفرقة 

في مأرب وتحركات بينها وبين عناصر القاعدة.. ما صحة ذلك؟
- في حقيقة االمر هناك تواجد لقوات عسكرية للفرقة األولى مدرع في 
مأرب ومن خالل اللواء 312 واتمنى  على قياداته والجنود الذين أعرفهم 
ان يغلبوا مصلحة الوطن وال ينفذوا اي توجيهات مهما كانت وممن كانت 
من شأنها زعزعة أمن واستقرار الوطن على الرغم من ان التحركات التي 
تقوم بها الفرقة واالنسحاب الى صنعاء لتعزيز قواتها هناك في الجامعة 
وبطريقة غير مباشرة، وأتمنى من قيادته وأركان حربه وكل من فيه 
ان يحذوا حذو القائد محمد خليل وان يكونوا عند مستوى المسؤولية 
واالمانة العسكرية والوطنية والمدنية، وان يحرصوا على مخازن االسلحة 
الخاصة بهم والتي تحولت الى مخازن يخرج منها االسلحة لتصوب الى 
صدور اخوانهم في القوات المسلحة واالمن في مأرب وارحب وزنجبار 

واكتفي بهذه الرسالة.
۹  إذا ما رفضت قيادات المشترك الحوار وفضلت العنف .. ماهي 

الخيارات التي يمكن من خاللها تجنيب اليمن العنف والفوضى؟
- ال يوجد حل سوى  الحوار والقيادة السياسية تحرص كل الحرص على 
تجنيب اليمن الوقوع في الفوضى وندعو اخواننا في المشترك الى الجلوس 

على طاولة الحوار وتغليب مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية.
۹  كشفت وسائل اعالمية أن المدعوين حسين االحمر وفارس 
مناع يحاوالن زعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية 
لحساب نظام القذافي -طبعًا بعد استهداف الوطن ما تعليقكم 

على ذلك؟
- ما تناولته وسائل االعالم تلك ليس جديدًا ونحن نعرف هؤالء 
الناس ولعل الجديد الذي قد ربما أقوله لكم هو أن حسين األحمر اآلن 
يتعامل مع ايران ضد اليمن والمملكة، يجب أن يتم ايقاف هذا التعامل 

واالرتهان الذي يستهدف المملكة واليمن من قبل هؤالء.
۹  كلمة أخيرة تود قولها؟

- على كل أبناء الوطن أن يصطفوا خلف قيادتهم السياسية وأال 
ينجروا وراء القوى االنقالبية  المتطرفة، ورسالتي للواء علي محسن 
أال ينسَ مكانته وينزل بنفسه الى المستوى 
الصغير ويتخصص في قمع المواطنين 
وحرياتهم.. ولقيادات المشترك 
أقول إنه ال خيار أمامهم سوى 
الحوار والحل السلمي سواء 
اليوم أو غدًا، ولن ينجحوا 
في مؤامراتهم االنقالبية 
ألن أب���ن���اء ال��ش��ع��ب 
ل���ن ي���ف���رط���وا في 
منجزاتهم ووحدتهم 
وحريتهم من أجل 
ت��ح��ق��ي��ق أط��م��اع 
ت�����لك العص���ابة 

المتآمرة.
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الشيخ/ ناجي بن علي الزايدي محافظ مأرب لــــــــــــــــ»الميثاق«:

االنقالبيون يخططون إلسقـــــــــــــاط مــــأرب
منعت المؤتمريين 
من إقامة مخيمات 
إلى جوار المشترك 
حفاظًا على األرواح

اإلصالح يمارس 
الضغط علينا 

عند كل مشكلة 
تتورط فيها 

القاعدة

اإلصالح يستكمل مهمة علي محسن فـي تصــــــــــــــــفيـة الحوثيين

المشاريع المتعثرة 
في مأرب وراءها 

مقاولون إصالحيون

إذا وصل اإلصالح إلى 
السلطة فسيصدر اإلرهاب 

إلى دول الجوار والعـالم

أبين ..براءة اختراع و) نصر 
من اهلل وفتح قريب..(.!

غريب أمر المعارضة في بالدنا 
حين تُصغر من شأنها في وقت 
يتطلب أن تكون كبيرة بحجم 
الوطن الكبير وحجم عدو مشترك 
وآف��ة عالمية تتضافر الجهود 
واالقليمية  لعربية  وا المحلية 
اإلره���اب  ر  باعتبا لمواجهته 
الوطن وال حدود له.. وأغرب من 
تغريد اح��زاب المشترك خارج 
لعالمي هو  وا اليمني  السرب 
تقليلها لمن شان خطر تنظيم 
القاعدة ، وانكار وج��وده تارة ، 
وتعهدها تارة أخرى بمحاربته.. 
ثم الجزم بقدرتها على القضاء 
عليه في حرب )حياة او موت ( 
إن هي وصلت الى السلطة عبر 
الفوضى واالنقالب على الشرعية 
الدستورية والنظام الديمقراطي 

وليس عبر صناديق االنتخابات.
حكاية أحزاب اللقاء المشترك مع تنظيم القاعدة 
والجماعات المسلحة في بالدنا أغرب من الخيال 
وليس مناسب الخوض في تفاصيلها اليوم ونحن 
امام انتصار عالمي ضد قوى االرهاب والتطرف في 
ذكرى 11 سبتمبر 2001م ، ومكسب يمني عالمي 
اليقبل المساومة والكيد السياسي ، ومنعطف تاريخي 
كبير في تاريخ انتصارات الجيش اليمني ، وهزيمة 
تاريخية قاسية في تاريخ تنظيم إرهابي عالمي 
اخطأ الطريق حينما استهان بقدرات أبطال القوات 
المسلحة واألمن في بالدنا فاختار اليمن ذات يوم 
موطنا لجمع قواه المتهالكة ومنطلقا إلدارة حروبه 

العالمية وكبد االقتصاد الوطني خسائر فادحة . 
ال احد يطالب أحزاب المشترك بمحاربة القاعدة 
بغير الوسائل التي تمتلكها المعارضة في كل دول 
العالم واعالن مواقف واضحة وصريحة ال لبس فيها 
.. وحينما تصل الى السلطة عير األطر الدستورية 
سيكون لديها متسع من الوقت إلبهار العالم بتحقيق 
انتصارات وانجازات في كافة المجاالت االقتصادية 
والثقافية واالجتماعية وعلي صعيد مكافحة االرهاب 
، فليس )إخوان المشترك( في حاجة الى المكابرة 
ووضع انفسهم في مواقف محرجة بمحاولة نسب 
هذا االنتصار لهم ، ولو بايحاءات شرخ الجيش اليمني 
وتكريس انقسامه بالقول )الجيش المؤيد للثورة(.. 
ومع يقيني ان البيان الصادر عن )مجلس المشترك 
المنكوب ( ال يعبر عن جميع قيادات وقواعد وانصار 
احزاب المشترك والشباب المستقلين ، فالبأس أمام 
هذه الحالة المرضية النادرة من التذكير بان الجيش 
اليمني كله مؤيد للثورة اليمنية وحاميها ، وان القوات 
المسلحة واألمن جميعهم مؤيدين) لثورة التغيير (
عبر األطر الدستورية اآلمنة وبما يكفل حفظ األمن 
واالستقرار واستمرار عجلة التنمية االقتصادية 

وت��ع��زي��ز ح��ض��ور اليمن عربياًَ 
ودوليًا وتطوير التجربة الحضارية 
والديمقراطية والتي كان للجيش 
واألمن شرف الحفاظ عليها خالل 
المحطات االنتخابية التي شهدتها 
بالدنا منذ ميالد الجمهورية اليمنية 
في ال�22 من مايو 1990م وحتى 
آخر انتخابات محلية ورئاسية عام 

2006م .
ك��ان��ت ال��م��ع��ارض��ة كبيرة في 
أنظارنا حينما كان خطابها يصب 
المؤسسة  إتجاه استقاللية  في 
العسكرية كمؤسسة وطنية خالية 
من التعصب الحزبي والمناطقي 
وال��ج��ه��وي.. وحينما تمكنت من 
اإليقاع باللواء علي محسن -قائد 
الفرقة األول���ى م��درع -وب��ارك��ت 
االنقالبي  لمشروعها  انشقاقه 
وإحداث أول شرخ في تاريخ الجيش اليمني صَغرت 
المعارضة وتقزَم اللواء .. وبقي أبطال القوات 
المسلحة كما عهدناهم جبااًل صامدة تتحطم على 
صخورها كل مخططات اإلرهابيين والمتآمرين 

واالنقالبيين..
ويبقى إنجازهم هذا نصرًا لكل أبناء اليمن ونصرًا 
لشباب التغيير في ساحات االعتصام ونصرا لمنضمات 
المجتمع المدني ، وقوى الخير والمحبة والسالم 
والبناء واإلعمار ضد قوى اإلرهاب والتطرف والعنف 
والخراب والدمار.. ومبعث فخر واعتزاز لكل اسرة 
فقدت عزيزا عليها استشهد في المواجهات ورسم 

بدمائه الطاهرة خارطة هذا االنتصار.
إنه إنجاز يمني تاريخي كبير يبعث على الفخر 
واالعتزاز لكل أبناء اليمن في الداخل والخارج ومكسب 
عالمي يحسب حصريًا ألبطال القوات المسلحة واألمن 
، وبراءة اختراع دولية ألبطال اللواء 25 ميكا واللواء 
31 مدرع و 39 ميكا و 201 ميكا و 119 ميكا والقوات 
الجوية والدفاع الساحلي والخاصة ومكافحة اإلرهاب، 
ووزارة الدفاع بقيادة رمز الشجاعة والثبات ، وقاهر 
الضروف العصيبة اللواء الركن محمد ناصر احمد.. أنه 
تاريخ جديد يكتب في سفر بطوالت أبناء محافظات 
أبين ولحج وعدن ، وهزيمة قاسية ألعداء الثورة 

اليمنية )سبتمبر وأكتوبر( والحرية والديمقراطية..
إنه باختصار انتصارا للدولة المدنية الحديثة، 
وماركة مسجلة باسم الخبير العالمي في مجال 
التخطيط العسكري والعلمي الدقيق المناضل 
الفريق الركن/ عبدربه منصور هادي – نائب رئيس 
الجمهورية، كما قال شقيق نضاله الرئيس علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية في تهنئته أمس 
لقيادات وزارة الدفاع بهذا اإلنجاز الذي يبقى حق 
التنبؤ به مكفواًل لشباب التغيير وأصحاب تسمية 

جمعة ) نصر من اهلل وفتح قريب ..( ..!

جمـيل الجعـدبي

االنتصار النوعي والنجاح الكبير الذي حققه أبطال قواتنا المسلحة واألمن  
المرابطين في جبهة المواجهات ضد عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي بمحافظة 
أبين ، ال يجب أن تتعامل معه القوى السياسية من زاوية الكيد السياسي ومحاولة تسجيل 
النقاط على اآلخر في إطار مسلسل المماحكات السياسية الممل كما جاء في بيان للقوي 
االنقالبية داخل احزاب اللقاء المشترك امس والتي ذهبت إلى محاولة نسب اإلنجاز الكبير 
لواحد من األلوية العسكرية المرابطة في أبين مسمية اللواء المقصودة بـ"القوات الجيش 
المؤيدة لثورة التغيير" بما يوحي بوجود انقسام داخل الجيش ويكشف استثمارًا مبكرًا 
لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية ضيقة، ودسا سياسيا رخيصا اليرتقي إلى مستوى حجم 

اإلنجاز واالنتصار التاريخي على قوى االرهاب والتطرف.

الجندي: الزنداني يقود ميليشيات 
االصالح والفرقة لالعتداء على الحرس

أك���د ن��ائ��ب وزي���ر اإلع���الم  
األس��ت��اذ عبده الجندي أن 
أحزاب المشترك إذا تسلمت السلطة 
سوف تتصارع وتتنازع وسيؤدي ذلك 

إلى الحرب.
وقال الجندي :إن هناك ميليشيات 
مسلحة تابعة للمنشق علي محسن 
في ضواحي صنعاء تحاول إنهاك 
ق��وات الحرس الجمهوري من أجل 
االنقضاض على العاصمة صنعاء، 
مؤكدًا أن بقاء فخامة الرئيس علي 
الجمهورية  عبداهلل صالح رئيس 
والمؤتمر الشعبي العام ضمانة لعدم 

دخول اليمن في حرب أهلية.
وأوض���ح أن قائد ق��وات الحرس 
الجمهوري يبدي حرصا على أن تحل 
القضايا باألساليب السلمية وأال يتم 

اللجوء إلى الحرب.
وتطرق االستاذ عبده الجندي الى 
ال��ق��رارات التي خرجت بها اللجنة 
العامة، والتي حددت بخمس نقاط 
لخليجية،  ا درة  لمبا ا لية  آ لة  لمسأ
وربطها األم��ر بقرار من الرئيس 
وبعض  ر  ل��ل��ح��وا ئبه  نا لتفويض 
الصالحيات.. مؤكدًا أن هذه النتائج 
تنسجم مع النصوص الدستورية 
ومع االتجاه للديمقراطية والتداول 
السلمي للسلطة، ألن البدائل األخرى 
التي طرحت كانت بها أواًل مخالفة 
لنص الدستور، وثانيًا ال تضمن إجراء 
االنتخابات الرئاسية س��واء أكانت 
االنتخابات مبكرة أم ال، فهذه القرارات 
تهدف فعاًل أن يتم االنتقال السلمي 
بطريقة دستورية وبطريقة أيضا 
يحتكم فيها الجميع إلى إرادة الشعب. 
رئيس  قبل  م��ن  لتفويض  ا لثًا  ثا

الجمهورية لنائبه ال يحتاج فعال، 
بعدما يتم االتفاق عليه بين األحزاب 
والتنظيمات السياسية، العودة إلى 
رئيس الجمهورية، ألنه مباشرة سيتم 
اعتماد ما يتم االتفاق عليه، وبالتالي 

يتم وضعه موضع التطبيق.
وأوض���ح ن��ائ��ب وزي���ر االع���الم ان 
العام هو تكتل  المؤتمر الشعبي 
تاريخي كبير موجود في البلد، وهو 
من حيث التماسك أفضل من أحزاب 
اللقاء المشترك التي هي عبارة عن 

أحزاب اتفق بعضها في تحالف مؤقت 
بينها، والبعض اآلخر -كما الحظت 
في تشكيل المجلس الوطني- تمزقوا 

إلى فئات.
وق��ال الجندي: إن ما يحدث في 
أرحب، وما حدث في نهم، وما يحدث 
في تعز، يؤكد فعليا أن الجماعات 
اإلسالمية تثير القالقل والمتاعب 
حتى لو كانت حزبا رسميا مصرحا له 
كاإلصالح الذي يحتوي على اإلخوان 
المسلمين، ورغ��م ذلك فقد أكدت 
األي��ام أنهم عبارة عن ميليشيات 
مسلحة تمارس االعتداء على الجيش 
واألم��ن والحرس وتقطع الطرقات 
يقودها عبد المجيد الزنداني ومنصور 
الحنق، وضباط من الفرقة يشرفون 
على تدريبها ويزودونها باألسلحة 
الثقيلة، والهدف هو استنزاف الحرس 
الجمهوري هنا وهناك لالنقضاض 
على العاصمة صنعاء وإكمال العملية 

االنقالبية.

قرارات اللجنة 
العامة للمؤتمر 

تنسجم مع 
الدستور وتحتكم 

إلرادة الشعب

اإلصالح رفد تنظيم القاعدة بالمراهقين للقتال في أبين
سعي المشترك للسلطة عبر العنف يرسي قاعدة للفوضى

البطل محمد خليل أفشل المحاولة االنقالبية


