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أنتم العيد أيها األبطال..!
عيد مبارك لكل أبطال القوات المسلحة واألم��ن الذين    

يضحون بحياتهم من أجل أن تظل أيام شعبنا اليمني 
أعيادًا.. يقدمون دماءهم الطاهرة لتزهر البسمة والسعادة على 

شفاه كل أبناء اليمن.. ولتظل كل أيام الشعب أعيادًا وسعادة..
عيد سعيد..

ألنبل وأعظم وأصدق الرجال الذين وهبوا أنفسهم من أجل 
الوطن والشعب ويتصدون بشجاعة األبطال لوقف جحافل اإلرهاب 

الذين يريدون اغتيال ابتسامة وسعادة اليمنيين..
 عيد سعيد.. لكم يا أشرف وأصدق وأوفى وأبر أبناء الشعب.. 

وأنتم تهزمون األشرار والمتآمرين الذين باسم الدين 
وباسم الشباب 

وباسم الثوار 
ي��ري��دون 

يل  تحو
ليمن  ا

الى مقبرة وحياتنا الى عويل وأنين ونحيب ودماء ودموع.
 عساكم من ع��واده.. وأنتم تسقطون طاعون المتطرفين 
واالرهابيين وسفاحي المشترك الذين ال يملكون اال مشروعًا للقتل 

وازدهار أعمال حفاري القبور..
عيدنا سعيد بكم أيها االبطال.. فأنتم العيد وأنتم السعادة وأنتم 
تزرعون ابتسامة الشعب وتحمون براءة مالئكة الرحمن وتحرسون 

منجزات الشعب وأفراح أيامنا.. من أولئك 
الهمج والمجرمين الذين يسعون لتدمير 

كل شيء ويعيثون في االرض فسادًا.
وللوطن  لما  طا أجمل  عيدنا  إن 

والشعب رجال وفرسان أبطال هم نور 
أعيادنا.

الفرصة...!!
قديمًا حذرنا حكيم يمني من السباحة    

في بئر من »الحلبة« ولم يدر بخلده 
وحكمته أن يحذرنا من السباحة في بحر من 

الدماء..
۹  وال مجال لإلغفال بأننا هذه األيام نعيش 
بوادر الغرق في بحر من الدماء ما لم نستدِع 
العقل الزائغ والضمير الغائب واالعصاب 

المنفلتة.
۹  هي فرصة محدودة وإه��داره��ا سيئ 

العواقب وخطير النتائج..
فرصة نصون فيها دم��اء ص��ارت تنزف 
وأرواح��ًا صعدت الى بارئها ملحة بالسؤال 

»بأي ذنب ُقتلت«
۹  هي فرصة ألن ننتصر للحكمة اليمانية 
التي أراد لها بعض أبناء الجلدة اليمنية أن 
تتحول الى لبانة سخرية في أفواه الشقيق 

الشامت والعدو العابث.
۹  بمقدورنا أن نقدم نموذجًا مختلفًا عن 
ذلك الذي جرى في تونس أو مصر أو ليبيا أو 
حتى سوريا ما دام الكل قد اتفق على حتمية 
التغيير.. فقط البد من استنفار الثقة التي 

تسربت من بين الضلوع واألصابع.
۹  لقد اختلفنا على طريقة تطبيق المبادرة 
الخليجية واختلفنا في تفسير القرار األممي 
»2014« وأخفق معنا المشرقي الزياني 
والمغربي بن عمر.. فلماذا ال نجرب حاًل يمنيًا 
يبدأ بزرع بذور الثقة بين قلوب يجب أن 
تتنفس المحبة في اهلل والمحبة في الوطن 
والناس بداًل من الكراهية التي ال تجعلنا 

نعيش إال في رعب ودماء وجنازات.
۹  إذا كان خالفنا من أجل اهلل فإن اهلل لم 
يأمرنا بإراقة الدماء.. وإذا كان خالفنا من أجل 
العيش فيجب أن نتذكر بأن اهلل عندما خلق 
اليمن وضع فيها من الموارد ما يكفي بأن 

يشبع منها الجميع.
۹  هي فرصة ربما أخيرة للعودة الى الرؤية 
الواضحة والموقف العقالني الذي تحضر 
فيه كيمياء التواصل الذي ندرك فيه حقيقة 
ان االغبياء وحدهم هم الذين يتعثرون 

بثيابهم.

صنعاء وبيوت أوالد األحمر

عندما تقصف العاصمة ومنازل    
آالف المواطنين البسطاء بالحصبة 
ومذبح والقاع والدائري والزراعة، تدمر ليل 
نهار وتطال صواريخ الخونة ومدافعهم 

بيوت اهلل أيضًا وصنعاء القديمة.
ه��ذه ال��ب��رب��ري��ة ال��ت��ي تتعرض لها 
صنعاء تثير الرعب والخوف من وحشية 
االنقالبيين.. الذين يستبيحون دماء 
وبيوت أبناء الشعب البسطاء وكأنهم 
مجرد عبيد ال حق لهم بالحياة، وال حرمة 

لدمائهم ومنازلهم..

لو كانت الدولة فعاًل دمرت تلك البيوت 
كما يزعمون.. لماذا لم تفعل ذلك ببيوت 
المنشق علي محسن والقشيبي ومحمد 
علي محسن، والحاضري، وعبدالغني 
الشميري وعبدالولي الشميري، وحمود 

الهتار والزنداني.. مثاًل..
إن م��ا ت��ت��ع��رض ل��ه ص��ن��ع��اء وك��ل 
سكانها جرائم حرب من قبل اإلصالح 
والمتمردين واالنقالبيين.. وأية تسوية 
سياسية معهم جريمة أبشع بحق أجيال 

اليمن.

تتقدم هيئة تحرير صحيفة »الميثاق« 
وجميع العاملين فيها بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

إلى القيادة السياسية بزعامة فخامة األخ 

علي عبداهلل صالح
 رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام

 وإىل األخ املناضل عبدربه منصور هادي
 نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام 

وإلى كل فعاليات المؤتمر وجماهير شعبنا اليمني العظيم
 بمناسبة قدوم عيد االضحى المبارك.

سائلين المولى  عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية وقد تحقق 
لشعبنا كل ما يصبو اليه من آمال وتطلعات
 وقد تجاوز المحنة وانتصر على دعاة الفتنة.

 وبهذه المناسبة تحتجب »الميثاق« خالل إجازة العيد على أن تعاود 
الصدور الحقًا.. وكل عام والجميع بخير..

مجلس األمن.. والدولة!!
مجلس األمن حمل الدولة    

مسؤولية االنتهاكات التي 
نعم   . لمعتصمون. ا لها  يتعرض 
الدولة هي مسؤولة عن كل اليمنيين 
بما في ذلك األفراد الذين يزج بهم 
أوالد األحمر والمنشق علي محسن 
وغيرهم في أعمال مجرمة فهذه 

المسؤولية أكد عليها الدستور..
وبعد صدور القرار الدولي المبرر 

للدولة أن تتباكى على 
الشباب الذين يغتالون 

برصاص قناصة الفرقة 
أو طالبان جامعة اإليمان، 
أو غيرهم.. الدولة مطالبة 
ال  ا ويجب  شعبها  ية  بحما
تترك الشباب والبالد وتتحول 

إلى شاكي باكي مثل بسطاء 
الشعب..

25 مليونًا 
وأسرة

لرسم     توجه جديد  هناك 
خ��ارط��ة سياسية لليمن.. 
خارطة لتقاسم المناصب ويجري 
رسمها بالقوة وبالدم، وفرضها 
على 25 مليون يمني أعزل مقابل 

وقف تدمير العاصمة صنعاء..
تسوية  ي��ة  أ أن  نخشى 
سياسية قادمة ومع فرض 
أوالد األحمر سيطرتهم 
بالقوة على ج��زء من 
العاصمة ومنع دخول 
الدولة بالقوة، وفي 
ظ��ل اس��ت��م��رار ت��ودد 
السفير األمريكي وغيره 
لكسب وده��م، وع��زوف 
السفراء الغربيين حتى 
م��ن مجرد التضامن مع 
ال��ش��ع��ب، ستجر  بسطاء 
الشعب إلى عبودية جديدة 
فبداًل من أسرة حميد الدين إلى 
حميد األحمر ومن ال يعجبه ما عليه 
إاّل أن يرحل من اليمن كما  رحل 

كل من في الحصبة والجراف..
ويكفي أن قبائل اليمن اختزلت 
بأسرة أوالد األحمر فمن يدعي أنه 
مذحجي »فمذحج «ممثاًل لهم.. 
وللهاشميين »ه��اش��م« وبكيل 
للبكيليين وحمير »للحميريين«، 
لباب  ا سيكون  لبقية  وا  . ل���خ. ا
مفتوحًا لهم لالنضمام لعائالت 

»سبأفون«.

الدبلوماسية اليمنية.. نجاح وتميز
بكفاءة واقتدار يواصل الدكتور أبوبكر القربي وزير    

الخارجية تحقيق النجاحات المتتالية على صعيد 
العديد من الجوانب المرتبطة بمهام ومسؤوليات وزارته.

التعامل الواعي والمستوعب لكل التطورات أعطى 
الدبلوماسية اليمنية القدرة على مواجهة 

التحديات خالل هذه المرحلة العصيبة.
للدكتور ابوبكر القربي وفريقه المتميز 

كل الشكر والتقدير والثناء ألدائهم 
االيجابي.

شهدت االيام الماضية تداعيات جديدة في جهود   
حل االزمة السياسية وازدادت االوضاع تعقيدًا  
في ظل استمرار متطرفي المشترك محاوالت الحسم 
عسكريًا وارتفاع سقف الفتوى والتحريض وممارسة 
االره��اب وتنفيذ معارك تجريبية مثل احتالل مجلس 
الشورى على أساس أنه دار الرئاسة.. وبالفعل نجحت 
المليشيات االرهابية في تحقيق أهدافها وخالل ساعات 
استولت على المجلس ونهبت ودمرت ودخلت )غرف النوم( 

كبروفة أولية لتحقيق مخططهم االنقالبي المعلن..
والتطور المؤسف اآلخ��ر هو التحول في طبيعة 
المواجهة، حيث بدأ االنقالبيون يقصفون مناطق 
جديدة ليس بمدافع »الهاون« وصواريخ »لو« وغيرها، 
بل بعربات تتحرك الى الحارات مثل شيراتون وشعوب 
وسعوان وغيرها وينفذون من خاللها مهامهم ويعودون 

أدراجهم سالمين.. 
كما ب��دأوا بتكديس أسلحة في بعض المنازل 
بمنطقة حدة وينشرون عناصرهم فيها استعدادًا 
لساعة الصفر.. وبالمقابل ظلت قوات الشرعية في 
مواقف ال تحسد عليها فقد توالت عليهم لجان التهدئة 
وألحقت بهم المزيد من الهزائم النفسية إلجبارهم 
على مغادرة متاريسهم التي لم يصلوا اليها اال بعد 
سقوط العديد من زمالئهم االبطال شهداء برصاص 
أولئك المجرمين.. في الوقت الذي تظل مليشيات 
الفرقة واالص��الح وعصابة أوالد األحمر تتوسع.. 
وتتعامل مع دعوة رفع المتاريس بزيادتها، ومع دعوة 
رفع المسلحين باقتحام المزيد من المنازل والصعود 

والتمترس في أسطحها استعدادًا لمواجهات جديدة..
هذه األساليب أوجدت إحباطًا لدى الشارع اليمني 
ارتفع الى مستوى لم يصل إليه منذ بداية األزمة، 
كما انعكست تلك االعمال على حياة اليمنيين بشكل 
عام، فهناك طابور خامس مازالوا يعملون ولم يقدموا 
استقاالتهم وهم السبب وراء تفاقم الوضع وتدهور 
الخدمات الى أدنى مستوى عجزت معه الحكومة عن 
القيام بدورها، ليضاف ذلك الى خيبة أمل المواطنين 
الذين يدفعون غاليًا ثمن المواجهات في الحصبة 
وغيرها مع استمرار عدم تحقيق أي تقدم في الجانب 

السياسي.
مراقبون أعربوا عن مخاوفهم من انعكاسات إحباط 
الشارع وتفاقم معاناة الناس والتي قد تخلط االوراق 
وتلغي أي دور مستقبلي لالعبين السياسيين بتحرك 
شعبي قد يجر البالد الى واقع آخر.. خصوصًا بعد أن 
وُجد من يطلق إشاعات هنا وهناك بأن ما يحدث خالف 
شخصي وسوف »يسد« أوالد األحمر، والضحية الشعب.. 
وزاد المرجفون بالقول: إن الرئيس ال يريد أن يضحي 
بأحد من أولئك المتمردين.. وأمام هذه الحملة المرعبة 
وبث مثل هذه االشاعات المغرضة، هناك حاجة الى 
تحرك سريع لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة ألن 
السكوت عن اعمال التخريب سيجعل المؤتمر الشعبي 
العام وقيادة الدولة يجدون انفسهم بعد فترة وقد 
صارت البالد مجرد خرائب وأطالل تنعق فيها الغربان.. 
ولعل ما يزيد المخاوف هو عدم جدية المشترك في 
الوصول الى حل سلمي لألزمة، حيث  إن أي توصل 
التفاق لتنفيذ المبادرة الخليجية سيتعارض مع االجندة 
التي يسعون الى تحقيقها، ولعل أبرزها ذلك المطلب 
الذي تقدم به أمين عام االشتراكي ليتوقف الحوار بعد 
أن كان قد اتفق المؤتمر والمشترك على أكثر من %85 

من آلية تنفيذ المبادرة الخليجية.
إن الرهان المؤتمري ربما يسير في اتجاه حسن النوايا 
التي لم تثمر مع المشترك منذ اتفاق فبراير 2009م 
اال المزيد من البالء والباليا على الشعب والوطن 
والديمقراطية والتعددية.. واليوم ال مخرج للبالد اال 
بالتمسك بالشعب ووقف ما يتعرض له من حرب جائرة 
وحقن دماء اليمنيين، فال يعقل أن يترك النظام البالد 
تدمر ويهلك المشترك الحرث والنسل وتتوقف الحياة، 
والمؤتمر ينتظر موافقة المشترك على الحوار وهو 
يدرك يقينًا أن المشترك يرفض الحوار ويسعى الى 
انتزاع السلطة بالقوة، فها هو يرفض اليوم رئاسة 
الحكومة وعينه على رئاسة الجمهورية بعد أن ظل 

يطالب برئاسة لجنة االنتخابات طوال سنوات خلت..
ولعل التنازالت التي مازال المؤتمر يقدمها هي السبب 

وراء اصرار المشترك على حل األزمة عسكريًا.

سفارة الجزائر بصنعاء تحتفل بذكرى الثورة 
تقيم سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصنعاء حفل استقبال  

ظهر غد الثالثاء في نادي ضباط القوات المسّلحة، بمناسبة الذكرى ال� 57 
الندالع ثورة أول نوفمبر المجيدة. 

وبهذه المناسبة تهنّيء “الميثاق” دولة الجزائر الشقيقة قيادًة وحكومًة وشعبًا 
وتتمنّى لها دوام التقدم واالزدهار، ولعالقات البلدين الشقيقين اليمن والجزائر المزيد 

من التطوّر.


