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بالوثائق.. مؤامرة المشترك إلفشال االنتخابات
الوثائق الثالث مضى عليها شهر 
واحد منذ أن تم توقيعها وهي تؤكد 
أن األحداث الدامية التي حدثت نهاية 
الشهر الماضي س��واًء في المسيرة 
الراجلة القادمة من تعز إلى صنعاء 
أو ما أعقبها من أح��داث مؤسفة.. 

كلها مرتبطة بما تضمنته 
األهداف الشريرة للمخطط 
التي ركزت عليها الوثائق 
والتي تدلل على أن أحزاب 
ال��م��ش��ت��رك ت��ع��م��ل على 
اجهاض التسوية السياسية 

بشتى السبل.
في  هشة  للد لمثير  ا و
هذه الوثائق أن ما يسمى 
بلجنة ال��ح��وار الوطني 
التي يرأسها محمد سالم 
باسندوة- رئيس حكومة 
الوفاق الوطني- دعمت 
ومولت المسيرة الراجلة 
التي جاءت من تعز إلى 
صنعاء، بل ان الوثيقة 
الموقعة من قبل أمين 
عام اللجنة أكدت على 
ضرورة أن تكون مسيرة 
تعز ضرورية وبهدف 
كسر ما اسماه بحاجز 
الخوف لدى المحافظات 

األخرى وهذا ما يدعو إلى التنبه من 
مؤامرة كبيرة تهدد اليمن وليس 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. 
خصوصًا وأن المؤامرة تمر من تحت 
مظلة لجنة يرأسها األستاذ محمد 

سالم باسندوة.. ومن  
الصعب اقناع الشارع ان 
باسندوة اليعرف شيئًا عن 
ذلك، ودُبّر ما دُبّر في 

ليل وهو اليعرف شيئًا..
واليهمنا عرف باسندوة 
بتلك الرسائل الوثائق.. 
أم ال.. لكن ال��ذي يهمنا.. 
هو كارثية العمل معًا إذا 
لم تتوقف هذه المؤامرات 
وينسف الوفاق من المتباكين 
عليه أو ممن يتعشم به من 

بسطاء الناس..
< ونجد أن محمد قحطان 
2011م  ديسمبر   18 ف��ي 
يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة 
التنفيذية ألح��زاب المشترك 
في محافظة تعز.. يكشف عن 
إلى  المحافظات  مسيرات من 
المشترك  يعتزم  ك��ان  صنعاء 
تنفيذها ق��ب��ل ال��ت��وق��ي��ع على 
المبادرة ورفض المقترح من قبل 

حميد األحمر..
لكنه يشدد على تحريك المسيرة 
باسرع وق��ت ممكن بعد تحديده 

سبعين 
مسلحًا بدعوى حماية المسيرة..

أما الوثيقة الثالثة فهي موجهة من 
محمد قحطان رئيس الهيئة التنفيذية 

ل��ل��م��ش��ت��رك 

بمحافظة عدن.. وبتاريخ 20 ديسمبر 
2011م أي بعد أربعة أيام من رسالة 

حميد األحمر..
 وبهذه الوثيقة نكتشف أن المشترك 
من قبل شهر يخطط إلفشال المبادرة 
الخليجية لكن هذه المرة عبر مسارين 
مسار التصعيد الميداني وأعمال 
العنف م��ن خ��الل المسيرات بين 
المحافظات وإلى العاصمة صنعاء.. 

وذلك بدعوى رفض الحصانة..
 أما المسار التصعيدي اآلخر فيتم 
عبر ما أسماه محمد قحطان بعقد 
اللقاء ال��ت��ش��اوري ال��راب��ع لقيادات 
المشترك في المحافظات والضغط 

ل���رف���ض 
المشاركة في االنتخابات الرئاسية 
المبكرة المزمع اج��راؤه��ا في 21 

فبراير المقبل.
عن  ن  قحطا محمد  يكشف  كما 
تحضير لمسيرة راجلة ثانية من تعز 
إلى صنعاء في يناير الجاري.. إضافة 

إلى مسيرة مماثلة من عدن إلى تعز..
ولعل ما يؤكد هذه الحقائق ليس 
ما أثير حول قانون الحصانة.. ولكن 
استعداد المشترك لتسيير مسيرة 
مسلحة من محافظات شبوة ومأرب 
والبيضاء والجوف إلى العاصمة لمنع 
ال��ب��رل��م��ان م��ن اق���رار 

قانون الحصانة..

الخالصة..
ي��ب��دو أن ال��م��ؤام��رة 
ة  مستمر بية  نقال ال ا
وه���ذه ال��وث��ائ��ق جزء 
م��ن المتاريس التي 
اصبحت عصية على 
ية  لعسكر ا للجنة  ا
والمبادرة الخليجية 
وقرار مجلس األمن..

لمؤتمر  ا وع��ل��ى 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
أن ي��ق��ف أم��ام��ه��ا 
بشجاعة ومسؤولية 
ليس بهدف اللوم 
وال��ع��ت��اب وإن��م��ا 
ل��ت��ح��دي��د م��وق��ف 
واض����ح م��م��ا ج��اء 
فيها واطالع الدول 
الراعية للمبادرة 
على خطورة هذا 
التوجه والنهاية الكارثية التي يسعى 

لجر البالد إليها..
لشعب  ا بحق  جريمة  لسكوت  فا
والوطن.. واليجب السماح للمشترك 
أن ينفذ مخططه التآمري أبدًا.. حفاظًا 

على الدم اليمني..

»الميثاق« تضع أمام الرأي العام وسفراء الدول الراعية للمبادرة  
الخليجية.. ثالث وثائق تكشف المخطط التآمري الذي تنفذه 
قيادات  أحزاب اللقاء المشترك لنسف المبادرة الخليجية وقرار مجلس األمن 

رقم )2014( وجر اليمن إلى الحرب واالقتتال.

قحطان يحدد 70 مسلحًا 
وحميد يصرف 150 ألف 

دوالر ملسرية تعز

ألغام وضعها املشرتك 
لنسف املبادرة الخليجية

كشفت وثيقة ص��ادرة  
للجنة  با يسمى  ع��م��ا 
التحضيرية للحوار الوطني التي 
باسندوة  لم  سا محمد  يرأسها 
رئيس حكومة الوفاق الوطني، عن 
خطة للمشترك لتسيير مسيرات 
م��ن المحافظات ال��ى العاصمة 
صنعاء وذل��ك لما اسمته إنجاح 
أه��داف الثورة وإفشال المبادرة 

الخليجية.
وبينت الوثيقة المؤرخة بيوم 16 
ديسمبر 2011م والموجهة الى 
رئيس وأمناء اللجنة التحضيرية 
للحوار الوطني في محافظة تعز 
ت��ورط المشترك واللجنة التي 
يرأسها محمد سالم باسندوة 
بالمسيرة الراجلة التي تحركت 
م��ن تعز ال��ى صنعاء بتاريخ 
»20 ديسمبر 2011م « وما 
نتج عنها من أحداث مؤسفة 
وسقوط ضحايا.. وج��اء في 

الموقعة من قبل  الوثيقة 
حميد األحمر األمين العام 
ر  للحوا لتحضيرية  ا للجنة 
ال��وط��ن��ي: »م��ن أج��ل لفت 
أن��ظ��ار ال��ع��ال��م وم��ح��اول��ة 
الضغط على البرلمان لوقف 
منح القتلة الحصانة، فإننا 
ن��رى تجميع ع��دد سبعة 
ة  مسير تسيير  و  . . ف ال آ
راجلة من تعز الى صنعاء 
كسر  م��ن  نتمكن  حتى 
الخوف لدى المحافظات 
األخرى.. وتسيير مسيرات 
الى صنعاء.. وحشد كل 
وسائل االعالم لمتابعة 
ما تتعرض له المسيرة«..
وأب��ان��ت الوثيقة أن 
حميد األحمر أرسل مبلغ 
مائة وخمسين ألف دوالر 
كدفعة أول��ى لتمويل 

تلك المسيرة..

كتب/ رئيس التحرير

اإلصالح يستعد لالنتخابات باغتيال 
مؤتمريين وإرهاب الناخبين

استشهد مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة الجوف والقيادي في  
برصاص المؤتمر الشعبي العام علي عبداهلل بن ضده 

عناصر متطرفة من حزب االصالح قبيل مشاركته في 
دورة تدريبية لرؤساء وأعضاء اللجان اإلشرافية 
لالنتخابات الرئاسية الخميس بصنعاء ، وذلك بعد 

يوم واحد من كشف مصدر مطلع في قيادة الفرقة 
األولى مدرع عن مخطط )تصفيات سياسية( ُأقر 
من المنشق علي محسن يستهدف شخصيات في 
المؤتمر الشعبي العام وأجهزة الدولة )السياسية 
واألمنية والعسكرية( تتهم بإفشال المحاولة 
االنقالبية لالصالح طيلة فترة األزم��ة التي 

تعيشها البلد منذ قرابة العام.
وأوض��ح��ت م��ص��ادر قبلية ان على ب��ن ض��ده- 

والذي رشح لعضوية اللجنة االشرافية 
لالنتخابات بمحافظة الجوف عن المؤتمر 
الشعبي العام - استشهد في كمين غادر 
لتجمع  تابعة  مسلحة  عناصر  نصبته 

االصالح بأمانة العاصمة.
وجاء الحادث في وقت يحشد فيه المؤتمر الشعبي العام أعضاءه وأنصاره في 
عموم المحافظات والمديريات استعدادًا إلنجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة 
المقرر إجراؤها في فبراير المقبل كحدث وطني مهم وثمرة للتوافق 

السياسي.
وفي سياق متصل بجهود اإلصالح لتقويض المبادرة الخليجية 
واعاقة العملية، قالت مصادر محلية بمحافظة ذمار إن متطرفي 
حزب اإلصالح دشنوا هذا االسبوع حملة تحريضية ضد 
االنتخابات الرئاسية المبكرة والمقرر اجراؤها في فبراير 
القادم في تأكيد يكشف عن تبني االصالح حملة مضادة 
لجهود الحكومة ولجنة االنتخابات والمجتمع الدولي وذلك 
بتحريض المواطنين على عدم المشاركة في اإلنتخابات 

الرئاسية.
وتتضمن الحملة التحريضية تخويف المواطنين من 
احتمال وق��وع مشاكل واخ��ت��الالت أمنية مستشهدين 
بسيطرة تنظيم القاعدة على مؤسسات حكومية في مديرية 

رداع وقبلها انتشارهم في عدد من مناطق محافظة أبين.

أك����دت  
مصادر 
م��ح��ل��ي��ة ف��ي 
م��دي��ري��ة يهر 
بيافع محافظة 
ن  أ ل������ح������ج 
ق��ي��ادة ال��ح��زب 
االش���ت���راك���ي 
ال����ي����م����ن����ي 
ب��ال��م��دي��ري��ة 
ت��ق��وم بتوزيع 
م����ن����ش����ورات 

تحرض على مقاطعة االنتخابات الرئاسية 
المبكرة المزمع اج��راءوه��ا في 21 فبراير 
المقبل كما توعدت أعضاء اللجان االنتخابية 
وأي مواطن سيشارك في االنتخابات بعقوبات 

قاسية.

وأوضحت المصادر أن 
من بين من يقومون 
بتوزيع تلك المنشورات 
ال��س��ك��رت��ي��ر األول 
للحزب االشتراكي في 
المديرية وه��و ممن 
ش��ارك��وا ف��ي مؤتمر 
ال��ق��اه��رة وت��ق��اض��ى 
هظة  با لية  ما لغ  مبا
بهدف العودة إلقالق 
األمن واالستقرار في 

المنطقة.
»ال��م��ي��ث��اق« حصلت على نسخة م��ن تلك 
المنشورات التي أك��دت على رف��ض عناصر 
االشتراكي السماح بإجراء االنتخابات الرئاسية 
والتوعد بالعقاب القاسي لمن يشارك في تلك 

االنتخابات.

االشتراكي يتوعد بقتل المشاركين 
باالنتخابات الرئاسية

لعدم قانونيتها..
أمانة العاصمة ترفض تنفيذ قرارات 

إقصاء أصدرها وزير التعليم الفني
»الميثاق«- علي الشعباني

في تصعيد خطير ومخالفة   
واضحة للقانون والمبادرة 
والخليجية وجّ��ه وزي��ر التعليم 
الفني والتدريب المهني بإقصاء 
الصناعي  ب��غ��داد  عميد معهد 
التقني بشكل تعسفي يعكس 
مدى الحقد الدفين الذي يضمره 
قيادات  على  المشترك  ء  وزرا
وأعضاء المؤتمر وحلفائه العاملين 

في مختلف مرافق الدولة..
وقد اظهر القرار الذي حصلت 

»الميثاق« على نسخه منه جهل 
الوزير بقانونية القرارات التي 
ي��ص��دره��ا.. ومنها أص��در ق��رار 
بإيقاف عميد المعهد الصناعي 
التقني بشارع بغداد وبهذا الصدد 
رفضت أمانة العاصمة في مذكرة 
الوزير  توضيحية تنفيذ ق��رار 
كونه غير قانوني ويتجاوز المهام 
والصالحيات المناطة بالسلطات 

المحلية
وأش���ارت أم��ان��ة العاصمة إلى 
أن��ه ك��ان أح��رى ب��ال��وزي��ر الرفع 

إليها لتوضيح رغبته في توقيف 
ال��م��ذك��ور وتكليف ب��دي��ل عنه 
ليتسنى ألمانة العاصمة اتخاذ 

اإلجراءات القانونية حيال ذلك.
م��ؤك��دة أن ق���رارًا كهذا ليس 
م��ن اختصاص ال��وزي��ر وال من 

صالحياته.
إلى ذلك أكد عدد من العاملين 
ب��وزارة التعليم الفني أن الوزير 
عبدالحافظ ثابت نعمان قد توعد 
بإقصاء كل عمداء المعاهد الفنية 

والتقنية باألمانة من دون سبب.

مدير التسويق بشركة »يدكو«:

احتالل ميليشيات الفرقة مصنع األدوية يكبدنا خسائر بالماليين
ماجد عبدالحميد

ناشد لؤي عون - مدير التسويق بالشركة اليمنية لصناعة  
وتجارة األدوية »يدكو«- كافة الجهات الحكومية والمدنية 
والحقوقية بإقناع قيادات الفرقة المنشقة بالخروج ووقف 
سيطرة مليشياتها المسلحة على مصنع األدوية التابع للشركة 

باعتباره مصنعا خدميا وإنتاجيا.
وقال: إن احتالل مليشيات الفرقة للمصنع منذ شهر أغسطس 
2011م وحتى اليوم كبد الشركة خسائر مادية فادحة قدرت 
بماليين الرياالت باإلضافة إلى احتجاز وإتالف كميات كبيرة من 
األدوية والمواد الطبية الموجودة في مخازن المصنع بسبب رفض 
تلك المليشيات المسلحة السماح لنا بإخراجها ليتم توزيعها على 

الفروع ثم إلى المستهلك.
وأضاف : »إن عدم سماح ميليشيات الفرقة بإخراج العديد من 
األصناف الدوائية التي ينتجها المصنع للمستهلكين كالشراب السائل 
واألقراص والكبسوالت والمحاليل الوريدية التي اعتبرت كأصناف 
استراتيجية يغطى المصنع منها السوق المحلية بنسبة 40-50% كبد 

الشركة خسائر كبيرة باعتبار تلك األدوية والمحاليل كانت منتجة 
وجاهزة في المصنع.

مشيرًا إلى أن قيادة الشركة حاولت مرارًا التفاوض مع الفرقة 
إلقناعهم بإخراج كميات األدوية من مخازن المصنع حتى ال تتلف 

لكنها لم تتوصل إلى أي حل مجدٍ.
كما طالب مدير التسويق بشركة »يدكو« قيادات الفرقة االنسحاب 
من المصنع وتركه يعمل بحرية وعدم التدخل في شؤون الشركة 
وعملها، وقال: إن الفرقة مازالت تمنع خروج األدوية من المصنع 

واتخذت من المصنع موقعا عسكريا.
وقال للمؤتمرنت : إن احتالل الفرقة للمصنع وتجميد كل أعماله 
أفقد الشركة سمعتها في السوق وجعلنا غير قادرين على تزويد 

عمالئنا باألدوية المطلوبة.
مشيرًا الى أن المشكلة األساسية التي تواجه الشركة والنقابة على 
حد سواء هي مسألة رواتب الموظفين في المرحلة القادمة، وأن عدم 
إحالل منتجات بديلة بداًل عن المنتجات المفقودة والمتلفة سيؤدي 

إلى عدم دفع الرواتب للموظفين خالل الفترة القادمة.

تورط لجنة باسندوة في تمويل مسيرات بين المحافظات 

االنتخابات الرئاسيةمخطط تأمري  لرفض 
 

محمد كشفت وثيقة خطيرة ألحزاب اللقاء  قيع  بتو يلة  مذ ك  لمشتر قحطان رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك ا
وص��ادرة بتاريخ 18 ديسمبر 2011م عن 
مخطط تأمري اعدت له احزاب المشترك عبر 
المسيرات بين المحافظات والتحريض على 
قانون الحصانة منذ الشهر الماضي وذلك 
بهدف  التهيئة العالن  رفض اجراء االنتخابات 
يناير الجاري  . الرئاسية وافشال المبادرة الخليجية خالل شهر 

واوضحت الوثيقة التي حصلت عليها الميثاق  
ان اجتماعا لما يسمى باللقاء التشاوري الرابع 
لقيادات احزاب المشترك بالمحافظات سيعقد 
في االنتخابات الرئاسية المبكرة..  قريبا بهدف اعالن  رفض المشترك المشاركة 

 وطالب قحطان في الوثيقة التي وجهها الى 
رئيس اللجنة التنفيذية الحزاب اللقاء المشترك 
بمحافظة عدن بتسيير مسيرة راجلة من عدن  
الى محافظة تعز خالل شهر يناير الجاري تزامنا 
مع مسيرة ثانية راجلة من تعز الى صنعاء 
المشترك المحافظات..مواكبة النعقاد اللقاء التشاوري الرابع لقيادات 

عبدالناصر المملوح

ماذا لو أن 
حميد نجل 
الرئيس..؟!

عندما تطالعك وسائل اع��الم حزب   
االصالح واللواء المنشق علي محسن 
وتحتفي بخبر مفبرك أو حتى حقيقة 
عن امتالك قائد الحرس الجمهوري العميد الركن 
احمد علي عبداهلل صالح »فلة« في باريس أو في 
أي ضاحية من العالم الغني، فهذا معناه ان سجل 
العميد ليس فيه من الفساد مايشبع »جوع« 
هؤالء ويغنيهم من التنقيب في باريس او لندن.
ولو انهم مثاًل وجدوا من ملفات الفساد داخل 
المؤسسة العسكرية وال��ح��رس الجمهوري 
وال��ق��وات الخاصة أو حتى داخ��ل أي مصلحة 
حكومية ما يلبي شغفهم ونهمهم في التشهير 
بالعميد لما احتاجوا حتى لنشر خبر امتالكه 
»فلة« في باريس ناهيك عن التهليل والتكبير 

بالخبر.
الفساد والفاسدون قضية مزعجة ومن أسوأ 
أنواعها من يدعي الطهارة ويجعل من نفسه 
المنقذ للبالد والعباد من آفة الفساد، هذا النوع 
طبعًا أخطر وأكثر ضررًا على الوطن، ويدرج تحت 
هذا النوع أولئك الذين اسرفوا فسادًا واليوم 
يسرفون في الحديث عن دورهم »المزعوم« 

في مكافحة الفساد.
كم من االموال والعقارات يملكها هؤالء في 
الخارج أما في الداخل يكون السؤال : كم هي 

العقارات والشركات التي اليملكونها.
اللواء علي محسن االحمر مثاًل هو في الذاكرة 
الشعبية والرسمية والعسكرية معلمًا بارزًا 

للفساد.
الشيخ حميد االحمر هو اآلخر لم يكن قبل 
عقدين أكثر من شاب مراهق ).....(، وخالل 
بضعة أعوام اصبحت ممتلكاته امبراطورية 
»تزبط وتنطح« تقرب من ال��)200( شركة 
ووكالة غطت كل القطاعات النفطية والمصرفية 
واالتصاالت وص��واًل الى االيسكريم، وله من 
االراضي الشاسعة مايمكن ان يبنى عليها دولة 
ذات سيادة وله من المدن السكنية في معظم 
محافظات الجمهورية ما يكفي لتسكين كل 
المشردين وساكني االرصفة، وله العديد من 
القصور في أهم العواصم والمدن الخليجية 
والعربية، وما خفي كان أعظم، اللهم الحسد، كل 
هذا فقط ألنه نجل رئيس مجلس النواب األسبق 
فقيد الوطن الشيخ عبداهلل بن حسين االحمر 
»رحمة اهلل تغشاه«، فماذا لو أنه نجل الرئيس 

وقائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.
وبعيدًا عن المال واألعمال والفساد واالفساد 
الشيخ حميد قال ان حرب الحصبة واستهداف بيت 
الشيخ اعطى مبررًا ألن يحدث ما حدث في دار 
الرئاسة في اشارة الى استهداف الرئيس وكبار 
قادة الدولة اثناء أدائهم صالة الجمعة داخل 
مسجد دار الرئاسة، والحال.. ماذا لو ان حميد 
هو نجل الرئيس وقائد أكبر قوة عسكرية في 
البلد وان والده وكبار معاونيه هم من تعرضوا 
لمثل هذا الحادث االجرامي، ماذا كان سيفعل؟! 
هل كان سيتورع في اشعال حرب أهلية التبقي 
والتذر أم كان سيتحلى بروح المسئولية وضبط 
النفس الذي تحلى بهما العميد الركن احمد علي 
عبداهلل صالح وال��ذي جعل مستشار الرئيس 
االمريكي اثناء زيارته لليمن يصر على مقابلته 
لمدة خمس دقائق شكره خاللها أنه لم يشعل 

حربًا انتقاميًا لوالده.


