
وتحدث الدكتور /عبدالرحمن أحمد ناجي- عضو 
هيئة التدريس بجامعة صنعاء- قائال :كل التداعيات 
التي تشهدها الساحة الوطنية  وبالذات إشاعة حالة 
القتل والفوضى وإقللالق السكينة العامة واستمرار 
راق على 

ُ
تمدد مسلسالت حمامات الدم اليومية التي ت

التربة اليمنية وضحاياها في الغالب هم من أبطال 
القوات المسلحة، واألمن وفي هذا التوقيت تحديدًا كل 
هذا يؤكد أن القوى المتطرفة تسعى لعرقلة أعمال 

مؤتمر الحوار الوطني.
كل هذه التداعيات تقف ورائها قوى ال تتمنى 
الخير والتعافي للوطن بل تتمنى استمرار حالة 

الالسلم والالحرب والسير بالبلد نحو الهاوية واالنهيار التام للدولة، 
والتصعيد في أعمال العنف والفوضى بهدف ايصال رسالة مباشرة 
للُرعاة اإلقليميين والدوليين بأن اليمن غير جاهز لالستحقاق 
االنتخابي في 21 فبراير 2014م .. وهذا يعني ببساطة شديدة 
العودة بالوطن الى المربع صفر )وليس حتى األول( ، كما أنهم 

يحاولون توريط الرئيس هادي بالتمديد لالنتقام 
منه الحقًا بعد أن يجردوه من شرعيته الشعبية 
لكي يتحول إلى مجرد كرت يستخدمونه لتنفيذ 
أجندتهم التآمرية ضد الوطن ومكاسب الشعب 
ل ذات السيناريو الذي 

ِّ
اليمني، مؤكدا أن هذا ُيمث

كان أصحاب المصالح يريدون من خالله جر اليمن 
في العام 2012م من خالل التضجيج أنه ال حاجة 
لالنتخابات وكانوا يبررون ذلك بقولهم إنه يجب 
توفير  تكاليف وأعباء االنتخابات الرئاسية طالما 
اتفقت كللل األطلليللاف السياسية الموقعة  على 
المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة على شخص 

رئيس الجمهورية بالتوافق ..
وهذا هو بالتحديد ما رفضه الزعيم علي عبدالله صالح وعمل على 
إجهاضه في حينه  باإلصرار على أن يكون رئيس الجمهورية الجديد 
منتخبًا ويستمد مشروعيته  من الناخبين باعتبارهم هم المالك 

الحقيقي للسلطة ويهبها لمن يشاء عبر صناديق االقتراع.
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»الميثاق«: أدباء ومثقفون لـ

االختالالت األمنية مفتعلة للهروب من االنتخابات
طالب أدباء وكتاب وقيادات منظمات مدنية األحزاب والتنظيمات السياسية وكل الفعاليات الوطنية التحرك السريع لوقف مخطط اسقاط مؤسسات الدولة عبر استمرار  

مسلسل االغتياالت لضباط الجيش واألمن واستمرار االعتداء على المعسكرات ونهب األسلحة.
مشيرين الى أن اليمن تواجه مؤامرة تستهدف الوحدة من خالل افشال مؤتمر الحوار، وإجهاض تطلعات الشعب اليمني في استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة.

»الميثاق«: إن هناك قوى سياسية تسعى الى عرقلة إجراء االنتخابات عبر اللعب بالورقة األمنية مع تنظيم القاعدة واشعار العالم بأن اليمن غير مهيأة إلجراء  وقالوا في أحاديث لـ
االنتخابات القادمة في موعدها وفقًا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

وحذروا من خطورة تفاقم االنفالت األمني الذي يهدد بزج البالد في الفوضى العارمة في ظل استمرار تدمير مؤسستي الجيش واألمن..
فإلى الحصيلة.

 استطالع / عبدالكريم المدي

الغربي عمران:

اليمن ُيذبح.. 
وعلى الغيورين 
إسقاط المؤامرة

صالح البيضاني:

نطالب بموقف رافض 
لإلقصاء والفوضى 

واالنفالت األمني
قللللللللال األديللللللللللللب األسلللللتلللللاذ 
مللحللمللدالللغللربللي عللمللران - عضو 
األملللانلللة الللعللامللة التللحللاد األدبللللاء 

والكتاب اليمنيين:
اللللسلللؤال الللللذي يللفللرض نفسه 
بإلحاح هو : أين الحكومة..؟ وهل 
رئلليللس الللللوزراء وطللاقللم وزرائللله 
يتحلون باألخالق التي تجعلهم 
يللتللحللملللللون الللمللسللؤوللليللة بحيث 

يعلنون فشلهم ,
 بل ويقدمون أنفسهم إلى أقرب 
قسم شرطة للتحقيق معهم حول تلك الجرائم التي تنفذ تحت 
ابصارهم وقد تكون تحت اشرافهم..؟ من قتل يومي وقطع للطرق 
وأعمال سلب ونهب, أم أنهم بذلك يخدمون التمديد لألزمة وعرقلة  

تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها وقراري مجلس األمن؟
الكل يعيش مأساة وطن والكل يشاهد التآمر على وحدة اليمن 
وأمنه واسللتللقللراره وسالمة أراضلليللة, والكل يشارك في الفساد 
واإلفساد.. منظمات المجتمع المدني شريكة فيما يدور وال يبرئها 

أحد بعدد من المبررات..
 اليمن يذبح ويسال دمه في كل مدينة وقرية , الفتنة المذهبية 
تكشر عن أنيابها, والتآمر على منجز الوحدة مستمر تحت اشراف 
أطراف في الحكومة. ولذلك ال يكفي إقالتها بل تقديم أعضائها  
لة.  وفيما يتعلق بالتهرب من االستعدادات لالنتخابات  للمساء
القادمة وضللرورة استكمال اعللداد السجل االنتخابي قال الغربي 
عمران: أما هذا الجانب ففيه مؤامرة أخرى  ال تزال خيوطها تنسج 
وتحاك ضد الوطن، فمن خالل عرقلة ذلك يقصدون  ابقاء الوضع 
على ما هو عليه من تمديد للمفسدين والمتآمرين على اليمن.. 
المسألة تجاوزت  حدودها , وعلى كل غيور أن يعلن موقفه ضد 

القبح والقتل واإلفساد والتآمر على اليمن.

أكلللللد األديللللللللب صللالللح 
البيضاني - عضو األمانة 
الللعللامللة التلللحلللاد األدبللللاء 
والكتاب اليمنيين - عضو 
مؤتمر الللحللوار الوطني: 
إن االنللهلليللار واإلنللفللالت 
األمني يعّد أكبر مهدد 
للللإسلللتلللقلللرار وإلنلللجلللاح 
مؤتمر الحوار ومخرجاته.
وقال : نحن ندعم بكل 
قلللوة فلللرص االسللتللقللرار 

ونرفض أي أعمال تهدد السكينة العامة وتعمل على 
تدمير مؤسستي  الجيش واألمن ..كما يحدث مؤخرًا.. 
ونخشى من أن يكون هناك قللوى خارجية ومعها 
أطراف داخلية تعمل على تمرير مشاريع تآمرية 
من خالل هذه االعمال ليس على اليمن فحسب بل 

على المنطقة برمتها ..
واضللاف : نحن مع إجللراء االنتخابات في موعدها 
ومع انجاح مؤتمر الحوار الوطني ونرفض التسويف  
والمماطلة والدفع بالبلد باتجاه الفوضى ..كما نرفض 
اإلقصاء واالستحواذ وأي ممارسات تأتي  خارج سياق 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وفلللي هلللذا الللمللقللام أدعلللو كللل اللللزملللالء األدبلللاء 
والمثقفين وقيادات منظمات المجتمع المدني 
إلى المساهمة الحقيقية والجادة في وقف نزيف 
الدم اليمني واالنفالت األمني والفوضى الحاصلة.. 
والصراع المذهبي .. فالجميع مطالبون بتبني 
مواقف وطنية وشريفة وجماعية تخدم الوطن 

ومستقبل أجياله.

محمد عالو: »االصالح« يستغل الحكومة 
للتستر على القتلة والمخربين

أملللا الللمللحللامللي / محمد 
علي عالو - رئيس رابطة 
المعونة للحقوق والهجرة 

فقد تحدث قائال:
مللا يللحللدث مللن انللفللالت 
أمني وعمليات تصفية 
يللوملليللة لللضللبللاط وأفللللراد 
الجيش واألمن في مختلف 
مناطق الجمهورية وأمام 
مرأى ومسمع الحكومة..
هلللي عللمللللليللة ممنهجة 

ومللدروسللة تماما وليست عقوبة، حيث 
تديرها أطلللراف فللي الحكم تللهللدف من 
ورائها عرقلة المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزّمنة وعدم الوصول إلجراء 

انتخابات في موعدها..
واضلللاف: من غير المعقول ومللن غير 
المنطقي أن يقتل أكثر من )350( من 
ضباط الجيش واألمن ولم تقم أجهزة األمن 
والجيش بالقبض على قاتل واحد أو متهم 
واحللد، فالقتلة يسرحون ويمرحون في 
العاصمة ومختلف المناطق وسيواصلون 
استكمال مخططهم االجرامي وتصفية 
قللوائللم المشمولين بالقتل، والحكومة 
تستمتع .. هذا كله يقودنا إلى أن هناك 
تسترًا واضللحللًا على القتلة والمجرمين 

..وقلللللال : المستفيد من 
االنفالت األمني وبللدون أي 
شّك هم اإلخوان المسلمون ) 
اإلصالح ( وهذا  - بالطبع - 
يعود لرغبتهم المطلقة في 
التمديد للفترة االنتقالية.. 
ألن إجلللللراء انللتللخللابللات في 
فللبللرايللر مللن الللعللام الللقللادم 
يللعللنللي أنللهللم سلليللخللسللرون 
المكاسب التي حصلوا عليها 
ات  بالمغالطات واإلقللصللاء

واالستحواذ الحاصل منذ عامين ..
لهذا نجدهم يعملون بكل ما يستطيعون 
مللن أجللل تفجير الللوضللع توسيع رقعة 
االنفالت األمللنللي.. إلقناع رعللاة المبادرة 
الخليجية بأن اليمن غير مستقر وال يمكن 
إجلللراء انتخابات فللي ظللل هللذه األوضلللاع 

األمنية المتدهورة.
واشار المحامي  "عاّلو" إلى أن المجتمع 
اإلقليمي والدولي يراقب األوضاع واألطراف 
المعطلة والحاقدة عن كثب ولن تنطلي 
عليه مغالطات كهذه..ويدرك الجميع 
أنه ال يوجد أي حزب سياسي في العالم 
يسعى لتأخير األنتخابات إال حزب اإلصالح 
في اليمن الذي يدرك أنه فاشل لو خاض 

االنتخابات.

نبيل حيدر: برودة الداخلية على 
االغتياالت يثير المخاوف

االساسية وبأفكار جديدة لشكل النظام سياسيا واداريًا.الدستور مرتبط بقدرة مؤتمر ااحللوار على الخروج بحلول جذرية للقضايا القادم المستحق هو صياغة الدستور وتحديد النظام السياسي للبلد . وموضوع تأثير ذلك على االستحقاقات االنتخابية على حد ما جاء بالسؤال.. حيث ان و ال توجد اي عالقة في قراتي لحوادث االغتياالت وما ورد في السؤال عن يعطينا ملمحا عن طريقة تفكير قيادة الوزارة وعملها .ذلك .. وهذا من ناحية الشكل أما من ناحية منطقية الحاجة للتسليح فهو الذي يمر كقرار على مجلس الوزراء ثم وزارة الدفاع الجهة القانونية المخول لها حول قيام الوزارة باستيراد اسلحة بتعاقد مباشر رغم ان تسليحها يجب ان عبر ادخال عناصر حزبية ودمجها في االمن باالضافة الى ما انكشف قبل اشهر تحت المجهر . وايضا ال يمكن اغفال توجه وزارة الداخلية نحو تسييس االمن والتي رافقت أقاويل التغيير والدولة الجديدة جعلت اردة فعل وزارة الداخلية هذا هو حال الداخلية على مدى سنوات منصرمة غير ان كثافة الجرائم مؤخرا وااليديولوجية والنفوذية .. وهو تأثر خطير رغم انه غير جديد بمعنى ان ضللرب المحسوبيات السياسية والحزبية التنازعات والتقاسمات السياسية وجدول فيبدو واضحا أن برودتها متأثرة بعوامل وزارة الداخلية تجاه تلك الجرائم غيرها انتماء مللا أو تحزب مللا . بالنسبة لللردة فعل وال تتحرك إال إذا حركها انزيم عصبية ما أو حوادث االغتياالت في صفوف االمن والجيش المدني تجاه كافة القضايا وخصوصًا تجاه بسبب غياب دور المثقفين ومنظمات المجتمع حيدر:مؤسف جدا اننا نعيش خيبة أمل كبيرة قلللال الللصللحللفللي والللمللثللقللف الللمللعللروف نبيل 

عبدالرحمن ناجي: »اإلصالح« يوجه رسالة 
بأن اليمن غير جاهز لالنتخابات

صادق المهدي: على الجنود والضباط وضع حد لفرق الموت
ل الخبير الدكتور/ صادق حزام المهدي قائاًل: الجيش واألمن هم من أبناء الشعب   تساء

ً
بداية

اليمني -وإن لم تشعر بهما وزارتهما والحكومة- إاّل أن كل يمني يشعر بخطورة ما يتعرض له 
ضباطنا وجنودنا البواسل الذين كانوا يعانون في السابق من أوضاع  اقتصادية بالدرجة الرئيسية 

وليست برامجية وال خططية والفنية وال تدريبية . 
أما اليوم فقد صارت مخيفة وغير محتملة البتة..فقد صاروا يواجهون القتل العبثي وتراق 
دماؤهم باطاًل... واضاف :ماذا استفاد جنودنا ووطننا من تلك الشعارات الثورية الكاذبة والجوفاء 
فى ظل هذه االنهيارات واألوضاع المرة؟! والتي لم تزد هذا الشعب إال جحيمًا وألمًا وفزعًا 
.. والجميع يشاهد عمليات االغتياالت تسقط منتسبي الجيش واألمن كقطع شطرنج.. 

ً
وحيرة

فى لعبة سياسية فقدت وجهتها، قيمها وقيمتها .فكيف يتم االستهتار بالجيش وافراده وتركهم 
ضحية للقتل واالغتياالت... ولصالح من بالضبط؟ واذا لم تحِم الحكومة ووزارتا الدفاع والداخلية رجالها 
فكيف ستحميان الوطن والمواطن..؟ واذا لم تضعا اعتبارًا لرجالهما وحمايتهم.. فكيف ستضعان 
اعتبارًا للمواطن..؟! ! هل باالغتيال المنظم للضباط والجنود حتى ال يكونوا فى صف اليمن وفي صف 

تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..
ألن أطرافًا سياسية معينة تريد ذلك ومستعدة إلسالة دماء الجيش واألمن باستمرار ان لم يخضع 
لها..!! لكن أعتقد أن الجيش واألمن أقوى وقادر على وضع حد نهائي لفرق الموت التي أصبحت تعيش 

على دماء الشرفاء من أبناء الشعب اليمني العظيم..!

النائب العام يوجه بالتحقيق في احتجاز رجل أعمال بسجن لألحمر

وجه النائب العام الدكتور علي األعللوش بالتحقيق في  
قضية اختطاف رجل أعمال واحتجازه في سجن غير 

قانوني ألوالد الشيخ عبدالله بن حسين األحمر.
وتضمن التوجيه لرئيس نيابة شمال األمانة ضبط المتورطين في 
قضية اختطاف طارق عبده احمد النقيب والنظر في القضية التي 

وقعت األسبوع الماضي والتوجيه بما يلزم قانونًا.
وفللي أوراق القضية تؤكد إدارة مركز شرطة الصياح واقعة 

اختطاف طللارق النقيب من قبل المتهم مطهر حرمل 
الحاشدي واحتجازه لدى أوالد األحمر.

واشتكى جللواد النقيب اختطاف شقيقه طللارق من 
محلهم التجاري )مجوهرات( الواقع في حي 

شعوب بأمانة العاصمة متهمًا عصابة 
مسلحة يتزعمها حرمل الحاشدي بالتورط 

في الجريمة .

عمال صافر يطالبون بتنفيذ مطالبهم ووقف اعتداءات الفرقة )المنحلة(
طالب عمال شركة انتراكس- المقاولة من الباطن  

لدى شركة صافر في قطاع 18 مأرب، والمضربون 
عن العمل منذ عدة اسابيع، بوقف التعسفات واالنتهاكات 

التي تطالهم من جنود الفرقة االولى مدرع )المنحلة(.
وناشدوا )في بيان تلقته »الميثاق«( حكومة الوفاق وشركة 
صافر ووزارتلللي النفط وحقوق االنسان وكافة المنظمات 
الحقوقية- بالنظر لما يحدث من تأجير لليد العاملة اليمنية 
عبر وسيط من الباطن بالدوالر مقابل الريال اليمني، ومن 

مماطلة الوسيط والتي لم تنفذ مطالب العمال القانونية 
والمشروعة.

وطبقًا للبيان فإن شركة انتراكس ترفض تنفيذ اتفاق مسبق 
مع اللجنة النقابية الممثلة للعمال المضربين ويقضي بإيفاء 
400عامل بلل 30% كزيادة في حقوقهم المالية من بدالت 

وغيرها.
وكان العمال المضربون قد اتهموا في وقت سابق محافظ 

المحافظة سلطان العرادة بالتواطؤ مع الشركة ضد العمال.


