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التوجيه المعنوي يسخر من أكاذيب »الصحوة نت« و»سهيل«
سخر مصدر إعالمي في دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة من ذلك  

الخبر المزعوم والمنشور في موقع » الصحوة نت » والذي روجت له قناة » 
سهيل » عن قيام الدائرة بطبع أعالم ملكية وانفصالية وتوزيعها بهدف 

التشويش على مطالب من أسمتهم بـ« الشباب«.
وأكد المصدر أن ذلك الخبر وما تضمنه من افتراءات كاذبة اليوجد إال في عقول وتفكير 
من يدير ويمول ذلك الموقع المثير للفتنة وتلك القناة المشبوهة التي استمرأت الكذب 
وبث سموم أحقادها على الوطن من خالل أخبار مفبركة وكاذبة تفتقر لشروط المهنية 
واألمانة اإلعالمية وأصبحت بوقا لألصوات الملكية واالنفصالية الحالمة بعودة الماضي 
والرجوع باليمن إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر  المجيدة و 22 مايو العظيم.

واعتبر المصدر بأن ما تضمنه ذلك الخبر ربما يكون هو ما يفكر به أولئك الذين أدمنوا 
إشعال الحرائق وإثارة الفتن ويعملون على تنفيذه, بعد أن كشفت حقيقة مخططاتهم 

التي تعكس حقدهم الدفين على الوطن والشعب وعلى قواته المسلحة واألمن.
 وحذر المصدر القائمين على موقع » الصحوة نت » و« سهيل »من نشر أخبار ملفقة 
أهدافها واضحة ورخيصة ودوافعها بينة تستهدف تشويش الرأي العام وتضليله وخلق 
بلبلة وإثارة زوبعة واختالق أكاذيب ال أساس لها من الصحة, وقال »إن دائرة التوجيه 
المعنوي تربأ بنفسها أن تقوم بطبع مثل تلك األعالم التي ترمز إلى عهود اإلمامة 
واالنفصال , كما أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة » الصحوة نت وسهيل« عمال بما كفله 

القانون, لنشرهما ذلك الخبر.

 محمد أنعم

 صالح أحمد العجيلي

راودنــي في كتابة مقالتي هذه   
أن يكون عنوانها »أحالم مواطنة 
عدنية« كوني من محافظة عدن، 
فقلت كيف لي أن أذكر حال فتيات ونساء 
عدن فقط في ظل ان عدن هي جزء من 
جسد اليمن وجميعنا نحمل جنسية يمنية 
وقضايانا واحتياجاتنا وهمومنا واحدة وال 
يختلف عليها اثنان، فرافقني الصواب 
في بناة أفكاري ليصحح عنواني الى هذا 
العنوان.. وللمضي في أحالمنا التي نطمح 
اليها لتصحيح وضع البلد ونظامه.. وجدت 
أن هناك أمورًا عدة ستعيد ملء الحيز في 
قلوب أبناء اليمن ليلتفتوا اليها بإعجاب 
تاركين أمورًا وأفعااًل شتى من ضمنها هذه 
الحركة المفاجئة في أوساط الجموع اليمنية 
بمختلف المحافظات التي أججت قضايا 
عاشها المواطن اليمني وشارفت على 
قتل الثقة بين الشعب وقيادته.. فارتأيت 
أن أسطر بعضها عّل وعسى أن يكون في 
تنفيذها بشائر خير تعود على اليمن لتهدئ 
من هذه األوضاع وهي باألصل تعود لدعوة 
فخامة رئيس الجمهورية الحتواء جميع 
اآلراء التي من شأنها االصالح والتغيير في 

إطار المصلحة العامة.
وقد حاولت اختصارها باآلتي:

- محاربة الفساد أواًل بــأول باستبدال 
كل مسؤول فاسد بغيره من الشخصيات 
النزيهة التي تحمل سيرة ذاتية مشرفة 
همها مصلحة الوطن وليس المصلحة 

الشخصية.
- تخفيض رسوم الماء والكهرباء على 
جميع المواطنين وإعفاؤهم من المتأخرات 
ويرافق ذلك إصالح جذري لشبكة الكهرباء 
القرى  المياه لجميع  وتوصيل شبكات 
والعزل والمديريات التي ال تصلها هذه 

المشاريع والخدمات.
- إعفاء الشباب الجامعي من رسوم 
الجامعة أيًا كانت تخصصاتها بواقع %50 

لكل األعوام الدراسية.
- إعطاء المجالس المحلية حكمًا كامل 
ــؤون مديرياتهم  الصالحيات إلدارة ش

لتحملهم مسؤولية أبنائها.
- دعم السلع االستهالكية الضرورية من 
قبل الدولة لمساندة المواطنين في ظل 

الغالء الذي تشهده األوطان.
ـــة على التجار  ــرض رقــابــة دوري - ف
المتالعبين بأسعار السلع من قبل لجان 
المحافظات  شبابية في كل مديريات 

مدعومة من المجالس المحلية.
- تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإنشاء 
صندوق لدعم الشباب للحد من ظاهرة 
الشباب دون  البطالة واستفادة جميع 

محسوبية.
- تفعيل قانون الذمة المالية »من أين 
لك هذا« وإحالة من ثبت استغالله لمنصبه 
في جمع ثروته الى الجهات المختصة دون 

اعتبارات لمناصبهم وانتماءاتهم.
في  ين  قد لمتعا ا جميع  ظــيــف  تــو  -
المؤسسات الذين ينتمون اليها وإيقاف أي 
تعاقد جديد الستيعاب أسماء المقيدين في 
الخدمة المدنية حدًا للتالعب في الوظيفة 

العامة لدى تلك المؤسسات.
- توسيع رقعة المستفيدين من الرعاية 
االجتماعية على أن يكون صرفها شهريًا 

بداًل من االنتظار ثالثة أشهر.
الخاصة  - دعــم المشاريع الصغيرة 
بالنساء والشباب للرقي بوضعهم لألفضل.
ـــاج ذوي االحــتــيــاجــات الخاصة  - إدم
الوظيفة  30% من  بمنحهم  بالمجتمع 

العامة.
هــذا ما اجتهدت في استخالصه من 
سماعي آلراء المواطنين واحتياجاتهم 
علمًا بأنها ليست سوى آمال الغيورين على 
هذا الوطن والحريصين على عدم جره في 
مآزق دعاة الفتنة والتفرقة كون المواطن 
هو المتضرر االول واالخير من هذا التخريب 
والتدمير لممتلكاته العامة والخاصة وأعمال 
الشغب التي ستقود اليمن نحو مستقبل ال 

يعلمه اال رب العالمين.
فأطروحاتي هذه أتمنى أن يطلع عليها 
والتمعن فــي مدى  الجمهورية  رئيس 
واقعيتها على تغيير حركة الشعب نحو 

تغليب مصلحة الوطن على مصالح أفراد.
فهذا ليس أمـــرًا بقدر مــا هــو عرض 
لمكنونات أحالم مواطنة يمنية.. واهلل من 

وراء القصد.

   نعمت عيسى

أحالم 
مواطنة 

يمنية
المستقيلون من المؤتمر يرفضون المشترك

المؤتمريون.. هم الشعب.. هم تلك الماليين 
الحاشدة التي مهما أنهكها الفقر وضنك العيش، 
إاّل أنها ال تجد آمالها واحالمها وتطلعاتها إاّل مع 
المؤتمر.. ال ترى المستقبل إاّل بعيون المؤتمر.. وال 
تجد السعادة إاّل مع هذا التنظيم الرائد الذي يبادل 
الشعب الوفاء بالوفاء.. حتى أولئك المستقيلون 
الذين ال يتجاوزون أصابع اليد الواحدة.. أيضًا ال 
يؤمنون بأن المستقبل مأمون أو مضمون مع أحزاب 

المشترك.
وحتى ال نكدر فرحة )المتغدين بكذبة( فلن 
نغوص في تفاصيل هذه »الزوبعة« التي تضخمها 

أحزاب المشترك أكثر من حجمها كذبًا.
ونورد هنا بعضًا من تلك األكاذيب التي أجمعت 

أبواق المشترك على العمل بها مرة واحدة..
 / 2 ففي موقع )نيوزيمن( ذكر بتاريخ 23 / 
2011م في الخبر المعنون »القاضي يقدم استقالته 

من المؤتمر«..
وذكر مراسل »نيوز يمن« انضمام العشرات من 
الشباب إلى معتصمي الجامعة من الذين كانوا 
يعتصمون في التحرير مع الحزب الحاكم مساء اليوم 
)األربعاء( وقال أحدهم: كنا نستلم مبالغ تتراوح من 

ألفي ريال إلى عشرة آالف ريال في اليوم..الخ.
ثم جاء في الخبر.. )معربين عن اسفهم لما قاموا 

به خالل األيام السابقة من أعمال البلطجة(.
وأمام هذه المعلومات نطالب النائب العام الكشف 
عن القتلة والبالطجة من خالل موقع نيوز يمن، 

فلديهم المعلومات كاملة..
وقد نقل الموقع عنهم التأكيد أنهم »لن يفارقوا 

مكان االعتصام )بالجامعة( حتى تحقيق النصر«- 
حسب الموقع.

الخبر يؤكد أن البالطجة اصبحوا مندسين في 
الجامعة.. إذًا فلماذا يتهم المؤتمر طالما وعناصر 

حزب اإلصالح يعرفون الحقيقة؟
الشيء اآلخر الالفت أن تلك المبالغ التي تحدث 
عنها الموقع.. فعاًل مغرية، ولو كان ذلك حقًا لترك 
كل مسؤولينا أعمالهم وذهبوا لالعتصام في 

التحرير.
أما )طالبان( »الصحوةنت« فلم يقصروا وقد 
استقاالت  عــن  ليتحدثوا  )منّظريهم(  جمعوا 
بالعشرات و»يلفوا ويدوروا« محاولين أن يقدموا 

أنفسهم كأنهم البديل ولكن بطريقة سخيفة جدًا، 
فالمكياج ال يمكن أن يخفي قبح وجوههم.

ففي استطالع للصحوة نت والمنشور بتاريخ 
24 / 2 / 2011م يتضح بؤس اإلصالحيين عندما 
يغالطون أنفسهم ويعتبرون أن النظام سقط 
باستقالة عشرة من المؤتمر وكأنهم من أبرز 
قياداته، بالرغم من أن ليس منهم أحد قيادي بل 
أعضاء عاديون ظلوا يتأرجحون يمينًا وشمااًل بحثًا 
عن مصالحهم.. وفي حقيقة األمر لقد اعترف طالبان 
اإلصالح بطريقة غير مباشرة أن المستقيلين هم 

متآمرون..
وألن عبده سالم والمدعو الجرادي والغيث، أصغر 
من أن يعوا حقيقة ما يحدث في الحياة السياسية، 
فقد ذهب بهم تخلفهم إلى القول أن خمسة أو 

عشرة استقالوا، سيسقط بسببهم المؤتمر..
ــالح تتضح في  ولعل سخافة طالبان اإلص
زعمهم أن خمسين نائبًا برلمانيًا يعتزمون 
تقديم استقاالتهم.. اهلل اهلل وشعوذة »عبده 
حيرو« يعرف كل شيء وما يخفاش عليه أي شيء 
ويظهر أنه »طسيس« وال يعرف يميز بين الجامع 

والشارع..
والمثير للدهشة أن أحزاب مشترك سجاح تتناقض 
فيما بينها عن عدد المستقيلين من المؤتمر، فها 
هم إرهابيو اإلصــالح يزعمون أنهم بالعشرات 
إضافة إلى 50 عضوًا برلمانيًا يعتزمون االستقالة.

فيما »الــوحــدوي نــت« يزعم أن المستقيلين 
بالمئات.. ونجد أن اإلصالحيين في »مأرب برس« 
و»المصدر أون الين« وحدهم الذين لم يستقيلوا 
من المؤتمر الشعبي العام ومازالوا يأكلون باليسرى 

سرًا عن اليمنى.

تحالف تعز يحذر المشترك من إشعال الحرائق وتوزيع الخراب

وقالت احزاب التحالف في بيان لها: »لقد تابعنا خالل اليومين الماضيين 
ما قامت به أحزاب اللقاء المشترك وعناصرها وبالطجتها من اعتداءات 
متكررة على المسالمين من الناس والموالين لرئيس الجمهورية بأمانة 
العاصمة.. ولوال الصورة التي وضحت وفضحت أساليب وهمجية هذه 
االفعال لما أدرك المواطنون في عموم محافظات الجمهورية والرأي 
العام الخارجي طبيعة األعمال التي تقوم بها هذه األحزاب في الشارع 

العام وما تهدف الوصول إليه بشكل عام.
واضاف البيان: إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة 
تعز وهي تدعو كل المؤيدين والموالين لفخامة رئيس الجمهورية إلى 

ضبط النفس وعدم مجاراة هذه األحزاب بأساليبها البائسة 
وأعمالها الغوغائية المدانة فإنها في الوقت نفسه 

تحذر الهاربين من ديمقراطية الحوار والشراكة 
الوطنية من االستمرار في ممارساتها العدوانية 
وسوق الجماهير إلى محرقة مواجهات عبثية 
وأزمات قاتمة إرضاًء لنزعات الكيد والعناد 

والتهور االندفاعي والمتشعبة في المضامين 
والخلفيات للنيل من األمن واالستقرار الوطني 

وإنهاك الوطن وأبناء الشعب في متوالية النهائية 
من االحتقانات والمصائب والمصاعب.

وقال البيان: »إن تتحول أحزاب المشترك من المعارضة 
الديمقراطية إلى صناعة األزمات وتأجيج الفتن وإشاعة 

األجــواء الملبدة باالحتقانات السوداء والمضي صوب إحراق الوطن 
وإثارة الفتن والتحريض على الكراهية المقيتة فذلك في عرفها هو 
النضال السلمي، أما االستجابة لدعوات رئيس الجمهورية المستمرة لها 
ودعوات أبناء الشعب بالعودة إلى طاولة الحوار فذلك اليعني غير الجنون 

المرفوض من قبلها بالمطلق.
أحزاب اللقاء المشترك اليمكنه واكد البيان أن ما تقوم به 

ن  ـــو ـــك ي ن  برنامجًا لإلصالح والتغيير أ
اللهم إال إذا كان هدفهم 
يتحدد في التغيير إلى 
ــــوأ فــإنــهــم في  األس
ذلك أصحاب خبرات 
ــارب طويلة  ــج وت
تشهد  ثقيلة  و
لهم بالكفاءة 
ـــــادرة  ـــــن ال
ــــي هـــذا  ف
ــق  ــري ــط ال
ــــاد  ــــك وي
يختلف  ال
ـــــوان( من  )اإلخ

ــاق ( بالنسبة  ــرف )ال

إلى تجاربهم السيئة ومشوارهم الطويل في اإلدارة وسياسة التسلط 
والتصلب.

وقالت احزاب التحالف الديمقراطي في محافظة تعز: ان الحقائق من 
وراء األعمال الغوغائية التي تقودها وتحرض عليها قيادات أحزاب اللقاء 
المشترك قد تكشفت وما رفضها المستمر وموقفها المتعنت من دعوة 
رئيس الجمهورية المؤيدة من أبناء الشعب للحوار وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية واإلصرار على إشعال الحرائق وتوزيع الخراب وتعطيل حياتنا 
المدنية إال دليل على سوء النيات والمقاصد المحركة لماكينة الفوضى 

والتخريب المعتملة حاليًا في عقول ونفوس قيادات هذه األحزاب.
واضاف بيان التحالف: إن ما تقوم به قيادات المشترك في الشارع من بث 
الدعوات التحريضية التي ال تتوقف والحث الدعائي واإلعالمي المتواصل 
على المضي في األعمال الغوغائية الفوضوية والتخريبية يؤكد بقوة 
ووضوح أن أحزاب المشترك رفضت الجنوح للسلم وأقرت الذهاب صوب 
العنف وتخريب السالم المجتمعي ونشر المواجهات والصدامات.. إال أن 
من المؤسف أال تدرك هذه القيادات وهي تقوم وتستمر بهذه األعمال 
المرفوضة والمدانة وتخطط للتصعيد وبشكل أكبر أن أبناء الشعب لن 
يسمحوا لهم بتمرير مخططاتهم وأهدافهم االنقالبية المكشوفة كما 

أنهم لن يحصدوا كثيرًا أو قلياًل من النجاح والظفر.
واكدت انه ال بديل أو خيار ألحزاب اللقاء المشترك اليوم غير الحوار وإن 
تمادت في غيها أو ذهبت إلى أبعد ما تقوم بتنفيذه من أعمال خارجة عن 

اإلجماع الوطني مدانة ومستنكرة من قبل أبناء الشعب جميعًا..
وطالب البيان قيادات أحزاب المشترك أن تترك سياسة التغطرس 
والمكابرة وتكف عن تحريض الناس للجوء إلى الشارع واحتالل الطرقات 
وإغالقها أمام المارة وتعطيل الحياة وتخويف وإرهاب الساكنين في 
إطارها وتعكير األجواء والسكينة العامة والعودة إلى الحوار وطاولة 
العقالنية كون ما تقوم به لن يجدي نفعًا وان استمر لشهور وسنوات 

قادمة.

قالت أحزاب التحالف الديمقراطي في محافظة تعز: انه لم يعد من المقبول أبدًا السكوت عن األعمال الخارجة عن   
القانون واالعتداءات المتكررة لبالطجة أحزاب اللقاء المشترك على التظاهرات والمسيرات الموالية والمؤيدة 

لألخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية في أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات .
ودعت احزاب التحالف العقالء في أحزاب المشترك الى إعادتها لجادة الصواب وتوضيح مخاطر ما تقوم به من أعمال 

وأفعال مضرة بالوطن وأبناء الشعب.

المؤتمر الشعبي العام ال يضيره إن استقال نفر من أعضائه، لكنه يظل يفخر بهم لسبب واحد  
هو أن المستقيلين الذين تتحدث عنهم أبواق أحزاب اللقاء المشترك وبعض المراسلين 
بفرح مثير لالستغراب.. رفضوا أن يعلنوا انضمامهم ألي حزب من أحزاب اللقاء المشترك إيمانًا منهم 
بأنها غير جديرة لقيادة العمل الوطني وال تملك برامج وخططًا ورؤى سياسية أفضل من المؤتمر 

الشعبي العام.
لم تتحرج أحزاب المشترك من هذا الموقف الرجولي الشجاع ألولئك األخوة الذين ركبوا الموجة 
وظلوا دون قراءة حقيقية للواقع يراوحون مثل شوكة الميزان ال أحد يلتفت إليهم أبدًا، وتذهب األعين 

دومًا إلى الكفة المرجحة.. وليس إلى »رقص« الشوكة..

بالغ للنائب العام: 

البالطجة 
باعتراف »نيوز 

يمن« مندسين 
في مخيمات 

الجامعة
لم يستقْل من المؤتمر إاّل أبواق »مارب برس« و»المصدر«!

وليد غالب 

سخرت أوســاط محلية في محافظة الحديدة من  
االكاذيب واالخبار المضللة التي تبثها قناة »سهيل« 
وتزعم فيها حدوث اشتباكات بين متظاهرين وقتلى 

واصابات امام مبنى المحافظة.
وعبر مواطنون عن استنكارهم لمثل هذه االكاذيب 
واالفتراءات الهادفة الى نشر البلبلة والقالقل بأخبار 
مفبركة محاولة تضليل المشاهدين بهدف نقل صورة 
خاطئة عن اليمن بشكل عام وعن محافظة الحديدة 
وأبنائها الشرفاء بصورة خاصة. وقال شهود عيان إن ما حدث 
هو قيام عناصر من االصالح بترديد بعض الشعارات 
في حديقة الشعب ولم يحدث اي اشتباكات كما تزعم 

بعض المواقع االلكترونية والقنوات الفضائية.
إلى ذلك ذكر محمد عياش قحيم- رئيس فرع نقابة 
المهن التعليمية- ان اعتصامًا للمعلمين الذي حاول 
المشترك تنفيذه االيام الماضية قد فشل بعد لقاء ضم 

التربويين مع قيادة مكتب التربية ممثلة بالدكتور علي بهلول 
مدير عام المكتب والنقابة، تم خالله التأكيد أنه سيتم صرف 

االستراتيجية والعالوة المستحقة خالل هذا الشهر.
من جانبه كشف ماجد محمد سالم جرمش- القيادي في اللجنة 
الشعبية لحماية الوحدة اليمنية- عن وجود تحركات لبعض 
عناصر المشترك بقيادة البرلماني االصالحي مفضل اسماعيل 
لجمع توقيعات من المواطنين وإيهامهم انها من اجل تغيير 
عقال الحارات في المدينة، وحشدهم للتظاهر تحت مبرر الرغبة 
في تغيير العاقل وكون هناك الكثير من االميين واالطفال يتم 

إعطاؤهم الفتات ال يعرفون المكتوب عليها من عبارات.
وتشير الصور الى استغالل المشترك ألطفال وبعض االميين 

من اجل التظاهر مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.
هذا وأكدت مصادر في المجالس المحلية لمديريات )الحالي، 
الحوك، الميناء( عن محاولة بعض العناصر المتطرفة في 
المشترك القيام بأعمال تخريبية في الحارات وتحريض 

المواطنين ضد عقال الحارات لنشر الفوضى.

سخروا من أكاذيب أبواق المشترك

أبناء الحديدة يفشلون المشاريع المتطرفة
انسحاب العشرات من اعتصام الجامعة 

احتجاجا على ممارسات اقصائية

قــال مــشــاركــون فــي االعتصام  
االحتجاجي على الحكومة بجولة 
الجامعة الجديدة بالعاصمة صنعاء 
إن خالفات نشبت  يوم الثالثاء الماضي بين 
تــيــارات مختلفة على أحقية تزعم وصنع 

الفعالية االحتجاجية في يومها الثاني .
التحفظ على  وكشف مشاركون -طلبوا 
أسمائهم- عن تذمر قطاع من المشاركين في 
االعتصام من استقدام مواطنين محسوبين 
على ما يسمى بمجلس التضامن الوطني 
الذي يرأسه حسين األحمر ، وانسحب العشرات 
من الشباب بينهم فتيات صباح ذات اليوم  
اثر اعتالء آخرين منصة االعتصام للترحيب 
حسين األحمر ، والقيت بعد ذلك قصائد شعرية 
قيل انها تذكي النزعات المناطقية وتمجد 
مشائخ القبائل وهو ما أثار حفيظة عدد من 

المشاركين .
وفيما يسعى تيار شبابي إلى إطالق تسمية 
)خيمة الجنوب( على الفعالية يتمسك تيار 
ثالث بمسمى خيمة شباب المشترك.واعتبر 
شاب مشارك في الفعالية استقدام مواطنين 
عنوة من مناطق جغرافية ذات طابع قبلي 
ــالم بمثابة  ــالن ذلــك في وسائل اإلع وإع

وصاية مبكرة على جهود الشباب .
واعلن الحزب االشتراكي اليمني  مشاركة 
أعضاء اتحاد الشباب االشتراكي في 
الفعالية االحتجاجية منذ انطالقها ،وذكر 
)موقع االشتراكي نت ( ان مسلحين 

احرقوا سيارة جاءوا على متنها لالعتداء 
على المعتصمين لكن موقع )الصحوة 
نت( قال ان الشباب المعتصمين هم 

من قاموا باحراق السيارة .

دعاها إلى ترك الغطرسة والمكابرة


