
۹  البداية كانت مع الشاب عبدالعزيز صقر األمين 
- حركة التغيير »شباب«- والذي تحدث إلينا عن سب 

انسحابه قائاًل:
- نحن من اليوم االول الذي خرجنا فيه لالعتصام 
أمام جامعة صنعاء كانت مطالبنا حقوقية ال تتعدى 
تحسين األوضاع المعيشية للناس ومحاربة الفساد 
وتوفير وظائف للشباب الجامعيين وقد باركنا توجيهات 
فخامة رئيس الجمهورية التي لبى فيها مطالبنا وقررنا 
االنسحاب ولكن عندما حاولنا الخروج من االعتصام 
الذي تحول الى ثكنة عسكرية ألحزاب اللقاء المشترك 
لم نستطع بسبب الضغوط النفسية  التي كانت تمارس 
علينا فقد كانوا يهددونا بأن األمن سوف يعتقلنا بمجرد 
أن نعود الى منازلنا وسوف نعذب وتنتهك أعراضنا، 
وطبعًا لم نكن نعرف بتوجيهات العفو الذي أصدره 
فخامة الرئيس ألن اإلعالم المسيطر على المخيمات 

هو إعالم االصالح.
كبش فداء؟!

 وأض��اف: لقد أدركنا -لألسف الشديد - أننا كنا 
على خطأ وكان من المفترض أن ال نصدق كذبهم 
وتهديداتهم ألننا كنا كبش الفداء والسلم الذي تصعد 
عليه تلك االح��زاب لكي تثبت تواجدها وحضورها، 

فالكل يعلم مدى حجم وجماهيرية تلك األحزاب.
مؤكدًا أن المتواجدين أمام بوابة جامعة صنعاء هم 
أعضاء االصالح والمتعاطفون معه ولديهم مشاكل 
شخصية وليسوا أصحاب قضية أو مبدأ ويعملون وفق 

أجندة حزبية %100.
مشيرًا الى أن الشعارات التي يرددونها هي من صنع 
احزاب اللقاء المشترك، وقد تم تهديدنا إذا لم نردد 
غير تلك الشعارات التي تسيئ الى فخامة الرئيس ، 
وعندما كنا نأتي ونقول لهم إن الرئيس أطلق مبادرة 
جيدة وتستحق ان يعمل بها كانوا يقولون لنا: إنها مجرد 
خدعة ولكننا أدركنا في المبادرة االخيرة للرئيس والتي 
قبل فيها بالنقاط الخمس التي اشترطها المشترك  أن 
تلك األحزاب تريد الفوضى والتخريب وإيصال البالد 

الى مرحلة االنهيار والحرب االهلية.
 ورقة ضغط..!

ويقول: كنا نقول لهم نريد رؤية أو برنامجًا نستطيع 
من خاللها ترجمة مبادرات الرئيس ولكنهم كانوا 
يصدوننا ويقولون ان هذا ليس من اختصاصنا وأن 
هناك من سيضع تلك الرؤى، وعندما قلنا لهم: هذه 
الثمار هي نتيجة مجهودنا ولن نسمح لكم بالسطو 
عليها وتحويلها الى ورقة ضغط على الرئيس لترك 
السلطة وتحويل اليمن الى ساحة حرب أهلية.. اشتبكنا 
معهم باأليدي وأخرجونا من الساحة تحت الضغط 
والتهديد، ولذلك ندعو اخواننا الشباب المتواجدين 
بينهم أن يصمدوا وأال يتركوا الساحة لهم لكي يفرضوا 

أجندتهم التآمرية على الوطن.
 مؤكدًا رفض الشباب القاطع للتطرف واإلرهاب الذي 
تقوم به تلك األحزاب وقمع الحريات قبل أن يتسلموا 
السلطة حيث يقصون اآلخر ويصادرون حقوق الناس 

ويسلبونهم إرادتهم.
 مختتمًا حديثه بالقول: نحن لن نقبل ذلك وسوف 
نقف مع الشرعية الدستورية ومع فخامة الرئيس علي 

عبداهلل صالح ألنه قائد التغيير وحكيم اليمن.
۹  أما األخ أحمد علي الرداعي من أبناء مدينة رداع 
وأحد المعتصمين المنسحبين من جولة الجامعة الى 

ميدان التحرير فقد تحدث إلينا قائاًل:
متعصبون متطرفون

- لقد انسحبت أنا وعشرات االصدقاء من أمام الجامعة 
ألننا أدركنا أن اليمن في خطر وأن األمن واالستقرار 

لن يدوم إذا ما تعصبنا خلف أحزاب اللقاء المشترك 
ومواقفهم التي يبيتونها ضد الوطن، فقد وجدنا أنهم ال 
يمتلكون رؤية واضحة للمرحلة، وليس لديهم نية لبناء 
وطن آمن ومزدهر خاٍل من العصبية والقبلية، وأدركنا 
أن تلك األحزاب هي أول من سيجر الوطن الى الهاوية، 
فال ديمقراطية يعرفونها وال قبيلة وال عُرف وال أدب..

متعصبون متطرفون خلف مواقف وسياسات هوجاء.
 وأضاف: نحن مع فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح 
الذي قدم الكثير من التنازالت حقنًا للدماء، ولكنهم 
تكبروا ورفعوا سقف مطالبهم بهدف جر البالد الى حرب 
أهلية، ولعل أحداث يوم الجمعة الدامية خير دليل على 

ذلك فلو كانت لديهم ذرة من وازع ديني أو وطني لما 
حرضوا الشباب على هدم الحاجز الذي بناه االهالي 
ولما اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة ولما دفعوا 

بالشباب الى الموت.
صادروا مطالبنا

مؤكدًا أن مطالب الشباب هي مطالب حقوقية وليست 
تخريبية ولكن المشترك صادروها وحولوا مواقفهم 
تلك الى مواقف غير مشرفة، وقال: لقد تحولت مواقفنا 
ومطالبنا من الحالة الديمقراطية الى الحالة القمعية 
واإلرهابية واصبحت غير مشرفة وال نفتخر بها ألنها 

وصلت الى مرحلة تضر اليمن ووحدته ، فنحن مقتنعون 
بالنظام السياسي والديمقراطي والحرية التي نعيش 
فيها وانتفضنا ضد الفساد والمحسوبية والجهوية 
والقبلية والتطرف الذي كنا نريد الهروب منه الى ساحة 
التغيير الجتثاثه ولكنه-لألسف- جثم علينا واندس فينا 
من هربنا منهم ومن أفسدوا البالد والعباد وكانوا سببًا 

لخروجنا على النظام.
 مطالبًا فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح بعدم 
تقديم المزيد من التنازالت وردع أحزاب المشترك 
وإيقافهم عند حدهم قبل أن ينزلق الوطن الى مربع 
العنف الذي يحشدون له العدة والعتاد ويهدفون الى 
تدمير الوطن وتحويله الى مرتع لهم ولمشاريعهم 
التشطيرية.. داعين الرئيس إل��ى التدخل إلنقاذ 
زمالئهم الشباب في تلك الخيام التي صاروا أشبه 
بمعتقلين فيها، والعمل على اجتثاث كل الفاسدين 

والمخربين في أسرع وقت ممكن.
»رويبضات االخوان«

۹  أما الطالب علي ناجي حسين -كلية االعالم- فقد 
تحدث الينا عن سبب انسحابه قائاًل:

- نحن مطالبنا مشروعة وليس لدينا كشباب أجندات 
سياسية منذ الوهلة األولى ولكننا أدركنا ومنذ أن 
دخلت أحزاب اللقاء المشترك بعناصرها وقياداتها.. 
ان مطالبنا بدأت تسرق وصاروا يتحدث باسمنا وعلى 
لساننا »الرويبضات«، فالشعارات ليست شعاراتنا 
والمنصة كذلك والمطالب التي تذاع ليست مطالب 

الشباب..
وأضاف: نحن مقتنعون ومؤيدون للرئيس وللشرعية 
الدستورية التي يطالبون بإسقاطها غير مدركين 
لتبعاتها أو أنهم مدركون ولكنهم يغامرون بأرواح 
الناس ويزجون بهم الى الهالك والفوضى، فعندما 
نطالب بإسقاط النظام والرئيس علي عبداهلل صالح 
نحن نطالب بإسقاط إرادة الشعب والناس الذين 
اختاروه وانتخبوه وهم األغلبية على الرغم من أنني 
لم أنتخب الرئيس علي عبداهلل صالح إال أنني احترم 

إرادة اآلخرين وحقهم الديمقراطي.
مؤكدًا أن ما جعله ينسحب هو خطاب المشترك 
التحريضي على الوطن والديمقراطية وعدم احترام 
إرادة الشعب.. خصوصًا انهم يقومون باعتقال بعض 

الشباب الذين انضموا الى ساحة التغيير دون سبب.
متوقعًا أن تشهد ساحة التغيير مواجهات واشتباكات 
فيما بين العناصر المتطرفة لعدم اتفاقهم في الفكر 
والتنشئة، فاإلصالحيون متشددون وينظرون الى كل 
شيء من منظورهم، واالشتراكيون منفتحون والنساء 
تسبق الرجال في مواقفهم، وهذا ما يرفضه االخوان 
المسلمون، وكذلك الحوثيون الذين لديهم مذهب 
وعادات وتقاليد مغايرة عن الجميع وهو ما يزيد الموقف 

حدة وخطورة.
معتبرًا الحوار الحل األمثل للخروج من االزمة.

أكاذيب وأوهام
۹  من جانبه اكد االخ أمين عبداهلل المطري 
: أن انسحابه من ساحة االعتصام جاء نتيجة 
كذب أحزاب المشترك عليهم ومحاولة تضليلهم 
والتعامل معهم كأنهم مازالوا في زمن ما قبل 
الثورة، وقال: نحن مجموعة من الشباب المنتمين 
الى حزب االصالح وقد جئنا الى أمام الجامعة بعد أن 
دعانا قياداتنا الى االلتحاق بالمعتصمين لكي نحق 
الحق ونبطل الباطل وسوف نحصل على المزيد من 
الحقوق والفرص في التوظيف والتعليم وغيرها، 
ولكننا وبمجرد أن وصلنا بين المعتصمين رأينا اننا 
على الباطل ولسنا على حق والحقيقة للدعوات 
واالكاذيب التي قالها لنا اخواننا في مناطقنا، فال 
مطالب بالوظائف وال بغيرها.. وما يدفعوننا إليه 
فقط هو المواجهة واالصطدام باخواننا وأبناء 

جلدتنا دونما سبب مقنع.
وأضاف: بمجرد أن أكد لنا اخواننا وأبناء منطقتنا ان 
الرئيس قد قدم مبادرات لتحسين األوضاع السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية وانه ليس مكابرًا ومعارضًا 
لمطالب الشباب ولمواقفهم، خرجنا من بين أولئك 
المتطرفين وجئنا الى ميدان التحرير لكي نساند 
فخامة الرئيس ونؤيده وسنبذل الغالي والنفيس من 
أجل الشرعية الدستورية والحرية والديمقراطية ألنها 

هي الحق.

ن واألمان .. 
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التوجس الحذر الذي استقبل   
به الشباب انضمام اللواء علي 
محسن ال��ى اعتصامهم ناتج عن 
خوفهم من تغييبه لمجريات اللحظة 
التاريخية التي يرسمونها بإصرارهم 

وصمودهم وبدماء شهدائهم.
سرقة هذا الجهد الجبار محتملة - 
إن لم تكن مؤكدة- فما أن يطمئن 
الشباب لحزب إال ويفاجأون بانضمام 
آخ���ر، وم��ا أن يأنسوا لشخص إال 

ويفجعون بمجيئ من هو أسوأ منه.
۹  لو كنت مع الشباب لما اطمأننت 
الى »علي محسن« حتى لو وصل 
بثوب اإلح��رام.. كما أنني لن أأنس 
الى الشيخ »صادق« وإن تعهد بكل 
المواثيق.. وسأطالب باختصاصيين 
نفسانيين الى المستشفى الميداني، 
فمن ي��دري ربما يصاب كثير من 
نفسية تصل حد  بعقد  ل��ش��ب��اب  ا
»الصرع« جراء توافد المستقيلين 
من المؤتمر الى ساحة االعتصام، 
فالشباب يعلم يقينًا أن أولئك من 
أوصل النظام الى ما هو عليه اليوم 
وهم من أخرجهم وفجَّر فيهم فورات 

الغضب.
۹  فما الذي تبقى للشباب هناك غير 
ترديد الشعارات وراء كهنة »االخوان« 
أو التقاط الصور التذكارية الى جانب 

فؤاد دحابة!!
۹  وما الذي تبقى من النظام الذي 
يطالب الشباب برحيله بعد انضمام 
»لصوص الثروات والثورات« -حسب 
قول الشاعر عبدالكريم الرازحي- الى 
ساحاتهم.. وأي تغيير يتحدث عنه 
الشباب والثعابين التي رقص على 
رؤوسها الرئيس علي عبداهلل صالح 
قد غيَّرت جلودها بحثًا عن راقص 

آخر؟!
وبالتالي فالشباب يعيشون أسوأ 
ح���االت ال��ق��ل��ق ع��ل��ى مشروعهم 
التنويري، فقد خالجهم شعور مرعب 
منذ أن وط��أ »ال��زن��دان��ي« منصة 
ساحتهم ومنحهم ب��راءة االختراع، 
فإذا كان لطموحات الشباب وآمالهم 
أن تزهق، فاإلصالح زاهقها.. فقد بدأ 
مشروع الغدر بثورتهم »المزعومة« 
قبل نجاحها.. وسأؤكد بكالم النائب 
أحمد سيف حاشد أح��د أه��م قادة 
الشباب المعتصمين في حوار له مع 
صحيفة »الوسط«: »إذا كان حزب 
االص���الح ق��د م��ارس خ��الل الفترة 
الماضية في ساحة التغيير كثيرًا من 
الصمت حيال فرض واستمرار فرض 
أمر واقع على شركائه وعلى الشباب 
في الساحة وعمل على استنفاد كثير 
من الوقت ليبقى شركاؤه بعيدًا عن 
القرار ونحن الزلنا في بداية الثورة، 
فكيف سيكون الحال عندما يصل إلى 

السلطة«.
 ويقول: »االخ��وان المسلمون في 
مصر كانوا أنضج ولم يستحوذوا 
على الثورة، ولكن في اليمن أخشى 
على الثورة من أن يستحوذ عليها 
االصالح« ، ويضيف: »ما أدهشني أن 
كثيرًا ممن كنا نعتقد أنهم في حزب 
االصالح رواد حقوق وتغيير، نجدهم 
اليوم يعيدون أنفسهم الى المربع 
األول المثقل باأليديولوجيا واالنحياز 
للماضي وعدم القدرة على التحرر 

منه«.
 ويكرر: »ليس المشترك كله وإنما 
أحد أحزابه هو من يحاول أن يستحوذ 
على الثورة ويقصي اآلخرين ويفرض 
خطابه المتخلف على الشعب وشبابه 
ونخبه.. ه��ذا الجناح يضر الثورة 
ويخمد جذوتها ويسوِّد صفحاتها.. 
ه��ذا الجناح يمزق اليمن ويثقلها 

بماضيه وثقافته«.
 إذًا تلك مؤشرات أولية بأن »الزنداني« 
الذي شهد مقتل أبي األحرار السبتمبري 
محمد محمود الزبيري، ربما يكرر نفس 
السيناريو مع رموز ما يسمى ب�»ثورة 

الشباب«؟!

  توفيق الشرعبي صالح أحمد العجيلي

»االخوان« 
يسرقون براءة 

االختراع!!

أبناء الجوبة بمأرب يؤكدون 
وقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية

أصدقاء الحضارات: 

على المشترك احترام 
إرادة الشعب

أبناء القريشة سدًا منيعًا ضد دعاة الفتنة

آل السيلي: سندافع عن الشرعية بدمائنا

ع��ق��دت ق��ي��ادة مديرية   
الجوبة لقاء موسعًا ضم 
ع��ددًا من القيادات التنظيمية 
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ش��خ��ص��ي��ات 
من  غفيرًا  وجمعًا  االجتماعية 
المواطنين يقدر بأكثر من )500( 
شخص، برئاسة الشيخ منصور 
بن صالح الصيادي رئيس فرع 
المؤتمر بالمديرية، حيث وقف 
االجتماع حول االوضاع السياسية 
واألمنية وما يحاك ضد الوطن 
من مؤامرات تهدف الى زعزعة 

األم��ن واالس��ت��ق��رار بشكل عام 
والمحافظة بشكل خاص، حيث 
أكد جميع الحضور وقوفهم الى 
جانب القيادة السياسية ممثلة 
بفخامة رئيس الجمهورية علي 
عبداهلل صالح والى جانب الشرعية 
الدستورية.. واستعدادهم ألي 
مهام توكل إليهم لخدمة الوطن 
وال��دف��اع عنه جنبًا ال��ى جنب 
القوات المسلحة واألمن والتأكيد 
على االلتزام بوالئهم التنظيمي 

وبالثوابت الوطنية.

ح���يَّ���ت م��ؤس��س��ة   
»أص��������دق��������اء 
ال���ح���ض���ارات« وم��ن��ت��دى 
»اليمن أغلى« إرادة الشعب 
اليمني الصلبة وتمسكهم 
الديمقراطية  بحقوقهم 
واالضطالع بمسؤولياتهم 
ف��ي ح��م��اي��ة الشرعية 
الدستورية وعدم االنجرار 
وراء دع����وات الفوضى 
والعنف ومخططات التآمر.

 ودع��ت الى نشر ثقافة 
اإلخ�����اء وروح ال��ع��م��ل 
المشترك، كما أكدت في 
ب��ي��ان لها على ض��رورة 
اح��ت��رام إرادة الشعب 
 . وحقوقهم. تهم  وحريا
وأع���ل���ن���ت ال��م��ؤس��س��ة 
الى  والمنتدى وقوفهما 
جانب الشرعية الدستورية 
وم��ع األم��ن واالس��ت��ق��رار 

والسلم االجتماعي.

أعلن أبناء مديرية القريشة موقفهم الداعم والمساند للخطوات واإلجراءات الوطنية لفخامة   
االخ علي عبداهلل صالح وشرعيته الدستورية لقيادة البلد الى بر األمان.

وعبروا في بيان لهم عن رفضهم ألي عمل انقالبي ضد الديمقراطية والشرعية وضد كل من يسعى 
إلثارة الفتن واإلضرار باألمن واالستقرار ومن يتربصون بالوطن وثورته ونظامه الجمهوري ووحدته.

وأكدوا أنهم سيكونون سدًا منيعًا ضد دعاة الفتنة.

أيدت قبائل آل السيلي بمديرية المضاربة   
والعارة مبادرة رئيس الجمهورية للحوار 
الوطني..مؤكدين وقوفهم الى جانب الشرعية 
ما  وأنهم سيدافعون عنها بكل  الدستورية 

يملكون.

 وقالوا في بيان لهم إنهم يرفضون كل دعوات 
العنف والفوضى ..داع��ي��ن القوى السياسية 
والشبابية الى الحوار المسؤول إلخراج البالد من 
مأزق الفتن والصراعات التي تجرها بعض األطماع 

واألهواء السياسية الضيقة.

»رويبضات االخوان« صادروا مطالبنا!!

تجلت فيهم الحكمة اليمانية.. وأدركوا أن ال صوت يعلو فوق صوت الحق والعقل.. تركوا جولة الجامعة وجاءوا الى ساحة ميدان  
التحرير والدموع تمأل أعينهم فرحًا وحزنًا.. فرحًا ألنهم خرجوا من معتقل فكري لم يعرفوا فيه سوى إعالم »االخوان المسلمين« 
وأجندتهم، فالخطابة لهم واإلعالم المرئي والورقي وااللكتروني لهم يتحكمون به كما تملي عليهم قياداتهم، كما أنه معتقل للحرية، ال 
يخرج منه الشاب إال بصعوبة، حيث إن اللجان األمنية مشكلة من عناصر متطرفة من االصالح والقاعدة من جهة، ومن جهة أخرى يتمركز 
الحوثة و»بشمرجة« المشائخ المتفيدين.. وحزنًا ألن مطالبهم الحقوقية صودرت وتسلقت عليها أحزاب المشترك واستخدمتها ورقة 

لتهديد األمن واالستقرار.
»الميثاق« التقت عددًا من المنسحبين الى ساحة التحرير واستطلعت آراءهم ومواقفهم.

الشباب المنسحبون:

عبدالعزيز: مطالبنا حقوقية 
والمشترك تسلق عليها

 الرداعي: هربنا من الفاسدين فسبقونا إلى الساحة
علي: انسحبنا ألن المشترك يكمم 
األفواه ويقمع الحريات باسم الدين
أمين: كذبوا علينا وقالوا لنا إننا نساند الحق فوجدنا الباطل كله

 علي الشعباني


