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 فائز سالم

مرصد

وحدد شارع الستين 
)م��ن تقاطع ميدان 
السبعين وحتى جولة 
عصر (م��ك��ان��ًا لمقر 
 )5 الفعالية بطول )
كيلو م��ت��رات ذهابًا 
وإي��اب��ًا )ع��ش��رة آالف 
متر( كما حدد موعدها 
ثاني جمعة بعد عودة 
الجمهورية  رئ��ي��س 
من المملكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة، وأق���ر 
المجموعة  أع��ض��اء 
البالغ عددهم أكثر 
م��ن أل��ف عضو على 

موقع التواصل االجتماعي )فيس بوك( 
أق��روا إقامة فعاليات ثقافية وفنية 
ورياضية وعروض فلكلورية شعبية 
مصاحبة للمأدبة المتوقع أن يتطوع في 
تنفيذها  قرابة )2000( شاب متطوع.

وقسم شباب مجموعة )أطول مأدبة 
غداء  في العالم بمناسبة شفاء رئيس 
الجمهورية( شارع الستين إلى أربعة 
شوارع ستستخدم الشوارع الوسطى 
للخيام ولحركة منظمي المأدبة فيما 
ت��رك��ت ال��ش��وارع الخارجية لحركة  

حافالت  نقل الضيوف.. 
والحفل  المائدة  برنامج  وتضمن 
تقسيم مكان المائدة )عشرة ألف متر( 
450 متر لكل  22 مجموعة ) على 
مجموعة( على أن تسمى كل مجموعة 
باسم واحدة من محافظات الجمهورية، 
ويدعى من كل محافظة 2000 ضيف 

)44 ألف( يتوزعون على 22 مخيم.
وأش��ار برنامج توزيع الضيوف إلى 
وضع مائدتين في كل خيمة واتساع 
كل مائدة ل����)500( ضيف من جهة 
اليمين و)500( آخرين من اتجاه اليسار، 
وتقسيم كل مائدة إلى 5 مجموعات 
تشمل المجموعة الواحدة 100 ضيف 
100 ضيف من  من اتجاه اليمين و
اتجاه اليسار.وحدد لكل مجموعة )4( 
منظمين لتوزيع الطعام )لكل مائدة 40 

منظم( وعشرة مشرفين في الخيمة 
الواحدة.

من  لتي سيتم طباختها  ا لوليمة  ا
قبل طباخين معروفين يتم التعاقد 
معهم تشير ترتيباتها إلى وضع طعام 
كل ضيف في طبق بالستيك سفري، 
ويبدأ تعبئة صحون طعام المأدبة قبل 
صالة الجمعة وتغليفها ومن ثم توزيع 
الكميات على  مشرفي المحافظات 
ونقلها ب��واس��ط��ة س��ي��ارات مغطاة 

لالنتظار أمام مخيمات المحافظات.
وبعد صالة الجمعة سيتجه المدعوون 
إلى مدخل بداية شارع الستين تقاطع 
الرئيس  )المدخل  السبعين  ميدان 
للحفل( وسيكون في انتظارهم لجنة 
استقبال الضيوف الستالم الدعوات 
ومنحهم بطائق تعريفية تمكن بقية 
اللجان تحديد الخيمة المحددة لهم أو 

حافالت النقل.
وي��ق��ول ش��ب��اب ال��م��ج��م��وع��ة أن��ه 
سيتم إدخ����ال ض��ي��وف أول أح��دى 
عشرة محافظة للسير إل��ى المكان 
المخصص لهم  على األق��دام ، فيما 
يتم نقل المتبقين على متن حافالت 
تحمل اس��م المحافظة ول��ون دعوة 
الضيوف، وسوف تقوم كل محافظة 
أمام مخيمها بتقديم رقصات شعبية 
لجنة  م��ن  يعلن  حتى  ية  ر فلكلو و

االستقبال انتهاءها من استقبال 
الضيوف، وبعد استكمال وصول 
الضيوف سيعلن لجميع المحافظات 
الوقوف أمام المخيمات دقيقة حداد 
على أرواح الشهداء وتقديم الشكر 
والعرفان لحماة الوطن ولكل من 
اليمن وتأكيد  أج��ل  ضحى م��ن 
الحفاظ على العهد 
وال���والء للشرعية 
الدستورية واألمن 
واالستقرار والوفاء 
ل��ل��رئ��ي��س ع��ل��ي 
ع��ب��داهلل ص��ال��ح - 

رئيس الجمهورية.
وفي هذه األثناء 
ي���ش���دد م��ن��ظ��م��و 
المرتقبة  الفعالية 
على ترديد النشيد 
ال��وط��ن��ي وم���رور 
ح����اف����الت أم����ام 
المخيمات تقل أبناء 
واس��ر الشهداء من 
أبناء القوات المسلحة 
واألمن والمواطنين من ضحايا األعمال 
التخريبية وذلك بحضور سفراء دول 
العالم المدعوين للحفل ومندوبي 
المنظمات الحقوقية المحلية واألجنبية 
وممثلي وس��ائ��ل اإلع���الم المحلية 
والعربية واألجنبية،وبعد مأدبة الغداء 
ستقام فعاليات احتفالية متنوعة )مقيل 
- إنشاد - أغاني( وفعاليات ابتهاجية 
متنوعة تختتم مساء نفس اليوم  بإنارة 

سماء صنعاء بألعاب نارية..
 ودعت اللجنة المنظمة الراغبين في 
المساهمة في هذا العمل التواصل 
www.yufca. معها عبر صفحة الحفل
com  على شبكة االنترنت ، أو البريد 

info@yufca.com االلكتروني
ويذكر أن استراليا سجلت رقما قياسيا 
في موسوعة غينيس بتناول أكثر من 
خمسة آالف شخص الغداء على طاولة 
عمالقة بلغ طولها اربعمئة متر، وأقيمت 
في اطار مهرجان الطعام والنبيذ ، كما 
اعدت شركة لتقديم األطعمة مأدبة 
غداء اتسعت لحوالي 000 ،15 شخص 
وذلك بالقرب من اطول جسر في اوربا، 
الذي يقع في مدينة لشبونة البرتغالية. 
وق��د دخلت ه��ذه المائدة موسوعة 
غينيس لالرقام القياسية كأطول مائدة 

في العالم.

توقعات بدعوة )44( ألف ضيف في مأدبة 
استقبال تاريخي  لرئيس الجمهورية

توقع نشطاء مؤيدون للشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي في  
اليمن دعوة )44( ألف ضيف من مختلف محافظات اليمن لحضور 
مأدبة غداء هي األولى من نوعها يناقشون الترتيب إلقامتها بمناسبة شفاء 
رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة ونجاتهم من محاولة االغتيال  التي 
تعرضوا لها غرة شهر رجب في الـ3 من يونيو الماضي حينما كانوا يؤدون 

 جميل الجعدبيصالة الجمعة.

المشهد اإلعالمي وآخر صرخات أحزاب المشترك
شن عبدالملك المخالفي القيادي في أحزاب اللقاء المشترك حملة مسعورة   

على السعودية وأمريكا بعنوان: »اإلرادة الثورية والتدخل األمريكي 
السعودي » فقد ركز حمالته على السعودية وقادتها وعلى السفير األمريكي 
واعتبره  المندوب السامي الذي يصول ويجول في كل مكان ولدى الجميع  وصوال 
إلى محاوالت اختراق ساحة التغرير والوقيعة بين ما اسماه وفي المقدمة الشباب 
والمشترك وبعد ذلك شن هجومه على وزيرة الخارجية األمريكية كلينتون 
لتصريحها في أبو ظبي عن الدستور اليمني »القوي« و«المتين« ؟!!! والذي قال 
فيه: بدت فيه السيدة كلينتون اقرب إلى أن تكون أحد متحدثي النظام والحزب 
الحاكم منها إلى وزيرة خارجية الدولة األولى في العالم . ومع ذلك الرفض الحزاب 
اللقاء المشترك وأعمالهم المخزية على حد وصفه ،  فان القيادي الناصري ظل 

معتزًا ومفتخرًا بانتمائه للجنة التحضيرية للحوار التي يقودها حميد األحمر؟! 
- تروج »الصحوة نت« عبر مراسليها الوهميين بان تظاهرات حاشدة خرجت 
في عدن والمكال والضالع وحجة وذمار تنديدا بالموقف السعودي األمريكي 
من ما تسميه بالثورة وتطالب بالحسم الثوري«.. ففي أي جزيرة نائية أو في 

أي مكان من القمر حصلت هذه المظاهرات؟!
= طالب احد كتاب المشترك »الثوريين« في مقالته بالتغيير نت: »الثورة 
اليمنية بين اإلرادة الشبابية والطبخة الخليجية » طالب السعودية بان تفعل 
مؤتمر صحفي وتخبر الشعب اليمني عن حالة الرئيس اليمني ؟! . هكذا 
النضال السياسي وإال بالش يطالب دولة جارة بالحديث عن رئيس الجمهورية 

، فأين السيادة والقرار اليمني أيها الثوار     الجدد ؟! .
= من أكاذيب وسائل اإلعالم المشترك المفضوحة ما نشرته الصحوة : » بان 
الحرس الجمهوري يعترف بتوليه مهمة حماية ناقالت الوقود وزعموا أن أسعار 
البنزين ارتفع بنسبة 700% بعد تولي قوات نجل صالح حماية وتوزيع الوقود 
؟! ».. ولماذا ال نقول بان الوقود ارتفع بعد خروج المشترك إلى الشارع وتعطيل 
الحياة وبعد ان قامت عصابات المشترك بقطع الطرق وتعطيل حياة الناس ؟ .
= تساءل احد كتاب الثورة في مقالته التي حملت عنوان : » هل ما زال 
الليبيون » ثوار ومجاهدون » رغم استعانتهم بالغرب ؟؟؟ » وذكر بان الثوار 
الذين وصفوا أنفسهم ب�)المجاهدين( في ليبيا يستغيثون بالغرب , بل 
ويعاتبونهم على تهاونهم في قصف طرابلس كعتاب العاشق لمعشوقه 
في صورة مخزية للغاية , واستغرب من الذين يبررون ذلك من الثوريين 
واإلسالميين وطالب الثوار والثورات بان تقف وقفة محاسبة لنعرف ما نحن 
ماضون فيه , وهل نرغب فعاًل في استبدال ُظلم الحكام بلطافة االستعمار ؟ 

وهل ما يحق لنا وصف المعارضة في ليبيا بالثوار وهم يعتمدون على الخارج 
ممن يخالفوننا الدين واللغة ؟ وهل هم مجاهدون في دعوتهم لقصف بلدهم 

رغم معرفتنا التامة جميعًا بأهدافهم الحقيقية في أوطاننا ؟
= من آخر صيحات هجوم المعارضة وأدعياء الثورة في اليمن على السعودية 
مطالبتهم بعودة عسير ونجران وظفار ففي التغيير نت تجد اآلتي : » قالوا إن 
عسير ونجران وظفار ال تزال مدنا يمنية..  شباب الثورة في تعز : صالح أعطى 
ما ال يملك لمن ال يستحق! ».. شباب الثورة بتعز يريدون ان يغزوا السعودية 
وعمان ؟! ، ثم ما دخل النظام اليمني في قضية ظفار وهو إقليم عماني منذ 

مئات السنين !.
= كتب الدكتور عبد اهلل الشعيبي في »التغيير نت« مقاال بعنوان : » أين 
القضية الجنوبية في العقل الجنوبي ؟ » وذكر ان المشكلة في الجنوب تعدد 
وتنوع وتكاثر الزعامات والقيادات والكيانات الوطنية المناضلة التي تختزل 
القضية في ذواتهم ، واألدهى بأنهم يعتبرون من يخالفهم خائن وقاصر وغير 

وطني على الرغم من تقديسهم لمواقفهم وشخصياتهم ويعدونهم مقامات 
غير قابلة للمس وكأن الزمن قد أختزل القضية عندهم فقط  .

= استمع إلى آخر عنتريات إعالم المشترك فقد حملت الصحوة العنوان اآلتي 
: » قال إن استخدام تلك األلفاظ تعكس شهوة السلطة والتمسك بها مهما كان 
الثمن داميا ، أخصائي نفساني: األلفاظ التي استخدمها صالح ومعمر وبشار 
في ذم شعوبهم المسالمة انعكاس لشخصيتهم التي تتسم بالتعالي والشعور 
بالفرعونية . فلنقف عند األلفاظ التي استعملها الثوار باليمن : صادق األحمر : 
سأخرج الرئيس اليمني حافيا ، بافضل : فليمت الرئيس اليمني وليشبع موت 
، حميد األحمر في السعيدة » أنفقت أربعة مليون دوالر لوجه اهلل ؟ . الزنداني 

: هذه الثورة تحتاج إلى براءة اختراع ؟! . 
= كتب عبد الكريم محمد الشامي مقالة رزينة بعنوان : » أزمة اإلعالم 
اليمني والعربي!!  » ذاكرا بان الثورات العربية أفقدتنا الثقة في مصداقية 
وحيادية وسائل اإلعالم ، وذكر ان السبب هو وسائل اإلعالم الثورية والتي 
حولتنا إلى أمة محبطة حزينة غاضبة وناقمة وتتكاذب فيما بينها، و فاقدة 
األمل بفضل تعبئة إعالمية مؤدلجة أو مسيسة ، قلبت الدنيا ولم تقعد، خلطت 
الحابل بالنابل، مزجت بين الصادق والكاذب، وعجنت الغث بالسمين، فصرنا 
نسهر على مجازر ومؤامرات وأشالء وقصص حزينة وحوادث وبؤس وجلد 
للذات حتى دجنونا في الطريق إلى ان تصبح مهانة ذواتنا هي المسيطرة 
على شكل حياتنا ، وصارت شعارات الحرية شعارات ويستخدمها اإلعالم 
ووسائله عندما يتضرر احد أفراده أو وسائلة بصورة تغاير ممارساته مع مهمته 
ومستهدفيه، ولألسف لم يعد يلقى باال في بعض أو جل مواده للقيم األخالقية 
أو الدينية في ممارساته ، . ونجد التفاوت في تغطيات بعض القنوات العربية 
فتجدها نصير الثورات وحقوق اإلنسان في قطر عربي وتجد نقيضه في 
تغطيتها وبرنامجها المعد سلفا لقطر عربي آخر . وتعجب من قنوات تبث من 
دول البترودوالر لم تمارس الديمقراطية يوما في أرضها ولشعوبها، وال تعرف 
ما معنى حقوق اإلنسان، تذرف الدموع وهي تنقل لك مآسي الشعب العربي ، 
وتنادي بالحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان لغيرها، وتبارك لمجلس األمن 
ومحكمة اوكامبو الجنائية المشبوهة، وتتغنى بطائرات وصواريخ النيتو والتي 
تحرق وتسفك الدم العربي من اجل ما تدعيه من حرية عربية حديثة ناشئة 

بدعم وحرب األطلسي وبتمويل بعض شيوخ البترول العربي!.
 

* إعالمي وباحثـ  رئيس تحرير موقع الخيل نت االلكتروني

»األخوان« من دعم القاعدة
 إلى القتال في صفوفها

خافيًا  يكن  ول��م 
على أجهزة األمن 
الناشطة في تتبع 
خ���ي���وط ح��ل��ق��ات 
اإلرهاب وتنظيماته 
في العالم خطورة 
اإلرهابية  الحركة 
ف���ي ال��ي��م��ن منذ 
استهداف المدمرة 
األم��ري��ك��ي��ة »اس 
اس كول« في خليج 
ع��دن لكن ارت��ف��اع 
وت���ي���رة ال��ن��ش��اط 
اإلره��اب��ي لتنظيم 
القاعدة في اليمن 
وال���ذي ب��ات يمثل 
مصدر تهديد لألمن 
العالمي برمته يترك 
ع��دة  ل��ق��ا ا تنظيم 
في اليمن في عدة 
م���ح���اور وي��ن��ش��ط 
ف��ي م��ج��االت ع��دة 
سياسية واقتصادية 
فًا  خال ية  عسكر و
ل���ت���ح���رك���ه ف��ي 
لم  لعا ا دول  بقية 
وال��م��ق��ت��ص��ر على 

الجانب العسكري أي المتعلق بالعمليات اإلرهابية التي تنفذ 
في أكثر من مكان في العالم.

لقد مثلت حركة اإلخوان المسلمين في اليمن والتي تعمل 
تحت اسم  حزب التجمع اليمني لإلصالح وهو أحد أكبر األحزاب 
في الساحة اليمنية الحاضن األساسي للقاعدة في بلد فتحت 
سلطاته للعمل السياسي التعددي أبوابًا واسعة خالفًا لكل 

دول المنطقة التي ال تؤمن بالديمقراطية.
ومن باب التعددية دخلت الحركة اإلرهابية في اليمن مرحلة 
مهمة أتاحت لها حرية التحرك والعمل تحت غطاء العمل 
الحزبي التعددي مستفيدة من النظم واللوائح والقوانين 
المسيرة للعمل السياسي شأنها شأن األحزاب األخرى المعترف 

بها من قبل لجنة األحزاب والتنظيمات السياسية .
ورغم أن دواًل غربية عدة بينها الواليات المتحدة األمريكية 
كانت ح��ذرت السلطات اليمنية من نشاط ح��زب التجمع 
اليمني لإلصالح وعدد من قياداته ومؤسساته االقتصادية 
واالستثمارية إال أن الحكومة تعاملت بحسن نية مع اإلصالح 
لظروف داخلية تستدعي التعامل مع ملف مكافحة اإلرهاب 
وفق خطط مدروسة وقانونية تجنبًا إلثارة القالقل داخل البلد .
العام الماضي صنفت واشنطن تنظيم القاعدة في اليمن 
كأخطر تهديد إرهابي يواجهه األمن الداخلي األمريكي بعد 
محاوالت الستهداف األراضي األمريكية من قبل التنظيم في 

اليمن في عمليتين أفشلتا قبل التنفيذ.
وكانت واشنطن عقب تفجير المدمرة كول أدرجت قيادات 
كبيرة في حزب اإلصالح في قائمة االتهام بالوقوف وراء 
أنشطة إرهابية فاعلة بينهم اللواء المنشق علي محسن 
صالح قائد الفرقة االولى مدرع وعبدالمجيد الزنداني وحزب 
اإلصالح وتكويناته المتنوعة )الجناح القبلي، الجناح الديني ، 
الجناح السياسي، الجناح العسكري( بأنه يمثل الرافد األساسي 
لنشاط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفرع األكثر نشاطًا 
في العالم بعد طالبان أفغانستان مع فارق أن فرع جزيرة 
العرب يشكل خطورة كبيرة على األمن العالمي كونه يمتلك 
حرية التحرك في مساحة مفتوحة داخل منطقة تنتج غالبية 

الوقود المحرك القتصاد العالم.
جامعة اإليمان

ويمتلك حزب اإلصالح استثمارات كبيرة يعود ريع غالبيتها 
لدعم تحرك القاعدة في اليمن في حين تقوم مؤسسات دينية 
كجامعة اإليمان بإنتاج كوادر ذات توجه إرهابي يغذي المخزون 

البشري للتنظيم من 
خالل مده بمقاتلين 
ج��دد أكثر استعدادًا 
للتضحية وقدرة على 
تجليات  التعامل مع 
لتقنية  ا ث��ة  ل��ح��دا ا

والمعرفية .
وف��ي المقابل مثل 
المنشق علي  ء  للوا ا
محسن صالح عامل 
لتنظيم  مهم  إسناد 
القاعدة لرعايته الكثير 
من قيادات التنظيم 
صب  لمنا ا منحهم  و
ال��ع��س��ك��ري��ة داخ���ل 
لعسكرية  ا لمنطقة  ا
التي يقودها ودعمهم 
ب��ال��س��الح وال��ع��م��ل 
على إيقاف أي تحرك 
عسكري ضد التنظيم، 

أو متابعة لعناصره.
الدفاع عن 
اإلرهابيين

على  ي��خ��ف��ى  ال  و
أح��د كيف دأب حزب 
اإلص��الح على الدفاع 
عن القاعدة حين كانت القوات العسكرية تقوم بالتنسيق مع 
الجانب األمريكي بضرب أهداف إرهابية لدرجة أن نواب حزب 
اإلصالح اخترعوا مخرجًا النتقاد الحكومة بتحريمهم لما أسموه 
القتل خارج القانون في حين لم يجد نواب اإلصالح تعريفًا 
لجرائم القاعدة وعملياتها اإلرهابية ضد اليمن واقتصادها 
وقواتها األمنية وكأن القاعدة حين كانت تنفذ عملياتها تأخذ 
إذنًا من القضاء في الفرقة األولى مدرع أو جامعة اإليمان ،بل 
وصل األمر إلى مطالبة الدولة باإلفراج عن عناصر تنتمي 
للقاعدة خالل جلسات الحوار السياسي بين أحزاب المشترك 
والمؤتمر الشعبي العام وهو ما كشفه رئيس الجمهورية في 

إحدى حواراته التلفزيونية.
وخالل األزم��ة الحالية ومحاولة االنقالب على الشرعية 
الدستورية والديمقراطية من قبل الشموليين عمد حزب 
اإلصالح على تجييش كل إمكاناته إلثارة الفوضى في البلد 
مستخدمًا الخطاب الديني لشيوخ اإلرهاب واإلعالم لمناصرة 
الحرب التي يقودها تنظيم القاعدة إلعالن إمارة عدن أبين 
اإلسالمية ،مع العلم أن اإلصالح لم يكتف بالدعم المادي 
والمعنوي للقاعدة في أبين بل ذهب بعيدًا ليمد التنظيم 
بمقاتلين بعضهم من أبناء وأقارب قياداته كما حدث مؤخرًا 
حيث لقي مصعب مبخوت عبود الشريف نجل الشيخ مبخوت 
الشريف - رئيس حزب اإلصالح بمحافظة مأرب مصرعه وهو 
يقاتل في صفوف تنظيم القاعدة في محافظة أبين، في خطوة 
تعد خروجًا عن العمل السري الذي ظل اإلصالح يستخدمه 
لدعم القاعدة باعتباره جناحه العسكري إلعالن دولة الخالفة 
اإلسالمية التي أعلنها الزنداني من ساحة التغرير بصنعاء 
ويلحقها ببيان وقع عليه قادة اإلصالح المتطرفين دعا فيه 
إلى مناصرة القاعدة في إشارة إلى العمليات التي تنفذ ضد 

القاعدة في شبوة وأبين مؤخرًا .
اليوم وبعد أن تنبه المجتمع الدولي لخطورة الحركة 
االنقالبية التي يقودها التجمع اليمني لإلصالح بجناحيه 
السياسي والقاعدي وآثارها المستقبلية على األمن اإلقليمي 
والعالمي راجع تحركاته الداعمة لما كان يسمى بالربيع العربي 
ليؤكد للعالم أجمع على ضرورة التقيد بالدستور اليمني 
إلنجاح أي عملية تغيير داخل اليمن ،األمر الذي دفع اإلصالح 
إلى تنشيط عملياته القتالية التي يقودها مسلحوه في القاعدة 
في أبين من أجل السيطرة على محافظة عدن الهدف التالي 
لهم بعد محافظة أبين التي يقود الجيش فيها عمليات بطولية 

ضد اإلرهاب العالمي منذ نحو شهرين من اليوم.

أظهرت األزمة القائمة منذ أشهر والتي افتعلتها قوى انقالبية تسعى إلى  
السيطرة على مقاليد الحكم في البلد بعيدًا عن الخيار الديمقراطي الذي انتهجته 
اليمن منذ إعالن دولة الوحدة مدى خطورة حركة اإلرهاب العالمي وارتباطها الوثيق 

بقوى داخل الساحة اليمنية سياسية وعسكرية وقبلية ودينية.


