
تحرير أمريكا
< لقد فقد المشترك الغطاء والعباءة األمريكية وأدار البيت 
األبيض وساكنيه وجوههم لمن يسمون بقادة الثورة ومنتفعيها 
، فما كان من رواد أفعالهم العنترية والبلطجة إال ان يزبدوا 
ويهددوا فمنهم من  يريد تحرير أمريكا واآلخر يصف ثورته 
بأنها يمنية أصيلة، وآخر اطلق تلك الصرخات العنترية المهددة 

ال��ح��ذي��ف��ي ألم��ري��ك��ا.. م��ا كتبه محمد 
في »التغيير نت« بعنوان: 
“الثورات العربية وسياسة 
 . األمريكية”. لتناقضات  ا
واصفًا الثورة اليمنية بأنها 
كشفت زي��ف االدع���اءات 
الغربية واألمريكية في 
وقوفها إلى جانب حقوق 
اإلن���س���ان , وال��م��ب��ادئ 
الديمقراطية، والعدالة 
لواليات  فا االجتماعية 
األمريكية  ل��م��ت��ح��دة  ا
وم���ن خ��ل��ف��ه��ا ال���دول 
األوروب��ي��ة أثبتت من 
مع  ستها  سيا ل  خ���ا
ه��ذه ال��ث��ورات بأنها 
ال ت��ق��ف أص����ا مع 

حقوق اإلنسان , والمبادئ 
الديمقراطية إال إذا كانت تخدم مصالحها قبل كل 

شيء.
مناضلة طرزانية

< ما يثير الشفقة تصريحات المناضلة الطر زانية حورية 
مشهور ، التي تصدق نفسها بأنها أعظم امرأة في التاريخ 
والجغرافيا والفلسفة ، وهذه األيام تسرد حكايتها األسطورية 
ومنجزاتها البطولية وماحمها الثورية فقد كتبت في »التغيير 
نت« “لو همينا العصافير ما ذرينا دُخ��ن “ متحدثة بشكل 

شخصي وذاتي عن نفسها وكيف 
أنها تملك سيارة با وقود وكيف 
تعاني مثل الشعب اليمني وتصبر 
.. أمتي كم من صنم مجدته * * 

لم يك فيه طهر الصنم 
< آخر مستجدات ساحة التغرير مشروع بناء حزب “العدالة 
والبناء”  بنسخته اإلصاحية االحمرية يتحدث عن خارطة طريق 
إلخراج الباد من األزمة الراهنة” والذي يتضمن تغيير النظام 
وتحويله إلى نظام فيدرالي، بعد نقل 
 ، سلميًا لسلطة  ا
كما يقترح قانون 

للعفو العام..
نقول ل�»العزي« 
م���ا ه���و ال��ج��دي��د 
ال���ذي أتيتم ب��ه ، 
فلقد تقدّم فخامة 
الرئيس بمبادرة في 
اللقاء الوطني بأهم 
م��ن ذل��ك وأع��ظ��م.. 
وعلى العموم يدل هذا 
المؤتمر  على تربية 
فمبادرة العدالة والبناء 
متقدمة جدا على كل 
ما طرحته أحزاب اللقاء 

المشترك مجتمعة؟!

القبيلة افشلت الثورة
< كتب نجيب غاب في »التغيير نت« : مخاطر عنف النخب 
القبلية االساموية على مستقبل التغيير” وذكر بأن األحزاب 
االنتهازية حاولت السيطرة على ساحات االعتصام وتحويل 
الحراك الشعبي إلى بوابة القتناص السلطة، وأكد أن القبيلة 

م����ازال����ت ه���ي ال��ق��وة 
السياسية األكثر فاعلية 
لمهيمنة  ا ل��ق��وة  ا فهي 
سي  لسيا ا لفعل  ا على 
الثوري ومن أسباب فشل 
الثورة أيضا هيمنة التيار 
الديني القبلي على الفعل 
الثوري والسبب الثالث 
هو المطالبة بالتغيير عن 
المضاد،  العنف  طريق 
وم����ن أس���ب���اب ضعف 
ال��ث��ورة وانحرافها عن 
لقبيلة  ا عنف  ها  ر مسا
في مواجهة الدولة حتى 
وان كانت مساندة للفعل 
االحتجاجي ، أما الوضع 
في صعدة فيما يعرف بالسام في صعدة فهو تعبير عن هيمنة 
حوثية وتبعية اآلخرين وتأجيل لمعركة ستكون أشد وطأة إن 
استمرت عملية الخداع، وعلينا أن ندرك االنقسام القادم في 

المجال الزيدي تاريخيا 
س���وف ي��ؤس��س ل��ص��راع 
طويل وسناحظ أن جزءًا 
ال يستهان به من النخب 
القبلية تتحرك في صفوف 
الحركة الحوثية أما نتيجة 
والء غرسته االيديولوجيا 
الدينية للفقيه وإما نتيجة 
حاجة للغنائم التي تأتي 
من سلة المالي المتخمة 
بزكاة الخمس، وأما نتيجة 

لتعصب قبلي.

قناة »العالم« 
والسعودية

< ت���واص���ل وس��ائ��ل 
اإلع��ام المشترك هجمتها الشرسة وغير األخاقية على 
السعودية وأمريكا ، فقد صرح المعارض علي المعمري لقناة 
العالم اإليرانية بأن اليمنيين مصرون على النزول إلى الشارع 
في أيام الجمع وغيرها لمواصلة النضال السلمي إلسقاط النظام 
وأنهم يثقون بأن أمريكا والسعودية ليسوا أصحاب مصلحة في 

إحداث إصاحات حقيقية في اليمن.

Binamar25@hotmail.com

 طالبت األخ���ت بلقيس 
ال��س��ام��ي ل��ج��ن��ة ح��ق��وق 
اإلنسان وجميع المنظمات 
الحقوقية المحلية والدولية 
بالتحقيق ف��ي اخ��ت��ف��اء ف��ت��اة ووف��اة 
معتصمين اثنين حينما حُقِنا إبرتين 
يعتقد أنهما مسمومتان وذلك بمخيم 
اعتصام شباب أحزاب اللقاء المشترك 
) تحالف معارض في اليمن ( بساحة 

الجامعة بالعاصمة صنعاء.
وكشفت بلقيس السامي - موجهة 
تربوية ومشاركة في االعتصام منذ 
6 أشهر - تعرضها لاعتقال والتحقيق 
وشتى وسائل اإلرهاب والتهديد من قبل 
ما تسمى اللجنة األمنية التابعة لتجمع 
اإلصاح )اإلخوان المسلمين( في اليمن.
وتعرضت بلقيس للتهديد بحقنها 
بإبرة سامة وصعق كهربائي والضرب 
والتعذيب الجسدي على خلفية اتهامها 
بخطف فتاة تدعى/ أسماء النهمي وحقن 
شخصين إبرتين أودت بحياتهما وكذا 

االجتماع مع شخصيات من النظام.
ونقلت صحيفة “المستقلة” في عددها 
رقم )142( قصة بلقيس التي كانت 
تنوي إقامة معرض فنون تشكيلية 

بلسانها قائلة: “جاءت إليّ جميلة الوجرة 
ناشطة مع اللقاء المشترك وتعمل مع 
اللجان النظامية قالت لي إن اللجنة 
النظامية تريد أن تعرف مني تفاصيل 
عن المعرض، وقلت لها -التفاصيل - 
ليست معي وإنما عند المركز المنسق 
لهذه األم��ور، وأص��رت أن تصطحبني 
إليهم فإذا بي محاصرة بسياج أمني 
من بينهم: أمل الريمي التي تعمل في 
اللجنة النظامية ومسئولة أمنية على 
الخيمة النسائية ، وكونوا حولي حزامًا 
أمنيًا بقيادة نبيل الجرباني واللجنة 
النظامية واقتادوني إلى المستشفى 
الميداني ومنه إل��ى مخزن األدوي��ة 

الخاص بالمستشفى.
وأوضحت بلقيس أن الجرباني رفض 
وجود عنصر نسائي وبقاء األخت أمل 
الريمي معها أثناء التحقيق كما قابل 
طلبها بوجود محام إلى جانبها أثناء 

التحقيق بالسخرية.
وطالبت بلقيس بمعاقبة جميع من 
مارسوا هذه االعمال االرهابية مطالبة 
كذلك بالتعويض المناسب واالعتذار 
داخل  انتهكت حقوقهم  من  لجميع 

الساحة وخارجها.
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العدد: )1566(

> تعرض الزميل اإلعامي سالم علوي محمد 
العطاس مراسل إذاعة سيئون والمكا في حضرموت 
لتهديد من مراسل قناة الجزيرة في اليمن احمد 
الشلفي الذي اتصل به هاتفيًا مساء الثاثاء وطالب منه 
المشاركة بمداخلة في قناة الجزيرة بطريقة ملقنة محددًا له 

عبارات معينة ليتحدث بها للقناة.
وقال اإلعامي سالم العطاس ان مراسل قناة الجزيرة أحمد 
الشلفي اتصل به من الرقم )733821300( الساعة السادسة 
و45 دقيقة مساء الثاثاء الماضي وطلب منه استضافته في 
نشرة الساعة التاسعة والقول بأن ابناء محافظة حضرموت 

يؤيدون تشكيل المجلس االنتقالي وان النظام سقط وان 
محافظة حضرموت ال يسيطر عليها النظام وذلك مقابل الف 

دوالر.
وذكر اإلعامي العطاس انه رفض العرض وقال له انه مازال 
عند مبادئه، إال أن الشلفي انفجر فيه غاضبًا واغلق السماعة 

في وجهه.
وأشار العطاس إلى ان الشلفي عاود االتصال به مرة أخرى 
الساعة السابعة وخمس دقائق وقال له أنت العطاس فأجابه 
“بنعم” فقال له الشلفي “اذا لم تغير رأيك سنعرف كيف نتصرف 

معك وإذا كنت تريد أكثر من ألف دوالر سنعطيك”.
وحمل اإلعامي العطاس قناة الجزيرة ومراسلها 

في اليمن أحمد الشلفي المسؤولية الكاملة عن 
ما قد يتعرض له هو او أي احد من أفراد أسرته 
, كما حمل األجهزة األمنية مسؤولية حمايته 

وضبط الجناة .
وطالب الزميل العطاس نقابة الصحفيين 

و كافة منظمات المجتمع المدني بإدانة هذا 
التصرف الهمجي وغير المسؤول.

قتل معتصمني بمستشفى
» اإلصالح« امليداني 

شلفي »الجزيرة«يهدد العطاس 

جميل الجعدبي

 احتشد أكثر من )28( ألف عضو 
على  نوعية  تضامن  حملة  في 
موقع “فيس بوك” مع سكان أحياء 
الزراعة والكويت والرباط والقاع 
والدائري الغربي المحاصرين مما لحق بهم 
من جراء اعتصام مليشيات المشترك بساحة 

الجامعة منذ )6( أشهر.
واس��ت��ع��رض أع��ض��اء مجموعة )حملة 
التضامن مع سكان حي الجامعة( حجم 
وأن��واع األض��رار االقتصادية واالجتماعية 
والنفسية التي يعانيها سكان حي الجامعة 
م��ن منظور إنساني بحت يجسد ت��واد 
المسلمين وتراحمهم وإحساس أبناء اليمن 

بمعاناة إخوانهم في تلك األحياء التي تعد 
من األحياء األكثر كثافة سكانية ونشاطًا 

تجاريًا.
وم��ع حلول شهر رمضان الكريم 
واقتراب بدء العام الدراسي الجديد 
تشير نقاشات أعضاء المجموعة إلى 
تفاقم مأساة سكان حي الجامعة 
وأن معاناتهم من أزمة المشتقات 
النفطية وانقطاع التيار الكهربائي 

مضاعفة عن غيرهم من بقية المواطنين.
ويُشبه أعضاء المجموعة )سكان حي 
الجامعة بصنعاء( بقطاع غزة في فلسطين 
ولذلك فهم ينتظرون مبادرة نواب اإلصاح 
محمد الحزمي وهزاع المسوري تبني حملة 
مشابهة إلمدادهم بالماء والغذاء والدواء 
وتعويضهم عن خسائرهم  لمرضاهم 

بعد فقدانهم مصادر دخولهم  المالية 
ووسائل عيشهم.

وي��ج��م��ع أع��ض��اء المجموعة 
أن ط����ول أم��د 

أصبح  االعتصام 
يشكل كابوسًا يؤرق سكان أحياء 

الجامعة حيث كبدهم خسائر اقتصادية 
باهظة، خافًا النتهاك حقوقهم ومصادرة 
حرياتهم في الخروج والعودة إلى منازلهم 
بحرية، وك��ذا حقهم في زي��ارة وانتقال 

أصدقائهم ، وحقهم في النوم في أجواء 
هادئة ونقل مرضاهم إلى المستشفيات 
والعيادات الطبية بيسر وسهولة، خافًا 
لمصادرة ح��ق أطفالهم ف��ي اللعب في 
الشوارع المحيطة بمنازلهم وتلقي التعليم.
وي��ق��دم أع��ض��اء المجموعة 
التضامنية حلواًل لرفع المعاناة 
عن سكان الجامعة مثل رفع 
االعتصام خال شهر رمضان 
الكريم وعيد الفطر، كمبادرة 
للتعبير  لمعتصمين  ا م��ن 
ع��ن تقديرهم أله��ال��ي الحي 
وشعورهم بمأساتهم وط��ول 
صبرهم عليهم خال األشهر الماضية ، 
ومقترحات أخرى بنقل مخيم االعتصام إلى 

جوار جامعة اإليمان.

)28( ألف متضامن مع سكان حي الجامعة على )الفيس بوك( 

 فائز سالم بن عمرو

  من آخر ابتكارات المشترك وربائبه من أحزاب الفيد والعنف والقتل والتقطع 
إعالنهــم عن تكييف ســاحة التغيير بعتق خالل شــهر رمضان كمــا جاءت في 
»الصحوة نت«.. فبعد الفتوى التي اجازت المبيت للنساء في ساحات التغيير وبأن 
فيه من الفضل أفضل من المبيت بمنى وافتتاح القسم العائلي للخيم ، فأي شخص يريد 
قضاء شهوته ما عليه إال ان يلتحق بالساحة لتعطى له خيمة سياحية للخلوة الثورية؟!

 نفير إعالم رؤوس الشياطين
 في ظل األح��داث الراهنة 
تساءلت كثيرًا عن ماذا قدمت 

لنا االعتصامات؟؟!
في الحقيقة أنا أسمع هذا 
ال��س��ؤال م��ن كثير م��ن ال��ن��اس وكل 
منهم بطريقته مثًا .. أيش عملوا لنا 
هؤالء المعتصمون.. وأين عايودونا؟ 
وأحيانًا بصيغة.. وبعدين احنا واصحاب 

الجامعة؟
وال��م��راد بأصحاب الجامعة يعني 
»المعتصمين« .. دعاني هذا الشيء 
الى أن أفكر بمشاركة اآلخرين وذلك 
بسؤالي لهم عن ادائ��ه��م وه��م من 
أشخاص المجتمع بمختلف شرائحه، 
فوجدت أن الكل مجمع أن ما في البداية 
كان هو الفرحة بالوظائف والزيادات في 
األجور والمرتبات وذلك أسعد المجتمع 
اليمني برمته وجعله يفرح كثيرًا وثمن 

عمل هؤالء االبطال آنذاك..!
بعدها بدأت الفرحة تتاشى وتسحب 
من تحت أقدام الشعب اليمني المقهور 
على أمره لنجد أن الكام أصبح يدور 
على سلطة وحكم ونظام والمفاجأة 
كانت كبيرة ومن هول حجمها، فقد 
أخرستنا، جعلت شعبًا بأكمله يقف وقفة 
المتفرج، وقليًا قليًا أصبح الكام 
صراعًا وصار الصراع يقترب منا كثيرًا 
حتى سمعناه يدوي في أحياء العاصمة 
صنعاء )الحصبة( ليفزعنا ويجعل الخوف 
يسكن بيننا وفي بيوتنا حتى أصبح هذا 
الخوف أحد أفراد عائاتنا وكان الخوف 
هذا يشعر بالملل، فعندما أراد أن يبحث 
عن ونيس جاء له ونيس قصم ظهورنا 
وهو ازدياد أزمة المشتقات النفطية 
والماء والكهرباء بعدها سكن الفرد 
الجديد في العائلة وهو األلم وصار 
األلم والخوف رفيقين جديدين لكل 
عائلة في المجتمع اليمني، فتوقفنا 
عن التفكير لنبحث من جديد ما هو 
سبب كل هذا وما هو سبب وجود األلم 
والخوف ضيوفًا بل أصبحوا سكانًا في 

كل بيت من بيونا.

كفى..كفى

أمل المذحجي

صادق يهدد العالم
< من األمور التي تحيِّر العاقل وتجعله يضرب 

كفا بكف ما يسمعه من تصريحات صادرة عن 

حميد وصادق األحمر ورفضهما الحوار واتهام 

المجتمع الدولي ووصف صادق األحمر الموقف 

الدولي تجاه الوضع في اليمن، بالمتخاذل، محذرًا 

من اندالع حرب أهلية مشابهة للحرب في ليبيا  

في حال لم يستوعب المجتمع الدولي ذلك.

 صادق األحمر يتحدث عما يسميها الثورة والحوار 

ويهدد المجتمع الدولي إذا لم يوصلوه إلى الحكم 

سيجعل اليمن ليبيا أخرى .. فهل من معتبر؟!

طالبوا بنقل االعتصام إلى جامعة اإليمان


