
ه  ه�����ذ ن  ا و  
التصريحات من قبل 
ق��ي��ادات المشترك 
تجري ف��ي الظالم 
وال نعرف بها إال من 
تصريحات  خ���الل 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ي��ن 
الغربيين ، وطالبت 
الشباب بشن الحرب 
ية  ر لثو ا سة  لمقد ا
على أح���زاب اللقاء 
المشترك وقياداتها 
ألمريكيين  ا وعلى 

والبريطانيين.
 وذكرت انه ال تعنيها أزمات المؤتمر والمشترك 

من  تهم  هما تفا ال  ص����ع����دة ح��ت��ى و
المهرة ، فانتظروا إنا 
منتظرون!.. أظ��ن ان 
توكل كرمان صارت 
ه���ذه األي����ام كاتبة 
وش��ي��خ��ة ج��ه��ادي��ة 
ت���ش���ن ال���م���ع���ارك 
على قاداتها وعلى 
ل��ي  و ل��د ا لمجتمع  ا
، ول��ك��ن ال��س��ؤال 
م���ا ال����ذي دفعها 
إل��ى ه��ذا التحول 
لعجيب  وا لسريع  ا
بزاوية تصل إلى 
180درج�����ة هل 
ك  لمشتر ا م  ق���ا
باالنقالب الثوري 
على »المناضلة« 

المذكورة وأرسلها إلى الشارع؟!

< لم تجد وسائل إعالم المشترك من أكاذيب أو 

أوه��ام 
لتروجها لزبائنها والسذج 

من متابعي قنواتهم سوى تصدير بيان الشجب 

واالستنكار تارة 
منظمات  باسم 
شبابية وإنسانية 
وه��م��ي��ة ليس 
لها وج��ود، وت��ارة 
ب��اس��م أح��زاب��ه��م 
من  و ئلهم  فصا و
آخر هذا البيان ما 
ج���اء ف��ي صحيفة 
»الصحوة« وال��ذي 
حمل العنوان اآلتي: 
“االئتالف البرلماني 

اليمني م��ن أجل 
ال��ت��غ��ي��ي��ر يُ��ن��دد 
باالعتداء “السافر” 
على منزل نائب 
ن  لما لبر ا ئيس  ر
ال���ش���ي���خ ح��م��ي��ر 
األح��م��ر”.. حينما 
انقلب هؤالء على 
الشرعي  لنظام  ا
ال��م��ن��ت��خ��ب وف��ق 
الدستور وحملوا 
ال����س����الح ع��ل��ى 
الدولة أين وضعوا 
الدستور والقانون 

وأين إعالم المشترك ليندد بهذه الجرائم التي ال 
تسقط بالتقادم؟!

> وم��ن طرائف إع��الم المشترك ما نشرته 
صحيفة »الصحوة« بان : “شباب الثورة بحضرموت 
يطالبون بالتحقيق في أحداث الشحر، وبالحسم 
الثوري خالل رمضان” .. أي شباب في ساحة 
المكال ال يوجد إال ثالثة شيوخ فوق الستين عاما 
يحضرون لألكل والشرب بدل الجلوس على 

المقاهي؟!
> تواصلت موضة الكتابة لدى قادة المشترك 
وآخرها ما كتبه عيدروس النقيب في التغيير 
نت بعنوان “إلى شرفاء المؤتمر الشعبي العام “ 
معترفا للمرة األولى في صحوة ضمير بان المؤتمر 
حزب وطني به كثير من الشرفاء لكنه بعد ذلك 
يكيل التهم لهم ويطالبهم بتطهير أنفسهم 
والتوبة باالنضمام إلى ساحات الثورة ومناصرتها 
. عجيب موقف هذا الرجل الذي يتقمص لبوس 
الطهارة وال��ش��رف ويصيّر نفسه وصيا على 

اليمنيين وعلى شرفاء القوم وقادتهم ؟!

Binamar25@hotmail.com
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 من بركات الشهر الكريم تكشف األوجه القبيحة ألحزاب المشترك، فلغة السب والشتم والخيانة والتكفير  واإلقصاء ونبذ 
اآلخر صارت لغة راســخة بين قيادات المعارضة وكتابها ومناصريها في شــهر رمضان الكريم الذي ينهى عن الفحش في 
األقوال واألفعال ، فقد تركت توكل كرمان ساحات التغرير وتخلت عن دور الزعامة والتحريض الثوري لتتجه إلى اإلعالم ولغة 
الكتابة ، فكتبت مقالة بعنوان “إنا منتظرون!!” متهمة األحزاب السياسية وزمالءها وقادتها من قيادات اإلصالح والقاعدة 

بأنهم يبحثون عن مصالحهم ويهرولون وراء الحوارات مع السلطة مخلين بتعهداتهم والتزاماتهم للثورة الشبابية.

وتستمـر الملهـاة !!  ن��ع��م ف��ي ش��ه��ر م��ث��ل رم��ض��ان 
المبارك شهر الرحمة والمغفرة 
والعتق من النيران أتوجه الى 
اهلل سبحانه وتعالى بقلب خاشع 
ويدين مرفوعتين الى السماء ألقول له: 

أتوب اليك يا اهلل عن االعتصامات.
ألني لم أكن أعرف األهداف الخفية من هذه 
االعتصامات، ألنني عندما خرجت العتصم 
كانت لي بعض المطالب المشروعة والتي 

يقر بها الجميع.
ألني عندما خرجت العتصم كان باعتقادي 
كما قيل لي من أجل يمن جديد ومستقبل 

أفضل.
من أجل نشر المحبة والتآخي بين جميع 
ابناء الوطن الواحد .. من أجل تحقيق مبدأ 
المواطنة المتساوية للجميع، لكن مع مرور 
األيام لم أجد من يهتف لكل تلك المطالب 
في الساحة.. لم أسمع أحدًا يناشد الحكومة 
تحقيق مطلب من هذه المطالب.. لم أجد 
سوى ساحة مليئة بالتناقضات.. مليئة 

بالمفارقات.
هناك أناس طيبون على نياتهم مغرر بهم 
وهم ُكثر وهناك أناس حاقدون قلوبهم 

معمرة بالبغض والكره والعمى.
أناس غير متصالحين وال متسامحين فيما 

بينهم، فما بالك مع من يخالفهم الرأي.
أن��اس مغرورون فرحون بما لديهم من 
المؤيدين المغرر بهم يرون أنفسهم بذلك 
هم أصحاب الوصاية على الوطن والشعب.
لكن ك��ل م��ن ي��خ��رج وي��ؤي��د الشرعية 
الدستورية المنتخبة كل من يخرج بصفاء 
قلبه وصدق نيته حبًا في الرئيس كل من 
يعتقد أو مقتنع بأن رجل هذه المرحلة هو 
فخامة الرئيس..كل من يبحث عن األمن 
واالستقرار واألمان هو مصلحي وبلطجي 
بنظرهم، فال يعترفون باآلخر رغم كثرته 

وقوته السياسية واالجتماعية.
يا اهلل.. أين الديمقراطية التي يزعمون 
بأنهم يريدون تحقيقها من كل ذلك.. أناس 
قلوبهم ال تعرف غير التشفي في اآلخرين 
ممن يختلفون معهم في ال��رأي.. وكلنا 
سمع صوت مناديهم بعد صالة الجمعة 
حينما حصلت فاجعة النهدين وهو يقول 
بشرى سارة األدخنة تتصاعد من الرئاسة، 
فأين هم من اإلسالم في ذلك .. ألم يعرفوا 
بأن القائد صالح الدين عندما علم بمرض 
الملك ريتشارد عدو اهلل وقاتل المسلمين 
لم يتشفَ فيه وإنما أرسل أمهر األطباء 
العرب لمعالجته بل ذهب بنفسه بعد ذلك 

لعالجه.
وه��م يتشفون م��ن ول��ي أم��ر نعمتهم 
وأخوهم في الدين والوطن .. يا اهلل.. كل 
ما قلته كان يُقال فيّ ألني معهم أؤيدهم 

أينما كنت.
اعترف لك بذنبي هذا مستغفرًا وراجيًا 
عفوك ، كما أقف عند باب كل من كان 
يختلف معي في الرأي متأماًل أن يصفح 
عني حتى أن��ال الصفح من اهلل سبحانه 
وتعالى لعلمي بأنهم قد تعلموا الصفح 
والمسامحة من القائد الرمز فخامة الرئيس 
علي عبداهلل صالح أعاده اهلل الينا سالمًا 
ألني وجميع أبناء الوطن في أمس الحاجة 
لحكمته ب��إذن اهلل في تحسين األوض��اع 
المعيشية الصعبة التي يعاني منها الجميع.

كنتُ يف ساحة 
»التغرير«!!

سعد يفضح الزنداني
 هاجم عبدالجبار سعد في مقالته “شيوخ 

الفتنة وأطفال األنابيب” الشيخ الزنداني واصفا 

إياه بأنه أضحى يتصرف بطريقة انتحارية بعد 

أن أعيته الحيلة في إسقاط النظام وبعد أن 

فشلت كل الرقى والطالسم والفتاوى وبراءات 

االختراع والعقاقير المختلفة والبيانات المدلسة 

على العلماء وغيرهم والمحاضرات في إزاحة 

الرئيس الصالح فحشد المئات وربما اآلالف 

وألقى بهم في أتون حرب مهلكة ال تبقي وال 

تذر وال ندري على وجه التحقيق هل هو مقتنع 

فعال أن الخالفة ستأتي عبر هذا الطريق وأنه 

سيدركها هو كخليفة اهلل في األرض .

 فائز سالم بن عمرو

مختار عبدالمعطي الجنيد

إعالم المشترك.. صورة القتل والدم والدمار

ء  اسما لمدنية  ا المنظمة  ونشرت 
اكثر من )40( معتقاًل في سجون غير 
قانونية قالت ان بعضهم امضى سنوات 

دون أي مسوغ قانوني.
وأكدت الرابطة في شكواها للنائب 
العام بأن هذه الوقائع تعد جرائم ضد 
اإلنسانية كونها حجز حريات وإخفاء 
قسري وإع��داد سجون خاصة وحبس 
المواطنين فيها »رهائن« وكلها جرائم 
جنائية جسيمة ال تسقط بالتقادم، كما 
أنها مخالفة لنصوص الدستور والقانون 
الوطني والمعاهدات والمواثيق الدولية 
اليمن باعتبارها  التي وقعت عليها 

عضوًا في المجتمع الدولي.
المدنية تلقيها  المنظمة  وأك��دت 
ب��الغ��ات وأدل���ة م��ن أه��ال��ي الضحايا 

والمعتقلين التالية أسماؤهم:
1- محمد طه صالح فاضل

2- علي محمد قائد العبادي
3- الجبلي حسين الجبلي

4- عبداللطيف فيصل دليان
5- زيد علي الغرباني

6- ابراهيم علي صالح
7- يحيى محمد العلماني

8- عبداهلل محمد حيدر
9- محمد عبده علي شبيل

10- نبيل دحان زيد 
11- جمال عبده أحمد عثمان

12- محمد عبدالملك ابو منصر
13- نشوان الحميدي 
14- محمد علي راوع 

15- طارق عبداهلل حبيش 
16- حسن احمد المولد 
17- سليم محمد الغيل 

18- علي عبداهلل راوع 
19- علوي محمد سريع 

20- اكرم محمد عبده عزالدين
21- عابد شوقي حسن مراع 

22- عبدالباري العامري
23- هادي مقبل الحجوري

24- مقبل صغير الحجوري 
25- علي صالح الحجوري 

26- احمد ابو راجح 
27- ماجد علي ثابت الغزي

28- جزيالن محمد محمد مهدي 
29- رفيق حميد علي الصالحي

30- مشهور صالح احمد الهاملي 
31- عبدالرزاق احمد محمد الشجني 

32- ابراهيم علي مقيم 
33- زيد بن علي االميري 

34- شوقي عبداهلل الصبري 
35- عبداهلل دغيش 

36- محمد علي خليف 
37- حسن عطش 
38- محمد مطعم

39- عبداهلل مطعم 
40- عبدالاله مطعم

41- الشيخ عابد راجح وثمانية من مرافقيه.
وطالبت »رابطة المعونة« النائب 
العام بتوجيه نيابة استئناف أمانة 
العاصمة بالنزول إلى سجون الفرقة 
األولى مدرع وجامعة اإليمان والسجون 

الخاصة ألوالد الشيخ األحمر في 
الحصبة وإغالقها فورا واإلفراج 
فا  خال فيها  لمعتقلين  ا ك��ل  ع��ن 

للقانون والتحقيق في 
الجرائم المذكورة 

أع����اله وإح��ال��ة 
المسئولين عن 
ه��ذه السجون 
واالن��ت��ه��اك��ات 
م��ع م��ن يثبت 
ت��ورط��ه��م في 
االعتقال خالفا 
ل��ل��ق��ان��ون إل��ى 

ال��ق��ض��اء لينالوا 
ج��زاءه��م ال��ع��ادل 

وضمان عدم 
إفالتهم من 

العقاب .

49 معتقاًل في سـجون الفــرقة 
وجامعة اإليمان وأوالد األحمر

 طالبت )رابطة المعونة لحقوق اإلنسان( النائب العام  بس��رعة التحقيق في جرائم سجون خاصة 
خارج القانون والعمل فيها بنظام الرهائن واإلخفاء القسري لمواطنين يمنيين داخل سجون الفرقة 

األولى مدرع وجامعة اإليمان وأوالد الشيخ األحمر في حي مذبح والحصبة بأمانة العاصمة.

حجز الحريات 
واإلخفـــاء 
القســري 
جـــرائم
 ال تسـقط 
بالتقادم

»رابطة المعونة« 
تطالب النائب 
العام بإغالق 
السجون الخاصة 

كشف   <
معتصمون 
ب��م��خ��ي��م 
أح������زاب ال��ل��ق��اء 
المشترك بشارع 
الدائري بالعاصمة 
عن اعتقال طبيب 
ي��م��ن��ي م��ن قبل 
اللجنة  ما تسمى 
األم��ن��ي��ة التابعة 

لحزب اإلصالح. 
وق��ال ناشطون 
ي���ع���م���ل���ون ف��ي 
مخيم االعتصام: 
عمر  لطبيب  ا ن  إ
الشرعبي وال��ذي 

لمستشفى  با يسمى  م��ا  ف��ي  عمل 
ل��ح��زب ال��م��ي��دان��ي ال��ت��اب��ع 
اإلصالح اعتقل الشهر 
الماضي وتم اقتياده 

إل���ى 

سجن داخل 
م��ع��س��ك��ر 
ال���ف���رق���ة 
األول����������ى 
مدرع بتهم 

كيدية. 
وعبر زمالء 
ل��ل��ط��ب��ي��ب 
ال��ش��رع��ب��ي 
ف��ي حديث 
ق����ص����ي����ر 
تمر  لمؤ ا ” ل�
ن������ت” ع��ن 

خشيتهم 
من قيام من 
وص��ف��وه��ا 
عصابة اإلصالح بتصفية زميلهم الذي 
جاء اعتقاله بعد أيام من تصفية شابين 
معتصمين جرى حقنهما بإبرتين أودتا 
بحياتهما، ويعتقد داخل ساحة االعتصام 
أن هذه الحادثة وراء اعتقال الطبيب 

الشرعبي. 
وكشفت بلقيس السالمي - موجهة 
تربوية ومشاركة في االعتصام- عن 
تعرضها لالعتقال والتهديد بحقنها 
بإبرة سامة وصعق كهربائي على خلفية 
اتهامها بخطف فتاة تدعى أسماء النهمي 
وحقن شخصين بإبرتين أودتا بحياتهما 

في مخيم احزاب المشترك بصنعاء..
وكان طبيب يمني مشارك ضمن الكادر 
الطبي العامل بما سمي المستشفى 
الميداني بساحة جامعة صنعاء قد كشف 
عن فضائح سياسية وأخالقية وجرائم 
إنسانية وأخطاء طبية جسيمة ارتكبت 
بحق المصابين في أعمال الشغب من 

قبل )أطباء حزب اإلصالح(. 

لكشفهم جرائم قتل وسجون سرية

مليشيات اإلصالح تختطف 
طبيبــــــــًا وناشطين

 إلى مكان مجهول


