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ماالذييحد ث يفطريقصنعا ء -الحديدة..؟!

ثروةأحمدعلي!

قائدمعسكراملنار:أصحابالسوابق يتقطعونلناقالتالنفطبدعم حزبي

كتب/بليغالحطابي
< ال تنفك أحزاب المشترك والقوى المتآمرة واالنقالبية المتحالفة معها بالذات التي يتم التصدي لها ..وهي ذات االساليبالتيبرزتبدايةاألزمةعبرتضييق
نالعاصم ة
تسكا 
بوبالذا 
ىأبنا ءالشع 
يعل 
يوالتموين 
يوالمعيش 
قاالقتصاد 
حزب االصالح ابتداع أساليب تآمرية جديدة إلغراق البالد في الفوضى والعنف لنفس الخنا 
قمسلسلالسقوطوالتهاويالذييريدونهللوطنوأبنائ ه.
االهداف والتوجهات التي برزت في فوضى المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية فيسيا 

مواطنون:اغلبالمتقطعينليسوامنأبناءالمنطقة
فإذا كنا األسابيع الماضية نشاهد أحداثاً
من أزمة جديدة ونماذج فريدة »اخوانية«
بقصد افشال التسوية السياسية فإننا
هذه االي��ام نشهد أخ��رى ال تختلف عن
سابقاتها في ضرب أبراج الكهرباء وزيادة
معاناة المواطنين وتفشي تجار السوق
السوداء ..و ..و ..و ..الخ لتكشف بذلك
يتنفذ ههذ ه
يالذ 
بالجماع 
لالعقا 
مسلس 
االحزابباستخداممليشياتهاإلثارةهذه
الفوضىوالعنفومحاولةافشالالجهود
االقليميةوالدوليةلحلاألزمة.
ما تشهده طريق صنعاء  -الحديدة
خالل هذه األيام هو ذات السيناريو الذي
شهده طريق صنعاء  -مأرب وما يشهده
اليوم ايضاً من قطع االمدادات التموينية
بأنواعها على العاصمة ومحاصرتها
اقتصاديًا ومعيشيًا بعد فشل مؤامرتهم
المتكررة لمحاصرتها واسقاطها عسكرياً
عبر م��ا يسمى »بالحسم العسكر ي
الثوري«..

صورةتآمرية

< قطع ال��ط��رق��ات وإخ��اف��ة السبيل
وممارسة االختطافات والقتل والتجويع
واالعتداء المباشر وغير المباشر على
رج��ال االم��ن وال��ق��وات المسلحة وعلى
المواطنين وغيرها نماذج جديدة للدولة
المدنية الجديدة التي بشر بها ذات يوم
شيوخ الثورة المزعومة ،والشك ان هذه

المجرمة ال تختلف كثيراًعنتلكاالفعال
والممارسا ت السياسية من مماطلة
ي
بف 
توتصل 
قوتهدي دووع دوتعن 
وتسوي 
لالجهو دوالمبادر ة
فك 
فنس 
فبهد 
المواق 
الخليجيةوآليتهاالتنفيذية.

سيوفالعصيان..

فحسب مراقبين واقتصاديين فإن حالة
الحصار سواء في قطع امدادات المشتقات
التموينية أو الزيادة السعرية التي لم
تنظر حكومة الوفاق اليها حتى اليوم،
وغيرها من أوجه المعاناة المستمرة منذ
بداية 2011م ستلقي بظاللها على سكان
العاصمة بل وستمتد الى المحافظات
االخرى.
وهو ما يضع تحدياً أمام حكومة الوفاق
الوطني التي البد وأن تسرع في النظر فيه
وإيجاد الحلول إلخراج الشعب من أزمته
الطاحنة ..ومواجهة قطاع الطرق الذين
استغلوا االزمة الشهار سيوف عصيانهم
في وجوه كل أبناء الوطن متحدين لكل
شيء كون التواري خلف ج��دار الصمت
سيطيح بكل شيء.

سقوطأخالقي..

< لم تنقطع أب��د اً الحملة االعالمية
الشوهاء المضللة والمروجة لألكاذيب
من االدعاء أن أفراد الجيش واالمن في
المواقع العسكرية المطلة على طريق

الربيعي :عناصر ممولة من البيض
اطلقت النار على مسيرة الجمعة بعدن

< كشف قيادي فيما يسمى الحراك عبدالفتاح الربيعي عن قيام عناصر مسلحة باطالق
النار من خلف المحتشدين الجمعة الماضية باتجاه عناصر األمن في ساحة -العروض -
بمدينة خور مكسر ما ادى الى سقوط عدد من الضحايا في صفوف الشباب.
وأضاف :أنهم في لحظة سقوط الضحايا كانوا يسمعون طلقات تأتي من خلفهم بينما
جنود األمن كانوا أمامهم وبجانبهم ،وظنوا بأنهم قد حوصروا ،وأدركوا فيما بعد أن هناك
فريقاً آخر بين المحتشدين يقوم باطالق النار.
واتهم الربيعي عناصر ممولة من قبل المدعو «علي سالم البيض» بإشعال فتيل
المواجهات وتأجيجها ..كما قال بأن هناك قيادات في المحافظات الجنوبية تسعى الستغالل
أبناء عدن واالسترزاق
منهم في الخارج باسم
الشهداء والجرحى.
ً
واك���د أن ع����ددا من
ال������ق������رارات ت��ج��ري
مناقشتها ل���ردع من
تسول له نفسه بإلحاق
الضرر بأبناء عدن ،منها
 :توقيف كل مصوري
ق��ن��اة «ع����دن الي���ف»
وحضر عملها في بعض
مديريات محافظة عدن،
إضافة إل��ى كشف كل
أسماء الشخصيات التي
لعبت دورا ألحق الضرر
با لشبا ب و تحذ ير ها
من مغبة التصدي لما
سيقدم عليه الشباب
وأن��ه��ا فتنة ه��م من
أشعلها..

صنعاء  -الحديدة هي من تقوم بأعمال
التقطع والسلب والنهب للمسافرين
وبالذات احتجاز قاطرات النفط »البترول
والديزل« وهو ما أثار حفيظة المواطنين
من أبناء مديريتي الحيمة الخارجية وبني
مطر ..الذين راحوا يكشفون أسرار وخفايا
االفعال السيئة والتي ال تخرج  -حسب
آرائهم عن نطاق المؤامرة االنقالبية..
مؤكدين أنها أزم��ة مفتعلة من بعض
المليشيات الحزبية التي دخلت في جلباب
الثورة لتمارس أعمال الفسادواالفساد
والقتلوالنهبعلىالطرقات..
حسب المواطنين من أبناء الحيمة
الخارجية  -تحتفظ الصحيفة بأسمائهم-
فإن هذه المليشيات تابعة لوجهاء قبليين
ومسؤولين ونائب برلماني إصالحي
منتشرين على جوانب الطريق تقوم
بتهديد سائقي ناقالت النفط إن لم
يتوفقوا بضربها وم��ا يكون منهم اال
تنفيذ ذلك تحسبًا للمصير الذي واجهه
سائق ناقلة قبل نحو شهرين حين رفض
التوقف وتسليم مفاتيح ناقلته لهم ..وهذا
واحد من االسباب وراء توقف القاطرات في
منطقة سوق الصميل وايضاً في منطقة
سوق االمان ..وهو ما أوضحه قائد معسكر
المنار المطل على الطريق العام ويقوم
بحمايته.
ويؤكدالعقيدمحمدعبدالحقأنمن

يقو م بأعما ل التقطع للقاطرا ت هم
مطلوبونأمنياًواصحابسوابقبعضهم
من غير أبنا ء المنطقة مدفوعو ن من
قبلأطرافسياسيةألغراضمعروفة
ومكشوفة.
وعن دورهم في مكافحة هذه الجريمة
والظاهرة قال عبدالحق طريق صنعاء
 ال��ح��دي��دة محمي وآم���ن منذ زم��ن..فلماذا اليوم  ..فهذه األعمال التخريبية
والخارجة على النظام والقانون التي
ظهرت في اآلونة األخيرة تؤكد انهم هم
من يقفون وراءه��ا ،كما أننا نقوم بأداء
ن
يحماي ةالسائقي 
واجبنا على أكمل وج هف 
وممتلكاتهمبدوريا توعمليا تتعقب
يكلمكان،وحدثتاصابات
للمجرمينف 
فيبعضأفرادالمعسكر.
ويضيف :ولعل الجميع يعرف من بدأ
بممارسة ه��ذه االع��م��ال ف��ي التقطع
واختطاف القاطرات في منطقة مفحق
قبل شهرين تقريباً ومن كان يقف وراءها
ومن أين كان يصله السالح  ..وهم اليوم
من يقوم بنفس العمل المشين وإلصاقه
ب��أف��راد ال��ح��رس الجمهوري والنجدة
وغيرهم من المرابطين في مواقعهم،
ولكنبعدتوسيعنطاقهموتهديداتهم
لحياةالسائقين.
ويقول قائد معسكر المنار :كنا نكلف
ع��دد اً من االطقم العسكرية لمرافقة
ناقالت النفط لكننا نواجه مواجهة شديدة
حتى تجاوز أماكن الخطر لكن اليوم وبعد
أن انتشرت هذه العصابات والمليشيات
من الحيمة وبني مطر لتنفيذ تلك االهداف
صار األمر أكثر تعقيداً ،كما أنه ومن وازع
مسؤولياتنا وواجباتنا أن نحافظ على حياة
السائقين والناقالت والمواطنين بشكل
عام ،ولذلك ال نلزمهم بدخول العاصمة
والمخاطرة بحياتهم ،لكنا نواصل مهمتنا
في تتبع المجرمين والخارجين عن النظام
والقانون ونواجههم ،لكن على جميع
الفرقاء السياسيين العمل بمصداقية من
أجل مصالحالبلدوالمواطنينواالبتعاد
عنالمماطلةواساليبالمراوغةواصدار
ال.
االتهاماتالباطلةضداألخرينباط ً

< م��ن ح��ق الشعب
أن يعرف ثروة العميد
ال��رك��ن أح��م��د علي
ع��ب��داهلل صالح قائد
الحرس الجمهوري ..
وحقيقة استثماراته
في فرنسا أو ألمانيا
أو أم��ري��ك��ا أو حتى
في القمر ..أو بقارة
ات�لان��ت��س ..طالما
واعالم حزب االصالح
وال��ق��اع��دة يخرجون
بين الحين واآلخ��ر
محمدانعم
بقصة حول أرصدته
وممتلكاته في بالد
العم سام ومنتجعات »االخوان« وهي بلدان بعيدة..
وال يستطيع أبناء شعبنا أن يثق بتلك المزاعم أبداً..
لذا أنصحهم بإقناع الشعب باستخدام طريقة مبسطة
وفاعلة لمعرفة ثروته واستثماراته من خالل مقارنتها
بما يمتلكه »الثوار« حميد االحمر ..وعلي محسن..
وعبدالوهاب اآلنسي..وغيرهم..
بالتأكيد ثروة حميد االحمر حسب االلمانية سندرا
ايفانس عشرات المليارات وال يمكن لحميد إخفاء
أنشطته لجمعها ليس عبر شركة سبأفون فقط ،بل إنه
يمتلك شركات نفطية وغيرها ومن ذلك ما كشف عنه
طارق الفضلي الذي قال مؤخراً لصحيفة »األمناء« إن
حميد االحمر نهب أكثر من  45وكال ةجنوبي ةمستخدماً
الظلمواالستبداد..
نوحمي د
يمحس 
ىعل 
بإل 
يألن هأقر 
استشه دبالفضل 
األحمرحتياليشككالبعضبمانقول..
والشيء اآلخر يجب معرفة ثروة علي محسن هذا
»الثوري« والنزيه جداً أو كما قال عنه الفضلي» :إنه
سفاح وجشع ولص أراض وس��ارق للغاز ..ومهرب
ديزل« ..وعلى المرء أن يلقي نظرة على جبال صنعاء
ويسأل عمن نهبها ..للعلم أن فيها معسكراً للحرس
الجمهوري ومقراً للفرقة ..وبالكاداستطاعالعميد
الركنأحمدعلييسورمعسكرالحرسقبلأنيبيعه
الثائرعليمحسن.
بصدق ..وكما قال الزنداني عن القول المأثور :البعرة
تدل على البعير ..فاليمكن اخفاء استغالل المناصب
العامة في التجارة الخاصة أب��داً ..وهذه مشكلة من
أيام اإلمام يحيى وأوالده ..ومازالت لدى البعض حالة
ادمان إلى اليوم مثل ثوار اإلصالح والفرقة الذين
يضحكون على »الجها ل« بالساحا ت ويدفعونهم
للمطالبةبإسقاطالنظام..وهماليدرونأنمحمد
مباسندو ةق داصبحرئىساًلحكومةالوفاق..لكن
سال 
يستاهلوا..
إذاًلماذايصرالبعضالحديثعنالثروةويحاولون
اليمتلكثرو ة
يفع ً
تشوي هصورةالفندمأحمدعليالذ 
مجميعاً..ثرو ةته زالبالد..ثرو ةترف ع
نارصدته 
أكب رم 
الرؤوس..ثروةيفاخربهاالشعب..
س
ننف 
جم 
حخر 
هللصال 
يعبدا 
نأحم دعل 
العمي دالرك 
األرضالطيبةالتيجاءمنهاالرئيسالقائدوالتي
هللالبردوني..
نالكبي رعبدا 
ننقائهاشاع راليم 
ثع 
تحد 
نعم ..أحمد علي لديه مؤسسة تجارية أعظم وأغلى،
إنها معسكرات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة،
وخلف تلك األسوار المنيعة ،حقق حلم ثوار سبتمبر
وأكتوبر ببناء جيش وطني قوي ..إنهم أولئك األبطال
الذين ي��ذودون عن الوطن ..تلك هي ثروة الشعب
لوإنما
ناألموا 
الحقيقية وسالح العظماء الذين اليكنزو 
يعدونالرجالللذودعناألوطان..
وبعيداً عن شقق فرنسا وواشنطن ومزارع كندا..
تبقى ث��روة أحمد علي هي تلك المشاريع التي
شاهدناها األسبوع الماضي في ذلك العرس الكبير
الذي أقامه لمنتسبي الحرس الجمهوري ..في الوقت
الذي نجد اآلخرين كانوا يدمرون بيوت المواطنين
ويقتلون األطفال ويمنعون الطالب من الدراسة
ويختطفو نالباعةالمتجولينوعما لالنظافةفي
شوارعالحصبة،وجوارمدرسةأسما ءوغيرها..

مجاميع ارهابية تستولي على مدرسة وجامع العامرية برداع
رداع /خاص
< اقتحمت مجاميع مسلحة ارهابية
أم��س األول مدينة رداع محافظة
البيضاء ،واستولت على مدرسة وجامع
العامرية االثرية وقلعة رداع التاريخية.
وقال مصدر مسئول في مدينة رداع
بأن االرهابي في تنظيم القاعدة طارق
الذهب ومعة اكثر من  700مسلح احتلوا
مدرسة وجامع العامرية
التاريخية وقلعة رداع
اشهر ال��م��واق��ع األثرية
بمحافظة البيضاء ،وتربط
االرهابي الذهب عالقة
مصاهرة م��ع االره��اب��ي
أن��ور العولقي ال��ذي قتل
العام الماضي بالجوف.
واش��ار المصدر الى ان
االرهابي الذهب خطط
لتنفيذ اعمال ارهابية
ب��ح��ج��ة س��ج��ن شقيقه
الذي ألقي القبض عليه
مؤخراً من قبل السلطات
السورية وتم تسليمه الى
بالدنا.
أف���اد المصدر ال��ى أن
المسلحين قد استولوا
على طقم عسكري وتم
اي��داع الجنود في قلعة
رداع.

ودعا المصدر الوجاهات
ا لقبلية و ا لشخصيا ت
االجتماعية في مديريات
رداع إل��ى القيام ب��دور
ايجابي لتجنيب أبناء رداع
أية مخاطر قد تنجم عن
تلك األعمال اإلرهابية.
واه��اب المصدر بالدور
ال��م��ن��اط ال���ذي يجب أن
يضطلع به أبناء المجتمع في مواجهة
األفكار المتطرفة والوقوف بحزم ضد

كل من تسول له نفسه المساس باألمن
واالستقرار وصد مكايد العناصر المتآمرة

ع��ل��ى ال��م��ن��ش��آت ال��ع��ام��ة
والخاصة التي تعمل على
تنفيذ أجندة خارجية.
وشدد المصدر على التعامل
بحزم مع العناصر اإلرهابية
وتحذير الشباب من مخاطر
االن���ج���رار خ��ل��ف ال��دع��وات
ا لمتشد د ة لتلك ا لعنا صر
ومخططاتها الشيطانية التي
تضر بمصالح الوطن وتسيئ إلى ديننا
اإلسالمي الحنيف.

