
للخروج من حالة االستكانة
ويبقى األمل 
م��ع��ق��ود من 
أج������ل 
ال��ب��ل��د 
ع���ل���ى 
ق������ادة 
ال���ن���ظ���م 
ال���ح���ك���وم���ي���ة 
اليمنية ش��رك��اء وف��رق��اء 
سياسيين وخدميين ليس في 
قول األشياء الصحيحة فقط، 
بقدر ما تكون الحاجة مُلحّة 
في أن يعملوا �� أيضًا �� األعمال 

الصحيحة..

د. محمد ناجي الدعيس

هذا الكالم الجميل لو تم تطبيقه  فان على قادة المشترك 
الرجوع للدراسة ابتداء من صف رابع 

شهادة نصر 
ت��أس��س ح���زب المؤتمر 
الشعبي العام في أغسطس 
1982م في الشمال كتجمع 
بية  لحز ا ى  للقو سي  سيا
والمستقلين الذين توافقوا 
على )ال��م��ي��ث��اق الوطني( 
كمنهجية فكرية وسياسية 
للحكم وت��واف��ق��وا على 

المؤتمر الشعبي العام..
نصر طه مصطفى

عليك نور يا نصر هناك  توافق على المؤتمر الشعبي 
العام منذ تأسيسه والي��زال مستمرًا واكثر تأييدًا 
واصطفافًا من ذي قبل وخليك من الحديث عن السيف 

والغمد الن المؤتمر قوة واحدة

جنون البقر
الوعي والوحدة في ساحات الثورة والمحافظات 
هو من أسقط كل الرهانات السياسية والعسكرية 
والطائفية كما أفشل دعم ثورة مضادة تنطلق 
من الساحات باسم الدفاع عن الثورة وإنقاذها 

.. منطلقة من شيطنة 
الثوار 

أحمد عثمان
اكيد هذا الرجل يكتب 
ب��ال وع���ي اهلل يزكينا 
عقولنا ه���ذه اع���راض 
جنون البقر مش شيطنة 

الثوار واسأل االطباء 

اين علي محسن .؟
حين يقرأ المرء في أدبيات الثورة السبتمرية ،أكانت 
األدبيات تاريخ ،أم كانت مذكرات ،فإن القارئ لن يجد 

ذكرًا وحضورًا لعلي محسن.
محمد ناجي احمد

من زماااان وعلي محسن 
يعلن تأييده السلمي وال 
محسن  علي  ن  ا تنسى 
فشل في استهداف صنعاء 
اي��ام االزم���ة مثلما فشل 
مع الملكيين أثناء حصار 

السبعين يومًا.

من يحمي البلد..
 التعليم أم الجيش؟

ق��ب��ل ح��وال��ي شهر 
تحدث االستاذ محمد 
سالم باسندوة رئيس 
مجلس ال�����وزراء ان 
الفساد في الجامعات 

غير مقبول. 
كم هو اإلنفاق على 
جامعة صنعاء واإلنفاق 
على الفرقة األول��ى 

مدرع
رماح هادي الجبري
س��ؤال قديم مش مالحظ ان مليشيات 
المشترك وعلي محسن وعصابة اوالد االحمر  
محتلين للمدارس والجامعات بأسلحتهم  
الثقيلة والخفيفة الن التعليم مهم ويجب 

حمايته والميزانية مسجلة فوق الحساب.

االثنين : 7 / 5 / 2012م 6
 الموافق :15 / جماد ثاني / 1433هـ 

العدد: )1607(

»الصحفيين« تتضامن مع الزميل وليد غالب
دانت نقابة الصحفيين فرع محافظة الحديدة التهديدات المتكررة   

ومحاوالت االعتداء التي يتعرض لها الزميل وليد علي غالب رئيس 
تحرير صحيفة »الساحة« وذلك على خلفية اعتراضه على انتخابات نادي 

شباب الجيل كون إجراءاتها مخالفة للنظام والقانون لما ذكر في شكواه.
ودعت نقابة الصحفيين بالحديدة جميع الزمالء والمنظمات الحقوقية الى 

التضامن مع زميلهم وليد علي غالب ومساندته حتى ال تتكرر مثل تلك 
الممارسات الهوجاء من عديمي المسؤولية وما يتعرض له من ابتزاز وتهديد.
وطالب الصحفيون مدير عام مديرية الحالي ومدير االمن بالحديدة 
التحقيق في الحادثة ورد االعتبار لزميلنا واتخاذ االجراءات القانونية ضد 

الجناة.

الصراع بين اإلصالح والمشترك وصفة لمعركة قادمة
عيب يا بقايا الثورة

ية    ر لثو ا شطة  لنا ا شنت 
حملة  لمقطري  ا ب��ش��رى 
شرسة على ح��زب اإلص���الح  في 
مقالتها » عيب يا بقايا الثورة » 
قائلة بان : لجوقة اإلعالمية لمنابر 
اإلصالح وأنصاره وآلهته وأربابه .. 
والتي هي دائما حاالت فردية حتى 
لو كانت في قناة سهيل، تستمر 
بالنيل من النائب السامعي والتشهير 
بأحمد سيف حاشد، وغيرهم كثير، 
والمؤسف أن هذه الجوقة أيضًا حاالت 
فردية .. يعني اإلصالح ما لوش دخل 
في هذا! . حمالت تشهير وتخوين لم يقم بها نظام علي عبداهلل 
صالح، لكن هذا الحزب الفريد في أصله ... فإن الحملة الموجهة 
تستمر ، وبالطبع ليس هناك أي أخالق في االختالف أخر هذه 
الحمالت.. التجني بأن مرافقي النائب السامعي اعتدوا على 
مروان.. الشاب المعاق .. تصوروا إلى أي مدى تصل الدنائة في 
الكذب واالفتراء وألنهم يكذبون فإنهم يروجون لهذه األكاذيب 
بأساليبهم القذرة .. واهلل عيب يا بقايا الثورة والتعبير للعزيز 
صالح الدكاك. عسكرتم الثورة وقبضتم ثمنها وجاء لصوصكم 
وعسكركم ورجال دينكم الذين كفروا الجنوب وقلنا حيابهم .. 

واآلن تحرضون على الجميع .. وتنشرون الكراهية والحقد. 

المشترك وامتهان 
السب 

۹ كتبت الكاتبة أحالم القبيلي في صحيفة اليمن » المعارض 
علي عبد اهلل صالح » مشخصة حال أحزاب المشترك قائلة : 
هذه األحزاب الزالت تؤدي دور المعارضة مع علي عبداهلل صالح 
الذي مازالت تعامله كرئيس جمهورية دون قصد منها.. فال 
شغل لهم وال مشغلة إال متابعة ومراقبة ما قال وما سيقول 

وماذا ينوي ان يقول, ويعدون تصريحاته عماًل تخريبيًا وفعاًل 
إرهابيا وبيانًا تحريضيًا ومحاولة إلحباط المبادرة الخليجية.. 
هؤالء » الخبره« لم يستوعبوا بعد ان الرجل قد خرج من 
السلطة بعد ان سلمها لهم, وانه اآلن يمارس حقه الطبيعي 
كمواطن معارض له ان ينتقد فتح األج��واء أمام الطائرات 
األمريكية وانتهاك السيادة اليمنية.. له ان ينتقد انقطاع 
الكهرباء والديزل والبنزين واالنفالت األمني.. له الحق ان 
يصف حكومتكم بالفاشلة«... قنواتهم شغالة أربع وعشرين 
ساعة سب ولعن وشتم وتهديد ووعيد, وإذا ردت عليهم قناة 
من قنوات المؤتمر بالمثل قالوا:« يا جريمتاه » النار وال العار«.. 
المتحدث باسمهم كل فترة يخترع تصريحا غريبا على ديننا 

وأخالقنا.. عاداتنا وتقاليدنا حتى هدد باقتحام غرف النوم.

احتراق العزعزي 

۹ نشرت المواقع اليمنية خبرا يدين ما يجري في ساحات 
التغرير من إقصاء وتهميش وإحباط ، ففي الخبر بان بوعزيزي 
ثالث يحرق نفسه هربا من ديكتاتورية »إخوان« اليمن وقال 
مشاركون في مخيم االعتصام ان الشاب أنور العزعزي قام  
بصب البنزين على رأسه وأشعل النيران في أجزاء جسده 

تنديدا بممارسات حزب اإلص��الح ، مستلهما بذلك تجربة 
الشاب التونسي محمد بوعزيزي الذي أشعل شرارة الثورة  في 
تونس . مشيرين إلى أن دوافع إقدام )العزعزي( على االنتحار 
حرقًا يأتي بعد احتجاجه على ممارسة حزب اإلصالح االنتقائية  
وتعمدها إقصاء جرحى عدد من ائتالفات جهات أخرى مشاركة 
في االعتصام واقتصار توفير كافة الخدمات الصحية والطبية 
واالمتيازات والمنح العالجية إلى الخارج على العناصر التي 

تنتمي فقط إلى جماعة اإلخوان المسلمين

  طمئنوا الناس .. أيها األخوان 
۹ كتب خالد عبداهلل القايفي 
» طمئنوا  ن��ت  لتغيير  ا ف��ي 
ال��ن��اس .. أي��ه��ا األخ�����وان » 
قائال : ما نحذر منه وبشدة 
م��ا لمسناه م��ن البعض من 
قيادات وقواعد اإلخ��وان من 
نظرة االستعالء على اآلخرين 
وإظهار التميز عنهم والبحث 
تهم  وتجهيز  عن سلبياتهم 
جاهزة الستخدامها عند الحاجة 
وتكريس مقوله من لم يكن 
معي فهو ضدي وكذلك النظرة 
السطحية في بعض القضايا 

المصيرية وتغليب العاطفة على العقل عند مناقشة تلك 
القضايا فعندما أجد من ينسج مقارنه بين الحوثيين واليهود 
ويقوم بنشرها في مجموعات الفيسبوك مثال أصاب باإلحباط 
وأتسآل كيف ستكون العالقة المستقبلية والتعايش بين 
أطياف المجتمع اليمني المختلفة بجميع مذاهبها وانتماءاتها 
السياسية والفكرية لو سمح لهذا السلوك بالنمو وزرعت ثقافة 
اإلقصاء والتهميش والحقد والتي قامت الثورة الشبابية للقضاء 
عليها بدال من زرع ثقافة التسامح والمشاركة والمساواة وبناء 
دوله مدنية حديثة أرجو من اهلل تكون هذه مجرد مخاوف غير 

حقيقية على طمئنوا الناس أيها اإلخوان.. 

 فائز  بن عمرو

كل شيء يسير طبيعيًا وفق ما خطط له في الحصبة

مسلحو أوالد األحمر يعتدون على النجدة

كل المصائب واألزمات قد تمر على اليمن   
وكل المسلحين والمليشيات والعصابات 
المسلحة قد تمر من هنا وتخيم في شوارعنا واللجنة 
العسكرية الت��زال مجتمعة لبحث مسألة فيزياء 
العناصر الخارجة على النظام والقانون واالستعانة 
بجدول العالم مندليف في تكوين وتجزئة ذرات 
التراب والسواتر والمتاريس الكتشاف نظرية علمية 
تؤكد بأن مهامها تسير بصورة طبيعية وفق ما هو 

مخطط له وال توجد أي عراقيل تواجهها.
في األربعاء الماضي استدعت اللجنة العسكرية 
سفراء دول مجلس التعاون الخليجي واالتحاد 
األوروبي الستعراض إنجازها االخير والمتأخر ، حيث 
حققت بعض االمن واالستقرار وأشرفت شخصيًا 
على إزالة المظاهر المسلحة ورفع متاريس أوالد 
األحمر من الحصبة، وخالل يومين فقط أعادت 
الحياة الى طبيعتها على ما كانت عليه قبل األزمة، 
وبالتالي فقد ضمنت للمجتمع هناك سكينته.. 

وستستمر في الحفاظ عليها.
لم ينتهِ اجتماع اللجنة العسكرية االستثنائي 
بمسؤولي الدول الراعية للمبادرة الخليجية حتى 
سمع أزيز الرصاص ينطلق بكثافة من حصبة أوالد 

األحمر كما تسميها وتدعي أنها أرست األمن فيها.
أحد مسلحي أوالد األحمر طعن شرطيًا في النجدة 
الذي استنجد بزمالئه إلنقاذ حياته وتخلصه من 
سكين صاحب العصيمات قبل أن يذبحه ما أدى 
الى حدوث مواجهات استمرت لساعات واسفرت 

عن جرح عدد من أفراد شرطة النجدة.
ويقال: إن وزير الداخلية اضطر لالعتذار عن 
مواصلة اجتماع اللجنة العسكرية وانسحب مباشرة 
الى مكتبه في الحصبة وأنهى االشتباكات الدائرة 
واعتداءات المسلحين على رجال االمن عبر التوجيه 
بتشكيل لجنة للتحقيق معهم وضرورة أن ينالوا 
جزاءهم الرادع.. كما يقال انه وجه رسميًا رسالة 
شكر الى مسلحي أوالد األحمر لتعاونهم الكبير في 
حفظ االمن واالستقرار وإزالة المظاهر المسلحة 

من الحصبة.
ما تقوله اللجنة العسكرية عن الحصبة ليس 
صحيحًا وان كان كذلك من باب المجاملة ومغالطة 
الجهات االقليمية والدولية فإن عليها أن تدرك 
أن��ه حتى السكينة التي أعادتها ألوالد األحمر 
وعصابتهم في الحصبة يتم استخدامها لطعن 

المواطنين والعشرات من منتسبي النجدة.

بعد تعطيله مواقع اإلنتاج وتشريد مئات اآلالف من العمال

المشترك يحتفل بانتصاره في قطع األرزاق واألعناق
> نجيب علي

العيد العالمي للعمال.. رغم مطالبة المشترك   
برحيله فإنه استجاب لمطالب التغيير وجاء هذه 
السنة مختلفًا عن بقية األعياد السابقة التي اعتدناها 

ولدرجة لم يعرف فيها أحد ولم نتعرف عليه.
شكل االول من مايو بالنسبة لعمّال اليمن مناسبة 
لالحتفال بالجرح والتذكير بأنهم استثناء القاعدة وضحية 
أصحاب المشاريع الصغيرة واالنقالبية والمخططات التآمرية 
وصناعة الخراب والفوضى وضحية رجال أعمال ال يجيدون 
التعامل كالرجال وباتوا معروفين للقاصي والداني في 

الوطن.
خالل إجازة وعطلة مايو أخذ العمّال على مستوى العالم 
راحة الحضور لفعاليات ومهرجانات التكريم والتشجيع 
والتحفيز بينما 65% من عمّال اليمن فقدوا أجورهم 
وقطعت أرزاقهم من العام الماضي الى اآلن وبالتحديد 
منذ خرجت مليشيات المشترك والمتمرد علي محسن 
وعصابة أوالد األحمر الى الشارع في محاولة لالستيالء 
على النظام.. وان المواطن اليمني أو باألصح هي فقط 
تريد وتريد.. أثناء ذلك كثفت من ممارساتها العدائية 
والعدوانية المعهودة ونشر ثقافة الكراهية في صدور 

المواطنين الى أن أدخلت الوطن في أزمة غير مسبوقة تعطلت 
فيها لغة الحوار وفي كل يوم يمر على اليمن كانت مشاركة 
العمال في أعمال البناء الحقيقية تتوقف إن لم يتم تدميرها 
ولم يعد هناك مجااًل للحصول على فرصة عمل ونشاط 
إيجابي ومنتج بالمقابل ظل المشترك يعلن توفيره للجميع 
أطفااًل ونساء وشيوخًا من الشباب وظائف استثنائية برواتب 
تحقق أحالمهم وتلبي احتياجاتهم وطموحاتهم وفي 
مواقع تتناسب مع طبيعة خبراتهم ومؤهالتهم أيًا كانت، 
فالجميع مقبولون لشغر الفراغ الذي يحتاجه المشترك 
في المتاريس والشوارع وخيام االعتصام مع العلم أن 

األولوية لفاقدي الشهائد والوعي والوالء لوطنهم وبهذه الطريقة والوظيفة 
المدفوعة االجر دفع المشترك ببعض الشباب الى التدمير والتخريب وأعمال 
العنف، كما زادت اعتداءات مليشياته المسلحة والمدربة والمجهزة بعناية 
ومعها عناصر القاعدة مما زاد الوضع تعقيدًا وخطورة في عدة مناطق من 

اليمن.
أسوأ ما حصل أثناء حوادث األزمة وفقدان مئات اآلالف من عمّال األجر 
اليومي لمصادر رزقهم خروج بعض العلماء عن صمتهم واصدار فتاوى كثيرة  
تجيز بمشروعية ارتكاب العديد من التجاوزات الخطيرة وأباحوا بصالحية 

استثناءات وجرائم التقطع واالعتداء وحوادث السلب والنهب.. الخ.
ومع ذلك وبعد كل ذلك اصغى االحياء في الداخل والخارج لصوت الشعب 
الحقيقي الرافض لقتل المسلم أخيه المسلم وانتهاك الحرمات انطالقًا من 

إيمانه بكتاب اهلل وسنة رسوله وضرورة إصالح ذات البين 
والخروج من األزمة.

ها نحن اآلن وأغلبنا عاطلون عن العمل أو يعملون 
بأجور متدنية تعاني حالة انفصام في التفاعل مع الواقع 
اليومي، ناهيك عن شعور اإلحباط الذي يالزمك لو فكرت 
في المستقبل، نسير على طريق الحل الذي ارتضيناه 

وأعلنا استعدادنا لتنفيذه.
كل ما نتمناه أن ال يتكرر نفس الخطأ الذي أضر بحياة 
البسطاء من المواطنين نتيجة تعامل أشخاص وأطراف 
مع القضايا الحساسة التي تواجه الوطن من زاوية 
األخذ ورفض العطاء وتقديم التنازالت خدمة للوطن 
والمواطن، ويكفي هؤالء استغاللهم ألوضاع الناس 
وآالمهم وعليهم الكف عن نهب خيرات الوطن وتبديد 
ثرواته، أما عن العمّال في مناسبتهم هذه وغيرها من 
المناسبات فجوابهم لم يتغير: ربك كريم وحده اهلل عز 
وجل سيستجيب لمن يدعوه ويطلبه في ضيقه وكربه، 

ويتدبر أمور الناس من صحة ورزق وسعادة.
آالف المحالت التجارية التي أغلقت لم يكن أصحابها 

يريدون التشرد والعيش على الدين وكلمة بعدين.
الحال نفسه ينطبق على مئات اآلالف من األيادي التي 
سعى عشرة أشخاص أو أقل الى تنجيسها لن يسامحهم 

الشعب على األذى والظلم الذي ألحقوه بهؤالء.
يبقى الشيء الذي يبعث-فعاًل- على االستياء في أوساط الشعب اليمني هو 
أحزاب اللقاء المشترك التي تمارس لعبة القاتل البريء واعتقادها بأنها تحسن 
صنعًا باليمنيين لكنها تسيئ اليهم.. لم يطالب حزب االصالح أو غيره من 
المشترك في تهانيه لعمال اليمن سابقًا ال أكثر بفتح المحالت وخطوط االنتاج 
التي أوصدت أياديهم أبوابها ولم تأسف للحالة االقتصادية الضنكة التي تخيم 
على المجتمع اليمني جراء األزمة وإنما وعدتهم بالمزيد من ال�»ما بوش« على 
األرصفة وبكل بجاحة طالبت كل عامل بالتصفيق بحرارة، كأن لديه مائة يد.. 
ألنها تمكنت من تحقيق أهداف الشعب وما يريد من قطع األرزاق واالعناق 

وتعميق الفقر وهيكلة الجيب بناء على أسس وخطط مدروسة.

الهمج يعتدون على الصحفي أنور البحري في الحصبة
دان  اعالميو المؤتمر الشعبي العام االعتداء اإلجرامي الذي تعرض له  الزميل  

الصحفي أنور البحري- مدير التحرير في وكالة سبأ- حيث قامت عناصر همجية 
باقتحام منزله بحي الحصبة في العاصمة صنعاء واالعتداء عليه مع ترويع أطفاله لينقل 

اثر ذلك للمستشفى بحالة حرجة.
ان اعالميي المؤتمر وهم يستنكرون  ما تعرض له الزميل  انور البحري  فإنهم يعلنون 
رفضهم المطلق لمثل هذه األساليب الهمجية والتي تعد اعتداء على كل الصحفيين اليمنيين 

الشرفاء واصحاب االقالم الحرة الرافضة للذل والهوان..

ودانت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( واستهجنت بشدة ذلك االعتداء الهمجي ، واعتبرت الوكالة 
إقدام تلك العصابة على اقتحام منزل الزميل أنور البحري واالعتداء عليه أمام زوجته وأطفاله 
بصورة وحشية والتي أدت إلى إصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى،يعكس 

النفسية اإلجرامية والنية المبيتة لدى أفراد هذه العصابة الرتكاب هذه الجريمة الشنعاء.
وأهابت وكالة »سبأ« بوزارة الداخلية بسرعة التحرك لتعقب وضبط كافة الجناة المشتركين 
في هذا االعتداء الهمجي ومباشرة التحقيق معهم لمعرفة مالبسات ودوافع ارتكابهم لهذه 

الجريمة تمهيدًا إلحالتهم إلى أجهزة القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.

منظمات تطالب الحكومة توضيح حقيقة 
اغتصاب قاصرات يمنيات بالسفارة األمريكية

ط��ال��ب��ت ع�����ددًا من  
لمجتمع  ا ت  منظما
المدني وناشطين حقوقيين 
حكومة الوفاق الوطني بتوضيح 
حقيقة االت��ه��ام��ات الموجهة 
للسفارة االمريكية من قبل 
م��وق��ع اخ��ب��اري ت��اب��ع لحزب 
اإلص��الح عن تعرض قاصرات 
يمنيات الغتصاب داخل السفارة 
األمريكية، والتي تعتبر جريمة 

واساءة لكل أبناء اليمن.
وش��ددت المنظمات المدنية 
على ض��رورة توضيح الحقائق 
وكشفها للرأي العام ومحاكمة 

المتورطين فيها.
لبت  طا الصعيد  ذات  وف��ي 
ة  ر لسفا ا نية  لمد ا ت  لمنظما ا
األمريكية بإثبات ع��دم صحة 

تلك االتهامات ك��ون سكوتها 
واكتفاؤها بإصدار بيان مبهم 
يثير استياًء وحالة من الغضب 

في الشارع اليمني.
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان الكاتب 
)همدان العليي( قد اتهم السفير 
االمريكي جيراليد فيرستاين  
في مقال نشر في موقع »مأرب 
برس« والذي رفض حذفه او نشر 
اعتذار اتهم السفير األمريكي 
بالتواطئ في تهريب جنود من 
المارينز قاموا باغتصاب قاصرات 
يمنيات داخل السفارة عقب حفل 
فني أقيم فيها نهاية شهر اكتوبر 

الماضي.
لة  مقا ف��ي  لكاتب  ا واستند 
الى رسالة قال إنها وصلته عبر 

االيميل..


