
ر مجلس شباب أمانة العاصمة من محاوالت    حذَّ
تهميش واستبعاد منظمات شبابية من مؤتمر الحوار 

الوطني الشامل عبر استبعاد تمثيلها في اجتماعات ولجان 
التهيئة للحوار وإلغاء تمثيلها في اللجنة التحضيرية..

ودعا في بيان له إلى ضرورة مشاركة جميع المنظمات الشبابية 
الفاعلة في لجان وفعاليات الحوار الوطني وعدم االكتفاء بطرف 
دون اآلخر، األمر الذي يخل بالتوازن ويترتب عليه ما ال يحمد عقباه.
وحمّل المجلس لجنة االتصال الرئاسية والوزارية تبعات 
عدم  تنفيذها وتفهمها لمطالب المنظمات الشبابية.. وأشار 
إلى أنه كان من أول المبادرين مع منظمات اخرى في تقديم 
طلب المشاركة في الحوار بحسب اعالن اللجنة الرئاسية 
والوزارية، ولألسف فوجئنا بعدم الرد واستبعاد منظمات 

سياسية كثيرة.
وقال البيان: إننا ال نستجدي من أحد، فالمبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية قد نصت على اشراك 
الشباب من كافة الساحات والميادين ومن 

مختلف االطراف وليس كما يفسرها تجار 
األزمات وضعفاء النفوس.

االثنين : 25 / 6 / 2012م 6
 الموافق :4 / شعبان / 1433هـ 

العدد: )1616(

بعد وضعهم في قائمة »العار األممية«.. 

المتآمرون على أبواب سجون الهاي

نعلم أن تصريحات ه��ؤالء االنقالبيين 
ستكون كالمًا  فارغًا ولن تخرج عن حالة 
هذيانهم من خالل اتهام أوالد األحمر مجلس 
االمن الدولي بأنه من بقايا النظام السابق 

ويعمل لمصلحته ضد الشباب خاصة الشباب 
في الحصبة »ال يغركم المظهر«.

وفي المقابل سيعلن إعالم االصالح 
أن ب��ان ك��ي م��ون واألم��ي��ن العام 
المساعد لألمم المتحدة للشؤون 
االنسانية وأعضاء مجلس االمن 
يجب محاكمتهم وإقالتهم ألنهم 
بالطجة كبار ومن أقارب الزعيم 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.
ستصدر بقية أحزاب المشترك 
بيانًا »حنان طنان« تؤكد فيه 
أن حقوق االن��س��ان اليمني احد 
أعضائها ال��ذي انضموا لساحة 
التغرير وتم اعتقاله في اليوم 
الثاني لألزمة وتطالب بضرورة 
االفراج عنه وسيصرح المنشق علي  
محسن أن حقوق االنسان شخص 
يتذكره جيدًا وقد كان أحد جنوده 
األوف��ي��اء لكنه رف��ض االنضمام 
»لثورته السلمية« ورفض تسليم 

عهدته واختفى من المعسكر 
في ظ��روف غامضة، ولهذا 
تم استبداله بعنصر مؤهل 
يتبع تنظيم القاعدة وتلقى 

تدريبات مكثفة في جامعة االيمان.
من جانب آخر ال نستبعد أن يوجه حميد 
األحمر مذكرة سرية لرئيس حكومة الوفاق 
الوطني باسندوة تأمره بسرعة إقصاء حقوق 
اإلنسان هذا وتعيين مدير أمن تعز بداًل عنه 
ومع ذلك يبقى الشيء الثابت والموثق باألدلة 
حتى لدى جهات دولية أن العناصر المفتعلة 
لألزمة ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الطفل 

اليمني الذي وقع ضحية لجرائمهم ووقودًا 
إلشعال فتنتهم أو ما يسمونه »ثورة« حيث 
كان الجميع منذ البداية يعلم أن ما يجري في 
اليمن ليس ثورة وإنما لعب أطفال وأحد اآلثار 
السلبية لنتائج تعلق عدة أطراف من بينها 
مشائخ في الحصبة وقيادات في المشترك 

والفرقة بمشاهدة قناة »سيبستون«.

أكثر من قائمة
إذًا قائمة العار األممية.. تشكل البداية 
فقط لفتح أب��واب جهنم على المجرمين 
وتنفيذ إج��راءات محاسبتهم ومعاقبتهم.. 
وهناك قائمة أخرى ستذكر بقية اسماء 
االشخاص الذين وقفوا في خندق 
العداء ضد الوطن والشعب وادخلوا 
اليمن في مأساة أزمة غير مسبوقة 
.. هذه القائمة آتية في القريب 
العاجل خاصة بعد إعالن مكتب 
المدعي العام لمحكمة الجنايات 
ال��دول��ي��ة اع��ت��زام��ه التحقيق 
ف��ي ج��رائ��م اره���اب حدثت في 
اليمن وذلك استجابة لمطالب 

المنظمات الحقوقية.
محاكمة محلية

وعلى المستوى الداخلي هناك 
حملة المليون توقيع لحث مجلس 
االمن الدولي على إنشاء محكمة 
متخصصة في جرائم االرهاب 
التي منيت بها بالدنا وهناك 
االجهزة االمنية والنيابية التي 
لم تعلن بعد نتائج تحقيقاتها 
في جريمتي 18 مارس ومسجد 

النهدين في دار الرئاسة.
وهناك أكثر من دعوى 
قضائية م��رف��وع��ة ضد 
ال��م��دع��و ح��م��ي��د األح��م��ر 
إلساءته المتكررة لنساء اليمن 

وإدارته لسجون تعذيب في الحصبة.
وفي مذبح هناك أحرار الفرقة المعتصمون 
منذ ثالثة أشهر ولن يتزحزحوا من مكانهم 
أو يتخلوا عن مطالب إقالة ومحاكمة قائدهم 
المنشق علي محسن ومحاسبته على جرائم 
ال��ى وك��ر لالرهابيين  المعسكر  تحويل 

ومليشيات االصالح.

المنشق علي محسن وأوالد األحمر وشركاؤهم لم توصلهم مؤامراتهم  
ضد اليمن وشعبه الى كرسي السلطة وإنما الى سجون الهاي، حيث ينتظر 
مثولهم أمام محكمة الجنايات الدولية بعد إعالن األمم المتحدة وصفهم في قائمة 
العار الرتكابهم جرائم ضد االنسانية وقيامهم بتجنيد واستخدام االطفال والهجوم 

على المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة.

البيض.. حالة زهايمر
نقلت مواقع اخبارية عن مصادر أكدت إصابة علي سالم البيض بمرض   

خطير وسط تكتيم إعالمي من المقربين منه وأسرته.
وتوقعت المصادر أن يكون البيض مريضًا بالزهايمر وذلك بعد إصابته 

باغماءات مفاجئة خالل الفترة الماضية وحاالت نسيان متكررة.
المشكلة أن البيض أصيب بالزهايمر قبل الرد على دعوة لجنة االتصال 
الرئاسية للحوار له بالمشاركة في الحوار الوطني الشامل إلخراج اليمن من أزمته.
فيما تكفل اعالم المشترك بنشر أنباء عن مرض البيض أو باألصح »جنان 

يخارجك وال عقل يحنبك«.
خطة الزهايمر أكمل خطتها المدعو حيدر ابو بكر العطاس الذي نسي ماضيه 
الدموي وخرج بعباءة جديدة تحت مسمى »القيادة الجنوبية المؤقتة« مصرحًا 
بأن الهاربين في دول الخارج يدرسون مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني 

ولكن خارج اليمن.
 وقال: »ال حوار من دون القضية الجنوبية وتقرير المصير واستعادة الدولة«، 

وهذا يعني تمزيق اليمن بالتفاهم وال بالزهايمر.

مليشيات سنة ثانية

المختصر المفيد.. للبلطجي النجيب

وألن العلم نور.. يستخدم البالطجة نفس الخبطة   
الحديدية في ضرب خطوط الكهرباء أو االعتداء 
على الطالب والمعلمين ومديري المدارس.. ومنع العملية 
التعليمية.. رجاء.. رجاء اخرجوا معنا في مسيرة »ال دراسة 

وال تدريس«.
ألن العلم سالح الطالب..يصر البالطجة على احتالل 
المدارس وتكديس جميع أنواع األسلحة داخل الفصول 
بمستوياتها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة باعتبارها المكان 

المناسب والمالئم.
ألن العلم طريق الى النجاح.. يعمل البالطجة على تنفيذ 
األوامر بحفر الخنادق والمتارس إضافة الى تأدية واجبهم 
في إنشاء النقاط للتقطع وتفتيش خلق اهلل في كافة الطرق 

الرئيسية بما فيها النجاح.
ألن العلم يبني بيوتًا ال أس��اس لها .. س��ارع البالطجة 
الى قصف وتخريب منازل المواطنين وتشريد اآلالف من 
مساكنهم.. واآلن يدعون أن تدميرهم ألكثر من 1600 
منشأة ومنزل في أمانة العاصمة سببه أن ال أساس لها عند 
البناء ولهذا لم تصمد أمام اهتزاز االرض عند اطالق أول 
قذيفة.. مع العلم وهذا خارج المنهج وتوضيح من الموجه 
لالساتذة في حكومة الوفاق الوطني أن أي س��ؤال عن 
تعويضات للمتضررين وتنفيذ أي إجراء في شأن االماكن 

المتضررة وأولها منطقة الحصبة مرفوض تمامًا..
كما أن هناك سؤااًل إجباريًا يدل على ما إذا كان المواطن 

استوعب الدرس جيدًا أم ال وهو.. أكمل الفراغ التالي: 
»إم صنعاء كلها حقنا يا.........«

»هوامش«
> تعلم فليس المرء يولد عالمًا.. هذه النظرية كاذبة 
وخاطئة أنت عالم وداري أنها ال تنطبق على الزنداني وأخي 

قناف.

> لكل مجتهد نصيب.. وخيمة وسرير ودش وألفي ريال 
في اليوم أمام ساحات الجامعات.

> بالنسبة لطالب وسكان جامعة صنعاء واالحياء المجاورة 
وك��ذا ش��وارع ال��زراع��ة وهائل والعدل ومذبح  وشمالن 
والستين... الخ.. من خرج منهم في طلب العلم ولم يرجع 
حتى اآلن.. فهو في ضيافة اللجنة االمنية لحزب االصالح 
التي تجري معه تحقيقات بسيطة تخص موضوع السلمية 
أو أنه يذاكر مع زمالء له في أحد سجون الفرقة أو أوالد االحمر 

في الحصبة.
على كل حال فإنه لن يرجع ولن ينجح  في امتحان بعدها لو 
أجبر تحت التعذيب الشديد على القول بأنه مندس وبلطجي 

مع حزب آخر.
> اعلم عزيزي البلطجي النجيب أن التعسكر في الصغر 
يتم في الفرقة االولى مدرع ومعسكرات مليشيات نهم 
وأرحب وعمران وجامعة االيمان.. وبكل سهولة نقشت أسماء 
50 ألفًا منهم في كشوف وزارة الدفاع كجنود معتمدين 
رسميًا وحكوميًا ووفاقيًا ووطنيًا برواتب مجزية.. أما حكاية 

التعلم كالنقش في الحجر عبارة مخصصة هنا للمجانين.
حقائق

> من يزرع الشوك ال يحصد العنب.. حتى لو اتبع المشترك 
نظام الري بالتقطير.

> عناؤك في تحصيل العلم الى مرحلة التخرج من الجامعة 
وانتظارك االنتقال من الحياة العلمية الى العملية، مؤهالتك 
أحالمك طموحاتك.. كلها منذ أعوام لدى وزارة الخدمة 

المدنية ال تساوي جناح بعوضة.. شمسان بيقتلها.
> الحياة مدرسة إذا اعتدتها اعتدت رؤية شعب اليمن تجري 
دماؤه في العروق سياًل على األرض في لحظة ما تحتاج فقط 
أن تحمل بعض شعارات براقة والخروج في مسيرة ليتحول 

المكان الى ساحة للقنص.

الكهرباء منطفئة ألن الطالب لديهم امتحانات وبالطجة 
المشترك تريد أن تنام.. رجاًء.. رجاًء.. رجاًء.. بال إزعاج

صنعاء  اليمن.. طافية!!
للمرة األول��ى   

منذ عام ونصف 
ضمير  فيها  يصحو 
إعالم اإلصالح لساعة 
واحدة فقط بعد عصر 

االربعاء الماضي.
لم يجد أحد المواقع 
االخ��ب��اري��ة التابعة 
ل  يقو م��ا  للتجمع 
حول تعرض خطوط 
ال��ك��ه��رب��اء الع��ت��داء 
تخريبي جديد سوى 
لقيادات  يسيئ  أن 
ال��م��ش��ت��رك ال��ت��ي 
لقطط  با وص��ف��ه��ا 

وأعضاء اللقاء بأنهم 
فئران.

بينهما  ل��ل��ع��ب��ة  ا
مستمرة.. مع استمرار 
ضرب الكهرباء لكن 
بالتأكيد النهاية  لن 
كما  هية  فكا ن  تكو
في توم وجيري وإنما 
س��ي��ت��م اس��ت��ئ��ص��ال 
مثل ه��ذه القوارض 
والحيوانات المؤذية 
وق���د ب���دأت مطالب 
ال��ش��ع��ب ت��ت��ع��ال��ى 
بإقالة وزير الكهرباء 

والداخلية.

سنحاكمهم عاجاًل أم آجاًل

يجب أن يدفع المجرمون ثمن   
ما اقترفته أياديهم من سفك 
لدماء وتخريب ونهب لمنشآت عامة 

وخاصة.
صحيح ان المواطن اليمني سخر 
من األزمة ومفتعليها وتغلبت رغبته 
في العيش بسالم واطمئنان ومحبة 
على المؤامرات الدموية التي حاول 
البعض فرضها بقوة السالح إاّل أنه 

ومطلب  لة  لعدا با متمسكًا  يظل 
القصاص من كل قاتل وقاطع طريق 

ومخرب أيًا كان.
شيع اليمنيون آالف الشهداء من 
اخوانهم واحبائهم ومن رجال األمن 
الوطن  المدافعين عن  والجيش 
ولم يبقَ أمامهم سوى أن يدفنوا 
اإلره��اب��ي��ي��ن وأس��ل��ح��ت��ه��م.. هذه 

معركتنا وخيارنا.

المشترك ال يتضامن مع المؤسسة العسكرية لفك حصار اللواء 63
أبناء وأقارب منتسبي اللواء 63 حرس   

جمهوري في بيت ده��رة تكررت 
نداءاتهم ومناشداتهم للجهات المعنية 
بفك الحصار المفروض على المعسكر 
ألكثر من سبعة أشهر من عناصر اإلصالح 
وال��ق��اع��دة ومليشيات الفرقة وتجاهل 
الوطني لجنود يمنيين  الوفاق  حكومة 
ينتمون للقوات المسلحة وممن قدموا أروع 
البطوالت في الدفاع عن األمن واالستقرار 
ومحاربة تنظيم القاعدة اإلرهابي والعناصر 

المرتبطة به.
واعتبروا الحصار المفروض على اللواء 63 
حرس جمهوري عقوبة لعدم انضمامهم لمن 

باع سالحه وخان شرف قسمه العسكري.
في المقابل شباب الساحات المغرر بهم 
كاألطرش في الزفة ال يعلمون ما يجري 
من مؤامرات تحاك من حولهم ضد جنود 
ينبغي على كل يمني حر التضامن معهم 
لفك حصارهم.. غير أن شباب الساحات 
خرجوا في مسيرة لحمل أعالم دولة سورية 
في شوارع صنعاء ثم عادوا إلى خيامهم مع 

شعور بأن أهدافهم جميعها قد تحققت.

مجلس شباب
 العاصمة يستنكر استبعاد 

منظمات شبابية من الحوار الوطني


