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اطالق موقع ) هدهد اليمن ( كقارئ اخباري يمني
دشن  موقع هدهد اليمن كـ )قارئ اخباري متنوع شامل يجمع االخبار المحلية  

والعربية والدولية في مكان واحد بطريقة حديثة وسلسة ومرنة( ليمثل 
إضافة خدمة جديدة لعالم الصحافة اإللكترونية الحرة في اليمن

وموقع )هدهد اليمن( هو قارئ اخباري )محرك بحث( ينقل االخبار السياسية 
والثقافية والرياضية وغيرها من االخبار المنوعة من مصادرها الخبرية إليصالها كما 

هي إلى القارئ دون رتوش.
وتؤكد االدارة أن هدهد اليمن ظهر من صميم الواقع لرفع المعاناة عن الزمالء اصحاب 

المواقع االخبارية الذين لم يجدوا لمواقعهم حيزًا في محركات البحث االخرى إليصال 
رسالتهم الى اكبر عدد من القراء سواء في صفحات التواصل االجتماعي ) فيسبوك 
 http://hodhodyemen.net « رويتر + جوجل بالس( او عن طريق رابط الموقع +
» في اسرع وقت ممكن ليكون عين القارئ الباحث في مواقع المعارضة او السلطة او 
المستقلة دون تحيز إليصال المعلومة الى كل القراء من مختلف االطياف والمشارب 

السياسية داخل الوطن وخارجه.
 http://hodhodyemen.net : رابط الموقع

قامت بعملها التجسّسي تحت الغطاء التجارى ولها فروع في عدن وتعز

الكشف عن شبكة تجسس تعمل في اليمن منذ 7 سنوات
رئيس الجمهورية طالب إيران بعدم التدخّل في شئون البالد

»الميثاق«- خاص 
طالب األخ عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية إيران بعدم التدخّل في شئون اليمن 
ومراعاة الظروف الدقيقة التي تمر بها اليمن في 

هذا الظرف الدقيق والحسّاس.
وقال هادي في محاضرة ألقاها األربعاء في 
الكلية الحربية بصنعاء »اليمن لم يتدخّل يومًا 
في شئون أية دولة قريبة أو بعيدة ونقول للجميع 
من هنا من الكلية الحربية, اتركوا اليمن وشأنه 

وإلى هنا وكفى«.
وجاءت تصريحات هادي عقب إعالن وزارة الدفاع 
على موقعها اإللكتروني »سبتمبر نت« أنها علمت 
من مصادر وصفتها بالمّطلعة أنه تم القبض على 
شبكة تجسّس إيرانية تعمل في اليمن منذ 7 

سنوات.
وقالت المصادر إن »شبكة التجسّس التي تم 
ضبطها يديرها قيادي سابق في الحرس الثوري 
اإليراني وتدير عمليات تجسّس في اليمن والقرن 

األفريقي«.
ويأتي هذا اإلعالن في ظل اتّهامات متكرّرة من 
مسؤولين في الحكومة لجهات إيرانية بالتدخّل 
في الشأن الداخلي اليمني، ودعم الحوثيين في 
صعدة الذين خاضوا ست حروب ضد الحكومة 
خالل الفترة من 2004- 2010. كما يأتي عقب 
نشر تقارير استخباراتية وإعالمية تحدّثت عن 
دعم إيراني لجناح مسّلح في الحراك الجنوبي 
يقوده نائب الرئيس األسبق علي سالم البيض 

الذي يسعى النفصال جنوب اليمن عن شماله.
من جانبه كشف وزير اإلعالم علي العمراني 

أن خلية التجسس اإليرانية التي تم اإلعالن عن 
اكتشافها كانت تقوم بعمل تجسسي تحت الغطاء 

التجاري ولها فروع في مدينتي عدن وتعز.

ــد العمراني في تصريحات صحفية أن  وأّك
التحقيقات مازالت جارية مع أفراد الشبكة التي 

ألقي القبض عليها خالل األيام الماضية.
وقــال العمراني إن سياسة إيــران فى اليمن 
تقوم على استغالل الظروف التي تمر بها البالد 
والبحث عن الجماعات المتطرفة والتي لها مصالح 
خاصة، وتقدم لها كافة أشكال الدعم السياسي 
واإلعالمي والمادي بهدف اإلضرار بمصالح اليمن.
ودعا العمراني طهران إلى إقامة عالقات مع 
الشعب اليمني وليس مع جماعات متطرفة ال 
تريد الخير لليمن، ألن ذلك يضر بالعالقات بين 
البلدين، مبديًا استغرابه من موقف طهران التي 
قال إنه يفترض أن تقدر الظروف التي تمر بها 

اليمن وتقوم بمساعدته.
وأشار وزير اإلعالم إلى أن نشاط إيران العدائي 
في اليمن كان يقوم على التواصل مع جماعة 
معينة وفي منطقة جغرافية محددة فى إشارة 
إلى جماعة الحوثيين فى صعدة لكن نشاطها بدأ 
يتوسع إلى مناطق وجماعات أخرى فى إشارة إلى 

الفصيل المتطرّف في الحراك الجنوبي.
وأضــاف العمراني، أن العالقات بين طهران 
وصنعاء تمر بأزمة كبيرة ومتصاعدة، وأنه إذا 
لم يتغير موقف طهران فإن التصعيد سيقابل 

بتصعيد مماثل.
واعتبر العمراني دعــوة الرئيس عبدربه 
منصور هــادي لطهران لوقف تدخلها فى 
شئون اليمن يأتي بعد رسائل لمسئولين كبار 
إلى إيران، لكن اإليرانيين لم يصغوا، لذا فإن 

كالم هادي بمثابة إنذار نهائي.

المتوكل يكشف تفاصيل لقائه بالزعيم 
الصالح ويصف منتقديه بالمتخلفين

أكد الدكتور محمد عبد الملك  
القيادي في تكتل  المتوكل 
اللقاء المشترك ان زيارته للزعيم 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام كانت  من حيث المبدأ 
زيارة  شخصية ال عالقة لها بالمواقف 
السياسية للتكتل تجاه علي عبداهلل 
صالح، وجاءت في إطار أن شخصا أحسن 

إليك لماذا ال تزوره.
واشار المتوكل في سياق تعليقة على 
ردود االفعال الغاضبة حول الزيارة، 
إلى عدم حدوث أن اتصل عليه أحد من 
قيادات تكتل اللقاء المشترك، أو وجه له 

انتقادا بسبب زيارته.
وقــال الدكتور المتوكل في تصريح 
نشره )موقع نيوز يمن (:لم يحدث أن 
اتصل به أحد من قيادات المشترك أو وجه 
له انتقادا بشأن زيارته للرئيس السابق، 
وأنه ال يقبل بهذا الكالم وال يجرؤ أحد 
على توجيه انتقاد لزيارته التي نفذها 
باقتناعه، وال أعتقد أن أحدا يفعل ذلك«.

و تساءل عما إذا كان يوجد قانون 
يحرم زيارة الرئيس السابق، أو يمكن 
الفتا  لخيانة،  ا قائمة  في  تصنيفها 
إلــى اعتقاد البعض أن زيارته تقف 
وراءها أغراضا معينة، واصفا منتقديه 

بالمتخلفين.
وذكـــر الــقــيــادي فــي أحـــزاب اللقاء 
المشترك، أنه أعلن منذ وقت اعتزامه 
زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
والرئيس السابق علي عبداهلل صالح، 
متحدثا عن وجود جزء كبير من التخلف 
القيمي ال يزال قائما وال يدركون أن 

الخالف في الرأي ال يفسد للود قضية.
وأضــاف:« من الخطأ أن تحكم على 
طرف آخر بالكراهية والحقد وليس 
لديك حكم قضائي، ألــم نتعلم أن 

المتهم بريء حتى تثبت إدانته«.
وعما دار بينه وبين الرئيس السابق 
علي عبداهلل صالح من الحديث أثناء 
الزيارة، أوضح المتوكل، أن الحديث 
تركز حــول الحادث الــذي تعرض له 
وأسعف على إثــره إلى األردن لتلقي 
العالج، إضافة إلى تبادل الحديث حول 
استعداد الرئيس السابق للمساهمة في 
صناعة المستقبل وبناء الدولة المدنية.
وتابع: سألته هل قرأت مقالي لماذا 
أنقذك اهلل، فأجاب علي عبداهلل صالح: 

نعم قرأته.
قلت له :عليك مسؤولية وال بد أن 
تعمل شيئًا للبلد.. قال : طبعا، لكن أنا 

لم أعد أحبذ السلطة.
قلت له ما عندك استعداد تعمل شيئًا، 
خاصة وأنه لديك العشرات من المحبين 
والمؤيدين، لماذا ال تعمل دعوة باتجاه 
بناء الدولة المدنية: فقال علي عبداهلل 

صالح: مستعد.
ــزب اتــحــاد القوى  ــان ح وعما إذا ك
الشعبية يعتزم إقامة تحالف مع حزب 
المؤتمر الشعبي العام، اكتفى المتوكل، 
بالقول: أنا طرحت منذ وقت وفي عدة 
مقاالت كتبتها، أنــه يجب أن نهتم 
بالمؤتمر الشعبي ليكون أداة من أدوات 
التغيير، نافيا بالمقابل وجود نية أو 
تفكير في فك اإلرتباط مع تكتل اللقاء 

المشترك.

ياسين ونزعة االنتقام البروليتاري
بشكل واضح يريد امين عام الحزب  

االشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان 
ان تتواصل مايسميها بالثورة الى مذبحة على 
غرار مذابح االشتراكي الشهيرة.. كما يتعامل مع 
المبادرة الخليجية واقرار مجلس االمن بعقلية 
ــذي جــاء من مسلخ ويريد  البروليتاري ال
يتعامل مع القضايا الوطنية بالسكين.. 
لمن يقول اهه.. وال صوت يعلو فوق 
صوت الحزب.. فهو يتحدث عن تسوية 
سياسية وعن استمرار دعم مليشيات 
الحزب في المخيمات المحتلة للشوارع.. 
يتحدث عن حوار ويريد اجتثاث الدولة من جذورها.. 
وبانتهازية وحقد وخبث مفضوح يمجد علي محسن  

ويحرض على احمد علي عبداهلل صالح..
والمضحك أكثر ان الدكتور ياسين في مقابلته مع 
قناة الميادين  يريد اعادة المسرحين المزعومين 
الى اعمالهم ممن حملوا السالح وحاولوا 
تمرير مؤامرة االنفصال بالقوة الى 
وظائفهم رغــم  بلوغهم  االجلين 
وكأن السبب احمد علي.. كما يتحدث 

عن جيش وطني.. ويحصر ذلك بإعادة مليشيات حزبه.. 
انه يعتقد ان الفرصة مناسبة لذبح الجيش )العائلي( 
الذي يعتبره هكذا النه الجيش الذي افشل مؤامرة 
انفصال عام 1994م وال يدرك ان الشعب اليمني هو 
الذي صنع ملحمة ذلك االنتصار وكان المناضل عبدربه 

منصورهادي من ابرزقادتها..
نعمان نفس عقلية  ياسين سعيد  يــغــادر  لــم 
المنتصرين في احداث يناير المؤسفة عام 1986 
م ، فها هو يريد دولة مدنية على طريقة بول بوت 
وصنعاء البد تعيش مذابح كومونة باريس.. الدولة 
المدنية الجديدة التي يتحدث عنها الدكتور البد ان 
تكون ترسانة ضخمة لألسلحة فهو اصبح يدافع عن  

حيازة السالح..
كالم يا بريطانيا.. صار احمد علي عبداهلل صالح 
هو الذي يعيق عملية التغيير.. لكن يبدو ان الدكتور 
يدافع عن علي محسن من اجل االنتقام والثأر من 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. فهذا الحقد 
البروليتاري ليس مستغربًا أبدًا من حزب عاش يصفي 
قياداته كل خمس سنوات في مذابح كانت تهز ضمير 

العالم..

الفقيه يدعو قطر الى وقف دعم االصالح.. 
وتحرير الجزيرة من سيطرتهم

هيكل: ال توجد ثورة في اليمن والقبيلة تريد أن تكون حكومة

دعــــا الـــدكـــتـــور عبد  
مة  لحكو ا لفقيه  ا هلل  ا
القطرية الى ايقاف كافة اشكال 
ــالح« حتى  الدعم لحزب »االص
يقوم الحزب بتصحيح وضعه 
مــن خـــالل انــتــخــابــات حزبية 
ديمقراطية ومن االسفل الى 

االعلى وفقا للمعايير الدولية.
وحذر استاذ العلوم السياسية 
ر  استمرا من  ء  صنعا بجامعة 
دعم حزب االصــالح بتركيبته 
القيادية التي وصفها بالملغومة 
الن ذلك يشكل خطرا على اليمن 

وجيرانه.
واكـــد الــدكــتــور الفقيه في 
موضوع نشره على الفيس بوك 
ان قناة » الجزيرة« وموقع » 
الجزيرة نت« االخباري يقدمان 
تغطيات مجافية لحقائق االوضاع 
فــي اليمن وخــادمــة ألجندات 

وصفها بالعنصرية.
مرجعا اسباب ذلك الى خضوع 
قناة الجزيرة وموقع الجزيرة نت 
لسيطرة االصالحيين والذين 

يتعمدون حجب االراء وتقديم 
تغطيات تجافي حقيقة الوضع 
في اليمن وتخدم اجندة تعيد 

اليمن الى عصور الظالم ..
ناصحا الحكومة القطرية 

الجزيرة  بــعــاد مكتب  بــا
فــي اليمن عــن سيطرة 

االصالحيين.

جدد الكاتب المصري الكبير محمد حسنين هيكل تأكيد رويته  
حول االحداث في اليمن وماذا كانت ثورة فعال ام قبيلة تريد 
االنقضاض على الحكومة ؟ وهى رؤية سياسية سابقة للكاتب المصري 

قوبلت بهجوم مضاد ضده من قبل احزاب المشترك  اليمنية .
 وقال هيكل في تعليق جديد له على الساحة اليمنية : عندما قلت 
ألخواني اليمنيين إنها ليست هناك ثورة وإنما قبيلة تريد أن تكون 
حكومة، قامت الدنيا ولم تقعد في اليمن من اجل أن اعتذر على ما 

قلت.
وأضاف : وها هو اليوم كالمي يتحقق على ارض الواقع دون أي 

مقاومة منهم تذكر.
 وتساءل قائال: فهل كنت على حق في ما قلته؟ أم أن هناك 
فعال ثورة في طور التكوين وما حدث سابقا لم يكن إال 
اختبار لكشف الوجوه التي تتالعب بشعب عريق كريم، 
وقد تحقق لهم ذلك وأنهم على أبواب ثورة جارفه 
لن تدع ممن أساووا لليمن احد أال خلف القضبان ؟ 
أم أنها زوبعة في فنجان وتقليد للشعوب األخرى ؟
واضاف هيكل: ما هو الفرق بين ثوار اليمن 
وثوار مصـــر؟ ولماذا رفض المصريون الفلول 
اليوم على عرش  بينما هم في اليمن 
السلطة؟ وتم تفويضهم من قبل الثورة 
وأبنائها؟ أم انه ال توجد كفاءات بين ثوار 

اليمن حتى يعودون إلى المربع األول؟
وقــال: أليست القبيلة هي من حركت 
الشارع اليمني ثم سيطرت عليه مرة 

أخرى؟
وكــان نشطاء من الثورة اليمنية 
هاجموا في نوفمبر من العام الماضي 

حديث المفكر العربي والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وتوصيفه 
لما يحدث بانه ليس ثورة وإنما قبيلة تحاول أن تتحول إلي دولة . 

و انتقد المشترك  تصريحات هيكل في برنامج مع هيكل حلقات 
خاصة عن الثورات العربية بثته قناة الجزيرة حينها , مطالبين منه 

االعتذار
وتطرق الكاتب الكبير إلى الوضع فى اليمن، وقال ،إن مايحدث في 
اليمن ليس ثورة، بل الحقيقة أن القبيلة بكل ثقلها وتخلفها تحاول 

التحول إلى دولة فيما التزال تحتفظ بكل 
مقومات القبيلة، وهذا أمر يصعب جدًا أن 

يحدث، مؤكدًا أن الوضع اليمنى حاليًا 
يمثل مصدر قلق على دول الخليج، 
وشبه الجزيرة العربية، وأن الدول 
الغربية والشرق أوسطية تتعامل 
بمنتهى الحذر مع الملف اليمنى، ألن 
اليمن خزان بشرى مزعج ألصحاب 
الشأن، وبالتالى تعتبر هذه الدول 
السكوت مطلوب فــى هذه  أن 

الفترة.


