
ت���ك���ف���ل ق��ائ��د   
الحرس الجمهوري 
قائد ال��ق��وات الخاصة 
ال��ع��م��ي��د اح��م��د علي 
ع��ب��داهلل ص��ال��ح بجزء 
من نفقات عالج االديب 
ش��وق��ي شفيق ال��ذي 
أصيب قبل نحو اسبوع 
بجلطة ف��ي ال��دم��اغ 
اقعدته الفراش ومنعته 

من الكالم والحركة.
وق��ال مصدر مقرب 
من عائلة شفيق: ان 
مكتب ق��ائ��د الحرس 
اتصل بعائلة االدي��ب 
على  مطمئنًا  قي  شو
صحته متمنيًا له الشفاء 

العاجل.

وعبر عدد من االدباء 
وال��ص��ح��ف��ي��ي��ن عن 
ارتياحهم لالستجابة 
ال��س��ري��ع��ة م��ن قائد 
الجمهوري  ل��ح��رس  ا
لنداءاتهم بعالج االديب 

شوقي شفيق.
ف��ي ذات  مستنكرين 
ال��وق��ت تجاهل رئيس 
لم  سا محمد  لحكومة  ا
باسندوة لمطالب رفعوها 
قبل حوالى اسبوع من 
لحكومة  ا تحمل  ج��ل  أ
د  عتما ا و تها  ليا لمسئو
معالجة االدي��ب شوقي 
في الداخل او سفره الى 
ال��خ��ارج ن��ظ��رًا لتدهور 

حالته الصحية.
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رئيس الجمهورية
نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

عالقتها بالجمهور وصلت إلى حد القطيعة

وسائل إعالم المشترك.. كذبة كبرى
نجيب علي

المواطنين يمر    أعين ماليين  بعيدًا عن 
العشرات من مشائخ وتجار وجنراالت اإلصالح 
والمشترك بحكم تبعية التكتل في المغرم ال المغنم 
بحالة احباط صعبة تشبه ذلك الذي يكتشف الحقيقة 

مؤخرًا ولسانه يقول »ضاعت جهودك يا صابر«.
على الرغم من انفرادهم لفترة ليست قصيرة 
بساحة اإلع��الم الخاص واألهلي الموجه لليمن 
واستغاللهم لكافة االمكانات المتاحة في هذا 
الجانب والتفنن في تقديمها بكل حرية وسخاء إاّل 
أن أهدافهم حققت نتائج عكسية حيث بدا جليًا 
أن وسائل اإلعالم التابعة لهم فشلت في كسب 
قناعات الشعب حول أية قضية تهمه أو تهمها لدرجة 
تصورها بعيدة عن الواقع بمئات السنوات وربما كان 
خطابها موجهًا لفئات الشعب المرجانية في البحر 

ونحن ال ندري..
أمام حالة التراجع واالنهيار التي اصابت إعالم 
المشترك بات القائمون عليه يظهرون انزعاجهم 
الشديد من تعلق الناس بشاشة قناة »اليمن اليوم« 
الفضائية ووصولها في وقت قياسي إلى عقولهم 
وقلوبهم إذ التزمت مبدأ الموضوعية والمصداقية 
في تناول األحداث فتعرف المشاهد عبرها على 
كل االخبار التي يجب أن تُعرف كما هي دون زيادة 
أو نقصان معتمدة على مبدأ نقل الحقائق وما 
يجري على أرض الواقع اليمني يوميًا كيفما كانت 
وال مكان لرواية أخبار االساطير كتلك التي كانت 
ومازالت تدعيها وسائل المشترك لعل ابسطها أن 
قرية في منطقة أرحب بصنعاء تعرضت ليل أمس 
لقصف عنيف بمختلف األسلحة والغازات المحرمة 
وقد توفي وجرح المئات لوال  تدخل أعضاء اإلصالح 
في المنطقة  الذين قاموا في نفس اللحظة بدفن 
الموتى ومعالجة المصابين وإعادة بناء ما هدم جراء 
القصف ولم يأت الصباح إاّل والقرية كما تشاهدون 
عادت فيها الحياة إلى طبيعتها، األمور سابرة والخير 
من كل جانب وستكون أفضل في حال تصديق 
المجتمع الدولي إلعالم المشترك وسارع إلصدار 
بيان يدين المجزرة التي ارتكبها النظام أمس 

بحسب شهادة المشترك.
منذ العام الماضي وإعالم المشترك يحاول تحريك 
الرأي العام الداخلي ضد المؤتمر الشعبي العام 
إضافة إلى نشره مئات األكاذيب التي تستهدف 
شخص الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 

اثناء رئاسته للجمهورية اليمنية وبعدها.

يجد المتابع إلعالم المشترك أنه يسعى جاهدًا 
لتغييب الحقائق التاريخية فاليمن لم يشهد على 
مدى ثالثين عامًا أية عملية تطور وتنفيذ مشاريع 
تنموية وخدمية كما أنه يجب علينا النظر لما هو 

موجود من زاوية الفساد سابقًا ال اكثر.
وباستثناء 300 جندي انشقوا مع الجنرال علي 
محسن في الفرقة األولى مدرع فإن بقية الجيش 
اليمني ضعيف يعمل على خدمة اشخاص وال يؤمن 

بقضية الدفاع عن الوطن.
يمكننا القول إن بذور الفتنة وثقافة الكراهية 
وعبارات التحريض والتعبئة الخاطئة التي وجد إعالم 
المشترك من حوادث األزمة بيئة خصبة لزرعها 
ونشرها في اوس��اط المجتمع خالل عام ونصف 
تمكنت قناة »اليمن اليوم« من تحويلها إلى حافز آخر 
للنهوض باليمن واخراج اليمنيين من احباط وانكسار 

المشترك إلى ميدان التسامح والبناء.
لم يسمع أحد يومًا أن قناة »اليمن اليوم« خاطبت 
الجمهور اليمني بلغة التهديد والوعيد كما يفعل 
إعالم المشترك بل على العكس دعت إلى حماية 

ال��وط��ن وحفظ األم��ن واالس��ت��ق��رار ونبذ العنف 
والتطرف، لم تقل للمواطنين انتظرونا قريبًا 
سنحاكمكم وسنشردكم وسنقطع شوارعكم ونحتل 

مدارس اطفالكم.
حتى اليوم لم نجد فضائية »اليمن اليوم« تستغل 
أيام بثها في اصدار فتاوى دينية متطرفة تجيز 
إل��ى أنفسهم أعمال العنف  للمسلمين وتحبب 

والفوضى وتربط مصلحة األمة بالهدم والتخريب.
لم نسمع يومًا أن واحدًا من اليمنيين صغيرًا أكان 
أو كبيرًا، مسئواًل أو موظفًا عاديًا أو عاطاًل عن العمل 
ومنتميًا ألحد األحزاب التي على الساحة السياسية 
رفض التصريح لقناة »اليمن اليوم« كما لم نسمع 
أن أحد هؤالء نفى فيما بعد أو استنكر ما بثته القناة.. 
مثلما هو حاصل بالنسبة إلعالم المشترك الذي 
وصلت عالقته بالجمهور اليمني إلى حد القطيعة جراء 
استمراره في الكذب واستمراره في دعوة الرأي العام 

الداخلي والخارجي لتصديقه ولو لمرة واحدة.

njeeb2011@gmail.com

تكفل بجزء من عالج شفيق
أدباء وصحفيون يشكرون 

تجاوب أحمد علي

دبلوماسي أجنبي: 

عقوبات دولية ستفرض على 
شخصيات إصالحية وانفصالية

قال دبلوماسي أجنبي على   
اطالع بتفاصيل االجتماع 
المغلق لمجلس األم��ن الدولي 
بشأن اليمن: إن دبلوماسيين 
من ع��دة دول داعمة للعملية 
االن��ت��ق��ال��ي��ة أوص�����وا ب��ف��رض 
ع��ق��وب��ات دول��ي��ة على أعضاء 
من حزب اإلصالح وانفصاليين 
وذلك لمحاوالتهم إعاقة مسار 

الديمقراطية في اليمن.
ونقلت وكالة »االسو شييتد برس« 
األمريكية عن الدبلوماسي- الذي 
اشترط عدم ذكر اسمه- قوله: إن 

اجتماع سفراء الدول دائمة العضوية 
بمجلس األمن ودول الخليج العربي 
حدد ألول مرة المجموعات السياسية 
التي ستتعرض لعقوبات، وألول مرة 
أيضًا تم تحديد اسماء انفصاليين 
في جنوب البالد وأعضاء في حزب 
اإلصالح كأهداف للعقوبات الدولية.

وأضاف: ان السفراء أوصوا أن تقوم 
دولهم بجمع األدلة ضد االشخاص 
عملية  قلة  عر ع��ن  لين  لمسئو ا
وتشمل  لديمقراطي  ا ل  النتقا ا
العقوبات تجميد األصول المالية 

والمنع من السفر.

ردًا على دعوته الحضور إلى الحصبة

القبائل: لحاشد رجالها ومشائخها.. 
أما صادق واخوانه فليسوا من بينهم

وجه أبناء قبائل حاشد رسالة الى صادق   
األحمر واخوانه انتقدوا فيها مواقفهم 
السلبية والالمسؤولة وممارساتهم العدائية 
في أحياء العاصمة صنعاء والتي ألحقت األضرار 
الفادحة بالمواطنين وممتلكاتهم وخربت عددًا 

من مؤسسات الدولة.
 وردت قبائل حاشد في الرسالة على دعوة 
الشيخ صادق األحمر لمشائخ حاشد لالجتماع 

بالحصبة بالقول:
إن لحاشد رجالها ومشائخها ومرجعياتها 
وبالتالي أنت واخوانك لستم من بينهم.. 
وأضافوا: »نحن أبناء حاشد قدمنا فلذات أكبادنا 

ف��داء للثورة والجمهورية وكنتم أنتم 
المستفيدون من ذلك بالتهام األموال من 
الدولة ومن الخارج ولم تقدموا شيئًا من 

أجل الثورة والجمهورية والوحدة.
 وجاء في الرسالة: يا صادق انك تحاول أن 
تتقمص الشخصيات الكبيرة في الوقت الذي 
لم تعد فيه رقمًا في حاشد فآخر شيخ هو 
الشيخ عبداهلل بن حسين األحمر، أما أنت فشيخ 
نفسك، وأشارت الرسالة الى أن الشيخ صادق 

ال يفقه في السياسة بخالف والده الذي 
لم يكن أيضًا شخصًا عدائيًا كما هو 

الحال مع الشيخ صادق واخوانه.

صادق األحمر  يدق 
طبول الحرب

قبل أي���ام نصب الشيخ ص���ادق األحمر   
نفسه رئيسًا على هيئة لمناصرة الشعب 
الفلسطيني واحتفل بتدشين حملة إلغاثة الشعب السوري 
لكن المواطن اليمني قال له: سوري عفوًا وآسف حركات 
االصالح هذه حفظناها من زمان فالتبرعات السابقة اصبح 

الجميع يعرف الحسابات واالرصدة التي ذهبت إليها..
المثير للضحك أن الشيخ صادق ألساليب مفضوحة حيث 
صرح بأن الحكومة عاجزة عن حماية نفسها وانه جاهز لحمايتها 
الستعادة هيبة الدولة ولن يعيد منزل علي سالم البيض، الذي تم 

االستيالء عليه في عدن.
كما تناسى ان اليمن مقبلة على حوار وطني وتحتاج لتهيئة كل 
الظروف إلنجاحه واخراج البالد من كل أزماته وهاهو في ظل الظرف 
الحساس يدق طبول حرب ثامنة، مستأذنًا من الحكومة التحرك 
الى صعدة الستعادتها من جماعة الحوثي، والجميع يعلم 
ما الذي تملكه من أسلحة متوسطة وثقيلة وان البسطاء 

هم ضحايا مثل هذه الحروب.

الجندرمة يواصلون 
تفخيخ تعز

مواجهات يومية تشهدها محافظة تعز   
بين ما يسمى اللجنة التنظيمية لإلصالح 
وشباب مستقلين ومنتمين ألح��زاب أخرى في 
المشترك معتصمين في ساحة صافر يؤكدون 
أنهم لن يسكتوا عن الممارسات العدوانية لعناصر 

اإلصالح.
من جانب آخر تسببت ظاهرة حمل السالح 
وانتشار الجماعات المسلحة منذ العام الماضي في 
حدوث كثير من المآسي وأدخلت تعز في األحزان 

والثأرات بين األهل والجيران.
وقال علماء ومشائخ وتجار إن تعز عرفت عبر 
تاريخها الطويل مدينة للسالم، فقد تميز أبناؤها 
بكرههم الشديد للسالح والقتل وسفك الدم 

البريء.
الجدير بالذكر أن جرائم المليشيات المسلحة 
تتواصل في مدينة السالم تعز وهناك من يسعى 
لجر تعز الى مربع العنف والمواجهات المسلحة مع 

قوات األمن.
وكان مفتي تعز الشيخ سهيل ابراهيم عقيل 
هاجم قيادات في المشترك وقال: إن المتحدثين 
سياسيًا وعسكريًا ودينيًا عن احتجاجات الشباب 
أثناء األزمة أثبتت االحداث أن هؤالء ال عالقة لهم 
بالوطن وال يهمهم أمر المواطن في شيء، بل لن 
نجافي الحقيقة إن قلنا إنهم لصوص يتصارعون 

على المحصول.

الشيخ ناصر األحمر: األزمة زادت من نهب أوالد 
الشيخ عبداهلل ألراضي المواطنين

معتقلو المنشق  يُضربون عن الطعام
يواصل )7( من المواطنين   

المحتجزين  في سجن مذبح 
إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا 
على اعتقالهم من مليشيات تابعة 
للمتمرد في رمضان الماضي دون 
تهمة  لهم  ملفقة  قانوني  مسوغ 
اإلتجار بالخمور دون تقديم أية أدلة 
أو تحويلهم إلى الجهات القضائية 

المختصة..
المعين  المنطقة  ورف��ض مدير 
من قبل المتمرد علي محسن جميع 
األوام��ر التي ص��درت خ��الل الفترة 
الماضية من قبل النيابة العامة ووزارة 
الداخلية، مصرا على حجز حرية 

المواطنين المعتقلين حتى اليوم..

وقال فارس الشريف - وهو شقيق 
لمعتقلين  ا ن  إ  - لمعتقلين  ا ح��د  أ
يتعرضون للتعذيب اليومي داخل 
السجن الخارج على القانون وممارسة 
الضغط عليهم بالتنازل عن القضية 
كما حرموا من ال��زي��ارات العائلية 
بحسب الرسالة التي وجهوها إلى 

وزيرة حقوق اإلنسان..

> اتهم الشيخ صالح ناصر األحمر أوالد الشيخ عبداهلل 
بن حسين األحمر باالستيالء على األراض��ي الشاسعة 
للمواطنين واقربائهم في محافظة عمران وتحويلها إلى 

مزارع خاصة بهم، مستغلين نفوذهم في الدولة.
وقال: إن مناطقنا تعيش اإلمامة في أسوأ حاالتها وأبناء 
الشيخ عبداهلل هم إمام عمران وال يقترن ذكرهم في 

مناطقنا إاّل بالظلم والبسط والنهب والتجبر.
وأشار الشيخ صالح األحمر في حديث لصحيفة »اليمن 
اليوم« إلى أن األزمة زادت جراء الممارسات العدائية ألبناء 

الشيخ األحمر في محافظة عمران وشجعتهم على المزيد 
من السلب والنهب.

وقال: قد ينخدع الناس في المحافظات األخرى بكالمهم 
أما في عمران فكل الناس يعرفون حقيقتهم.

وأضاف: لهذا عندما نشبت األزمة العام الماضي حاولوا مع 
حزب اإلصالح اسقاط بعض المحافظات لكنهم لم يحاولوا 
إسقاط عمران ألنهم يعرفون حجمهم ولم يقف معهم في 
عمران سوى اللواء التابع للمنشق القشيبي وعناصر قليلة 

في حزب اإلصالح.


