
ك�������ش�������ف ال����ص����ح����ف����ي 
ع��ب��دال��س��م��ي��ع م��ح��م��د عن 
حزمة تعيينات وترقيات 
جديدة لصالح حزب االصالح 
في فضائية اليمن.. وتطرق 
الصحفي عبدالسميع محمد 
أح���د الموظفين ف��ي قناة 
اليمن الفضائية ف��ي مقال 
نشره موقع "المساء برس" 
ت��ح��ت ع���ن���وان" محاصصة 
االصالح" للحديث عن  ثالث 

حزمة تعيينات وترقيات في فضائية اليمن 
التي أعمل فيها صدرت خلسة قبل يومين.

وض��ع��ت 90% م��ن م��ف��اص��ل وادارات 

القناة بين مخالب حزب 
االص��������الح دون ادن����ى 
ات من ذوي  اعتبار للكفاء
الشهادات العليا والخبرة 
من التوجهات السياسية 
األخ������رى وح��ق��ه��م في 

المواطنة.
وأض����اف عبدالسميع 
محمد " أن ما يقرب من 
30 تعيينا وترقية تمت 
مؤخرًا ولم يحظ أي من 
المنتمين لالشتراكي أو الناصري أو البعث أو 

مستقلين بشيء".
وقال عبدالسميع " البعض ونحن كذلك 

يرفض المحاصصة لكنها في الواقع لم 
تعد محاصصة بين األح���زاب وانما بين 
ت��ي��ارات ح��زب االص����الح: ج��ن��اح القبائل 
والعسكر المهيمن وجناح السلف والخلف 

وجناح المكبرين اإلخوان والمنتفعين.
واض��اف ان " تجمع اإلص��الح ص��ار الحزب 
الحاكم بامتياز ، واكتسح مؤخرا وبنهم 

المتفيد مختلف مؤسسات الدولة.
مؤكدًا أن " ما يجري انقالب بطيء, سيجد 
من خالله الرئيس ه��ادي نفسه بعد حين 
).......(. وسنطلب عملية إع��ادة التوازن 
لبناء الدولة وتقليص نفوذ اإلصالح, إن نجح 
الحوار, حوار آخر أصعب, وفرق مكافحة 

الغام وجرافات ومكانس حسب قوله.
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آن األوان للثورة على »اإلخوان« في اليمن
لقد أعلن علماء األزهر الشريف وعلماء السعودية ودول الخليج موقفًا شجاعًا ضد مخططات جماعة االخوان   

مؤكدين بذلك حرصهم على إنقاذ شعوبهم من فتنة هذه الجماعة االرهابية.. وها هم يتصدون لهم بعد أن 
أدركت كل األحزاب والتنظيمات السياسية والفعاليات الوطنية خطرهم على أمن واستقرار بلدانهم..

لقد خرج الجميع للثورة ضد االرهابيين في مصر واإلمارات والسعودية والكويت واألردن وتونس وغيرها من الدول..
وهذا اإلجماع يؤكد أن ال أمن وال استقرار لليمن وال وقف لنزيف الدماء وتمدد تنظيم القاعدة إال بالتصدي لكل األعمال 

االجرامية التي يرتكبها حزب االصالح.. فرع االخوان في اليمن.
نعم.. لقد آن األوان لوقف الحرب المذهبية التي يشعلها حزب االصالح.. ووقف أخونة الدولة ونزيف الدماء واغتيال 

األحالم وتسريح الموظفين من أعمالهم.. 
لقد أصبحت الثورة ضد هذه الجماعة التي أفسدت أقدس المنابر في بيوت الله ومارسوا اللصوصية باسم جمع التبرعات.

 الثورة ضد االخوان أصبحت ضرورة لوقف التدهور االمني وإنهاء مسلسالت االغتيال لخيرة شباب اليمن..
الثورة ضد االخوان أصبحت واجبًا على كل يمني من أجل عودة الكهرباء، ودوران عجلة التنمية التي تم إيقافها منذ أن 

انقلبوا على النظام في 21 مارس 2011م..

لقد تمادى اإلصالح في إهانة الشعب اليمني باسم الوفاق وحول الوظيفة العامة الى فيد وغنيمة ألعضائه.. كفى صمتًا 
وخوفًا وحياة نعيشها داخل وطن مذله وإهانه »االخوان«.

اليوم لم يعد للحياة في اليمن طعمًا وال رائحة.. كل آمالنا تغتال.. بسمات أطفالنا يجري تفخيخها.. وطن حوله االصالح 
الى مأساة كبيرة تكبر وتكبر كل يوم والجميع أصبحوا كاألصنام ال يتحركون لوقف جنون هؤالء المجرمين..

إن الشعب اليمني يستحق التضحية من أجل كرامته وسعادته.. فهذا الشعب يعرف دجلهم وأكاذيبهم منذ قرون..
إنه ال يؤمن بهم وهم يسيطرون على أكثر من سبعين ألف مسجد وال يصدقهم وهم يسطرون على مئات المدارس 

الخاصة..
الشعب اليمني مثله مثل كل الشعوب العربية يعرف أن سعادته مرهونة بالقضاء على جماعة االخوان، ولقد آن األوان 
لخلق اصطفاف وطني إلنجاز هذه المهمة.. فال يجب الصمت بعد اليوم عن الجرائم الوحشية التي يقترفها حزب االصالح 
ضد أبناء شعبنا اليمني.. فمن ينجون من الموت قتاًل يتم تصفيتهم باإلقصاء من الوظيفة العامة.. واإلقصاء من حق العالج 

والحرمان من أبسط الحقوق..
ننشر نماذج من هذه الجرائم التي صار السكوت عنها خيانة وتدعو إلى رفض كل قرارات اإلقصاء والتصدي لها بالقوة..

اإلخوان و»الهيكلة«

قوات العمليات الخاصة تتحول إلى دار عجزة
جريمة الهيكلة في الجيش لم تتوقف بإيصال العجوز 
عبدربه القشيبي، الذي بلغ من العمر ِعتيًا، إلى قيادة 
قوات النخبة، بل لقد  دفع االخوان المتأسلمين  بعدد 
كبير م��ن كبار ال��س��ن  لإلمساك ب��زم��ام ق��ي��ادة  ق��وات  
العمليات الخاصة وإقصاء القيادات الشابة والمؤهلة 
بة بأساليب وحشية.. المتعارف عليه  في كل دول  والمدرَّ
العالم ان القوات الخاصة تشكل  بمواصفات خاصة من 
حيث السن واللياقة البدنية والطول وغير ذلك؛ كون هذه 
الوحدات تتعامل مع انواع حديثة من األسلحة والتدريب 

لتنفذ مهام صعبة ونوعية أهمها التصدي لإلرهابيين.
اليوم  نضع امام الجميع واحدة من الجرائم  البشعة 

التي بتعرض لها اليمن والجيش اليمني بإعطاء 
أنموذج لما يتعرض له قوات العمليات الخاصة 

اليمنية من مؤامرة من قبل  عصابة االخوان 
ي��ن��دى لها الجبين والي��ج��ب السكوت 
عنها ابدًا.. حيث صارت  هذه القوات 
الوطنية تدفع ثمنا باهضًا دون سبب 

وتتوالى عليها ضربات المتآمرين 
والمنتقمين بشكل يومي   حتى 

دخلت مرحلة االحتضار بفعل 
التدمير واالن��ت��ق��ام  الحزبي 

الممنهج ال��ذي تتعرض ل��ه ولم 
يعد االم��ر يقتصر على نزع 
اس��ل��ح��ت��ه��ا وإل���غ���اء ب��رام��ج��ه��ا 

التدريبية المتخصصة .بل لقد 
كشف موقع )المنتصف( عن اسماء 

عون على  العجزة  الذين صاروا يتربَّ
رأس هذه  القوات وباتوا أكثر فتكًا من 

اإلرهاب الذي يدمر الوحدات العسكرية هنا ومنهم :

 ��
ال��������ح��������اج 
ال����ع����ق����ي����د 
ع����ب����دال����ع����زي����ز 
ح����ي����ل  

ُ
ح�����ن�����ش، أ

للتقاعد من القوات 
الجوية ؛ الستيفائه 
م���دة ال��خ��دم��ة وع��ل��ى 
از يتوكأ عليه، اال انه  

َّ
الرغم من حاجته الماسة إلى ُعك

وكلت إليه مهام الشئون المالية والمشتريات والمرتبات 
ُ
أ

والعالوات.. ولكونه قد  عاصر العهد االمامي ، فقد صادر  
كل الصالحيات والمسئوليات المخّولة لمساعديه في 
كل ألوية قوات العمليات الخاصة واحتفظ بها لنفسه  

فقط.
�� الحاج العقيد عبدالرحمن الرصابي، والبالغ من العمر 
72عامًا وال��ذي أوكلت اليه مهمة  التسليح بمختلف 
صنوفها، ومؤهله لذلك هو انه كان أحد قيادات ساحة 

التغرير ومن رموز اإلخوان المسلمين.
�� الحاج العقيد أحمد حميد التام، والذي عاصر ثورة 

ى زمام التدريب.
َّ
1948م فقد اصبح يتول

ى 
َّ
�� الحاج العقيد ناجي الشطاف، وال��ذي اصبح يتول

الجانب البشري بجميع وح��دات العمليات 
الخاصة فيما ال يملك أية خبرة إدارية؛ 
علمًا ان��ه ك��ان ق��ائ��دًا ميدانيًا وش��ارك 
ف��ي ح��رب 94م بمنصب ق��ائ��د كتيبة 

بمعسكر خالد بن الوليد.
ه���ذه ن��م��اذج م��ن وح��ش��ي��ة وبشاعة 
الهيكلة التي يمارسها االخوان والتي أتت 
على األخضر واليابس في وح��دات الجيش واألمن 
لت قوات الُنخبة إلى دار للعجزة والمسنين. حتى حوَّ

وهكذا نجد ان  قائد العمليات الخاصة اللواء القشيبي 
قد استقدم قيادات في مثل سنه الستكمال مخطط 
الهيكلة المشئوم بعد أن أطاح بمؤسسي هذه الوحدات 
من الشباب الذين تم اختيارهم بعناية من مختلف 

محافظات الوطن. 
وهنا البد ان نحذر من النيران التي تشتعل في الصدور.. 
ونؤمن ان الشباب اليمني الحر لن يخضع ولن يستسلم 
وسيسقط المؤامرة والمتآمرين وينتصر لليمن ولجيش 

الشعب البطل وسيرمي بالخونة الى مزبلة التاريخ ..

اإلصالح يقصي مديرة التربية بالشيخ 
عثمان بسبب مواقفها السياسية 

اصدر محافظ عدن االصالحي 
وح��ي��د رش��ي��د  ق����رارًا ب��ن��اًء على 
تعليمات  م��ن وزي����ر  التربية  
االصالحي  قضى  بإقصاء مديرية 
التربية والتعليم بالشيخ عثمان 
محافظة عدن االستاذة كريمة 
مرشد وتعيين اصالحي متشدد 
مديرًا لمكتب التربية  بداًل عنها 
وذلك على خلفية اعالن مديرة 
التربية موقفها السياسي والقومي 
ال��م��ن��اه��ض ل��ل��ح��رب ض��د س��وري��ا 
وزيارتها لدمشق مع وفد تربوي 

ونقابي .
ات التلفزيونية التي اج��ري��ت مع  وك��ان��ت ال��ل��ق��اء
التربوية والناشطة الحقوقية المعروفه كريمة 
مرشد بقنوات تلفزيونية عده ومنها االخبارية 
السورية قد لقيت اهتمامًا واسعًا لدى قوى شبابية 
ومواطنين ولكن بنفس الوقت اثارت سخط وغضب 
قوى يمنية  متطرفة خاصة مع تأكيدها ان الشارع 
اليمني بمعظمه ال يزال مع خيار القومية العربية 
والكرامة العربية وان ما يجري لسوريا هو مؤامرة 
على واحد من اهم الجيوش العربية وهو الجيش 

العربي السوري 
وقالت كريمة مرشد ان المد العروبي سينتصر 
ب��االخ��ي��ر ض��د م��ش��روع��ات ال��ت��ج��زئ��ة وخ��اص��ة في 
ات  اليمن,االمر الذي عرضها لحملة شرسة واجراء
تعسفية قاسية كان آخرها استخدام عناصر االصالح  
القوة وبتوجيهات من  قبل  قيادة االصالح في قمة 
السلطات المحلية  القتحام مكتب التربية . وعلى 
الرغم ان المديرة كانت بالمستشفى اال ان  ان مدير 
المديرية  اصر على اقتحام المكتب بالقوة واستعان 
بمليشيات االصالح التي تم تجنيدها في ادارة  االمن  

مؤخرًا وقام باخذ ختم المكتب 
والمفاتيح من السكرتارية بالقوة 
مع اطالق سلسلة من التهديدات 

على خلفية الموقف السياسي .
وقد اثار التصرف غضبًا واسعًا 
ف��ي ع��دن وخ��اص��ة بالمنصورة 

والشيخ عثمان..
 وق��ال مراقبون واول��ي��اء ام��ور 
وف��ق��ًا ل��م��وق��ع التغيير ن���ت  ان 
م��ا ي��ج��ري ه��و تأكيد على قمع 
السلطة وضربها لكل االشخاص 
المتميزين بعملهم ورفض ألي 
تنوع سياسي في الواقع وللرأي 

اآلخر  .
وقد تميزت مديرة التربية بالشيخ عثمان بسمعة 
ادارية وتربوية ممتازة وكان لها مواقف مشرفة مع 
الديمقراطية وصيانة حقوق المعلمين والطالب  
وتحظى باحترام واس��ع م��ن كافة ال���وان الطيف 

السياسي بعدن كما لها مشاركات عربية واسعة.
وقالت كريمة مرشد عقب هذا الحادث :" ان ما 
يجري  شيء مؤسف خاصة وان المحافظ ومدير 
عام التربية والتعليم يعرفون تمامًا اني تقدمت 
باستقالتي اكثر من مرة ولست حريصة على هذا 
ات على خلفية   المنصب ولكن ان يتم اتخاذ االجراء
اراء ومواقف سياسية  من قضايانا القومية فهو أمر 
يدعو لالسف ويدلل على الضيق بالرأي اآلخر  رغم 
اننا في مرحلة تتطلب ان يكون هناك سعة صدر 

لرؤى الكل وتسمح  بمشاركة الجميع " . 
مؤكدة انها ستبقى في خندق العطاء التربوي 
والحقوقي من اج��ل جيل المستقبل ال��ذي نريده 

سليمًا من كل انواع التعصب .

صحفي »إشتراكي« يشكو من االقصاء في قناة اليمن

اإلصالح )تفّيد ( الوظائف في مؤسسات 
الدولة وانقلب على الجميع

متطرفو  اإلصالح يقتحمون تربية زنجبار
اقتحم مسلحون من حزب االصالح األربعاء مكتب التربية في مدينة زنجبار 
بمحافظة أبين وقاموا بمحاولة فرض مدير جديد للمكتب من العناصر 

المتشددة في حزبهم .
ونقل موقع »براقش نت« عن مصادر محلية القول: ان مسلحين من 
حزب االصالح اقتحموا مكتب التربية لتنصيب »محمد مقشم« مديرًا 

جديدًا لمكتب التربية.
واوضحت  المصادر ان اللجان الشعبية من جانبها قامت باخراج 
المسلحين من المكتب , واصرت على ان يستمر المدير السابق في 

, مؤكدين ان رئيس الجمهورية وج��ه بالغاء كافة ع������م������ل������ه 
القرارات التي صدرت مؤخرا من قبل المحافظ 
وقوبلت برفض واسع من قبل أبناء المحافظة.

لوقف جرائم اإلقصاء


