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تعرض الزميالن يحيى نوري  
وراسل عمر لوعكتين صحيتين 

ألزمتهما الفراش..
«الميثاق» تتمنى لهما  الشفاء العاجل 
وتطلب من قيادة المؤتمر االلتفات للزميل 
راسل والتكفل بعالجه ليواصل عمله في خدمة 

التنظيم والوطن.
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قريباً
أحلم باألمانْ

 بوطنٍ مسورٍ بالياسمين والزنابق
 ال بالسيوف والرماح والبنادق

يحبه أبناؤه جميعاً 
وهو يحبهم جميعاً 

ال يعرفون الخوف والهوانْ 
واحد يؤمنون بإله

 ويأكلون من إناٍء واحد
ويشربون ماًء واحداً
ال تنحني رؤوسهم 
إالَّ لخالق األكوانْ . 

الواقع المسموم..!
عبداهللا الصعفاني

 ال تبحث
 عن الخبر
بعد اآلن
لالشتراك:
ارسل حرف 

على رقم: 
ش
5040

أتأمل في كثير من الوجوه السياسية    
التي تدعي وصالً باليمن وطموحات 
أبنائه.. أعيد الكرة وأتأمل في ذات الوجوه 
رادة  إ بنظام كسر  للسياسة  الممارسة 
الناس وادعاء امتالك الحقيقة كاملة وغير 
منقوصة.. وأعاود التأمل فيرجع هذا التأمل 

محبطاً.
۹  أنــتــم أيــضــاً تــأمــلــوا وأعــيــدوا مــاذا 
ستجدون..؟ وجــوه بالستيكية خالية من 
المشاعر الحقيقية.. ومفردات محفوظة 
فاقدة لكل ما يعطي االنطباع عن المصداقية 
أو اإلحساس بوجود عالقة مع المحبة خارج 

أبراج االنتهازية السياسية.
۹  حاولوا أن تسبروا أغوار هؤالء الذين 
يعبثون بقلوب الناس ويستغفلون عقولهم 

بل ويسممون حياتهم..!!
حقيقة وليس خياالً أو أحالماً بريئة.. واقع 
األزمة في اليمن مسموم.. مسموم بأفكار 
حكومية فاسدة أســاءت للنظام وللوطن 
وأشكال قبلية ومــدارس فكرية وسياسية 
الحقد على نظام كانوا  اال في  مختلفة 
واليزالون جزءاً من كل مساوئه وتعقيداته 
وحالوا دائماً دون انتقاله الى الحالة الصحية 
من التنظيم والشفافية واحترام الدستور 

والقوانين النافذة.
۹  الداهية أنه حتى مؤسسات المجتمع 
المدني أو بعضها تمارس العمل السياسي 
بقبلية متصلبة وسياسة فاجرة حتى أن 
القبلية تبدو أكثر رحمة وأرقى ممارسة كما 
هو حال قبائل عدة صارت تتداعى اسبوعياً 
وتسبق الجميع دفاعاً عن الدستور دون أن 

تغفل الحاجة الى التغيير.
۹  وسط هذه الحالة السياسية المشوهة.. 
هل من أمل في العودة الى العقل والى 
الوطن بنبذ التعصب واستدعاء  حسنات 

الصدق واإلخاء والحوار والتسامح.

اعــالن متكرر من منصة اعتصام    
جامعة صنعاء: انتباه.. األخوة أعضاء 
اللجان األمنية بالنسبة لالشخاص 
الذين تجدونهم وهم ينصحون مريضاً او احد 
الشباب باالنتقال للعالج في أي مستشفى 
حكومي رجاء اعتقلوه وتعاملوا معه بأدب 

وسلموه للجنة االمنية في خيمة التحقيق..
في ساحات االعتصامات وخاصة في صنعاء 
ــالح خيم  التي يسيطر عليها اعضاء االص
التحقيق االمنية واالستخباراتية عالمة فارقة 
عن أي خيم التحقيق االخــرى.. فالقائمون 
عليها مرعبون فعال وقساة ولديهم خبرة 
كبيرة.. واذا كان رئيسهم محمد اليدومي 
قد استقى خبرته االمنية من عمله الطويل 
في جهاز المخابرات السابق الذي كان يقوده 
محمد خميس، فالسؤال: من أين استقى 
هؤالء خبراتهم؟ هل للفرقة االولــى مدرع 

دور في ذلك؟
ــذه بعض  ــراًء.. وه ــت ومــا نقوله ليس اف

الشواهد:
ــرب من  ــق ــارض وم ــع كــاتــب صحفي م
االشتراكي كتب مقاال فيه شيء من النقد 
على ما يجري من قبل االصالحيين في ساحة 
التغرير بصنعاء فاغتنمت اللجنة االمنية 
وجوده في الساحة قبل اسبوع، فقادوه الى 
خيمة التحقيق بدعوى انه شوه صورة ثورة 
الشباب واعتقلوه وهـــددوه، ولــم يطلقوا 
سراحه اال بعد ان اثبت لهم انه تطوع للساحة 
بعشرين مكنساً ومئة متر حبال.. كثير من 
الكتاب تعرضوا ألسوأ من ذلك وكتبوا ما حدث 

لهم في الصحف والفيس بوك.
بعض الذين تركوا ساحة التغرير في صنعاء 
غاضبين قالوا انهم كانوا قد اخضعوا للتحقيق 
االمني من قبل عسكر زعيل وإبراهيم المؤيد 
في خيم التحقيق ألنهم يرفعون صور كفار 
وطــغــاة مثل جيفارا وجــمــال عبد الناصر 
وابراهيم الحمدي وان هؤالء تتعارض الثورة 

مع فلسفاتهم الوضعية.
مخبرون يتوزعون على خيام اليساريين 
والقوميين ويتجسسون عليهم. ظهر يوم 
السبت الماضي كان الشاب (ف. عتيق) قد 
سبق زمالءه الى الخيمة وشرع في تكنيسها 
فدخل اثنان من اولئك المخبرين الذين 
يجوسون خالل الخيام وداخلها لرصد اقوال 
وتوجهات الشباب اليساريين والقوميين  
وضربوا رأسه بحديدة وجاء على الفور اربعة 
من اعضاء اللجنة االمنية لنقله الى ما يسمى 
المستشفى الميداني وبعد تضميد الجراح 

نقلوه الى خيمة التحقيق .
هذا فيما بينهم.. أما من هم خارج الساحة 
ــارس الماضي  فال حصر لهم.. في ٢٨ م
سقطت حفاظة رضيع ووقعت وسط مجموعة 
من الخيام وكان ذلك سبباً العتقال سكان عدة 
عمارات للتحقيق عن المصدر الذي جاءت منه 
الحفاظة الملوثة، كما دخل خيام التحقيق 
اعضاء مجالس محلية وعقال حارات وغيرهم 
ممن يوصفون بأعداء ثورة الشباب.. وكذلك 
من يستطيعون اعتقاله من أعضاء وأنصار 
المؤتمر وال يزال كثير ممن ادخلوا الى خيام 
التحقيق مجهولي المصير حيث يقوم ابراهيم 
المؤيد وزعيل باخفائهم وهناك اكثر من ٣٠ 

شاباً مختفون منذ أسبوع.

 سمير جحاش

 رندا شواله

«تورا بورا» 
الجامعة

benanaam@gmail.com

المشترك ينتقم من الشباب ويتهم النظامشهد شاهد من «االخوان»

اظهرت العديد من الوقائع   
والحقائق أن فرق الموت 
الــعــائــدة مــن افغانستان 
ـــواز تقوم بأعمال قتل بشعة  واأله
ضد الشباب سواًء عبر قناصين في بعض 
الشقق التي استأجروها بالقرب من أماكن 

االعتصامات..
مراقبون طالبوا الصليب األحمر ووزارة 
الصحة التدخل واإلشراف على ما يحدث فيما 
تسمى بالمستشفيات الميدانية حرصاً على 

حياة الشباب المغرر بهم الذين يجرى المتاجرة 
بدمائهم وزجهم في صراعات حزبية، ويتم 
السلطة وكسب  استخدامهم للضغط على 
تعاطف الرأي العام.. ولعل أعمال الشغب التي 
شهدتها صنعاء بعد عصر أمس في تزامن 
مع اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون 

الخليجي دليل على ذلك..
علماً أن إعالن المبادرة الخليجية قد تزامن مع 
جريمة الجمعة الدامية.. وهذا يؤكد أن هناك 

متاجرة بدماء الشباب.

ــادي في   ــي ــق ـــد ال أك
ــوان المسلمين  االخ
الدكتور عبدالملك 

اليوسفي ان قوات الحرس 
ــم تطلق  الــجــمــهــوري ل

أي رصـــاصـــة على 
المتظاهرين الذين 
خرجوا من خيمهم 
ــوا بأعمال  ــام وق
ــد بشارع  التخريب مساء أمــس االح

الجزائر وعدد من شوارع العاصمة
وقــال اليوسفي في تصريح لقناة 

ــت تلك  ــم ــي زع ــت ــل» ال ــي ــه «س
االخبار الكاذبة ان جميع افراد 

الحرس الجمهوري واالمــن 
ــزي الــمــوجــوديــن  ــرك ــم ال
ــوارع حينها لم  ــش فــي ال
يطلقوا أي رصاصة على 

المتظاهرين..
 ويأتي هذا االعتراف 
ـــادات  ـــي مــــن أحـــــد ق
المشترك الذين يتولون 
ادارة مخيمات االعتصام 
أمام  لتغرير  ا بساحة 
جامعة صنعاء، لينفي 

خبر بثته القناة المذكورة 
ادعى فيه المدعو مدير 

ني  ا لميد ا لمستشفى  ا
القباطي ان قوات  محمد 

الحرس الجمهوري واالمــن 
المركزي اطلقت الــنــار على 

المعتصمين.

شهدت تعز وإب وحجة انطالق قوافل  
نسائية محملة بالكعك والــورود والمواد 

ــى النقاط األمنية  الغذائية والــهــدايــا إل
والعسكرية تقديراً للدور البطولي الذي يقوم به منتسبو 
المؤسسة األمنية في حفظ األمن واالستقرار . وأوضحت 
عضوة اللجنة الشعبية النسائية بتعز أحالم الرداعي أن 
هذه القافلة التي نظمتها اللجان الشعبية النسائية تأتي 
كتحية لرجال األمن والجيش وتقديرا لجهودهم الوطنية 

في حفظ األمن واالستقرار.  
 وقد عبر عدد من رجال الجيش واألمن عن سعادتهم 

بهذه المشاعر الطيبة من أخواتهم وبناتهم في 
كل من تعز وإب وحجة، مؤكدين حرصهم 

على استتباب األمن والسلم االجتماعي 
في جميع المدن اليمنية والوطن 

عموماً..

ــوضــع فــي شعبي خطير يــاصــانــع التحرير صــار ال
«بفتنة» التغيير ذي أشعل نــارهــا كــم مــن عميل

ــه تقدير جــاهــز الجــل تحديد المصير والــجــيــش ل
ــب بالرحيل ــال ــار والتحقير لــمــن انــشــق وط ــع وال

زامـل نساء يهدين الكعك
 لحماة الوطن 

تهديد الصحفيين بالصلب على بوابة جامعة اإليمانبالغ للرأي العام
في سابقة خطيرة واستمراراً لحوادث  

االعتداءات التي دشنها طالبان المشترك 
وجامعة االيمان لالنتقام من أصحاب المواقف 
ــالم الشريفة.. تلقى االسبوع  الوطنية واالق
الماضي عدد من الصحفيين تهديدات بالصلب 
ــرؤوس وتعليقها على بوابة جامعة  وقطع ال
االيمان.. حيث تعرض االخوة الزمالء عبداهللا 

تحرير «الجمهور» ويحيى العابد رئيس تحرير بشر رئيس مؤسسة «الجمهور» وعادل بشر رئيس 
صحيفة «صوت العمال» لتهديدات بالتصفية.

واوضحوا بأن الذين هددوهم طالبوهم بوقف 
الكتابة او االعتذار خالل ثالثة أيــام، متوعدين 
بقطع رؤوسهم وصلبهم على بوابة جامعة االيمان، 
إلى ذلك تعرض الزميل علي الثاليا ويحيى العابد 

للضرب المبرح من قبل بالطجة المشترك أمس..
بتحمل  خلية  لدا ا رة  ا وز لب  تطا لميثاق»  «ا
مسؤولياتها بعد أن اختطف طالبان اإلصالح نقابة 

الصحفيين.

منظمة رايتس ووتش :

 تجنيد علي محسن لالطفال جريمة حرب
يتس   را هيومن  منظمة  لــت  قــا

ووتش إن األطفال المجندين في 
صفوف وحدة متمردة عن الجيش اليمني 
«الفرقة األولى مدرع التي يقودها المدعو 
علي محسن االحمر» يعكفون على حماية 

المتظاهرين المعارضين للحكومة . 
ـــت المنظمة الـــواليـــات المتحدة  ودع
والحكومات األخرى إلى المطالبة بالوقف 
الفوري الستخدام األطفال كجنود للمعارضة.

وصادفت هيومن رايتس ووتش حسب بيان 
لهاصدر الخميس تحت عنوان «المعارضة 
تلجأ اآلن الستخدام األطفال المجندين 
في صفوف الجيش» العشرات من الجنود 
المسلحين يبدو أنهم أصغر من ١٨ عاماً، في 
العاصمة اليمنية صنعاء، منذ فبراير ٢٠١١.
حيث  قابلت هيومن رايتس ووتش ٢٠ 
جندياً في صنعاء قالوا إن أعمارهم ١٤ 
و١٥ و١٦ عاماً، إنهم يخدمون في الجيش 
منذ عام إلى عامين كانوا جميعاً من الفرقة 

األولى مدرع..
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي 
لقسم الشرق األوسط في هيومن رايتس 
ووتــش: « على خصوم الرئيس صالح أال 
يستخدموا األطــفــال في تأمين ميادين 

التظاهر».

االستاذ هامة وطنية ال تطال

ــاذ القدير   ــت االس
عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
طنية  و مة  ها لغني  ا عبد
ئية  ستثنا ا ــة  ســي ــا ســي و
ــزام»  تتضاءل أمامها «أق

السياسة..
ــا أقــدمــت عليه قناة  وم
«سهيل» بحق هذا المناضل 
الكبير يعد سقوطاً أخالقياً 

مابعده سقوط..

وماالندري عنه شيئاً هو 
ذلك االصرار العجيب لمالَّك 
هذه القناة ومن تعبر عن 
رأيــهــم الســتــمــرار جريان 
الوقاحة في برامجها وفسالة 
الحروف في رسائلها ونتانة 

نفوس طاقمها..
بدورنا نقول لــ«سهيل» 
: صعب مناطحة المريخ أو 

مغالطة التاريخ..!!


