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العقيد أكرم العطاس يعود إلى الشرعية ويعتذر للشعب
> أن��ا العقيد 
أك��رم فيص��ل 
عل��ي العطاس 
أح��د الضباط 
القياديي��ن ف��ي قيادة 
المنطق��ة العس��كرية 
م  تق��د أ  . . قية لش��ر ا
هي��ر  لجما لتحي��ة  با
شعبنا بمناس��بة ذكرى 
ثورتي 14 أكتوبر و26 
سبتمبر.. وكذلك أهنئ 

فخامة رئيس الجمهورية القائد األعلى 
للق��وات المس��لحة بالس��امة وكذلك 

بمناسبة أعياد الثورة..
اخوان��ي.. لقد غرر بن��ا وصدقنا أن هذه 

الثورة سلمية وضد الفساد، 
ولكن األيام أثبتت أن الكثير 
من الفاسدين تسلقوا على 
مطالب الش��باب م��ن أجل 
مصالح الفاس��دين الكبار.. 
ولق��د أصبح��ت المنطق��ة 
العس��كرية الش��رقية مأوى 
لعناصر االخوان المسلمين 

والقاعدة.. 
اخوان��ي.. أس��باب رجوعي 
ية  ر س��تو لد ا عية  للش��ر
كثيرة.. منها الفس��اد كم��ا الحظت أن 
القاعدة تكررت زيارتهم لقائد المنطقة 
العسكرية.. واالخوان المسلمون أصبح 
مقر القيادة مأوى لهم.. وأصبحنا ندرك 

أن الموضوع هو تسلق أو هروب الى هذه 
الثورة على حس��اب الشباب، كما أدركنا 
أننا في الطريق الخطأ ولذلك رجعت الى 
صفوف الش��رعية الدس��تورية بقناعتي 
ومحض ارادتي وس��أكون من الضباط 
الذين يدافعون عن الشرعية الدستورية 

وعن تراب هذا الوطن الغالي..
 وبهذه المناسبة اعتذر للشعب وللوطن 
ولفخام��ة الرئيس وكذل��ك لوالدي عن 
انشقاقي السابق.. وأدعو جميع اخواني 
الضباط والص��ف والجنود ال��ى العودة 
لصفوف الشرعية الدستورية تحت لواء 
فخام��ة األخ علي عب��داهلل صالح رئيس 

الجمهورية.

تحت شعار »بدمي أفدي وطني«
المنظمة الوطنية »فداء« تنفذ حملة للتبرع بالدم

فيصل الحزمي
 نفذت المنظمة الوطني��ة »فداء« أمس 
األول بالعاصم��ة صنع��اء حمل��ة التبرع 
بالدم، واس��تهدفت الحملة التي نفذت 
بالتع��اون م��ع مستش��فى الث��ورة الع��ام بصنعاء 
ومستشفى الشرطة ومستش��فى )48( تحت شعار 
»بدمي أف��دي وطن��ي« )400( متب��رع بالدم من 

الشباب.
وأوض��ح األخ محم��د عب��داهلل العثمان��ي- رئىس 

المنظمة رئيس الحملة أن تنفيذ هذه الحملة يأتي 
في إطار ال��دور الوطني ال��ذي تقوم ب��ه المنظمة 
للدفاع عن الش��رعية الدس��تورية ومحارب��ة ثقافة 
الحقد والكراهية وبث روح االخاء والتاحم بين أبناء 

الوطن الواحد.
وقال: إن الحملة التي اس��تهدفت ش��ريحة الشباب 
تؤصل لغرس مفاهيم الوالء الوطني لدى الش��باب 
وتحثهم على المس��اهمة في بن��اء الوطن وتقديم 

الغالي والنفيس للدفاع عنه وعن مكتسباته.
مضيف��ًا أن المنظمة تعمل تحت س��قف الدس��تور 

والقانون وس��تتحمل مس��ئولياتها الوطنية للقيام 
بدورها والمساهمة في عملية البناء والتنمية..

مؤكدًا الحرص على تطوير األداء وبما يخدم الوطن 
والمواطنين ونش��ر الوعي الوطن��ي والديمقراطي 

وروح االخاء تحت سقف الدستور والقانون.
داعيًا كافة أبناء الشعب اليمني إلى تحمل مسئولياته 
في الوقوف صفًا واحدًا لبن��اء الوطن والحفاظ على 
مكتس��بات الثورة والوحدة والديمقراطية وافشال 
كاف��ة المخطط��ات الهادف��ة إل��ى زعزع��ة األمن 

واالستقرار.

ت����ت  ب����ا  
بعض أح��زاب 
ال��م��ش��ت��رك 
ت��ع��ل��م ج��ي��دًا 
تورطت  نها  أ
ف���ي رك��وب��ه��ا 
لموجة الشباب 
التي ركبها إلى 
كثير  نبها  جا
من الفاسدين 
وال���ق���ت���ل���ة 
وأص�����ح�����اب 
ال��م��ش��اري��ع 
و  أ االنقابية 
المصالحية.. بالتأكيد ان تلك األحزاب أدركت 
مؤخرًا أن هناك من ركب الموجة ليقتل وينهب 
ويخرب والبعض اتخذ منها وسيلته السحرية 

ليصبح من أباطرة السوق..
ومثلما فقد الشباب كل مطامحهم ومطالبهم 
حينما استغل المشترك »ثورتهم« للضغط على 
النظام وفرض سياسته وطموحاته على الواقع 
ها هو المشترك أيضًا يفقد بصيص األمل الذي 
الح له من وراء الشباب، فكلما اقترب من الكعكة 

يظهر له من يبعده عنها كثيرًا..
وإذا ك��ان المشترك قد تخفى بسياساته 
خلف الشباب ألشهر.. فهناك اليوم من يتخفى 
بجرائمه في عباءة المشترك أو بعض أحزابه 

ويسقيه من نفس الكأس وأمرّ مما فيه!!
إنهم يدمرون البنى التحتية ويغتالون الحياة 
ويتاجرون بدماء األبرياء ومع ذلك التزال بعض 
أحزاب المشترك تدندن بموال ستكون نهايته 

حزينة عليها..
إلى اآلن والمشترك يغمض عينيه عن الدماء 
ويضع أصابع غيره في آذانه كي اليسمع أنين 
المواطنين المشردين وعويل الثكالى واأليتام 

واألرامل..
المشترك لم يفق من أحامه وأمانيه وكأنه 
اليدرك أن دم الشهيد عبدالعزيز عبدالغني يغلي 
في مشاعر أبناء تعز، وأن أبناء ذمار يتداعون 
لاقتصاص ممن استهدفوا يحيى الراعي.. وأن 
أبناء شبوة وقبائل العوالق تصغي جيدًا لنتائج 
التحقيق لتقول كلمتها القاسية لمن امتدت يداه 

إلى الدكتور علي محمد مجور..
وهناك قبائل الجوف وأنصارهم في محافظة 
إب لن يتسامحوا أب��دًا مع من تطاول بفعله 
األثيم الشيخ صادق أمين أبوراس.. وأن أبناء 
صنعاء وخصوصًا قبائل خوالن تنتظر إشارة 
نعمان دويد.. وكذلك أبناء الحديدة سيكون 
لهم درسهم المتوارث عن الزرانيق ليلقنوه كل 
من تلطخت يده بدم األستاذ عبده بورجي.. 
وهناك أبناء البيضاء وأبناء حجة وأبناء وأبناء.. 
إلخ، ممن كان لهم حبيب أو عزيز في جامع دار 

الرئاسة..
وفوق كل ذلك كأن أحزاب المشترك مجتمعة 
أو متفرقة التنظر إلى المايين المكشرة عن 
بأسها لانتقام ممن تآمر أو نفذ أو دعم ذلك 
العمل الجبان الذي استهدف قائدهم وزعيمهم 
فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 

رئيس المؤتمر الشعبي العام..
وقبل ك��ل م��ن ذك��رت هناك مئات األس��ر 
والمظلومين ممن فقدوا أبًا أو أخًا أو أبنًا أو 
قريبًا أو صديقًا في ظل هذه األزمة بأيادي أحزاب 

المشترك أو بعضها أو تتخفى في جلبابها.
وبالتالي على تلك األحزاب أن تراجع حساباتها 
بأسرع وقت حتى التصبح مطلوبة من أبناء 
الشعب الذين طالما حلمت بأصواتهم وسعت 
للحصول على تأييدهم وفقًا ألسس ديمقراطية 

وعلمية..
اليوم اتسعت المأساة وبدأت أيادي القتل 
تتربص بالكثير من ال��ق��ادة والشخصيات 
االجتماعية لتصفيتهم، وها هي القذائف قد 
طالت عددًا كبيرًا من بيوتهم ومن جاورهم من 
المواطنين، وليس بالضرورة أن يظل المشترك 
صامتًا- أو حتى بعض أحزابه- وأصابع االتهام 

تتجه إليه إن كان بريئًا!!

إن كان املشرتك 
بريئـًا!!

توفيق الشرعبي

أمين عام حزب التحرير الشعبي الوحدوي لـ»الميثاق«:

المشترك يمارس التصعيد والعنف للهروب من االنتخابات
> بداية كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن على 
ضوء التصعيد المتعمد من قبل اللقاء المشترك 
واالنقالبيين الجهاض أي مســاٍع محلية ودولية 

إلنهاء األزمة في بالدنا؟
- الشك أن أحزاب اللقاء المش��ترك قد أدركت تمامًا أنها 
اصبحت معزولة عن الشعب وأنها غير قادرة على الخروج 
من دائرة التآمر على الوطن والمواطن واصبحت مرهونة 
بيد أناس انتهازيين من خارج وداخل المش��ترك كجهال 
الش��يخ عبداهلل وعلي محس��ن صال��ح ولجنة الح��وار غير 
الش��رعية وما يس��مى بالمجلس الوطن��ي ولذلك فهذه 
األحزاب المنضوية تحت مسمى اللقاء المشترك اصبحت 
أسيرة وتابعة لهذه القوى الهامية االنتهازية التي جيرت 
موقفها لصالح عملية التآمر واالنتقام من النظام ومن هنا 
جاء الفعل الطائش والمتوحش من هذه القوى االنقابية 
باسم المشترك وبالتالي فإن التصعيد هو عملية انتحارية 
من قبل المشترك كونه واجهة الفعل السياسي أما مسألة 
الشباب الذين في الساحات فهم شباب أحزاب المشترك 
وخاصة اإلصاح وبالتالي هم جزء من المشترك وما يجري 
عليه يجري عليهم خاصة بعد أن انسحب الشباب المستقل 
من الس��احات ولم يعد موج��ودًا على االط��اق إاّل ما ندر 

والنادر الحكم له..
إذًا  المشهد السياسي ضبابي اختلط فيه الجانب السياسي 
بالقبل��ي باالنقابي واصب��ح كبرميل ب��ارود ويمكن أن 
ينفجر في أي وقت نتيجة لعدم وجود حزب أو تكتل يمسك 
بقراره بل صار بيد مجموع��ة من االنتهازيين والخارجين 
على القانون في الوقت الذي نش��اهد المؤتمر الش��عبي 
العام وحلفاءه متمس��كين بالقانون والدس��تور واإلرادة 
الشعبية بل وخاضعين لكل المبادرات االقليمية والدولية 
وهذا يحسب للمؤتمر وللقيادة السياسية ممثلة بفخامة 
األخ علي عبداهلل صالح رئي��س الجمهورية الذي قدم كل 
التن��ازالت من أجل تجنيب الوطن وي��ات الحرب والدمار 

التي يسعى المشترك وشركاؤه لجره إليها.

بيت القصيد
 أال ترى أن مايدور فــي بالدنا من أحداث هو جزء 
من مخطط دولي تقوده دول الغرب إلنتاج خارطة 

جديدة تنفذ بأيادٍ عربية ارتهنت للخارج؟
- هذا هو بيت القصي��د فقد اثبتت األح��داث األخيرة ان 
الغرب وفي مقدمتهم الواليات المتحدة األمريكية تحاول 
فرض سياسة األمر الواقع على الوطن العربي واليمن جزء 
منه.. وما يدور اليوم هو صراع دولي على الوطن العربي 
لما يملكه من ثروات نفطية ومقومات اقتصادية مهولة 
ومواقع اس��تراتيجية غاية ف��ي األهمي��ة، وإذا نظرنا إلى 
المشهد في الساحة العربية سنجد مجموعة من الدول هي 
الراعية الرئيسية فيه وهي دول الغرب وأمريكا فقط وهذه 
الدول تحاول اقصاء وابعاد بل وطمس أي تواجد سياسي 
لدول اخرى في العالم وفي مقدمتها روسيا والصين دائمتا 
العضوية في مجلس األمن ولذلك نجد الغرب يحاول ايجاد 
أنظمة وزعامات جديدة تخدم مصالحه فقط خدمة للغرب 
وللكيان اإلسرائىلي الذي يسعى لتقسيم الوطن العربي 
إلى دويات صغيرة ضعيفة ومتناحرة ليسهل احتالها من 
جديد لتنفيذ بروتوكول صهيوني وإقامة الدولة العبرية 

الكبرى من الماء إلى الماء.

قطر الوكر األكبر
> لوحظ أن هنــاك تقاربًا بين 
الجماعات اإلسالمية في الوطن 
العربي ودول الغرب وأمريكا.. 

ما سببه وإالمَ يهدف؟
- التق��ارب بين دول الغ��رب وتحديدًا 
أمري��كا م��ع االخ��وان المس��لمين 
والمتطرفي��ن ليس وليد الس��اعة بل 
يمتد إل��ى عقود.. فلو عدن��ا بالذاكرة 
إلى ما دار م��ن قتال ض��د الروس في 
الشيش��ان وافغانستان س��نجده حربًا 
بين روسيا وأمريكا والغرب ولكنه نفذ 
بأيادٍ مس��لمة ومنها دول عربية عدة 
بضغط من الغرب تحت ذريعة محاربة 
الشوعيين في افغانستان وهذا يؤكد 
أن االخوان المس��لمين والمتطرفين 
م��ن القاع��دة واإلرهابيي��ن ه��م من 
صنيعة الغرب بدعم عربي كبير السيما 
قطر الت��ي تعد الوكر األكب��ر الحاضن 

لقوى الش��ر في المنطقة العربية بعد الكيان االسرائيلي 
الغاص��ب.. إذًا التقارب بي��ن اإلس��اميين والغرب قديم 
وكان من أهم أهدافه اقصاء روس��يا والصين الكافرتين 
بنظر االخوان المسلمين، وأيضًا اقصاء األحزاب اليسارية 
التي لديها توجه أو افكار يسارية س��واًء القومية العربية 
مثل حزب البعث أو الناصريين ألنهم يشكلون خطرًا على 
االطماع الغربية في عملية التجزئ��ة للوطن العربي كما 
أنهم يؤمنون بالوحدة العربية والقومية وهذا ما ال تريده 
اس��رائيل والغرب كم��ا أن الغرب باحتضانه��م وتبنيهم 
ودعمهم لاخوان المسلمين يهدفون إلى ايجاد متطرفين 

يشوهون الدين واظهاره بأنه دين قتل وليس دين رحمة 
ومحبة وسام.. وهذا هو الهدف األهم بنظر الصهيونية 
العالمية.. إذًا اليوجد هناك تنافر بين االخوان المسلمين 
والغرب المتط��رف بل تكام��ل وترابط وتكتيك مباش��ر 
ومس��تمر يهدف إلى تحقيق العديد م��ن األهداف للغرب 
ولهذه الجماعات بإقامة دولة الخافة اإلسامية المزعومة 

التي يريد االخوان تحقيقها.

استعمار جديد
> هذا الطــرح هل يدركه الساســة فــي الوطن 

العربي وكيف يمكن مواجهته؟
- كثير من السياس��يين في الوطن العربي يدركون هذا 
ولكن األنظمة ال تس��مع ألح��د نتيجة تس��لطها ونتيجة 
انشغالها بأمور أخرى ولو اس��تثنينا الرئيس علي عبداهلل 
صالح الذي حذر من خطر اس��رائيل والغرب أكثر من مرة 
في خطاباته فإن الزعماء قد تناسوا هذا الخطر القادم من 
الغرب اله��ادف تجزئة األمة ولذلك يج��ب  على األنظمة 
العربي��ة والش��عوب أن تصحو من غفلتها وت��درك أن ما 
يدور اليوم إنما هو اس��تعمار جديد متشح بثوب الرهبان 
والوع��اظ والفضيلة المزيفة س��واًء 
باس��م حق��وق اإلنس��ان أو باس��م 
الديمقراطية أو غيرها من المسميات 
الجوفاء التي التخدم إاّل الغرب ومن لف 
لفهم والمطلوب ثورة عربية مناهضة 

لاطماع الغربية والصهيونية.
> إذًا أنت ترى أن ما يســمى الربيع 
العربي هو مخطط استعماري جديد 

تنفذه أيادٍ عربية؟
- ه��ذا ما يح��دث فع��ًا، فكلم��ا تم 
االس��تجابة لمطال��ب الش��باب كلما 
سعى المش��ترك إلى تصعيد الموقف 
واله��روب من الحوار بحج��ج واهية.. 
مصر مثًا كانت مس��تقرة تمامًا قبل 
ه��ذه األح��داث ولكنه��ا الي��وم تمر 
بأخطر تحدٍ وه��و الطائفية المقيتة 
به��دف تمزي��ق النس��يج االجتماعي 
وتقس��يم مصر إل��ى دوي��ات وهذا 
ينف��ذ بأي��ادٍ مصرية رهنت نفس��ها 
لألجنب��ي.. الس��ودان تم تقس��يمها 
إل��ى دولتي��ن والبقي��ة تأت��ي ولذل��ك وُجدت الس��فارة 
اإلس��رائىلية في جنوب الس��ودان.. ومؤخرًا ليبيا سوف 
تسلم للمتشددين وغدًا سنجد عشرات الشركات األجنبية 
تنه��ب خيرات الش��عب الليبي وأيضًا س��نجد الس��فارات 
الغربية واإلسرائىلية.. أما ما يحدث في سوريا فهو تآمر 
خطير ضده��ا كونها تواجه الكيان اإلس��رائىلي والغرب 
مجتمعين..نعل��م أن الرئيس علي عب��داهلل صالح رفض 
في سنوات س��ابقة أي تواجد ألمريكا والغرب على مياهنا 
االقليمية ورفض تواجد القواعد األمريكية والفرنسية في 
س��قطرى وغيرها وذلك اغضب الغربيين في الوقت الذي 

شاهدنا وسمعنا أحزاب اللقاء المشترك تعد وتلتزم ألمريكا 
وفرنسا بتسليمهما اليمن بكامله لمدة سنتين وأكثر بل 

واعطائهما سقطرى وميون كقواعد عسكرية..

خارج الصندوق
> إذا عدنا لمسألة التصعيد التي نراها اليوم من 
قبل بقايا الفرقة والمنشق علي محسن وأحزاب 
المشــترك ومحاولتهم إثارة الرأي العام بوجود 

قتلى.. فلماذا وكيف يمكن فضحه؟
- التصعيد الذي نش��اهده اليوم ال مبرر له على االطاق 
طالما وهناك مساٍع اقليمية ودولية لحل األزمة ينبغي على 
المشترك ومن معه الس��عي للتهدئة ورأب الصدع حقنًا 
لدماء الشباب المغرر بهم ولكن المشترك يسعى إلضاعة 
الفرصة أمام أي حل سلمي ويريد الوصول إلى السلطة عبر 
أشاء الشباب سواًء من الجنود أو المتظاهرين الذين يتم 
قتل العديد منهم من الخلف عبر قناصة اندس��وا بينهم 
والذين تم تدريبهم وتس��ليحهم من قب��ل أوالد األحمر 
والفرقة األولى مدرع.. إذًا التصعي��د مخطط له من قبل 

المش��ترك ولو الحظنا األي��ام األخيرة 
س��نجد المش��ترك والفرقة ق��د قاموا 
بعملي��ات قت��ل واختطاف��ات وتقطع 
وض��رب أنابيب النف��ط والغاز وقصف 
المن��ازل في أمان��ة العاصم��ة وبقية 
المحافظات وكل هذه األعمال إنما هي 
الس��تباق وإعاقة أي حل سلمي يوصل 

إلى حوار وانتخابات مبكرة..
لم��اذا يتهرب المش��ترك م��ن الحوار 
والحل��ول الس��لمية ألن المش��ترك 
اليمتلك أي رصيد وإذا دخل االنتخابات 
سوف يفشل فشًا ذريعًا ولن يجني إال 
الندم والحس��رة والخذالن ولذا نجده 
يصر عل��ى االنق��اب على الش��رعية 
والس��لطة بق��وة المداف��ع والدباب��ة 
وبتلك األعم��ال الخارجة عل��ى النهج 
الديمقراط��ي والت��داول الس��لمي 
للسلطة، ولو دخل المشترك المعترك 
االنتخابي بعد أن مارس عملية العقاب 
الجماعي للشعب فإنه لن يحصد حتى 

ربع االصوات التي كانت لديه قبل األزمة ولذلك نس��مع 
من بعض قياداته القول بانتخاب رئيس جديد بالتوافق 
أي خارج الصندوق وهذا هروب من مواجهة الصندوق الذي 

لن يرحمهم..

> إذًا هم اليريدون مبادرة الخليج أو غيرها؟
- هذا صحيح فهم اليريدون سوى رحيل النظام أو فخامة 
الرئي��س فقط وه��ذا األمر ل��ن يغيب عن ب��ال المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف، فعندما طالبنا بالضمانات 
لتنفيذ المبادرة الخليجية أو بآلية مزمنة وواضحة تزيل أي 

لبس من أجل ضمان عدم تنصل المش��ترك عن تنفيذها 
بعد أن يقدم الرئيس اس��تقالته وفقًا للمبادرة ومنعًا 
لقيام ح��رب أهلية إذا ت��م تطبيق المب��ادرة بدون 

ضمانات أو بدون آليات محددة.
> إذا أصر المشترك على التصعيد في ظل صمت 
اقليمي ودولي على الجرائــم التي يرتكبها بحق 
الشعب ســواًء بما ذكرت أو بوقف التعليم ووقف 
التنمية التي قد تجعل الدولــة عاجزة عن تلبية 
مطالب الشــعب مــن الخدمات األساســية كما 

يخطط المشترك فما المطلوب عمله؟
- المطلوب أواًل من دول الخليج أن تضغط على المشترك 
بوقف كامل األعمال التي يقوم بها ضد الوطن والشعب 
واالقتص��اد وأيضًا تقديم المس��اعدات الكبيرة للش��عب 
اليمني لتجاوز حالة العوز التي نراها عند الكثير 
م��ن أبن��اء الش��عب بفعل ه��ذه األزمة 
الخانق��ة والمطل��وب م��ن األصدق��اء 
في أمري��كا وأوروب��ا أن يضغطوا على 
المش��ترك بع��دم التعن��ت وتقدي��م 
المساعدات السخية في مجال التعليم 
والصحة والتنمية كم��ا أن على الغرب 
احترام مواثي��ق األمم المتح��دة التي 
تمنع ايقاف التعليم تحت أي حجة وتمنع 
االنقاب على األنظم��ة الديمقراطية 
فالغرب يدرك أن الرئىس علي عبداهلل 
صالح لم يأتِ للحكم على ظهر دبابة 
بل وف��ق انتخابات رئاس��ية تنافس��ية 
ش��فافة ونزيهة ووق��ع عل��ى نزاهتها 
األصدق��اء األمري��كان واألوروبي��ون 
وغيرهم ممن راقبوا س��ير االنتخابات، 
فكيف يس��محون لمثل هذه االنقابات 
العسكرية على الرئيس المنتخب ولذلك 
أقول للرئىس األمريكي باراك أوباما.. 
هل توافق عل��ى أن ينقلب عليك بمثل 
هذه الطريقة السخيفة، وهل هذه هي 
الديمقراطية الت��ي تدعمونها أم انكم 

تقولون ماال تفعلون..؟!
على العالم تحديد موقف واض��ح وان يقف مع النظام في 
بادنا كونه منتخبًا من الشعب وهو يمثل إرادة الشعب بل 
إن السواد األعظم منه وليس كما يدعي المشترك عندما 

يخرج عشرات اآلالف في عموم الساحات.

أذناب االستعمار
> ونحن نحتفل بذكرى الثورة اليمنية ســبتمبر 
وأكتوبر.. كيف ترى من يدعو للعودة إلى النظام 

الشطري؟
- م��ن يقدم عل��ى مثل ه��ذه األعم��ال المجرم��ة قانونًا 
ودس��توريًا هو عميل لألجنبي وذيل لاستعمار وأي دعوة 
لمثل هذه األفكار البالية هي دع��وة لحرب أهلية وخيانة 
عظمى.. أما البي��ض والعطاس وباس��ندوة وعلي ناصر 
ودعاة اإلمامة فه��م ممن عفى عليه��م الزمن واصبحوا 
في مزبلة التاريخ، وهم من قتل الشعب اليمني في جنوب 
الوطن قبل الوحدة ونكلوا به ولوال الرئيس علي عبداهلل 
صالح لما ع��اد أبناء المحافظات الجنوبية والش��رقية من 
المهج��ر ولكانت المج��ازر قد تكررت 
عشرات المرات ولكن بوحدة الوطن 
اليمن��ي ف��ي 22 ماي��و 1990م ولد 
الش��عب اليمني من جدي��د وانتهت 
المج��ازر التي كان آخره��ا مجزرة 13 
يناير التي ارتكبها المدعو علي ناصر 
محمد وعلي سالم البيض والعطاس 
وغيرهم وراح ضحيته��ا أكثر من 13 

ألف مواطن..
 فهل يريد العط��اس والبيض وعلي 
ناصر أن يعودوا ليحكموا الناس بتلك 

الطريقة البشعة.
الش��عب ل��ن يقب��ل بهم بل س��وف 
يحاس��بهم على تلك الجرائم البشعة 
أما دعاة اإلمامة فق��د انفضحوا وبان 
المس��تور وعليه��م أن يتذك��روا أن 
الماضي اليعود وعجلة التاريخ تتقدم 
فقط.. وزمان القطران والجهل قد ولى 

إلى غير رجعة.

> ماذا تقول للشعب اليمني في مثل 
هذه الظروف؟

- أق��ول علينا جميع��ًا مواجه��ة التحدي بتح��دٍ ومقارعة 
بقاي��ا االس��تعمار واإلمام��ة وإذيالهم وان النس��مح ألي 
خائن التحدث باس��منا مهما كان فالتاريخ لن يرحمنا إذا 
تهاونا ف��ي أداء ه��ذا الواجب الوطني بل إذا س��كتنا عن 
االنقابيين فإنهم س��وف ينكلون بالشعب ولن يرحموا 
احدًا وسيقس��مون الوطن إلى دويات صغيرة.. لذا علينا 
أن نثور ضده��م وأال نظل في بيوتنا كم��ا يقولون الفئة 

الصامتة، فالصمت هو السلبية التي سوف نندم بعدها.

لقاء/ عارف الشرجبي

االنقالبيون مخربون 
ويجب القضاء عليهم

علي ناصر والبيض والعطاس دعاة تمزيق وعمالء يجب محاكمتهم
لمنطقة ا في  لتطرف  وا الشر  لقوى  لحاضن  ا لوكر  ا )قطر( 

التاريخ لن 
يرحمنا إذا تهاونًا
واالنقالبيون 

سينكلون 
بالشعب

اإلصالح يعد 
بمنح سقطرى 
وميون ألمريكا 
وفرنسا كقواعد 

عسكرية
 إذا حكـم !

                قال األخ أحمد هادي أبوالفتوح األمين العام لحزب التحرير                                              
الشعبي الوحدوي إن ما يدور اليوم في بالدنا والوطن العربي إنما هو 

إعادة انتاج الستعمار جديد مدعوم من قبل قوى اقليمية ودولية وليس كما يسمى 
الربيع العربي الذي يروج له البعض.

ودعــا أبوالفتوح كل أبناء الشعب إلى التصدي لهذا المشروع االنقالبي 
االستعماري الممول من الغرب وينفذ بأيادٍ يمنية وعربية.وأكد أن التهاون معه 
سوف يجعلنا نندم بعد فوات األوان وان ما تسمي بالجماعات الصامتة يعد تقاعسًا 
عن أداء الواجب الوطني في الدفاع عن الوطن أمام المخططات الغربية الرامية 

إلى تقسيم الوطن العربي ومنه بالدنا..
وقال: إن علي ناصر محمد والعطاس والبيض من دعاة التمزيق وعمالء

 اليمثلون إاّل أنفسهم ويجب محاكمتهم لما اقترفوه من مجازر
 بحق الشعب.. حول تطورات المشهد الراهن..

 وتفاصيل ذلك في اللقاء التالي..


