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  كتب/ عماد أحمد

تعرض عبداهللا حسين الرصابي إلى اعتداء بشع تمثل بالضرب والرمي به إلى  
تحت عجالت قاطرة على الشارع الرئيسي بمدينة ذمار بعد قيامه برفع صورة 
لرئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، الثالثاء، مما أدى إلى تكسر ساقيه، حيث 

تم إسعافه إلى مستشفى الوحدة التعليمي الجامعي بمنطقة معبر.
وكان محافظ ذمار يحيى علي العمري وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف 
العنسي قد زارا الشاب عبداهللا حسين الرصابي الذي تعرض للحادث واطلعا على حالته والذي 

يرقد حالياً في المستشفى.
حيث اطلعا على طبيعة اإلصابة التي تعرض لها الرصابي جراء دهسه من قبل القاطرة 
انتقاماً منه للتعبير عن رفضه ألساليب المشترك في إشعال الفتنة وإثارة الفوضى بشوارع 
مدينة ذمار. وكان الطاقم الطبي- كوبي ويمني متخصص في جراحة العظام بالمستشفى- 
قد أجرى عمليات جراحية في ساقيه بهدف إعادة ترميم عظامهما بعد سحقهما تحت عجالت 
القاطرة. وقد القت هذه الجريمة استهجان وإدانة واسعة من قبل أبناء المحافظة الذين 
عبروا عن استنكارهم الشديد للحادثة التي تأتي في سياق االعتداءات التي يتعرض لها 
بعض الشباب في عدد من المحافظات من قبل بالطجة اللقاء المشترك الذين يسعون إلى 
إثارة الفوضى والعنف وإقالق السكينة العامة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب 

المصلحة الوطنية.

بالطجة المشترك يرمون بشاب 
تحت عجالت قاطرة بذمار

 كتب/ عماد أحمد

المشترك يحاول اغتيال ابتسامة صنعاء

االستعدادات المكثفة لمليشيات اإلصالح واألداء المسرحي 
والتمثيلي لمن وصفوهم بالجرحى والمتساقطين بسموم 
القنابل المسيلة للدموع.. تزايدت خالل األيــام الماضية 
وتصاعدت حالة العنف المرتكبة ضد المواطنين من قبل 
«الجهاديين» وهو ما زاد حالة القلق لدى الشارع بإمكانية 
قيام هؤالء بارتكاب حماقات وعمليات اجرامية ضد المواطنين 
الذين يحمون منازلهم ومحالتهم وحرماتهم ونساءهم الالئي 
تعرضن للتحرش والتفتيش البوليسي وهو ما أثار حفيظة 
السكان القاطنين في تلك األحياء والحارات خصوصاً الواقعة 

أمام جامعة صنعاء..
ولعل هذه األساليب، حسب مواطنين، هي من دفعت عدد 
من أبناء حي الجامعة وحارات معهد الميثاق وبئر عثرب ووادي 
فاطمة وسوق معياد وغيرها لمطالبة المعتصمين من أحزاب 
اللقاء المشترك برفع خيامهم من أمام منازلهم والبقاء على 
االعتصام في الشوارع العامة أو نقل االعتصام لمكان آخر 
غير أن استفزازات المعتصمين ومنطقهم الهمجي البلطجي 
والمتعجرف والمتسلط أمام مطلب المواطنين الحق، كما يقول 
عدد من شهود العيان لـ«الميثاق» دفع الكثير من أصحاب 
المنازل إلى استنكار ذلك باعتباره تعدياً سافراً على حقوقهم.. 
فضالً عن مكبرات الصوت التي ازعجت المرضى والعجزة 
واألطفال في تلك الشوارع.. تلك االستفزازات تصاعدت 
بوتيرة كبيرة خالل اليومين الماضيين ما دعا المواطنين إلى 
السعي بأنفسهم اليقاف تلك المهزلة التي تقترفها أحزاب 
المشترك، ما اسفر عن مواجهة اليومين الماضيين بين 
األهالي وبالطجة المشترك ما أسفر عن إصابة العديد من 
الطرفين ونحو (١٦١) فرداً من رجال األمن الذين يقومون 
بحماية المعتصمين ومنع االحتكاكات مع المواطنين الذين 
يطالبون بحقوقهم الدستورية كغيرهم وقد اصيبوا أثناء فض 

االشتباكات.
مصدر أمني قال: إن المواجهات تحولت من قبل بالطجة 
المشترك نحو رجال األمن باالعتداء عليهم واالنتقام منهم 
ومنعهم من التدخل إلنهاء المواجهة كما قامت مجموعة 
تتبع المدعو خالد القيري من أبناء مديرية خوالن من نصب 
خيمة أمــام مدرسة لألطفال بشارع الحرية المتفرع من 
الدائري الجامعة.. وقاموا باطالق النار بشكل عشوائي أرعب 
المواطنين واألهالي واألطفال الساكنين في ذلك الشارع ما 
أدى إلى إصابة (٣) من رجال األمن وعدد من المعتصمين 

الشباب.. ومواطنين اسعفا على إثرها إلى المستشفى.
مخطط حميد

وقد جاء هذا االعتداء بعد اجتماع للمدعو القيري بحميد 
األحمر في قاعة أبوللو بشارع الستين بالعاصمة إلطالعه 
على المخطط الذي يلي االعتصامات بعد طرد بعض الشباب 
اصحاب الحقوق المشروعة من ساحة االعتصام.. وهو أي 
المخطط إدارة عمليات العنف واالعــتــداءات التي تفتعلها 
عناصرهم على رجال األمن ثم اظهار بأنهم الطرف الضعيف 

وصاحب الحق والمطلب.
أجنحة اإلرهاب

ولوحظ في األيام األخيرة تواجد الفت لجماعات متطرفة 
منها «الجهاد» والقاعدة وطالب جامعة االيمان وغيرهم خاصة 
بعد خطبة الشيخ الزنداني في المعتصمين األسبوع الماضي 
ما هيأ الجو لتوافد العشرات من المطلوبين أمنياً من أعضاء 
تنظيم القاعدة والمتمردين الحوثيين وهو ما أكدته األجهزة 

األمنية بأنه تم رصد تواجدهم في مخيمات 
االعتصام بجامعة صنعاء ومن أولئك شخصين 

يدعى األول «علي المطري» واآلخر «محمد الشعوبي» وهما 
مدرجان في قائمة اإلرهاب.. األمر الذي آثار حفيظة الشارع 
اليمني من وجود أولئك اإلرهابيين في متارس أحزاب اللقاء 
المشترك لتنفيذ هجماتهم اإلرهابية وعملياتهم التفخيخية 
التي تستغل الشباب المعتصمين المهيئين لوجستياً وعقلياً 
لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المصالح الغربية والوطنية 
ومنشآت وممتلكات المواطنين وتجمعات ومعسكرات رجال 
األمن والجيش والشرطة السيما وهم على مقربة منهم 
ويقومون بحماية المعتصمين من أية اعتداءات مع المواطنين 
الذين أكدوا انهم يتمنون يوماً هانئاً بعيداً عن قلق التفتيش 
واألسئلة «البوليسية» التي صاروا يحفظونها، وخشية أيضاً أن 
تصل اجساد نسائهم أيادي تقول إنها تجاهد في سبيل اهللا 

إلقامة 
ــــة  ــــالف ــــخ ال

اإلسالمية.
وهو ما ينبغي أن تدركه وتعلم خفاياه 

األجهزة األمنية وكل ا لمعنيين ومن يوفر الحماية 
الالزمة ألولئك المدعيين باالعتصام، الحالمين بإسقاط 

النظام.
مسرحيات المشترك

وفي محاولة لذر الرماد على العيون تداعت وسائل اإلعالم 
الخارجية وأبواق المشترك إلى تناقل أخبار تدعي استخدام 
رجال األمن في فض االشتباكات بين المواطنين وبالطجة 

المشترك بحي 
ء  صنعا معة  جا
ــام في  لــغــاز س
القنابل المسيلة 
لــلــدمــوع التي 
اســـتـــخـــدمـــت 
لــــتــــفــــريــــق 
ين  هر لمتظا ا
لمشتبكين  ا و
ــا نفته  وهـــو م
ـــــــادر  ـــــــص م
ــي  ـــة ف ـــي ـــب ط
ت  لمستشفيا ا
التي أُسعف إليها 
الــمــصــابــون أو 
ممثلو اإلصالح 
ـــن  ـــي ـــدع ـــم ال
ــــول  ــــص ــــح ب
تأثيرات عصبية 
ـــادة  نــتــيــجــة م

مستخدمة «محظورة دولياً».
إلى ذلك فض رجال األمن بمدينة المكال محافظة حضرموت 
اشتباكات حدثت األربعاء بين بالطجة المشترك وعناصر 
الحراك وبين مواطنين مناهضين للفوضى والتخريب، وذلك 
أن لجأ المشترك الستخدام أسلحة نارية وأخرى بيضاء أدت إلى 

قتل أحد المعتصمين بمنطقة حورة وادي العين.
وأفاد شهود عيان أن بالطجة المشترك تقوم بين الحين 
واآلخر بارتكاب أعمال تستفز رجال األمن القائمين على 
حراسة المعتصمين الفتعال مواجهة معهم كمحاولة لالنتقام 
والثأر لما يسموه تواطؤ رجال األمن مع اصحاب المنازل 

والمتظاهرين المؤيدين.
عمليات منظمة

ونفذ بالطجة المشترك في عدد من المحافظات سلسلة 
ــات االطفال  اعــتــداءآت استهدفت مــدارس الطالب وروض
لتعطيل العملية التعليمية وارغام المدرسين على االعتصام 
والمظاهرة معهم واقحامهم في أعمال الفوضى والعنف التي 

يفتعلونها كما حدث ذلك في عدد من مدارس محافظة تعز.
وفي عملية اجرامية منظمة قام بالطجة المشترك 
بمساعدة الحراكيين باحراق مركز شرطة دار سعد بمحافظة 
عدن ما أدى الى اتالف جميع اآلليات والمعدات والوثائق 
المتعلقة بقضايا المواطنين والوثائق الخاصة باالحوال 
المدنية، وشملت تلك العملية احــراق عدد من سيارات 
الشرطة وسيارات عدد من المواطنين التي كانت موجودة 
في ساحة المركز او بجانبه كما أدى الى فرار المحتجزين في 

القسم على ذمة قضايا جنائية.
وأكد مصدر أمني ان هذه العملية اقلقت امن وسكينة 
المواطن محذراً في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه 
االنجرار خلف هذه األعمال االجرامية والفوضوية التي 
تستهدف أمن واستقرار الوطن، موضحة بأنه سيعرض 
نفسه للمساءلة الجنائية كونها جرائم التسقط بالتقادم 
وسيتم مالحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم 

العادل.

دشنت مليشيات حزب اإلصالح ومن ورائها أحزاب المشترك   
في عدد من المحافظات مسلسل االعتداءات المباشرة 

بالمواطنين واستخدام األسلحة (المكدسة داخل مقرات جمعية 
اإلصالح «الخيرية»)، مروراً بالتوسع في إقامة المخيمات 
ومضايقة السكان واألحياء المجاورة ألماكن اعتصاماتهم 

بالمحافظات..
المغامرة التي تنفذها أحزاب المشترك باتت واضحة التفاصيل فهي 

تنوي إلى اشعال فتيل العنف وأن تصل إلى مواجهة تقدم فيها الضحايا من 
المغرر بهم لكي تصل إلى السلطة كما تتوهم.

إصابة  أكثر 
من (165) جندياً 

و(20) مواطناً

وجود عناصر للقاعدة 
َّـ  اِّـخيمات يثري 

اِّـخاوف من حصول 
هجمات إرهابية

بلطجية المشترك يخلعون الرصيف ويستخدمونه 

لالعتداء على سكان حي الجامعة.
ضحية حميد


