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ثورة الجهل
عبدالولي
المذابي
لسنا بحاجة اليوم إلى دليل الثبات
هوية من ينفذون االعتداءات اليومية
على منشآت الكهرباء ويقطعون الطرق
لمنع ام���دادات النفط وال��غ��از ،فمن يقوم
باالعتداء على حرم التعليم في المدارس
والجامعات ويحرض المدرسين على عدم
القيام بواجبهم في تعليم طالب العلم،
هم أنفسهم من يحرضون تلك العصابات
المسلحة على ضرب منشآت الكهرباء وقطع
الطرق ،وهم المسئولون أيضاً عن مسلسل
األزم��ات المستمرة التي شهدها البلد منذ
نحو ثمانية أشهر..والشك أن ضرب الكهرباء
أهون كثيراً من ضرب التعليم ،وقتل الثقافة
ورغم أهمية الكهرباء كسمة رئيسية للحياة
المدنية إ ّ
ال أن استهداف التعليم يعتبر جريمة
قتل للمجتمع ،واألبشع من ذلك أن تنفذ هذه
الجريمة تحت مسمى ثورة التغيير ..ومتى
كانت الثورات ضد العلم؟!
وكيف يمكن لشباب مثقف أن يرتكب مثل
هذا العمل المشين بحق العلم ،وقد كان العلم
دائمًا المحرك والمحرض على قيام الثورات
ضد الجهل والتخلف ،كما يؤكد تاريخ الثورات
في العالم ومنها الثورة اليمنية التي وضعت
على رأس أهدافها القضاء على الجهل ،أما
الثورة المزعومة التي يتحدث عنها هؤالء فهي
ثورة مضادة يقودها الجهالء ورموز التخلف
والرجعية ،ضد العلم والعقل ،فكانت بدايتهم
تحويل المدارس والجامعات إلى معسكرات
وثكنات مسلحة تنفث الحقد والنار والفتن وال
تنتج سوى الويالت والدمار والدماء..
لقد دفع العلم شباب مصر إلى المطالبة
بالحرية فخرجوا مسالمين ونجحوا ألن
ل��دي��ه��م قضية أق��ن��ع��ت أغلبية الشعب
بتأييدها ،أما الثوار على شاكلة علي محسن
وحميد األحمر فقد دفعوا بالجهلة والمغفلين
والمستغفلين للقضاء على حريات اآلخرين
وه��دم الديمقراطية ورف��ض االنتخابات
وع��دم احترام إرادة اآلخرين خرجوا علينا
حاملين السالح فاقتحموا مؤسسات الدولة
وقتلوا الجنود األبرياء ودمروا البنى التحتية
وممتلكات الشعب..
أية ثورة يزعمون وهل هذا هو التغيير
المنشود الذي يتحدثون عنه؟!
بعد ثمانية أشهر من الكذب والتضليل
ص��ارت أقصى طموحاتنا اليوم أن تعود
الكهرباء إلى سابق عهدها ،وع��ودة سعر
البنزين إلى ما قبل اعتصاماتهم ،وعودة
أبنائها إلى المدارس والجامعات ..تلك هي
نتائج ما يسمونها ثورة ،وبد ً
ال من أن نطمح
إلى تحسين خدمة الكهرباء وتخفيض األسعار
وج��ودة البنزين بنفس السعر ،وتحسين
التعليم ..صار أكبر أهدافنا أن نعود إلى
ماضي عهدنا ومتى كانت الثورات عودة
للخلف؟
ولكن ال غ��راب��ة عندما يقف وراء هذه
المؤامرة أباطرة الفساد والنهب ومصاصو
دماء اليمنيين.
الطالب معتصمون في ساحة كلية اآلداب
والعلوم ومعهم المدرسون يستغيثون
ويناشدون من داخل حرم الجامعة القديمة
من أجل استمرار الدراسة في الجامعة ..فيما
مليشيات اإلصالح ومجاميع من فرقة علي
محسن تحاصر الكلية وتغلق األبواب لمنع
دخول الطالب إليها..
كل ذلك يدعونا للتساؤل عن أسباب وخفايا
هذا السلوك المريض والجدوى التي يتوقعها
خفافيش الجهل وأدوات التدمير من منع
التعليم وما هي المبررات التي سيقدمونها
للناس وهم يرتكبون هذه الجرائم بحق جيل
من الشباب المتطلع للتغيير نحو األفضل
وهل يمكن أن يكون الجهل هو غاية التغيير
المزعوم والثورة المخدوعة..؟!

الوفاء واإلجالل للشهداء األبرار الذين ضحوا بأرواحهم
دفاع ًا عن الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.
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جرائم المشترك في القاع وحي الزراعة
اصابة  65شخصًا في أعمال العنف المسلح لمليشيات اإلصالح والفرقة

مص��در محل��ي :الص��ور التي عرضتها «س��هيل» ترجع لعناصر لق��وا مصرعهم يف تب��ة واصل بارحب

نبيل الجرباني قاد فرق الموت التي اطلقت النارعلى األمن والمواطنين من وسط المسيرات

أصيب  65شخصًا معظمهم بالرصاص الحي أمس
بصنعاء في أعمال عنف قامت بها عناصر في أحزاب
اللقاء المشترك وحزب االصالح عبر مسيرات غير مرخصة
ومصحوبة بقوات وعربات ومدرعات الفرقة األول��ى ،قامت
باالعتداء على مؤسسات الدولة واحراق محطات الكهرباء وفرع
وزارة الطرقات واالعتداء على رجال األمن ،وذلك باستخدام
األسلحة المتوسطة والبوازيك وصواريخ «لو».
في ذات الصعيد أفاد مصدر عسكري أن عناصر مليشيات
حزب االصالح والفرقة األولى مدرع بقيادة المتمرد علي محسن
اعتدت أمس على أفراد في اللواء الرابع مدرع بقيادة العميد
محمد خليل في شارع الزراعة وبالقرب من اذاعة صنعاء.
وأوضح المصدر ان المليشيات المسلحة من الفرقة واالصالح
استخدمت مظاهرة غير مرخصة كدروع بشرية وقاموا باطالق
نيران أسلحة مختلفة بينها قذيفة صاروخية باتجاه افراد من

قادة املشرتك وعلي محسن وأوالد األحمر
يرتكبون مجزرة جديدة بحي الزراعة  -بقية-
وعلى نفس الصعيد أطلقت عدد من القذائف من معسكر الفرقة
األولى مدرع باتجاه جنود األمن المركزي في جولة كنتاكي..
وأوضح وزير الداخلية اللواء مطهر المصري أن المسيرات غير
المرخصة التي خرجت أمس تم االعداد لها مسبقاً لتصعيد الموقف المعلن
باتجاه رفض الحوار ،مشيراً إلى أن االعتداءات استهدفت مؤسسات الدولة
واحراق محطة الكهرباء وفرع وزارة األشغال والمؤسسة العامة للطرق
واالعتداء على رجال األمن ،وأدت إلى جرح  65فرداً معظمهم بالرصاص
الحي باإلضافة إلى إحراق عربتين لشرطة مكافحة الشغب واطالق النار
على ثالث عربات باستخدام األسلحة المتوسطة والبوازيك وصواريخ «لو»،
وأكد الوزير التزام األجهزة األمنية بتوجيهات رئيس الجمهورية ونائبه بعدم
اطالق النار وضبط النفس.
وأكدت مصادر في ساحة الجامعة أن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا
نقل عدداً من الجثث لقتلى مواجهات أرحب ونهم إلى المستشفى الميداني
لتصويرها ضمن القتلى في مواجهات األمس في محاولة لتهييج الرأي العام
ضد الدولة ورجال األمن..
وأشار المصدر إلى أن بعض الجثث كانت متورمة كما أظهرت الصور التي
نقلتها قناة الفتنة «سهيل» وتداولتها قناة «الجزيرة».
من جانبه أكد مصدر محلي بمنطقة أرحب ان الضحايا الذين عرضتهم قناة
«سهيل» هم الذين لقوا مصرعهم في «تبة واصل» بأرحب أثناء اعتداء نفذ
مؤخراً على القوات المسلحة والمواطنين.
يذكر أنه في مسيرة جمعة 18مارس الماضي اقترفت عناصر االصالح
جريمة بحق الشباب بهدف االستيالء على شارع الدائري بجامعة صنعاء وفي
جريمة أمس األحد يسعى المشترك للسيطرة على جولة كنتاكي بشارع
الزبيري.

مكافحة الشغب تابعة لالمن المركزي الموجودين في جولة
كنتاكي بشارع الزبيري وسط العاصمة ما أدى الى اصابة عدد
منهم واحراق عربتين لشرطة مكافحة الشغب واطالق النار
على ثالث عربات.
ووفقاً لما أكده شهود عيان فإن المليشيات المسلحة وعدداً
من القناصة التابعين لحميد االحمر وق��ي��ادات من حزب
االصالح والفرقة األولى قامت باالنتشار وسط المتظاهرين
واعتالء أسطح المباني التي من بينها المباني التابعة لجامعة
صنعاء وعمارات تابعة لقيادات بحزب االصالح لالعتداء على
المشاركين في تلك المسيرات واستهداف المواطنين في تلك
األحياء ورجال األمن.
كما قامت تلك المليشيات باالعتداء على محطة الكهرباء في
حي القاع واشعال النيران فيها بالقاء زجاجات حارقة عليها.
وتزامن ذلك مع قيام قناة «سهيل» باستخدام صور جثث

قتلى مليشيات حزب االصالح الذين لقوا مصرعهم مؤخراً في
اعتداءات على معسكرات القوات المسلحة في منطقة أرحب
وغيرها وعرضها على انها لقتلى شاركوا في مسيرات يوم
األحد.
وأكدت المصادر لشهود عيان بأن سيارة اسعاف «تويوتا حبة
ونصف» تحمل الرقم ( )3989جيش تابعة للفرقة األولى مدرع
وصلت للمستشفى الميداني لساحة الجامعة وهي تحمل عدداً
من جثث قتلى االصالح والمليشيات المسلحة التابعة للفرقة
الذين لقوا حتفهم أثناء مشاركتهم في القتال بمنطقة أرحب
ضد القوات المسلحة والمواطنين األبرياء.
واعتبرت المصادر ماحدث أمس بأنه يندرج ضمن مخطط
مسبق للوصول للسلطة عبر العنف وعلى أرواح األبرياء من
اليمنيين والذي دعت له قيادات حزب االصالح مسبقاً وهددت
بالتصعيد إلفشال المساعي الجارية للحوار.

أكد عدم انجرار الطالب لدعوات المتآمرين

املؤتمر :اقتحام املشرتك للجامعات واملدارس اعتداء على مستقبل الشباب والوطن
عبر ا لمؤ تمر ا لشعبي ا لعا م
عن قلقه البالغ من استمرار الزج
بالعملية التعليمية في الصراعات
السياسية من قبل أحزاب اللقاء المشترك.
وق��ال بيان ص��ادر عن دائ��رة الشباب
والطالب باألمانة العامة للمؤتمر الشعبي
العام :إن المؤتمر ومنذ بداية األزم��ة
السياسية التي افتعلتها أح��زاب اللقاء
المشترك والمنشقون عن النظام والقانون
في بداية العام 2011م يتابع بقلق بالغ
واهتمام شديد أوضاع الشباب والطالب
في الساحة الوطنية بشكل عام والجامعية
بشكل خاص.

نص البيان :
ياشباب وطالب الوطن الغالي ..
إننا ومنذ بداية األزمة السياسية التي
افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك والمنشقون
عن النظام والقانون في بداية العام
2011م ونحن نتابع بقلق بالغ واهتمام
شديد أوضاع الشباب والطالب في الساحة
الوطنية بشكل عام والجامعية بشكل
خ��اص ،وفي الوقت ال��ذي كنا حريصين
على تجنيب الشباب والطالب الزج بهم
في الصراعات السياسية حرصت أحزاب

اللقاء المشترك على جعلهم ورقة ضغط
سياسية ساعية من خاللها إلى تحقيق
أهداف حزبية ليس لها عالقة بطموحات
وتطلعات الشباب والطالب وفي مقدمتها
مواصلة تعليمهم فالتعليم هو المستقبل
وهم يمثلون ث��روة الوطن وبناة مجده
ومستقبله .
إن م��ا تعيشه ه��ذه األح���زاب والقوى
الخارجة عن القانون وما تعيشه القوى
المنشقة من أزمات داخلية وما تحمله من
أحقاد وضغائن وأمراض جعلتهم يقفون
موقف العداء ضد كل ما هو إيجابي في هذا

الوطن ،اتضح ذلك جلياً من خالل اقتحامها
للجامعات والمدارس وإغالق المؤسسات
األكاديمية والتعليمية الوطنية رغم ما
يمثله ذل��ك من اع��ت��داء على مستقبل
الطالب ومستقبل الوطن بأسره .
وانطالقًا من مسئوليتنا الوطنية تجاه
أه��م شرائح المجتمع شريحة الشباب
وال��ط�لاب تواصلنا مع مختلف الجهات
المعنية حرصًا منا على تحييد العملية
التعليمية وال��ن��أي بها عن المماحكات
السياسية لكن هذه القوى أبت االستجابة
وتمادت في غيها ما جعل بعض الطالب

يتعثرون عاماً كام ً
ال عن التخرج وانعكس
ذل��ك سلبًا على أوضاعهم المعيشية
واالجتماعية .
لقد كان لتوجيهات وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ورؤساء الجامعات ووزارة
التربية والتعليم أطيب األثر لدى كافة
ش��رائ��ح المجتمع اليمني والمتضمن
استمرار الدراسة ابتداء من 2011/9/17م
وإننا إذ نسجل شكرنا وتقديرنا للجهات
المعنية على هذا القرار المسئول لنهيب
بكل الشرفاء والمخلصين في كل أرجاء
ال��وط��ن وف��ي مقدمتهم أع��ض��اء هيئة
التدريس في الجامعات والمدارس لتغليب
مصلحة الوطن ومصلحة أبنائهم الطالب
على كل المصالح األخ���رى ،كما ندعو
أولياء األمور إلى الدفع بأبنائهم االلتحاق
بالدراسة والوقوف ضد كل من يحاول
تعطيل العملية التعليمية حرصًا على
مستقبل أبنائهم ،كما ندعو الطالب إلى
االستجابة وااللتزام بالمواعيد المحددة
لبدء العام الدراسي وعدم االنجرار وراء
دعوات المثبطين والمتآمرين وذلك لما
فيه المصلحة الطالبية ومصلحة الوطن.
وعاشت جماهيرنا الشبابية والطالب
ذخراً لوطن الـ 22من مايو المجيد..

