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الشباب المتظاهرون يعانقون رجال األمن

 يوم الخميس.. كان يومًا لمسيرة شبابية 
خالية من القناصين المندسين ومن االرهابيين 
الحاقدين الذين عملوا طوال تسعة أشهر على 
إراقة دماء الشباب باطاًل فقط من أجل كسب 
مواقف الخارج ضد نظامنا الوطني واستعداء 

الخارج على بالدنا وشعبنا.
نعم منذ تسعة أشهر لم ترفع القيادات 
المتطرفة في المشترك وال أوالد األحمر مطلبًا 
من المطالب التي خرج الشباب من أجل تحقيقها 
الى االعتصام بالشارع.. وبإمكان عمل جردة 
حساب لتصريحات قيادات أح��زاب المعارضة 
ليدرك الجميع أن ثمة أشياء أخرى وراء األكمة 

ليس للشباب فيها ناقة وال جمل..
اعتقد أن مسيرة الخميس السلمية جاءت 
لتفضح األي��ادي الدامية القابعة في الفرقة 
التي تتحرك مع مسيرات الشباب وتقترف أبشع 
الجرائم بحق أولئك االنقياء والغيورين على 

الوطن والمستقبل..
فلم يسقط شهداء وال جرحى من الطرفين 
في جولة عصر وال في شارع الزبيري كما تعود 
الجميع حدوث ذلك مع كل مسيرة شاركت فيها 
ميليشيات الفرقة وطالبان االصالح وجامعة 

االيمان.
تسعة  وبعد  لشباب  ا أن 
أشهر من الشحن واالستعداء 
وج��دوا انفسهم يتعانقون 
م��ع ض��ب��اط وج��ن��ود األم��ن 
ال��م��رك��زي.. يا اهلل ما أروع 
أولئك الشباب وهم يقبلون 
اخوانهم رجال األمن بحرارة 
اخ��وي��ة ص��ادق��ة ويهتفون 
بصوت ع��اٍل »شعب يمني 
واح������د«.. »ج��ي��ش يمني 

واحد«..
فاضت األع��ي��ن بالدموع 
والقلوب رقصت طربًا بهذا 
التحول المهم الذي أكد أن 
أبناء الشعب اليمني ماقاله 
أحد الشعراء  اذا ابتلوا وسالت 
دم��اؤه��م ت��ذك��روا القربى 

وسالت دموعهم.
وهكذا ففي مسيرة الخميس وجد ضباط 
وأف��راد االم��ن المركزي انفسهم مع الشباب 
يهتفون بنفس الشعارات المطلبية والرافضة 

لجر اليمن لحرب أهلية.
الشباب المشاركون في المسيرة يومها توقفوا 
في شارع الستين أمام منزل نائب الرئيس 
ومنعوا المسلحين المدنيين من التحرك معهم 
وكذلك اطقم الفرقة المنشقة كما لم يالحظ 
يومها وجود سيارات االسعاف التي تخرج من 
مستشفى العلوم والتكنولوجيا وما يسمى 

بالمستشفى الميداني أو المسلخ المرعب..
لهذا خلت المسيرة م��ن أي��ة اع��م��ال عنف 
وشغب.. سار الشباب بكل حرية في الشوارع 
ولم يعترضهم أحد.. بل لقد ألقوا االحجار التي 
كانت مع بعضهم بعد أن وجدوا أن الجميع معهم 

ويحرصون عليهم..
مسيرة بدون الفرقة

مسيرة الخميس السلمية ايضًا أظهرت أنه ال 
يوجد بالطجة تابعون للنظام يغتالون الشباب.. 
وليس هناك قناصة تابعون لالمن يقومون 
بقتل المشاركين في المسيرات السلمية.. 
بدليل أن المسيرة سارت في الشوارع حتى جولة 

كنتاكي بهدوء وطمأنينة عالية غير مسبوقة.
وهكذا نجد أن جوهر المشكلة واألزمة تكمن 
في الفرقة.. تكمن في أولئك المتطرفين من 
ح��زب االص��الح وشركائه الذين ت��م��ادوا في 
جرائمهم ضد الشباب المعتصمين.. وهذا ما 
يوجب على الدولة ان تقوم بدورها لحماية 
الشباب وال تتخلى عنهم بعد أن صار وجود 
المسلحين بينهم يثير مخاوف وقلق الجميع 
حتى مجلس االمن الذي شدد على ضرورة خروج 

المسلحين من أماكن التظاهر السلمية.
حقيقة لقد فضحت مسيرة الخميس بشاعة 
دور االرهابيين..  وأوصل الشباب رسالة واضحة 
للعالم وللحكومة ان المشكلة وسبب سفك 
الدماء تقف وراءه الجماعات المسلحة التابعة 
الحزاب المشترك والفرقة المنشقة وأنه البد من 
التفريق بين مسيرات سلمية للشباب بنموذج 
وبين مسيرات مسلحة   . الخميس. مسيرة 
للمتطرفين بنموذج المسيرات الدامية التي 

اغتالت شباب بعمر الزهور باطاًل.
لذا ينبغي على الدولة ان تقوم بدورها لحماية 
الشباب.. أما الشباب فقد أكدوا أن لهم مطالب 
وال يريدون اجتثاث الجيش أو يطالبون بتسريح 

األمن أو غير ذلك من الدعوات المتطرفة..
إذًا.. فهل تقوم الدولة بواجبها .. فقد ظهر 
القاتل وبانت الحقيقة وكشف الشباب ذلك للرأي 
العام.. وبذلك العناق االخوي الذي يتبادلونه مع 
منتسبي االمن جندلوا القاتل الحقيقي الذي 

يتآمر على حاضرنا ومستقبل شباب اليمن.

الداخلية تثني على المسيرة
عبّر مصدر مسئول في وزارة الداخلية عن 
ارتياحه لألجواء التي رافقت المسيرة التي قام 
بها الشباب المعتصمون في صنعاء يوم الخميس 
والتي انتهت بسالم، بعيدًا عن أعمال الشغب 
والفوضى والتخريب التي اعتادت الميليشيات 
المسّلحة ألحزاب المشترك وعلى رأسها حزب 
اإلصالح على القيام بها أثناء المسيرات من خالل 
اندساس عناصر مسّلحة من تلك الميليشيات 
بين المتظاهرين وكذا نشر القنّاصة في أماكن 
مختلفة على خطوط سير المسيرات بهدف إثارة 
الفوضى وإراقة دماء األبرياء سواء من الشباب 

المتظاهرين أو من أفراد األمن والمواطنين. 
وأّكد المصدر أن التزام الشباب المعتصمين 
بالنظام والقانون سيساعد رجال األمن على 
القيام بدورهم في تأمين المسيرات ومرافقتها 
سالمتهم  وض��م��ان  لمتظاهرين  ا ية  وحما
والحيلولة دون وقوع أعمال العنف والفوضى 
لمشترك  ا ميليشيات  تلجأ  م��ا  ًا  كثير لتي  ا
واإلخ��وان المسلمين والمتحالفين معهم من 
قوى الشر واإلرهاب إلى إثارتها تنفيذًا ألجندة 
ق��وى التطرّف واإلره���اب التي تضمر الشر 

للوطن وأبنائه وال يروق لها أن 
ينعم الشعب اليمني باألمن 

واالستقرار. 
تحية لألمن

في جولة عصر دعت دورية 
ل��ق��وات األم��ن المتظاهرين 
التعبير ع��ن رغباتهم  ل��ى  إ
بحرية واختيار ألفاظ حضارية 
، وخ��اط��ب م��س��ئ��ول األم��ن 
ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ب��ر مكبر 
ال��ص��وت ق��ائ��اًل: )نحن ابناء 
وط��ن واح���د وأن��ت��م أبناؤنا 
وإخواننا فساعدونا في حفظ 
دمائكم وأرواح��ك��م واح��ذروا 
من المندسين بينكم( متعهدًا 
بحمايتهم وتأمين خط سيرهم 
في المنطقة الواقعة بشارع 

الزبيري.
المشاركون في التظاهرة االحتجاجية بأدب 
ألقوا أحجارًا وعصيًا وزجاجات حارقة كانوا 
يحملونها تحسبًا لوقوع مصادمات مع أفراد 
األمن ومعتصمين مؤيدين للنظام، وعقب نداء 
المسئول األمني عبر مكبرات الصوت تبادل 
المتظاهرون وأف��راد النقطة األمنية العناق 

والسالم.
التظاهرة رددت هتافات تطالب بدولة مدنية 

منها » سلمية سلمية.. نشتي دولة مدنية«.
ق��وات مكافحة الشغب رافقت التظاهرة 
االحتجاجية من جولة عصر باتجاه شارع الزبيري 

وحتى جولة شارع الرياض..
ومن يريد التأكد من هذا عليه متابعة موقع 
شباب الثورة الذي تناول حقيقة الترابط االخوي 

بين رجال االمن المركزي والمتظاهرين.

بدون مليشيات الفرقة واإلصالح 

> المسيرة السلمية التي قام بها الشباب الخميس  
الماضي بصنعاء وشهدت ذلك العناق االخوي الصادق 
بين المتظاهرين الشباب ومنتسبي االمن المركزي كشفت 
حقائق ظلت غائبة أكثر من تسعة أشهر أو حاول تجار الحروب 
تغييبها لتضليل الرأي العام،  بغية تحقيق أهدافهم االنقالبية 
وعلى حساب دماء الشباب االنقياء الذين تقف مع مطالبهم 
المشروعة القيادة السياسية وجميع أبناء الشعب، وليس أولئك 
الذين ينفذون مخططًا تآمريًا ويلهثون لالستيالء على السلطة 

بالقوة ومصادرة إرادة الشعب..

الفرقة وسيارة 
اإلسعاف 

عزرائيل لقتل 
المتظاهرين

الشباب 
يفضحون القتلة 
ويبعثون رسالة 

للعالم

مسلحو اإلصالح يطلقون النار على 
مدير مديرية النادرة بإب 

مشترك المحويت يمنع إيصال الكتب 
المدرسية إلى الطالب

من  مجموعة مسلحة  ق��دم��ت  أ
عناصر اللقاء المشترك بمحافظة 
إب- الجمعة- بإطالق األعيرة النارية 
على سيارة شايف المسعودي مدير 
ع��ام مديرية ال��ن��ادرة وذل��ك أثناء 
عودته من المشاركة في صالة 
جمعة سلطان الخير بمديرية يريم.

وقال مصدر محلي بمحافظة إب ان 
عناصر مسلحة لالصالح وشركائه 

أطلقوا النار على سيارة مدير مديرية 
النادرة مما أدى إلى اصابة السيارة 
بعدة طلقات إال أن المسعودي لم 

يصب او أحد من مرافقيه .
وأكد المصدر أن األجهزة األمنية 
بالمحافظة باشرت تحقيقاتها في 
القضية وتجري حاليًا مالحقة الجناة 
للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة 

لينالوا جزاءهم الرادع.

> تمكنت شخصيات اجتماعية بالمحويت من اإلفراج عن شاحنة تابعة 
لمطابع الكتاب المدرسي عليها 170 ألف كتاب مدرسي مخصصة لمكتب 
التربية والتعليم بالمحافظة كانت محتجزة لدى قيادات أحزاب المشترك 
بعد أن قامت باختطاف الشاحنة وهددت بإحراق الكتب الموجودة فيها في 
حال إصرار الدولة على تزويد طالب المحويت بالكتب المدرسية إال إذا 

وصلوا إلى السلطة .
مشيرة إلى أن الوساطة قد تمكنت من إقناع قيادات المشترك باالفراج 

عن الشاحنة األربعاء.
وتأتي هذه الممارسات في إطار التصعيد التخريبي الذي تقوم به أحزاب 
المشترك ضد التعليم والمدارس والجامعات والتي تستهدف تجهيل الشعب 

وإيقاف العملية التعليمية واستنساخ الثقافة الطالبانية في اليمن.

مليشيات الفرقة تحرق الشاب هارون بساحة جامعة صنعاء
> هارون الشرعبي شاب يمني عمره 28 
عامًا، أحد شباب الساحة.. اعتقلته اللجنة 
األمنية بساحة التغرير جامعة صنعاء دون 
ذنب أو جرم اقترفه ليواجه الويالت.. وأفاد 
شهود عيان ان ه��ارون بعد ذلك المعتقل 
شوهد وهو يحترق على مقربة من ساحة 
اللجنة األمنية، لتأخذه مليشيات الفرقة 
الى معتقالتها مانعة زيارته ومتابعة حالته 
واسباب حرقه عن المنظمات الحقوقية 
واالنسانية وعن عدسات االع��الم المحلي 

والدولي.
مشيرين إل��ى أن الحادثة البشعة التي 
تعرض لها هارون الشرعبي ، يقف وراءها 

عناصر إصالحية ومليشيات الفرقة..
ووفقًا لموقع »حشد نت« أنه يحتفظ بتلك 
الشهادات عن الحادث االجرامي األليم الذي 

جرت تفاصيله في ساحة التغيير..
ه���ذا وق���د ن��اش��د ال��ش��ب��اب اه���ل الخير 
والشخصيات االجتماعية الخ��راج الشاب 
هارون الشرعبي من المستشفى الميداني 
ل��ت��ج��ارة، ليتم نقله الى  ا الكائن بكلية 

مستشفى خاص بالحروق لمعالجته.
وعاجل  ف��وري  بتحقيق  يطالبون  كما 
حول االسباب التي ادت الى احراق هارون 
ومعاقبة الجناة والمتسببين في هذه الجريمة 

الالإنسانية.


