
وللعام الثالث على التوالي يحتفل الشعب اليمني بعيد ثورة سبتمبر 
دون افتتاح مشاريع تنموية أو خدمية في البالد، أو وضع حجر األساس 
«الربيع العربي» الذي حول حياة  لمشاريع بسبب نكبة ما يسمى بـ
اليمنيين إلى جحيم وعطل كل جهود االعمار والبناء والتنمية.. 

وقضى على األمن واالستقرار واشاع اعمال العنف 
والفوضى بطريقة لم يسبق لها مثيل..

ولعل ما يفاقم المخاوف التداعيات األخيرة 
التي ماتزال تلقي بظاللها على العاصمة صنعاء، 
التي تحاول أن تنهض بصعوبة لتظهر أمام 
الشعب والــعــالــم وهــي تحتفل بعيد الــثــورة 
السبتمبرية رغم جروحها النازفة وما تتعرض 
له من طعنات غدر متواصلة ووجهها المليئ 

بأدخنة المدافع والقذائف الصاروخية..
لألسبوع الثاني والدماء ماتزال تخضب شوارع 
عاصمة اليمنيين، والساسة ما انفكوا يقدمون 
المبادرة تلو المبادرة باسم األمن واالستقرار، 
فيما العنف هو األسلوب الوحيد الــذي يفرض 
نفسه على الــواقــع وتخضع لــه كــل الــقــوى في 
الساحة، ويتعامل معه أيضًا رعــاة المبادرة 

الخليجية بخلع القبعات..
لألسبوع الثاني وعاصمة اليمن تعيش في حالة غير طبيعية 

فشوارعها تبدو خاوية.. أو أشبه بسجن كبير.. ومنازلها خالية من 
الحياة والسكان الذين غادروها هربًا من بشاعة الحرب التي حصدت 
أرواح مئات األبرياء خالل أيام، مع تواصل المليشيات المسلحة االنتشار 
والتوسع واقتحام المنازل والمعسكرات، واالعتداء على وسائل اإلعالم 

بدون رادع..
«الــمــيــثــاق»: إن  مــراقــبــون سياسيون قــالــوا لـــ
سيناريو غير معلن يجري تنفيذه في البالد، وان 
القوى السياسية مطالبة بمكاشفة الشعب عن 
أبعاد وخفايا األحداث، كما طالبوا الدولة بتحميل 
الطرف السياسي الــذي فجر األوضــاع مسؤولية 
التداعيات األخيرة التي تزيد األزمــة في البالد 
تعقيدًا، وتنذر بمواجهات أشد عنفًا وضــراوة 
من خالل االستعدادات لخوض معركة جديدة، 
ويتضح ذلك من خالل الشراهة على نهب أسلحة 

المعسكرات داخل العاصمة بالقوة..
وحذر المراقبون من خطورة استمرار تفكيك 
ــــن ونــهــب الــمــعــســكــرات والـــذي  الــجــيــش واألم
سيقود اليمن إلى نفس المصير الذي وصلت إليه 
الصومال، حيث سقطت الدولة عقب عمليات 
نهب المليشيات اسلحة المعسكرات بصورة منظمة كما يحدث في 

بالدنا اليوم..

وفي الوقت الذي يواصل رئيس الجمهورية جهوده إلنهاء األزمة 
داخــل العاصمة وفقًا التفاق السلم والشراكة الوطنية، تظل كل 
االتفاقات مجرد حبر على ورق، سيما وان بنود االتفاق تحتاج إلى 
قوى خارقة لتنفيذها، عالوًة على مشكلة الملحق األمني الذي لم يتم 

التوقيع عليه من قبل الحوثيين..
ومع ذلك يبذل الرئيس عبدربه منصور هادي قصارى جهده لتنفيذ 
ذلك االتفاق حفاظًا على األمن واالستقرار وتجنب أية أعمال عنف حرصًا 
منه على عدم اراقة الدم اليمني، فقد أصدر أمس األول قرارًا جمهوريًا 
قضى بتعيين مستشارين سياسيين له من الحراك وأنصار الله، تنفيذًا 
لنص السالم والشراكة، بيد أن موعد اعالن الشخصية المكلفة بتشكيل 

ات قد تأخر عن موعده وهذا يكشف عن التعقيدات  حكومة الكفاء
والصعوبات التي تواجهها عملية تنفيذ االتفاق، خصوصًا وأن ثمة 
متغيرات سريعة وخطيرة تجري في الميدان، وهو تكتيك يهدف 
إلى فرض األمر الواقع ويكون بديًال عن كل االتفاقات فيما إذا استمرت 

محاوالت إسقاط المحافظات تحت مسميات مختلفة..
الشارع اليمني رغم كل هذه التداعيات الخطيرة وما يتعرض له 
الجيش واألمن من تآمرات إّال أنه على ثقة كبيرة بقيادة الرئيس هادي 
وقدرته على تجاوز األخطار التي تهدد اليمن والشعب.. ويحاول 
أن يقيم طقوس احتفاالته باألعياد الوطنية والدينية بصورة تؤكد 

رفضه االنكسار أو االنهزام.
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النفق المكتشف داخل ما كان يسمى بمقر الفرقة األولى مدرع 
والذي يمتد من داخل القيادة الى جامعة العلوم والتكنولوجيا 
-كلية الطب، وما يحتويه من تصاميم وأنظمة كهرباء وتهوية 
وغرف نوم، أظهر خبرة كبيرة في حفر األنفاق على أحدث 

المواصفات.
وجاء اكتشاف ذلك النفق من قبل جماعة الحوثي، ليجعل الشارع 
لون من المتورط بجريمة  اليمني والمراقبين السياسيين يتساء
النفق الذي استهدف حياة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام والذي تم حفره من شارع صخر الى تحت 
المسجد الذي يؤدي فيه الصالة في فناء منزله.. هل هي جماعة 
الحوثي خصوصًا بعد أن نشرت الخميس الماضي معلومات في 
صحيفة «يمن تايمز» منسوبة الى تقرير وزارة الداخلية يتهم 
الحوثي بالتورط في حفر النفق وما مدى صحة ذلك، األمر الذي  
يتطلب من اللجنة األمنية توضيح الحقيقة للشعب، أم أن الجنرال 

علي محسن هو المتورط بجريمة النفق؟.
وجاء اكتشاف النفق داخل الفرقة بتلك المواصفات ليجيب 
على العديد من التساؤالت التي كان يرددها الشارع اليمني عمن 
يمتلك الخبرة واالمكانات لحفر ذلك النفق وبتلك المساحة وذلك 
العمق، خصوصًا بعد أن أوقفت اللجنة األمنية التي شكلها الرئيس 

ات التحقيق في جريمة النفق.. اجراء
الجدير بالذكر أن الكشف عن نفق مايسمى بالفرقة األولى جاء 
بعد أيام من الكشف عن نفق مماثل أيضًا في محافظة شبوة 
بطول ٢٩ مترًا أعد باتجاه البنك المركزي بالمحافظة وتحديدًا 
خزينة االمــوال بهدف االستيالء عليها، وقد وجه االتهام الى 

عناصر تنظيم القاعدة.
هذا وذكرت جماعة أنصار الله- األربعاء -أنها عثرت على أنفاق 
داخل أراضي الفرقة وجامعة العلوم خالل عملية تمشيطهم 
لها، من بينها نفق يبلغ طوله ٢٠٠ متر، من مقر الفرقة إلى 
ة وتكييف  جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومــزود بأنظمة إضــاء
حديثة باإلضافة إلى أنظمة اتصاالت أرضية، عالوًة على وجود 

شقق وغرف..
واشــارت الى أنه تم اكتشاف انفاق جديدة وأنه يجري تتبع 
اتجاهات تلك األنفاق ومعرفة األماكن التي تؤدي إليها .. منوهًة 

إلى أنها ستعلن في القريب العاجل عن ذلك..
ُيـذكر أن أبرز جرائم األنفاق تمثلت بعملية تهريب مجموعة 
خطرة مــن عناصر تنظيم القاعدة مــن داخــل سجن األمــن 
السياسي.. حيث تم حفر نفق من داخل السجن ممتد الى حمامات 

مسجد يقع بشارع الستين..

< غادرت األفراح والمسرات واآلمال بالمستقبل حياة اليمنيين منذ عام ٢٠١١م، ولم تعد لألعياد الدينية 
والوطنية مساحة في وجدانهم في ظل العنف ونزيف الدماء واحتالل المنازل والمرافق العامة والخاصة..

وتزداد األوضاع في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات سوءًا على الرغم من حلول مناسبتين سعيدتين 
ألف الشعب االحتفاء بهما سنويًا وهما العيد الـ٥٢ النتصار ثورة سبتمبر المجيدة، وعيد األضحى المبارك، 
فبعد أحداث األسبوع الماضي، اتسعت مساحة القلق في الداخل والخارج على الوضع في اليمن مع استمرار 

انتشار المليشيات المسلحة في شوارع وأحياء العاصمة بصورة تهدد بانفجار الوضع في أية لحظة..

من المتورط بجريمة النفق؟!!

عجلة التغيري مضت بقوة صوب اِّـستقبل ومن 
يحلم بعودتها اُّـ الوراء واهم وال يعي حقائق التاريخ

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام

عدد مكرس بمناسبة
العيد «٥٢» لثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة

صنعاء مقفرة 
ومنازلها مهجورة 
بنود اتفاق «السلم 

والشراكة  الوطنية» 
يتطلب تنفيذها 

قوة خارقة

ذكر تقرير رسمي أن الفرق والطواقم 
الطبية انتشلت ٢٧٠ جثة من المدنيين 
لمواجهات  والعسكريين مــن مناطق ا
المسلحة التي شهدتها العاصمة صنعاء 

مؤخرًا.
التقرير الذي قدمه وزير الصحة الدكتور 
أحمد العنسي الى اجتماع مجلس الــوزراء 
ات والجهود اإلنسانية التي  تناول اإلجــراء
بذلت من قبل مختلف الفرق والطواقم 

الطبية خالل األحداث األخيرة.
ــه تــم تقديم  وأكـــد التقرير الــجــديــد أن
الرعاية الطبية واالسعافية لـ٤٦٠ شخصًا 
من المصابين والجرحى، فضًال عن انتشال 
٢٧٠ جثة من المدنيين والعسكريين 
الذين لقوا حتفهم خالل المواجهات التي 

شهدتها بعض احياء العاصمة صنعاء.
وكانت وزارة الصحة قد أكــدت في آخر 
تقرير لها أن عدد من تم انتشال جثامينهم 
جراء المواجهات بالعاصمة صنعاء بلغ ٢٠٠ 

قتيل.

المليشيات تـغتال أعيادنا
اليمن انتكبت بالربيع «العبري» و3 سنوات عجاف من مشاريع التنمية
الشارع اليمني يراهن على الرئيس هادي رغم التداعيات الخطرة ميدانيًا

نجاة القيادي المؤتمري عابد راجح من محاولة اغتيال
نجا عضو اللجنة الدائمة الرئيسية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عابد راجح من محاولة اغتيال 
ظهر االثنين الماضي وسط العاصمة صنعاء ، وافاد شهود عيان ان القيادي المؤتمري عابد 
راجح نجا من محاولة اغتيال حينما اطلق مسلحون مجهولون النار على سيارته قرب وزارة 

المالية بالعاصمة صنعاء.
وعبر مصدر في االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن استنكار المؤتمر الشعبي وادانته 
لمحاولة االغتيال اآلثمة التي تعرض لها عضو اللجنة الدائمة الرئيسية الشيخ عابد راجح ، 
واعتبر المصدر هذا العمل االجرامي يندرج في اطار حمالت االستهداف الممنهج التي تتعرض 

لها قيادات المؤتمر الشعبي العام منذ مطلع العام ٢٠١١م.

730 قتيال ً وجريحًا في  األحداث المؤسفة بالعاصمة


