
بداية يقول األخ المدرب رياض 
صري��م: إن��ه يطال��ب بض��رورة 
محاس��بة  توكل كرم��ان وخالد 
اآلنسي، على الدماء التي سفكت 
النهما يتحمالن المس��ئولية في 
دعوتهما بالزحف لالستيالء على 

مبنى مجلس الوزراء واإلذاعة.
محاسبة توكل واالنسي

أما األخ عبدالق��دوس طه فقد 
اكد ان  قرار توكل كرمان وخالد 
اآلنس��ي بأنها قرارات طائش��ة، 
حيث قال: قرارات طائشة كتوكل 
سوف تودي )بالثورة( إلى جحيم 
.. يجب محاسبة توكل واآلنسي 
على الدماء التي أراقوها واألرواح 
الت��ي أزهقوها من خيرة ش��باب 

كان��وا ضحي��ة ق��رارات كرمانية 
متبجحة ..

مجدًا زائفًا
وبدوره قال س��ام المس��وري: 
يصنعون مج��دًا زائفًا لذواتهم 
عل��ى حس��اب دماء الش��باب.. 
ولديهم مش��اريعهم الخاصة 
والت��ي م��ن اجلها يكرس��ون 
الكثير من الوقت مس��تغلين 
زخم الث��ورة، وف��ي النهاية 
ليس��وا اال مج��رد ابط��ال 

منصات.

السياسة التعرف 
الصداقة

بينم��ا قال��ت اس��وان 
يحيى عثمان : لك اهلل يا 
وطن��ي كرمان تتعامل 
بدكتاتوري��ة مطلق��ة 
راته��ا  قرا ف��ي كل 
وأنكرت وقوف الجميع 
جنبها وقالت كلمتها 
لت��ي  ا ة  لش��هير ا
طعنت الجميع بها: 
السياس��ة ال تعرف 

الصداقة.
         عيال توكل 

وخالد في امان
اما األخ سفيان 
غالب فقد قال: 
أختن��ا ت��وكل 
ورطت الشباب 
هي وخالد في 

أكثر من مس��يرة 
وراحوا فيها وما سمعنا أنها تأذت ولو 

حت��ى بحساس��ية 
أو  الزحم��ة  م��ن 

بضربة شمس، الهي وال« خلودي« وال أحد من أهلهم 
أوأحبائه��م.. الظاهر 

مهمتهم جر الشباب 
للذب��ح ، تقول��وا كم 

بياخذوا على الرأس.
ووجه س��فيان، سؤااًل 

لت��وكل بالق��ول: ما ذنب 
الطفل نزار- الذي س��قط 

في ه��ذا الزح��ف- ياتوكل 
كرمان..؟

له  س��أ نفس��ه  لس��وأل  وا
الصحفي شهاب االهدل بالقول: 

ما ذنب نزار يا توكل كرمان..؟
وذه��ب معلق آخر ف��ي الصفحة 

الخاص��ة بت��وكل على الفيس��بوك 
بالقول:  توكل كرمان تاجرت بقضية 

الجنوب و تربحت منها وهي تعرف كيف 
وحس��اباتها في البنك أكبر دليل واآلن 

تتربح من دماء المراهقين وتنسق سريًا 
مع حميد األحمر في ذل��ك كأنما اقتصرت 

قيادة الثورة في شخصها وحميد األحمر.

انقسام
وتض��ج صفح��ات الفي��س ب��وك 
بالنقاشات عن ما حدث مساء األربعاء 
الماضي, حي��ث دان الجميع الجريمة 
وحمل��وا المس��ئولية ت��وكل كرمان 

وخالد االنسي..
 فف��ي حي��ن تباين��ت آراؤهم حول 
األس��باب والدوافع، للداعين للزحف، 
وجه��ت انتقادات ح��ادة لم��ن اصدر 
اوامر الزحف »ت��وكل كرمان« .. لكن 
هن��اك من داف��ع عنها بق��وة، وقالوا 
إن أي نق��اش ال يحمل الرئيس وحده 
المس��ؤولية، يش��تت جه��د الث��ورة 
ويضعفه��ا. وأض��اف آخ��رون اس��م 

المحامي خالد االنسي.

الفرار 
ونقل صحف��ي من المش��اركين 
انه رآه��م يفرون م��ع أول إطالق 

للرصاص.
وأضاف��ت: ان ت��وكل أرس��لت 
أم��س- ربم��ا تقص��د الثالثاء- 
الدعوات، ووقف��ت في المنصة 
تهت��ف: م��ن م��ع ت��وكل غدا 
س��يبدأ مس��يرته اليوم، ومن 
مع األحزاب الجبانة س��يبقى 

مكانه.
آخ��رون، انتق��دوا توكل، 
لتجاوزه��ا ق��رار اللجن��ة 
التنظيمي��ة للث��ورة التي 
رفض��ت الزح��ف، وقالوا 
ان خ��روج المس��يرة الى 
القرب من مقر حكومي 
مهم كاالذاعة ومجلس 
ال��وزراء كان يتطل��ب 

تنظيمًا.. 
ح��د  ا نق��ل  و
ف��ي  ركين  لمش��ا ا
المس��يرة الق��ول: 
ا  و د ق��ا م��ن  ن  ا
المس��يرة للخروج 
غادروه��ا وعادوا 
حة  لس��ا ا ل��ى  إ
وتركوا الشباب 
ن  جه��و ا يو
ه��م  مصير
وق��د تفرق��وا 
ف��ي األزق��ة 
ص��ة  لقنا ا و

في كل مكان«..

االثنين : 16 / 5 / 2011م 
 الموافق :13/ جماد ثاني / 1432هـ 

العدد: )1555( فيس بوك17

الشباب يطالبون بمحاكمة توكل واآلنسي
> عصر األربعاء الماضي، شهدت صنعاء جريمة بشعة راح ضحيتها عدد من الشباب.. في ذلك اليوم الحزين خرجت توكل كرمان وخالد 
االنسي في بروفة زحف لالستيالء على مجلس الوزراء واذاعة صنعاء.. ساروا وتحميهم مليشيات المنشق علي محسن ومقاتلي الحوثي .. كثير 
من التفاصيل تظهر القتلة الحقيقيين ألولئك الشباب .. كثير من المتنورين والحريصين على سلمية مطالب الشباب في ساحة )التغرير( 
يحملون المدعوين توكل كرمان وخالد اآلنسي مسؤولية تلك الجريمة.. انها شهادات تظهر الحقيقة للعالم وتكشف ان المتطرفين في 

داخل المشترك ، يسعون الى سفك المزيد من دماء الشباب بهدف استعطاف الخارج السقاط النظام ..
المراهقة الثورية وهوس الظهور كزعيمة دفعت توكل لجر الشباب الى مذبح.. تحرك الضحايا دون ان يدركوا ان االشرار سيتركونهم ويفرون 
لالختباء رغم انهم  تحركوا معا من ساحة التغرير، إلى الزحف لمحاصرة واحتالل مجلس الوزراء واذاعة صنعاء .. في اطار محاولة انفاذ انقالبهم 

على الشرعية.
لم يكن الهدف من هذا الزحف البربري والهمجي، إال إراق��ة المزيد من الدم اليمني، وهو نتاج طبيعي لذلك التحريض وثقافة الكراهية التي 
تسقيها أحزاب اللقاء المش��ترك المعتصمين صباح مساء مع انهم يزعمون ان اعتصامهم س��لمي، ال يقصدون من ورائه العنف وإراقة الدماء 

اليمنية..
وعقب الكارثة األربعاء هاهي بعض الحقائق المدونة على صفحات الفيس��بوك والتي تتحدث عن الخالف بين الشباب المعتصمين أنفسهم 

والخالف الذي حدث بينهم وبين اللجنة التنظيمية للمعتصمين من جهة وتوكل كرمان من جهة أخرى، حول هذا الزحف ورؤية كل طرف.. 
وهذاالخالف برز واضحًا في المناقشات التي دارت بين الشباب المعتصمين االيام الماضية ، والتي دانت توكل كرمان، وخالد االنسي ..

 »الميثاق« تعرض هنا جزءًا من هذه الحقائق للتاريخ :

 رســام: يصنعون 
مجدهم على حساب 
دماء الشباب 
 أروى عثمان: ينبغي 
محاسبة من فرشوا 
طريق نجوميتهم 
بجماجم الشباب

مشارك: أخرجوا المسيرة وهربوا تاركين 
الشباب يواجهون مصيرهم

 غالب: مهمتهم جر الشباب للمذبحة 
والتربح بقضية الجنوب

صحفية: توكل وقفت في المنصة تقول 
من كان مع األحزاب الجبانة فليبقَ

عبدالقدوس: 
خيرة شبابنا 

كانوا ضحية قرارات 
كرمانية متبجحة 

الداخلية: مقتل شخص واصابة مواطنين ورجال 
امن في هجوم عناصر المشترك

> ق��ال مص��در مس��ؤول ب��وزارة 
الداخلي��ة: »إن مجامي��ع تخريبي��ة 
تابع��ة ألح��زاب اللقاء المش��ترك من 
المعتصمي��ن بالق��رب م��ن جامع��ة صنع��اء 
خرجت عصر االربعاء بقص��د اقتحام عدد من 
المؤسسات والمنشآت الحكومية بتحريض من 
القيادي ف��ي أحزاب اللقاء المش��ترك والتجمع 
اليمن��ي لإلصالح )األخوان المس��لمين( حميد 
األحمر وعضوة مجلس شورى التجمع اليمني 
لإلصالح )األخوان المسلمين( المدعوة توكل 
كرمان في عمل تخريبي غير مسؤول ومخالف 

لحق التعبير السلمي عن الرأي«. 
وقال المصدر: إن تل��ك المجاميع التخريبية 
انطلقت من س��احة االعتص��ام بإتجاه مبنيي 
رئاس��ة الوزراء والبرنامج الع��ام األول »إذاعة 
صنعاء« بغرض اقتحامهما وتخريبهما والعبث 

بمحتوياتهما ».

وأضاف: »وعن��د وصول تل��ك المجاميع إلى 
الس��احة المقابل��ة لمبن��ى بنك الدم باش��روا 
برش��ق رجال األمن وخدمات اإلذاعة بمختلف 
أنواع األحج��ار واألقواس الحديدي��ة وتعمدوا 
اس��تفزاز رجال األم��ن الذين يحرس��ون تلك 
المنش��آت الحكومية بقذفهم باأللفاظ النابية 
الت��ي تخدش الحي��اء، بينم��ا كان رجال األمن 

يقفون خلف حاجز بشري دون سالح«. 
وتاب��ع المص��در قائ��اًل: »وقد أص��رت تلك 
المجامي��ع التخريبي��ة عل��ى اقتح��ام الحواجز 
األمنية بالقوة, وتزام��ن ذلك مع قيام عناصر 
مسلحة خارجة عن القانون كانت تتمركز في 
عمارة القيادي في المش��ترك والتجمع اليمني 
لإلصالح )األخوان المس��لمين( حميد األحمر، 
بإطالق النار مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 
عدد آخر من المواطنين ورجال األمن«، وذلك 
في اس��تهداف واض��ح ومدب��ر لعناص��ر تلك 

المجاميع بقصد إراقة الدماء وس��قوط ضحايا 
به��دف اس��تثمارها إلث��ارة ال��رأي الع��ام في 

الخارج«.
وحمَّل المصدر قيادات أحزاب اللقاء المشترك 
والتجمع اليمني لإلصالح )اإلخوان المسلمين( 
على وجه خ��اص المس��ؤولية الكاملة عن كل 
هذه األح��داث واألعمال التخريبي��ة والخارجة 
عن النظام والقانون والدماء التي سالت ومغبة 
اس��تمرار التصعي��د والتحريض عل��ى اقتحام 

المباني والمرافق الحكومية والعامة سواء.
وش��دد المص��در عل��ى أن األجه��زة األمنية 
المكلفة بحماية المنشآت والمرافق الحكومية 
لن تتوان��ى ف��ي أداء واجبها ف��ي حماية تلك 
المراف��ق وس��تتصدى بح��زم وقوة ل��كل من 
يح��اول اقتحامها وإقالق الس��كينة العامة في 
العاصمة صنعاء أو أي محافظة من محافظات 

الجمهورية.

العيد الوطني
الـ)21( للجمهورية

اليمنية أفراحنا بعيدنا الوطني تمنحنا حصانة الوجود وقوة اإليمان بالوحدة والثورة والجمهورية والديمقراطية

ملتقى شباب الجعادب يحذر المشترك 

من االلتفاف على إرادة الشعب
> دع��ا ملتق��ى ش��باب الجع��ادب 

بمديري��ة بني مط��ر محافظة صنعاء 

االحزاب والقوى الوطني��ة الى العودة 

الى طاول��ة الحوار وتغلي��ب المصلحة 

الوطني��ة العلي��ا لتجني��ب الوط��ن المخاط��ر 
المحدقة به.

وثمن شباب الجعادب في ملتقاهم التشاوري 

السبت حرص االشقاء في دول مجلس التعاون 

الخليجي على أمن واستقرار اليمن وجهودهم 

الرامية للخروج من األزمة الراهنة، وأكد قرابة 

)1500( شاب تمسكهم بالنهج الديمقراطي 

والت��داول الس��لمي للس��لطة عب��ر صن��دوق 

االنتخاب��ات محذرين في هذا الص��دد أحزاب 

اللقاء المش��ترك م��ن محاول��ة االنقالب على 

الش��رعية الدس��تورية وااللتفاف عل��ى إرادة 

الناخبي��ن الت��ي عب��روا عنها ف��ي االنتخابات 

الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م.

ودان الملتقى الش��بابي االعت��داء  االرهابي 

عل��ى أف��راد الق��وات المس��لحة واألم��ن في 

محافظت��ي م��ارب والبيضاء منددي��ن كذلك 

بجريمة قطع لس��ان الش��اعر وليد الرميشي 

وقطع عناص��ر المش��ترك لبع��ض الطرقات 

ودعوات احتالل منشآت حكومية.

وح��ذر ش��باب الجع��ادب- ف��ي بي��ان تلقت 

»الميث��اق« نس��خة من��ه- م��ن وصفوه��م 

بالمتهوري��ن م��ن  نتائ��ج الدف��ع بالش��باب 

المعتصمين الى مسيرات استفزازية لالحتكاك 

بجن��ود األم��ن والمعتصمين ف��ي المخيمات 

المؤيدة للش��رعية، داعين الى تحكيم العقل 

والمنطق لحقن دماء اليمنيين.

على خلفية زحف األربعاء ..

 منع سيارات االسعاف

مشارك آخر، نقل عن احد شباب ساحة التغييرالمشاركين 

في الزحف ان المتحكمين في الس��احة منعوا حتى س��يارات 

اإلسعاف من التحرك، حيث قال ان المنصة اعتبرتنا من خارج 
الساحة.

وقال قيادي في المشترك في إحدى النقاشات: »يحاسب من انفرد 

بقرار التوجه إلى مقر رئاس��ة الوزراء ويحاسب ايضا من تهاون في 
انقاذهم«.

وكتب آخر: »لن نس��كت عما حدث ابدا، وقت اعالن المس��يرة من 

توكل ذهبت الى جولة عشرين اترجى الش��باب اال يذهبوا، وقلبي 

وجعني وان��ا اراهم ممن اليتجاوزون العش��رين م��ن اعمارهم، اذا 

كانت توكل عندها مشاكل مع اللجنة التنظيمية فال تصفيها معاهم 

على حساب دماء شبابنا، لكي تظهر لهم وللمشترك انها قادرة على 

الحشد وان لديها جماهيرها«.

وأضاف قيادي من المشترك »هذه جريمة بحد ذاتها.. أنها محاولة 

للتغطية على القاتل الحقيقي الفرقة وعلي محسن. 

كتب آخ��ر: ينبغي عدم الس��كوت على م��ا يفعله البعض نجومية من دماء

بفلذات كبد هذا البلد حين يفرشون طريق نجوميتهم بمزيد 
من الجثث والدم ودموع األمهات.

بدورها قالت أروى عثمان:  ينبغي ان يحاسب كل من قاد الشباب 

لمحارق الموت سواء هذه المرة او في محارق سابقة ، في كل واقعة 

منذ بدأ خروج الناس للشارع يحدث نفس  السيناريو.. يرمى بالشباب 

الى الموت، القيادة تختفي، تلفونات القيادة التي أودت بالناس إلى 

أكثر من مصيدة تغلق، تحدث المجزرة، تصعد القيادة إلى المنصة 
وتهتف )كلما زدنا شهيد( ..

وأضاف��ت بالق��ول: البعض يفرش 
طريق نجوميته بجماجم الشباب، بت 
أشك أن لدى هؤالء ذرة من ضمير..

هؤالء الش��باب جميع��ًا خرجوا من 
أجل غد أفضل لهم أواًل وثانيًا وثالثًا، 
خرجوا مشاريع حياة، مشروع طبيب، 
مش��روع وزي��ر، مش��روع مهندس، 

مواطن كذلك ..وفيهم أيضا مشروع رئيس، ومشروع 
ينبغ��ي ع��دم الس��كوت على 

ما يفعل��ه البعض بفل��ذات كبد 
هذا البلد حين يفرش��ون طريق 

نجوميتهم بمزيد من الجثث والدم ودموع األمهات.. وقالت: عشرات 

الش��هادات تقول أن هؤالء من��ذ اليوم األول يفرون قبل كل ش��يء 

ويتركون الن��اس يواجهون الم��وت والرصاص والقنابل المس��يلة 

للدموع.. وُيدفع الش��باب إلى هذه المحارق بال خطط ، وال جدوى، 

وال اتفاق مس��بق، بل بنزوات ش��خصية ونزق ف��ردي، وقرارت لها 

عالقة بذوات صنمية بدأت مبكرًا تتقمص دور القائد الفرد صاحب 

الصالحيات المطلقة الذي يقول للجميع كن فيكون.


