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في بيان صادر عنه :

التحالف الوطني يدين اعتداءات املشرتك على مواطنني وصحفيني
تابعت أحزاب التحالف الوطني بقلق بالغ
تطورات األحداث المؤسفة التي شهدتها
ساحة بوابة جامعة صنعاء السبت والناجمة
عن إصرار أحزاب اللقاء المشترك على الدفع
باألزمة السياسية المفتعلة من قبلهم نحو
عمليات فوضى وتخريب وعنف يهدد السلم
االجتماعي .
إن أح��زاب التحالف الوطني تحذر من
استمرار أحزاب اللقاء المشترك في الزج
باألبرياء كوقود لصراعات سياسية هدفها
االنقالب على الشرعية والدستورية والنهج
الديمقراطي والدفع باتجاه افتعال الحوادث
واالختالالت األمنية والصدامات وأعمال
العنف .
وت��ؤك��د أح����زاب ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي
الديمقراطي بأن ما حدث منذ عصر يوم
الجمعة وحتى صباح السبت خططت له
قيادات اللقاء المشترك التي عملت على
نقل الخيام إلى األحياء السكنية بعيد اًَ
عن الساحة أمام بوابة جامعة صنعاء وهو
األمر الذي رفضه األهالي واعتبروه تقييداًَ
لحرياتهم وحقوقهم الحياتية وكرامتهم
وحرماتهم وتعدٍ سافر على أبسط حقوقهم
الدستورية والقانونية .
إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
وه��ي تستنكر بشدة م��ح��اوالت أح��زاب

قالت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إن األحداث المؤسفة التي شهدتها ساحة بوابة جامعة صنعاء السبت ناجمة عن إصرار
أحزاب اللقاء المشترك على الدفع باألزمة السياسية المفتعلة من قبلهم نحو عمليات فوضى وتخريب وعنف يهدد السلم االجتماعي
وحذرت أحزاب التحالف من استمرار أحزاب اللقاء المشترك في الزج باألبرياء كوقود لصراعات سياسية هدفها االنقالب على الشرعية
والدستورية والنهج الديمقراطي.
ودانت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بشدة في بيان صادر عنها ما تعرض له مواطنون وصحفيون من إعتداءات ممنهجة
من قبل عناصر أحزاب اللقاء المشترك في العاصمة ومحافظات أخرى ،كما دانت مقتل مواطن واالعتداء على آخرين في محافظة
عمران على أيدي عناصر مسلحة تابعة لحميد األحمر وأحزاب المشترك .إلى نص البيان:

المشترك يتعمد
تشويه الدور
الوطني للجيش
واألمــن
اللقاء المشترك إقحام الحرس الجمهوري
واألمن المركزي ومختلف األجهزة األمنية
في الحادث لتؤكد أن ذلك اإلقحام إنما
يأتي في إطار حمالت التشويه واإلساءات

الشامي :مبادرة الرئيس موجهة إىل الشعب
وليست ل ّلقاء املشـــرتك
أك���د ال��م��ؤت��م��ر الشعبي
العام”الحاكم في اليمن” أن
المبادرة التي أعلنها فخامة
األخ علي عبداهلل صالح رئيس
الجمهورية أمام المؤتمر الوطني العام
الذي انعقد في العاصمة صنعاء بمشاركة
أكثر من  40الف شخصية من جميع شرائح
المجتمع وكافة القوى السياسية والعلماء
والمشائخ والشخصيات االجتماعيةموجهة
الى الشعب .
وقال طارق الشامي رئيس الدائرة اإلعالمية
بالمؤتمر الشعبي العام :إن المبادرة التي أعلنها
الرئيس هي مبادرة موجهة إلى الشعب اليمني
باعتباره مالك السلطة وليست موجهة إلى اللقاء
المشترك .
وتتضمن المبادرة الرئاسية الجديدة النقاط
التالية:
 تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورىوالفعاليات الوطنية إلعداد دستور جديد يرتكز
على الفصل بين السلطات ويستفتى عليه في
نهاية هذا العام 2011م.
 االنتقال إل��ى النظام البرلماني وبحيثتنتقل كافة الصالحيات التنفيذية إلى الحكومة
البرلمانية في نهاية العام 2011م وبداية
2012م.
 تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصالحياتعلى أساس الالمركزية المالية واإلدارية وإنشاء

األق��ال��ي��م ال��ي��م��ن��ي��ة على
ض��وء المعايير الجغرافية
واالقتصادية .
 تشكيل حكومة وف��اقوطني تقوم بإعداد قانون
جديد لالنتخابات بما في ذلك
القائمة النسبية ,وعلى أن
يلتئم مجلس النواب بمختلف
كتله من السلطة والمعارضة
إلق���رار ق��ان��ون االنتخابات
واالستفتاء وتشكيل اللجنة العليا لالنتخابات
واالستفتاء.
وأشار الشامي إلى أن ما تضمنته مبادرة الرئيس
من االنتقال إلى البرلمان كانت هي مطالب
للمشترك ولكن موقفهم اليوم يؤكد أنهم ال
يريدون الوصول باليمن إلى بر األمان ،ولديهم
أجندة تهدف إلى الفوضى .
وأوض��ح أن الشعب اليمني خ��رج بمسيرات
مليونية مؤيدة لألمن واالستقرار ومبادرات رئيس
الجمهورية المتتالية التي تهدف إلى حل األزمة
السياسية .
ولفت الشامي إلى أن المؤتمر الشعبي العام
كان وسيظل متواجداً في أوساط الشعب اليمني
وال يعيش في بروج عاجية ،وانه يلبي طموحات
الشعب اليمني وسيعمل على مواجهة الفساد
ومكافحة البطالة والفقر والنهوض بمستوى
معيشة الناس وتحسين األوضاع االقتصادية .

توقع أن تكون األخيرة

الهمداني :مبادرة الرئيس فاجأتنا وأدعو العلماء
واملنظمات املدنية والسياسيني لدراستها
عبدالكريم المدي
< اعتبر األخ طه حسين
الهمدان��ي -رئي��س دائرة
المنظم��ات الجماهيري��ة
عض��و األمان��ة العام��ة
بالمؤتم��ر الش��عبي الع��ام -مبادرة
فخام��ة االخ عل��ي عب��داهلل صالح-
رئيس الجمهورية رئي��س المؤتمر
الشعبي العام -التي اعلنها الخميس
الماضي ،أنها خارطة طريق إلصالح
مجمل األوضاع على الس��احة الوطني��ة ،كما أنها
ملبية لمطالب التغيير التي يرفعها البعض شعاره
الي��وم ..مش��يراً الى أنه��ا وضعت رؤي��ة متقدمة
ومتميزة لتطوير النظام السياسي في البالد.
وأكد الهمداني أن المبادرة وضعت حداً لمزاعم
وتق��والت المش��ككين ح��ول التمدي��د والتوريث
وجدية المؤتمر ف��ي الدعوات المتكررة للحوار مع
أحزاب المعارضة..وقال رئي��س دائرة المنظمات
الجماهيرية في تصريح لـ«الميثاق»  :في الحقيقة
لقد كان��ت مبادرة فخام��ة االخ الرئي��س األخيرة
مفاج��أة كبي��رة للجميع وه��ذا ما جعله��ا تحظى
بإش��ادات منقطعة النظير س��واء على المستوى

الداخل��ي أو الخارج��ي ،حي��ث عب��ر
االتح��اد األوروبي وأمريكا وروس��يا
وغيرها من الدول ع��ن دعمهم لها،
ودع��وة المعارض��ة ال��ى التعاط��ي
االيجابي معها.
مضيفًا :لقد هدف��ت المبادرة الى
إحداث تغيير جذري للنظام السياسي
ونظام الحكم في اليمن في مختلف
الجوانب سواء بإجراء تغيير دستوري
أو نقل كافة الصالحي��ات التنفيذية
للحكوم��ة أو الحكم المحل��ي كامل
الصالحيات إضافة إلى إنش��اء األقاليم على ضوء
المعايير الجغرافي��ة واالقتصادية ،أو تلك النقطة
المتعلقة بتشكيل حكومة وفاق وطني تتولى إعداد
قانون جديد لالنتخابات واعتماد القائمة النسبية..
ودعا في ختام تصريحه العلماء ومنظمات المجتمع
المدن��ي والمثقفي��ن والسياس��يين الى دراس��ة
المبادرة وإثرائها بالتحليالت والنقاشات ومن ثم
رفع تصوراته��م ورؤاهم ومالحظاته��م تجاهها
ب��كل مصداقية كونها تهدف ال��ى تجنيب الوطن
الصراعات التي تفض��ي الى تعطيل صوت العقل
وإيقاف عجلة التنمية واالرتداد عن الديمقراطية.

املؤتمر يحذر من فتنة يخطط
لها حميد األحمر يف العاصمة
حذر مصدر في المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة من
محاولة إثارة فتنة وأعمال عنف وإحداث اختالالت أمنية عن
طريق الزج بمجاميع قبلية من خارج العاصمة إلى الساحة أمام
بوابة جامعة صنعاء.
وقال المصدر أن تم خالل اليومين الماضيين نقل الخيام
ومدها من ساحة الجامعة إلى الشوارع الفرعية في األحياء
السكنية المجاورة لساحة الجامعة والذي قوبل برفض من
قبل المواطنين في هذه األحياء وتسبب في صدامات بين
السكان وعناصر المشترك الموجدين في الساحة.
ونبه المصدر إلى خطورة هذا المخطط الذي سيكون الشباب
وسكان األحياء المجاورة هم الضحية لهذا العمل اإلجرامي .
ويأتي هذا بعد معلومات أكدت خالل األيام الماضية قيام
عناصر اللقاء المشترك بإدخال أسلحة إلى الساحة عن طريق
سيارات إسعاف وعبر الخيام
وحمل المصدر حميد األحمر وقيادات المشترك المسئولية
في أي حوادث أمنية أو صدامات ودعا األجهزة األمنية إلى
تحمل مسئوليتها في حماية المواطنين.

المتعمدة من قبل أحزاب المشترك للوطن
والمؤسسة العسكرية واألمنية وهو ما يعد
بمثابة النهج الثابت للخطاب السياسي
واإلعالمي للمشترك .إن أحزاب التحالف
الوطني وه��ي تعبر عن أسفها إلص��رار
اللقاء المشترك لممارسة مثل هذا السلوك
واالعتقاد السائد لديهم بأن الدفع بإتجاه
إيقاع ضحايا سيخدم قضيتهم ويحقق
أهدافهم لتعتبر -أح��زاب التحالف -ذلك
السلوك عم ً
ال وممارسة ال أخالقية .
وت��دي��ن أح����زاب ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي
الديمقراطي بشدة ما تعرض له مواطنون
وصحفيون من إعتداءات ممنهجة من قبل
عناصر أحزاب اللقاء المشترك في العاصمة
ومحافظات أخرى ،كما تدين مقتل مواطن
واالعتداء على آخرين في محافظة عمران

زج المشترك
بالطالب في
المسيرات انتهاك
صارخ لحقوق
االنســـان
على أيدي عناصر مسلحة تابعة لحميد
األحمر وأحزاب المشترك.
كما تدين أحزاب التحالف الوطني بشدة

عمليات االقتحام التي قامت بها عناصر
المشترك لعدد من المدارس وإجبار الطالب
في عدد من مدارس تعز والعاصمة وعدن
وبعض المحافظات على ال��خ��روج في
التظاهرات التي تنظمها تلك األح��زاب،
وتعتبر الزج بالطالب في المسيرات انتهاكَاً
للحقوق الدستورية لألطفال ،ومحاولة
إلفساد العملية التعليمية والتربوية في
الوطن .
وجددت أحزاب التحالف دعوتها للجميع
أح��زاب �ًا ومنظمات وعلماء وشخصيات
ووجاهات اجتماعية إدانة مثل هذه األعمال
والممارسات كون الضحايا هم مواطنون
يمنيون بغض النظر عن مواقفهم ،داعية
أحزاب اللقاء المشترك إلى تحكيم العقل
والجلوس إلى طاولة الحوار وفقًا لمبادرة
رئيس الجمهورية التي أعلنها في المؤتمر
الوطني العام.
قال تعالى ( َيا َأ ُّي َها الَّذِ ينَ آ َمنُوا ِإنْ َجا َء ُك ْم فَاسِ قٌ
ِب َن َب ٍإ َف َت َب َّينُوا َأنْ تُصِ ي ُبوا َق ْو ًما ِب َج َهالَ ٍة َفت ُْص ِب ُحوا َعلَى
ني) صدق الله العظيم
َما َف َعلْ ُت ْم نَدِ مِ َ
صادر عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صنعاء  -12مارس 2011 -م

المؤتمر الوطني العام يقر إنجاز « »6مهام وطنية
أكد المشاركون في المؤتمر الوطني العام
إيمانهم العميق بأهمية الحوار باعتباره وسيلة
مثلى لمعالجة كل المشكالت والمعضالت التي
تقوم على اختالف الرأي .وشدد المشاركون في
المؤتمر المنعقد تحت شعار(االحتكام للشعب والشرعية
الدستورية على طريق التداول السلمي للسلطة) على
ضرورة وحتمية استئناف الحوار الوطني وتوسيع قاعدة
المشاركة فيه ليكون العلماء والشباب والمشائخ والمفكرين
ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية واألطراف
السياسية المتوافقة والمختلفة مع بعضها والمؤيدة
والمعارضة في الداخل وفي الخارج على مائدة الحوار
لالستماع إلى كافة الرؤى.
كما أكد المؤتمر الوطني العام على أهمية مبادرة
فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية الهادفة
إلى تطوير النظام السياسي واالنتخابي وكل المساعي
الجادة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة األحزاب
السياسية بناء على توافق كامل فيما بينها وبحيث يوكل
إليها وخالل فترة زمنية محددة تحمّل المسؤولية الوطنية
في تسيير العمل الحكومي والمشاركة في إدارة الشأن العام
. .وشدد المؤتمرون على أهمية انجاز المهام الوطنية لما
فيه المصلحة العامة والمتمثلة في :
 متابعة انجاز التعديالت الدستورية من خالل لجانتشارك فيها كافة األطراف المعنية .
 إجراء التعديالت المتوافق عليها في قانون االنتخاباتواالستفتاء .
 العمل على تطبيق كل مايتضمنه الدستور الجديد بعدإجراء التعديالت عليه فيما يتعلق بهيكلية سلطات الدولة
المركزية والسلطات المحلية.
 مواصلة إج��راء اإلصالحات المتضمنة في برنامجاإلصالح الشامل والحكم الرشيد المتفق عليها مع الدول
المانحة.
 االستمرار في متابعة قضايا الفساد ومحاسبة الفاسدينمن خالل متابعة أعمال الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة
الفساد والمحاكم المختصة.
 متابعة أعمال التحقيق في أي انتهاك لحقوق اإلنسانأو انحراف في وسائل التعبير السلمية إلى العنف . .وأكد
المؤتمر الوطني العام على ض��رورة إج��راء التغييرات
المطلوبة في كافة أجهزة الدولة المركزية والسلطات
المحلية وسرعة العمل على فتح باب القيد والتسجيل
للناخبين الجدد ومراجعة كافة كشوفات الناخبين بحيث
تتم انتخابات السلطة التشريعية الجديدة في اقرب موعد
متاح دستوريا وقانونيا.
كما أكد المؤتمر الوطني العام على أهمية ما جاء في
مبادرة فخامة رئيس الجمهورية التاريخية المعلنة أمام
المؤتمر الوطني العام وإيمانه المطلق لمقدرات الشباب
في اعتبارهم قوة حركة تجمع وتصوت داخل المجتمع
وكونهم قادة التغيير في الحاضر والمستقبل سيظلون
موضع اهتمام ورعاية القيادة السياسية والدولة والشعب
اليمني باعتبار ذلك واجباً ومسؤولية وطنية جسيمة ..وأشاد
المؤتمر الوطني العام بالحركة الشبابية اليمنية التي تتطلع
بكل صدق ،وعمق الوالء هلل وللوطن والثورة والجمهورية
والوحدة ،ألداء دورها في المشاركات السياسية وفي تحمل
مسؤوليتها.
ودعا المؤتمر الوطني العام إلى يقظة كل اليمنيين رجاال
ونساء للمخاطر المحدقة بوطننا اليمني ومحاولة إشعال
فتيل الفتنة واالحتراق والفوضى فيه من خالل إغالق

المنافذ المتاحة اليوم على مصراعيها أمام استئناف الحوار
وتحقيق الوفاق الوطني الشامل ومن حق كل أبنائه أن
يقلقوا عليه وان يسهروا من اجل حمايته وصيانة مكتسبات
ثورته وجمهوريته.
ودان المؤتمر الوطني العام كل األعمال التي تستهدف
امن واستقرار الوطن وتخدم أعداء وحدته وديمقراطيته..
مشيدا باليقظة الوطنية العالية التي يتحلى بها اليمنيون
جميعا في كل الظروف واألحوال واألحداث التي تجري هنا أو
هناك ..وأهاب المؤتمر الوطني العام بدور رجال األمن في
حماية المسيرات واالعتصامات وتعزيز األمن واالستقرار..
مشددا في هذا الصدد على المسؤولية الكبيرة التي تتحملها
األحزاب والتنظيمات السياسية في حماية الوحدة اليمنية
وتعزيز المسيرة الديمقراطية.
وقال البيان ”:وإدراكا من المؤتمر الوطني بما آلت إليه
األمور في البالد فإنه ينبه ويحذر ويناشد جميع أبناء الوطن
اليمني كال حسب اقتداره ودوره وبمكانته تحمل المسؤولية
الوطنية الملقاة على عاتقه”. ..مؤكدا أن جميع المشاركين
في المؤتمر سيكونون يدا واحدة في خدمة الحوار ورفض
الفوضى ودرء المفاسد والحرص على خدمة المصالح
الوطنية العليا وتحقيق اإلصالح الشامل  .وأكد البيان عزم
المؤتمرين على مواصلة العمل على نهج الثوابت الوطنية
الراسخة وتحقيق الغايات الوطنية النبيلة التي تستهدفها
القيادة السياسية العليا وتنفيذ الشرعية بالوصول بكل
الجهود الوطنية إلى انجاز وتنفيذ كل مايتم التوصل
إليه من خالل إرادة واحدة لكل اليمنيين هي إرادة الوفاق
واالتفاق ورفض االختالف والتمزق والشقاق والعمل من اجل
صالح الوطن وصالح الشباب.
ولفت البيان إلى أن الشباب هم ورثة المسؤولية الوطنية
في كل جوانب الحياة على األرض اليمنية وهم قادة
المؤسسات الدستورية والسلطات المحلية ومؤسسات
المجتمع المدني ،وهم صناع التنمية وهم قوة الشعب
المتنامية في عصر العلم وث��ورة التكنولوجيا وتقنية
المعلومات ،واليمكن القبول بالوصاية على الشباب من احد
أي كان فردا أو حزبا أو سلطة فهم األوصياء على أنفسهم
في حاضرهم وفي مستقبلهم .وأبدى المشاركون في
المؤتمر الوطني العام قلقهم من االحتماالت التي صارت
تتأكد بين حين وآخر في سعي البعض لتحقيق مآرب خاصة
ضد الشعب والوطن واألمن واالستقرار ..محذرين من كل
صور وأشكال إثارة النعرات العصبية والقبلية والطائفية
والعنصرية الهادفة إلى تأسيس كيانات عصبوية قبلية أو
عنصرية أو مناطقية معادية للوحدة الوطنية .
وأكد المؤتمرون بأن شعبنا اليمني األبي الوفي الذي
يمتلك رصيدا عظيما من االنتصارات التاريخية قادرا
على تجاوز الحاالت االستثنائية بكل ماتمثله من مخاطر
وتحديات وسوف ينتصر مجددا للوحدة والديمقراطية
ويصون الشرعية الدستورية ويواصل بناء وتحقيق المزيد
من المنجزات الوطنية اإلنمائية ويحافظ على مكتسباته
في حياة حرة وكريمة  .وأوضح البيان أن المؤتمر الوطني
العام أقر تشكيل لجنة من بين أعضائه لمتابعة تنفيذ
القرارات بواقع خمسة من كل محافظة ..معتبرا هذا البيان
بكل ما احتوى عليه من قرارات وتوصيات عهدا أدبيا والتزاما
وطنيا ومنهجا سوف يلتزم به الجميع ويعملون مع اآلخرين
الذين لم يتسن لهم المشاركة في المؤتمر الوطني من
اجل تحقيقه باعتباره يمثل رؤية وطنية معبرة عما يريده
شعبنا بكل فئاته وتكويناته الرسمية والشعبية من أقصاه
إلى أقصاه.

املتساقطون!!..

#

< مع أنه اليعنينا أمر اولئك الذين
يقدمون استقاالتهم من المؤتمر
الشعبي العام هذه االيام باعتبار ان
مسألة كهذه تخصهم وحدهم بدرجة
اساسية إال أن مثل هذه االستقاالت
أصبحت تطرح اسئلة كثيرة عن
االس��ب��اب التي دفعت ب��ه��ؤالء الى
االستقالة وفي هذا الوقت تحديداً.
< وألن معرفة حقيقة هذه االسباب
امر يهم الكثير من المتابعين الذين
انقسموا على أنفسهم ازاء دوافع تلك
االستقاالت بين من قال  :ان هؤالء
كانوا ضمن طابور المنتفعين داخل
المؤتمر واستخدموا عضويتهم في
المؤتمر للتكسب والتربح من المواقع
التي كانوا يشغلونها ويخشون أن
تطالهم حملة التطهير من الفساد
التي وجه بها فخامة االخ الرئيس
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية
وب��دأت ملفاتها تعد تمهيد اً إلحالة
اصحابها الى النيابة العامة ،فعمدوا
الستباق أمرهم بتقديم استقاالتهم
ظنًا منهم ان ذلك سيحصنهم من
المالحقة القضائية.
< فيما هناك من ي��رى أن مثل
هؤالء الذين يتساقطون اليوم كأوراق
الخريف قد اندفعوا الى االستقالة
تحت الحاح االعتقاد بأن مصالحهم
ف��ي المؤتمر ب��ات��ت تتقلص وان
استقاالتهم في هذا الوقت تحديداً
ستوفر لهم مكاسب ومصالح ذاتية
أكبر لدى الطرف اآلخر ،مقابل دورهم
الجديد في محاولة االساءة لحزبهم
القديم!!..
< وفي كلتا الحالتين يصعب أن نجد
تفسيراً ثالثاً مقنعاً خاصة إذا ما علمنا
ان المؤتمر الشعبي العام يزخر بالعدد
االكبر من النخب ويحوز على األغلبية
الفائقة في كل الهياكل الديمقراطية
والتنتقص استقالة مثل هؤالء شيئاً
من شعبيته.
< ولو كان هؤالء صادقين بالفعل
ف��ي ال��م��ب��ررات ال��ت��ي يسوقونها
الستقاالتهم لكانوا م��ن اصحاب
المواقف المبدئية التي اليتبدل
اصحابها واليتلونون ولما احتفظ
الكثير منهم بمواقعهم في بعض
المؤسسات العامة او في عضوية
البرلمان والتي وصلوا اليها عبر
قائمة المؤتمر ال��ذي يتنكرون له
اليوم بصورة التحفظ لهم حتى ماء
الوجه لدى اولئك المواطنين الذين
فازوا بأصواتهم وال حتى لدى اولئك
الذين يرمون أنفسهم اليوم بين
احضانهم!..
 #نق ً
ال عن «الثورة»

تتمات الصفحة االولى تتمات الصفحة االولى تتمات الصفحة االولى تتمات الصفحة االولى تتمات الصفحة االولى تتمات الصفحة االولى تتمات الصفحة االولى

المراهنون باالنقالب

مصادر إصالحية تؤكد

ناهبو األراضي وعصابات

وأض���اف :وه��ي بذلك قدمت
خدمة جليلة لهذا التنظيم الذي
ال يشرف الماليين من أعضائه
وك��وادره وأنصاره أن تبقى في
صفوف المؤتمر أي شوائب تظل
عالقة في الثوب الوطني النظيف
لهذا التنظيم الجماهيري الذي
حظي على الدوام بثقة الشعب
وك���ان والي����زال يمثل مظلة
جامعة لكل الوطنيين الشرفاء
والمخلصين من أبناء الوطن
من أصحاب المواقف المبدئية
والغيورة والمدافعة عن الوطن
وثورته ووحدته وأمنه واستقراره
وثوابته ومكاسبه وشرعيته
الدستورية.

وأض��اف��ت المصادر إن هناك
ت��خ��وف� ًا ل��دى ال��زن��دان��ي أيضًا
وقيادات دينية متشددة مطلوبة
بتهمة اإلره����اب م��ن انفالت
األوض��اع األمنية وقيام وحدات
أمريكية بتنفيذ عمليات ضدهم .
وكانت مصادر اعالمية خارجية
قد ذكرت أن الزنداني والمؤيد
أعيد وضع اسميهما على رأس
القائمة السوداء لممولي اإلرهاب
الدولي وأنهما من المطلوبين
للسلطات األمريكية للتحقيق
معهما حول الجرائم اإلرهابية
التي حدثت في الواليات المتحدة
إضافة إل��ى الهجوم اإلرهابي
األخ��ي��ر ال���ذي نفذته عناصر
إرهابية على السفارة األمريكية
بصنعاء.

الى ذلك عبر مصدر مسئول
ف��ي األم��ان��ة العامة للمؤتمر
الشعبي العام عن ادانته لما
تقوم به عناصر التمرد الحوثية
م��ن أع��م��ال ان��ت��ه��اك��ات بحق
المواطنين وأعضاء المؤتمر
الشعبي العام بمحافظة صعدة.
ودان ال��م��ص��در م���ا ق��ام��ت
ب��ه عناصر ال��ت��م��رد الحوثية
م���ن أع���م���ال ت��ق��ط��ع ل��ق��ي��ادة
المؤتمر ومنعهم من السفر
ال��ى صنعاء واختطافهم الى
منطقة ضحيان ..معتبر اً ان
هذه االنتهاكات مؤشر خطير
الستمرار عناصر التمرد في
الخروقات وعدم التزامها بجهد
احالل السالم في صعدة.
وط��ال��ب ال��م��ص��در السلطة

المحلية واالجهزة االمنية باتخاذ
االجراءات الكفيلة بحماية أمن
ا لمو ا طنين و ح��ر ي��ة تنقلهم
من وال��ى المحافظة ومالحقة
من يقومون بأعمال التقطع
واختطاف الناس.

خطة «لبالطجة»
المشترك..
وأشارت المصادر ان بالطجة
ال��م��ش��ت��رك ق���ام���وا بتعبئة
«شواالت» باألحجار وتم نقلها
الى ساحة االعتصام.
ه��ذا فيما تقوم عناصر من
المشترك بجوار الجامعة القديمة
بعملية رص��د واح���داث شغب
محاولة منهم الدفع بالعديد من
عناصرهم القادمين من خارج

صنعاء ،وك��ذا التغرير ببعض
ا لمو ا طنين ا لبسطا ء للقيا م
بأعمال فوضى وتخريب.
ال���ى ذل���ك أدخ��ل��ت عناصر
اره���اب���ي���ة ت��اب��ع��ة ألح����زاب
المشترك ع��دد اً من القوارير
الزجاجية وم��ادة الفالش حيث
يجري تجهيزها من قبل خبراء
متفجرات من القاعدة والحوثيين
داخ��ل المعتصمين استعداد اً
إللقائها على المواطنين ورجال
األمن.
هذا خالفًا الستمرار تهريب
االسلحة ال��ى داخ��ل مخيمات
االعتصام س��واء عبر سيارات
االسعاف او وايتات نقل المياه
وغ��ي��ره��ا وال��ت��ي ت��م رصدها
وتصويرها من قبل األجهزة
المختصة وع��ن��اص��ر داخ��ل
المعتصمين.

