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نقابة الفنانين:

 مبادرة الرئيس لبت 
كل التطلعات

قالت نقابة الفنانين اليمنيين: إن مبادرة فخامة االخ   
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية التي أعلنها في 
المؤتمر الوطني العام المنعقد بالعاصمة صنعاء في 
الـ10 من مارس الجاري قد لبت كل التطلعات واآلمال التي 
حملتها عقول الشباب والشيوخ من عامة الشعب باختالف 

انتماءاتهم السياسية.
 وأكد بيان النقابة على ضرورة التفاعل االيجابي من الجميع 
وخاصة االطراف السياسية مع المبادرة التي تعد خطوة ايجابية 
مهمة على طرق االصالحات السياسية الجادة والتي تجنب 

الوطن الوقوع في متاهات العنف والتأزيم المفتعل.

االثنين : 21 / 3 / 2011م 
 الموافق :16 / ربيع ثاني / 1432هـ 

العدد: )1547( تحقيق9

»قتبان« تدعو إلى اتباع نهج 
الحوار الوطني

الفعاليات الوطنية بمأرب تدين االعتداء 
اإلجرامي على المحافظ الزايدي

دعت مؤسسة قتبان للتنمية   
والتأهيل الديمقراطي القوى 
السياسية والمنظمات المدنية 
كافة الى التفاعل االيجابي مع مبادرة 
رئيس الجمهورية االخيرة الهادفة 
إلصالح النظام السياسي واالنتخابي 

في البالد.
ــدت المؤسسة في بيان لها   وأك
أن ذلك لن يتحقق اال عبر الحوار 
الوطني الشامل الذي يجنب البالد 
الفتن ويحفظ االنجازات والمكاسب 
العظيمة التي تحققت خالل العقود 

الماضية.
وعبرت عن قلقها إزاء ما تشهده 
البالد التي تهدد تداعياتها  األمن 

واالستقرار والنظام الديمقراطي.
مشددة في هذا الصدد على ضرورة 
اتباع نهج الحكمة وطرق الحوار لحل 
األزمة السياسية والمشكالت االخرى 

التي طرأت على الوطن..
 وقالت: إن على عقالء السلطة 
والمعارضة تجنيب البالد مخاطر 
النفق المظلم الذي يريده البعض 

ويعمل على جر الوطن اليه.

ـــت أحــــزاب الــتــحــالــف الوطني    دان
ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة 
مأرب االعتداء اآلثم واإلجرامي الذي 
أقدمت عليه عناصر أحزاب المشترك وأدى الى 
إصابة الشيخ ناجي بن علي الزايدي  محافظة 
المحافظة وعدد من مرافقيه بإصابات بليغة.

وأكدت أحزاب التحالف والمنظمات المدنية 
في بيان  لها أن نوايا المشترك قد انكشفت 
للجميع من خالل هذه االعمال اإلجرامية 
التي ترمي الى إثارة الفتن وإقالق السكينة 
العامة وتخريب كل مصالح الوطن ومقدراته 
ــزج بأبنائه في أتــون الدمار وإزهــاق  وال

األرواح..

 وفي الوقت الذي طالبت فيه أحزاب التحالف 
األجهزة األمنية بسرعة القبض على الجناة 
وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، فقد 
دعت كافة أبناء المجتمع وخصوصًا أبناء مأرب 
الى التنبه لمخطط أحزاب المشترك والوقوف 
صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول زعزعة األمن 
واالستقرار أو اإلساءة لسمعة ومكانة محافظة 
مأرب، كما أيد البيان الصادر عن أحزاب التحالف 
بمأرب مبادرة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 

الجمهورية.
 هذا وكانت أحزاب المشترك قامت االسبوع 
الماضي بمحاولة اقتحام المجمع الحكومي 

أثناء التظاهر المسلح أمام المبنى..

۹  البداية كانت مع االخ أكرم  مفتاح من أبناء حي الكويت 
والذي تحدث الينا قائاًل: نحن نريد من المعتصمين الشباب الذين 
يقولون انهم ال ينتمون الى أي حزب سياسي أن يضعوا أنفسهم 
مكاننا وأن يفكروا ما الذي سيفعلونه إذا كانوا هم من سكان 
الحي وجاء اليهم من يقطع عليهم الطريق ويتحرش بالنساء 

واالطفال بالكالم البذيء المتطرف.
 وأضاف: لقد طلبنا منهم وألكثر من مرة أن يعتصموا بأدب 
وبطريقة سلمية وال يؤثروا علينا ويضرونا ولكنهم عاثوا  
فسادًا وهجموا علينا وحاولوا الدخول الى المنازل ليسيطروا 
على االسطح ولكننا وبتعاون كل الشرفاء من أبناء حي الكويت 
تمكنا من التصدي لهم، وقد أصبت أنا ومجموعة من شباب 
الحي بإصابات بالغة جراء العنف واالسلحة التي  يستخدمونها 
ضدنا، فمعهم الحجارة والهراوات  واالسلحة النارية »مسدس، 
كالشنكوف«، وهــذا الكالم ليس افتراًء وكذبًا بل حقيقة 
ومستعدون ألن نثبت ذلك، ففي الليل يقومون بعمليات كر وفر 
من أجل التوسع في شوارع الحارة وأزقتها والسيطرة عليها ومن 

ثم ملئها بالمسلحين والعناصر االرهابية.
منوهًا الى أن المعتصمين ال يعرفون من األعمال السلمية اال 
االسم فقط، فهم مسلحون وكل يوم يزدادون عنفًا .. مناشدًا 
معالي وزير الداخلية والنائب العام  حمايتهم وأسرهم من 

بالطجة  أحزاب اللقاء المشترك.
أصابونا بالرعب

۹  من جانبه قال األخ عبدالرقيب الشرجبي 
من حي الكويت: منزلي تعرض إلطالق 
نار من قبل المعتصمين المنتمين ألحزاب 
اللقاء المشترك مما أدى الى إصابة أهل 
بيتي بالرعب والخوف، وقد اضطررت الى 
إخراجهم منه خوفًا من ان يصابوا بمكروه.
 وأضاف: لقد جاء اليّ أكثر من  اشخاص 
ينتمون ألحزاب اللقاء المشترك وطلبوا 
مني تأجير المنزل لهم بمبلغ باهظ 
ولكني رفضت ذلك ألنني على يقين أن 
أولئك القتلة والبالطجة سيستخدمونه 
ــداء على  ــت فــي أعــمــال القتل واالع

المواطنين ورجال األمن األبرياء.
ــؤالء المعتصمين  وتمنى مــن ه
أن يحكموا العقل ويعوا خطورة ما 
يقومون به والذي قد يدفع باليمن 
نحو حــرب أهلية وفتنة ال يحمد 
عقباها خاصة وأن الضغط النفسي 
واألذى الذي يلحقه المشترك بنا 

وبأسرنا وبممتلكاتنا يجعلنا قريبين من 
الفتنة، فهم مثلما يطالبون بحقوق عليهم واجبات.. وكما أننا 

نسمح لهم باالعتصام حسب الدستور فإن الدستور قد كفل لنا 
حق الدفاع عن النفس والمال والعرض وكذلك التعبير عن رأينا، 
فهم يريدون إسقاط النظام وال  ندري  ماذا بعد اسقاط النظام، 

ونحن نريد النظام وإصالحه وتطويره.
ودعا  العقالء بين المعتصمين أن يبعدوا أذاهم عنا ويرحلوا من 
حارتنا، فأرزاقنا قطعت بسببهم ومحالتنا أغلقت وأسرنا روعت 
ورعبت وحقوقنا وكرامتنا صودرت من قبل هؤالء البالطجة 
الذين ال يعرفون معنى الديمقراطية وال يعرفون من أين تبدأ 

حقوقهم وأين تنتهي فهم  مسيرون ال مخيرون.

جر  المواطنين إلى العنف
۹  أما االخ أنور الصقري حي الجامعة فيقول: نحن لنا مطلب 
شرعي وقانوني كفله الدستور والقانون ونحن نقف ضد كل 
أعمال عنف وتخريب ، وما نراه من المعتصمين المحسوبين على 
أحزاب اللقاء المشترك هي أعمال بلطجة وترهيب للمواطنين 
األبرياء وهم أنفسهم يدركون ذلــك، لكنهم يريدون جر 
المواطنين الى العنف وأعمال شغب وفتنة يستغلونها من أجل 

تدليس الحقيقة والبهرجة اإلعالمية .. مضيفًا: هؤالء 
مجرمون ال يعرفون الصدق واألمانة، فعندما يحاولون 
التوسع يعتدون على األهالي ويرشقونهم بالحجارة 
ويضربونهم باألسلحة والهراوات والخناجر ويصرخون 
في نفس الوقت بأن )اعتصامهم( سلمي وهي فوضوية 
قمعية إرهابية، فمن دخل بينهم ال يستطيع الخروج 
، ويفرضون عليهم مشاهدة قناة سهيل والجزيرة وال 
يستطيع أي مواطن التصوير والحوار والمناقشة معهم، 
فعناصر المشترك سيطرت على كل اللجان ما عدا لجان 
االمن، ولهذا  هدف ومغزى قذر ، فهم يريدون الزج بأبناء 
القبائل في الصفوف األولى كي يبقوا في الصفوف األخيرة 
يعتدون على الناس من أبناء الحي من تلك الصفوف 
المتأخرة ويعملون ما يشاءون ويجعلون األمن واألهالي في 
مواجهة أبناء القبائل من أجل إثارة الفتنة وتحويل االعتصام 

الى ساحة حرب.
مطالبًا أبناء القبائل وكل أبناء اليمن الشرفاء عدم االنجرار وراء 
هؤالء المجرمين، فهم لو كانوا يريدون خيرًا للبالد والعباد لقالوا 
لنا  ما هي مطالبهم ولماذا يريدون اسقاط النظام وأن يكونوا 
هم من يصلح النظام، لكنهم -لألسف- يريدون اسقاط النظام 
لكي تسقط اليمن في الفوضى والحرب االهلية وهذا لن يخدم 
أحدًا سوى تجار الحروب الذين فقدوا مصالحهم  في محافظتي 

صعدة وعمران وهم معروفون.
 باطل 

۹  ويقول األخ خالد الحاشدي - حارة الزراعة - : قبل أيام  وعقب 
االنتهاء من صالة الجمعة حاولت عناصر اللقاء المشترك الهجوم 
على منازل المواطنين في حي الزراعة ومنزلي من ضمنها 

وبشكل فوضوي وانتهاك صارخ لحقوقنا وحريتنا.
 وأضاف: لقد فوجئنا بعد صالة الجمعة بهجوم مجاميع مسلحة 
من المعتصمين على المنازل وأولها منزلي في حي الزراعة وقد 
صعدوا الى الدور الثاني وحاولوا الوصول الى السطح للسيطرة 

عليه ولكننا منعناهم وواجهناهم واستطعنا طردهم.
مشيرًا الى أن المسلحين قالوا  انهم سوف يعطونهم مقابل 
بقائهم على السطح دون معرفة االهالي وأجهزة األمن، ولكن 

االهالي رفضوا ذلك رغم اإلغراءات التي قدموها.
مؤكدًا أن من يسمون معتصمين كانوا مسلحين باألسلحة 
»مسدسات، وكالشنكوف« وأشكالهم  مرعبة، وقد تسبب 
اعتداؤهم الغاشم  في ترويع أطفالنا ونسائنا ووضعونا أمام 
خيارين ال ثالث لهما إما االستسالم والخضوع لهم أو مواجهتهم 
وسفك الدماء وقد واجهناهم ولكن الخسائر كانت قليلة والحمد 

هلل.
مضيفًا: نحذر كل من تسول له نفسه المساس باألمن 
واالستقرار ولن نسمح ألحد بأن يدمر ويخرب ما بنيناه وافنينا 
أرواحنا من أجل تحقيقه في لحظة مقابل تحقيق مصالحه 
الشخصية وإننا نقسم باهلل  أننا لن نسمح ألي شخص كائنًا 
من كان أن يقيد حريتنا وان يعتدي على كرامتنا وممتلكاتنا ولو 
كلفنا ذلك دماءنا وأرواحنا .. داعيًا المعتصمين الى عدم االنجرار 
وراء ما أسماها فرق الموت االرهابية ومليشيات البشمرجة 
والمرتزقة وراء دعواتهم ومشاريعهم الهدامة ألنها باطلة وما 

بُني على باطل فهو باطل.
 الدفاع عن النفس

۹  أما الشاب عبداللطيف درهم من سكان حي الزراعة فقد 
قال: هؤالء مخربون وال يعرفون قيمة الحرية والديمقراطية 
التي يعيشونها وينعمون بخيرها ال يمتلكون البصيرة وليست 
لديهم عقول أو عيون أو آذان يسمعون بها ويعون ما يحدث من 
حولهم، فهم يدركون أنهم مقموعون خاضعون خانعون إلرادة 
شخص واحد ويخدمونه ويخدمون مشاريعه وأفكاره التي يريد 
تحقيقها على حساب دمائهم وأرواحهم، ومن ال يعي منهم ذلك 

فقد »أضله اهلل سواء السبيل«.
وأضــاف: اعتصامهم ليس سلميًا وثورتهم ثورة بالطجة 
ومأجورين يفتشون النساء ويعتدون على االطفال واألبرياء 
بمجرد أن يروا شخصًا أو اثنين يقتربون منهم يشعلونها حريقة 

رغم أن األمور ال تستحق ذلك.
 وأردف قائاًل: لقد ازعجونا ومنعونا من الطريق .. أرعبونا 
بعنفهم أغلقوا المدارس والشوارع ، نهبوا وكسروا المحالت، 
هددوا الناس، وجعلوهم في حالة خوف دائم.. شردوا االسر 

واألهالي .. هل هذه هي الثورة السلمية التي يتحدثون عنها؟
وطالب الجهات المعنية بعدم تجاهل شكاواهم أو والتعامل 
معها بسلبية، فنحن مواطنون وعلى الدولة أن تحمينا وتحمي 
ممتلكاتنا وأطفالنا ونساءنا، وإذا تخلت الدولة عن ذلك فسوف 
نحمي أنفسنا وممتلكاتنا بأنفسنا ولن نسمح ألحد بأن ينتهك 

حقوقنا مهما كان األمر.

فرق الموت أرعبتنا
سكان أحياء الجامعة لـ»الميثاق«:

الصقري: يريدون جرنا إلى العنف

الحاشدي: مسلحون أرادوا السيطرة على أسطح منزلنا

درهم: من حقنا الدفاع عن أنفسنا

مفتاح: 

طلبنا منهم أن يعتصموا 
سلميًا فردوا علينا بالرصاص

الشرجبي: 

أجبرونا على 
إخراج أسرنا 

من منازلنا

حالة من الرعب والخوف أصيب بها أهالي وسكان األحياء المجاورة للجامعة جراء قيام فرق الموت وبشمرجة  
المرتزقة وبالطجة المشترك باالعتداء عليهم باألسلحة  والحجارة خالل االيام الماضية، ففي الوقت الذي 
يطالب فيه األهالي المعتصمين عدم إزعاجهم واالبتعاد عن منازلهم وعدم االعتداء على ممتلكاتهم وحقوقهم 
يطلبون ذلك بطرق سليمة ال تتجاوز تعليق الالفتات وتوزيع النداءات االنسانية لكن ما أقدمت عليه عناصر 
المشترك من  سفك دماء األهالي واالعتداء عليهم وعلى منازلهم وعلى رجال األمن المكلفين بحمايتهم والذين 
ال يمتلكون حتى طلقة رصاص، بينما هم مدججون باألسلحة المختلفة محولين ساحة الجامعة وشوارع الحارات 
الى ساحة ال ناقة لألهالي فيها وال جمل سوى أنهم يريدون ان ينعموا باألمن واالستقرار ..»الميثاق« زارت األهالي 
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