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مليشيات االصالح  تختطف اطفال احياء الجامعة

أكثر من 16 طفاًل اختطفوا يف الدائري 
وحبس 2 آخرين يف برميل قمامة

ن  كو ر لمشا ا لب  طا
ف��ي ال��م��س��ي��رة التي 
أق��ام��ه��ا تحالف قوى 
ال���ش���ع���ب وس���ك���ان 
لخميس  ا ء  صنعا صمة  لعا ا
بمحاسبة ق��ي��دات المشترك 
الذين تسببوا  واالنقالبيين 
في تشريد اآلالف من منازلهم 
جراء القصف العشوائي الذي 
طال الكثير من أحياء العاصمة 
، من قبل مليشيات المشترك 
نتج عنها ه��دم البيوت على 
رؤوسهم و حرمانهم من أبسط 
ء  لما كا نية  نسا إل ا قهم  حقو

والكهرباء والغذاء والدواء والتعليم ، 
وإغالق العديد من المدارس ،اضافة 
الى تعطيل حياة المواطنين أثناء 
م  قتحا ال ت  لمليشيا ا تلك  ح��ف  ز
ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ق��رات الحكومية 
والطرقات الرئيسية بغية االنقالب 
على الشرعية الدستورية واغتصاب  

السلطة بالقوة .
ون��دد المشاركون في المسيرة 
بالجرائم واألعمال التخريبية التي 
ء  للقا ا ح���زاب  أ مليشيات  نفذتها 
حزب  مقدمتهم  وف��ي  لمشترك  ا
اإلص����الح  وع��ص��اب��ة أوالد األحمر 
وأذيالهم، والتي طالت حياة االبرياء 
وال��ع��دي��د م��ن األح��ي��اء السكنية 
والمنشآت وال��م��راف��ق الحكومية 
والخاصة في أمانة العاصمة وعدد 

من المحافظات

ودعا المشاركون في المسيرة احزاب 
المشترك الى الحوار وفقا للمبادرة  
الخليجية ..واعتبروها بأنها  الخيار 
االفضل للخروج من األزمة الطاحنة 

التي تمر بها البالد .
الى ذلك أعلن تحالف قوى الشعب 
وقوفه الكامل إلى جانب المتضررين 
ف��ي العاصمة صنعاء وف��ي عموم 
محافظات الجمهورية والعمل من 
اج��ل التغيير السلمي ال��ذي يلبي 
مطالب كافة قوى الشعب بكل قواه 
السياسية وفئاته االجتماعية على 
قاعدة التعددية الديمقراطية ... وبما 
يلبي تطلعات شعبنا لبناء دولة اليمن 
المدنية الحديثة والمواطنة المتساوية 
والتنمية الشاملة والعادلة واألمن 

واالستقرار في كل ربوع اليمن.
وصدر عن المسيرة بيان جاء فيه:-

إن ت��ح��ال��ف ق���وى الشعب 
ت��ح��ت ال��ت��أس��ي��س يعلن 
وق��وف��ه ال��ك��ام��ل إل��ى جانب 
المنكوبين والمتضررين في 
أمانة العاصمة وف��ي عموم 
المحافظات اليمنية من جراء  
مشعلي نيران الفتنة وقصفهم 
العشوائي الذي هدم البيوت 
على رؤوس ساكنيها وأقلق 
األمن واالستقرار والسكينة 
ال��ع��ام��ة ب���دع���وى الحسم 
الثوري... ويطالب بمحاسبة 
المسؤولين على تلك األعمال 
التي لم ت��راِع ابسط حقوق 
اإلنسان والتي تجردت عن كل القيم 
.. ويؤكد تأييده المطلق للمبادرة 
الخليجية ويعتبرها المخرج السلمي 
من األزم��ة الراهنة والحل األمثل 
والخيار الوحيد الذي يعبر عن إرادة 

الشعب اليمني بأسره.
وف��ي نفس الوقت يعلن وقوفه 
الكامل من اجل التغيير السلمي نحو 
األفضل ال��ذي يلبي مطالب كافة 
قوى الشعب السياسية واالجتماعية 
، ويبني دولة اليمن المدنية الحديثة 
التعددية السياسية  على ق��اع��دة 
والديمقراطية والوحدة اليمنية .. 
ويحقق العدل والمساواة والتنمية 
الشاملة والعدالة لكل أبناء الشعب 
ويصون السيادة واألمن واالستقرار 

في كل ربوع اليمن..

 أك���د أب��ن��اء محافظة 
البيضاء في بيان صادر 
ع��ن االج��ت��م��اع  الموسع 
الذي عقد الجمعة- وضم 
اًل  وعقا نًا  وأعيا ء  وعلما مشائخ 
وشبابًا وتجارًا وممثلي األح��زاب 
لمجتمع  ا ومنظمات  السياسية  
المدني في المحافظة- وقوفهم 
ص��ف��ًا واح����دًا  م��ع رج���ال ال��ق��وات 
المسلحة واألمن في وجه كل من 
يطمع في النيل من أمن المحافظة  
واستقرارها أو المساس بأي من 

مكتسباتها.
وأوض��ح البيان ان الحاضرين 
قشة  لمنا عهم  جتما ا ا  س��و ك��ر
الجانب األمني استشعارًا منهم 
بالمسئولية  الوطنية تجاه اليمن 
الكبير وتجاه هذه المحافظة ، وما 
يستوجبه هذا الجانب من أهمية 
للوقوف والمساندة الفاعلة لرجال 
القوات المسلحة واألم��ن الذين 
هم  جيش وأمن الشعب والوطن 

ومن أقدس واجباتهم الدفاع عن 
األمن واالستقرار  والسكينة العامة 
وم��واج��ه��ة أي ط��ارئ يهدد أمن 
واستقرار المحافظة خاصة وأن  
هناك إشاعات عن أطماع تستهدف 
واستقرارها  وأمنها  لمحافظة  ا
وتطال مكتسباتها  وسالمة أبنائها 
وتشويه تاريخها المشرق وذلك من 

قبل بعض الجماعات المسلحة .
مشيدين ب��دور أعضاء اللجان 
الشعبية إلى جانب األجهزة األمنية 
المتواجدة في عواصم المديريات  
في استتباب األمن والسكينة العامة 
وحماية المنشآت والمصالح العامة 

والخاصة. 
مشيرين إلى أن اللجان الشعبية 
تمثل دع��م��ًا ق��وي��ًا لعمل أجهزة 
األم��ن ومساندتها ف��ي القضاء 
على الجريمة والحد منها.. الفتين 
أثبتت نجاحها  أنها تجربة  إل��ى 
بكل المقاييس في إطار مدينتي 

البيضاء ورداع.

تواصل  مليشيات الفرقة 
واالص������الح وع��ص��اب��ة 
اوالد االح��م��ر اختطاف 

المواطنين في احياء الحصبة 
وصوفان والجامعة والرباط 
وم��ذب��ح وذل���ك ف��ي اط��ار 
تفجير  و للعنف  لتصعيد  ا

ال��م��وق��ف ع��س��ك��ري��ا  وب��ه��ذا 
المليشيات  اقدمت  الخصوص 
الجمعة باختطاف طفلين جوار 
حبسهما  وت��م  ء  صنعا جامعة 

داخل برميل للقمامة امام بريد 
الجامعة وذل��ك بناء على توجه 
ب���دأ يمارسه  تصعيدي ج��دي��د 
االنقالبيون بشكل مبالغ فيه في 

االسابيع األخيرة وك��ان المنشق 
على محسن قد وج��ه مليشياته 
االسبوع الماضي باختطاف موظفي 
الدولة والعسكريين في االحياء 
المجاورة للجامعة وكذلك مداهمة 
منازل الموظفين والمؤتمريين 
 ، للعنف والفوضى  والرافضين 
وكان عدد من الطالب في شارعي 

ال��دائ��ري وال��زراع��ة ق��د تعرضوا 
االربعاء لعمليات اختطاف واعتقال من 

قبل مليشيات الفرقة واالص��الح حيث 
تم ايداعهم في معتقل داخل مدرسة 

26سبتمبر جوار الجامعة القديمة.. يأتي 
ذلك  في الوقت الذي تعرض فيه القاضي: 
محمد علي الفسيل- عضو لجنة المظالم 
ووكيل وزارة الشئون القانونية السابق و 
عبدالرحمن محمد فايع وزميليه أحسن 
محمد الوشاح ومحمد األميري يوم االثنين 
الموافق 14/ن��وف��م��ب��ر/2011م  لعملية 
اختطاف مماثلة من قبل مليشيات االصالح 
وعلي محسن  واخفائهم قسريا في سجونها .

وكشفت مصادر متطابقة االسبوع الماضي  
عن وجود معتقل أسفل مبنى كلية التربية 
ل��ذي خصصته قيادة  ا بجامعة صنعاء، 
اإلصالح والمشترك لتعذيب معارضيهم من 
نشطاء الساحة وسكان المنطقة والموظفين 
الحكوميين ويضم حوالي 400 معتقل بتهم 
مختلفة.وذلك بعد ان  أشعل مختطف  في 
سجن غير قانوني النار في جسده احتجاجًا 
على تعذيبه في معتقل خاص لما يُسمى 

ب�”اللجان األمنية” التابعة لحزب اإلصالح
وأفادت مصادر طبية بمستشفى جامعة 
العلوم والتكنولوجيا وفقا لموقع)المؤتمرنت( 
انه تم وضع ذلك الشاب  و ُكتِب على ملفه 
“مجهول الهوية” تحت الحجز التحفظي 
لديهم في المستشفى عقب إصابته بجروح 

خطيرة في معظم جسده ج��راء محاولته 
االنتحار مشيرة ال��ى أن ذل��ك المواطن 
اختطف قبل نحو 3 أشهر من قبل لجان 
اإلصالح بطريقة غير قانونية وقد تعرض 

لوسائل تعذيب بشعة خالل 
فترة اعتقاله.

منظمات حقوقية  اعربت 
عن ادانتها  و استنكارها 
الشديد لقيام ميليشيات 
ف  ختطا با ك  لمشتر ا
وحجز حرية العديد من 
ئهم  خفا وا لمواطنين  ا
غير  ف��ي سجونها  قسريا 
القانونية وب��دون اي مسوغ 

قانوني  

عن  لية  و لمسؤ ا حملت  و
مثل ه��ذه  الجريمة قيادات 
المشترك وتحديدا االص��الح 
المنشقة واوالد  ل��ف��رق��ة  وا
االحمر  لقيامهم بحجز حريات 
المواطنين اآلمنين وإخفائهم 
ب��دون علم أهاليهم  قسريا 
وب��دون مسوغ قانوني وتلك 
الجرائم  تعد من  الجرائم 
ال��ج��س��ي��م��ة ال��ت��ي يعاقب 
عليها الشرع والقانون وكل 
المواثيق الدولية وتعد انتهاكًا 

صارخًا لحقوق اإلنسان.
واعتبرت هذه االعمال تحديًا 
صريحًا من المشترك لقرار مجلس 
حقوق اإلنسان الصادر في 29 / 9 
/ 2011م والذي أثبت ارتكاب هذه 
الميليشيات لهذه الجرائم ، وأوصى 
في البند رابعا من توصياته للمعارضين 
لمدنيين  ا جميع  بإطالق  لمسلحين  ا
المحتجزين في مراكز االعتقال التي تقع 

تحت سيطرة المعارضة.
وبهذا الخصوص ناشدت رابطة حقوق 
اإلنسان قيادات المشترك بسرعة إطالق 
س��راح المحتجزين المدنيين ف��ورا كون 
خطفهم واعتقالهم تعسفيا هو أمر غير 
قانوني ، كما تتقدم الرابطة ببالغ إلى وزير 
الداخلية والنائب العام بفتح تحقيق شامل 
في جميع القضايا التي ارتكبت من قبل تلك 
المليشيات المسلحة وتطالبه سرعة القبض 
على مرتكبي هذه الجريمة وكل الجرائم 
التي اقترفتها أياديهم اآلثمة وتقديمهم 
للعدالة حتى ينالوا جزاءهم ال��رادع وفقا 

للقوانين النافذة.
ون��اش��دت الرابطة المنظمات الدولية 
والمحلية الضغط على اح��زاب المشترك  
إلغالق معتقالتها غير القانونية واإلفراج عن 
جميع المدنيين الذين تحتجزهم فيها بدون 
أي مسوغ قانوني وبالذات ممن يخالفونهم 

الرأي..

400مختطف  
يكشف عنهم 

االسبوع الماضي

علي محسن يأمر 
باختطاف الموظفين 

ومداهمة منازلهم

قال الداعية الحبيب الجفري ما من 
مجتمع من المجتمعات إال به مشاكل 
تختلف باختالف الزمان والمكان 
وااليديولوجية.. والمشكلة في اليمن لها 
حل واضح جدًا يكمن في تزكية األنفس 

وإصالح القلوب .
واض���اف: م��ا أراه ف��ي اليمن يحزنني 
ويؤلمني بصفتي يمنيًا وبصفتي مسلمًا 
وخادمًا للدعوة وبصفتي انسانًا وهو أمر 
مقلق للغاية منوها : ليس من منهجنا ان 
نبحث عمن نحمله مسؤولية المشكلة وأحب 
دائمًا ان نسلك سبيل نقد الذات ألنه من 
واجب الداعي الى اهلل عز وجل فضاًل عن 
العالم المتمكن ان يتحقق من األمر ال ان 
يكون مجرد ناقل لخبر يراه اويسمعه فصفة 
التثبت صفة نحتاج إلى إحيائها وتقويتها في 

الخطاب االسالمي.
وقال الجفري : ان للدعاة والعلماء الحق 
لسياسي  ا لعمل  ا ترشيد  ف��ي  لكامل  ا
وتوجيهه دون التنافس على السلطة من 
خالله فال تختلط حينئذ المصالح العامة 

بالمصالح الشخصية.
وأشار إلى أن هناك من استغل الخطاب 

اإلس����الم����ي ب��األم��س 
إلعطاء مشروعية دينية 
للنظام في 94 ووصفوا 
القتال في صف النظام 
بالجهاد في سبيل اهلل، 
ولهم خطب تتحدث عن 
المجاهدين  ك��رام��ات 
بزعمهم ضمن مظلة هذا 
النظام الذي صرنا نسمع 
من األشخاص أنفسهم 
اليوم خطابًا إسالميًا 
يعد الثورة عليه أيضًا 

جهادًا في سبيل اهلل!
وأك���د ان ه��ن��اك فرق 
بين قضية الدخول في 

حلبة التنافس السياسي وبين ان يكون 
للخطاب االسالمي دور في ترشيد الخطاب 

السياسي.
واكد الحبيب الجفري في حوار صحفي 
نشرته صحيفة “المدينة السعودية” ان 
الوضع في اليمن له خصوصية مختلفة 
تماما عن بقية ال��دول و ان كل ما يجري 
في اليمن له انعكاسات على دول المنطقة 

ومصالح متعلقة بدول العالم الكبرى, وقال 
ان اليمن يقوم على أهم ممر بحري في 
العالم من جهة باب المندب الذي يقابل قناة 
السويس ومن جهة الممر الكبير الواسع بحر 

العرب
وأشار إلى أن اليمن يعاني مثلما تعاني 
بعض الشعوب االخرى وأن كثيرا من الناس 
خرجوا يطالبون بحقوقهم لكن ما جرى بعد 

ذلك هو أن اختلطت كثير من االمور وكثير 
من التوازنات فلم تعد هناك ثورة ضد نظام 
بل اصبح بجانبها أيضًا لعبة سياسية ممن 
كانوا باألمس مع النظام، ومنهم من يُتهم 
في جرائم القتل، ومنهم من يُتهم بنهب 
ث��روات الشعب، ف��إذا بهم اليوم يعلنون 
أنفسهم ثوريين بل ويتحدثون باسم 

الثورة.
وقال :هناك دول لها مصالح ومطامع في 
منطقتنا التي يسمونها بالشرق االوسط 
وفيها مكمن مصالح ال��دول الكبرى في 
العالم وصراعاتهم, فال يوجد عاقل يتوقع 
ان تحصل كل هذه االحداث دون محاوالت 
خارجية ضالعة في تفجيرها او تهدئتها او 

توجيهها او استغاللها”
 واض��اف قائال: ان االح��داث في الواقع 
العربي الراهن خليط مع قضايا ومحاوالت 

استغالل من قبل اصحاب مصالح ضيقة.
وق��ال: لكل داعية اذا كان عنده درايه 
وفهم في موضوع ما وفي رؤي��ة الشرع 
فيه ان يوجه خطابه في تبيين الصواب من 
الخطأ وما ينبغي ويحسن مما ال ينبغي وال 

يليق.

 فائز سالم بن عمرو 
عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة حضرموت الساحل اجتماعًا لها 
برئاسة األستاذ/ عوض عبداهلل حاتم �  

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام.
وق��د هنأ رئيس المؤتمر أوائ���ل ال��ط��الب من 
المحافظة الذين حصلوا على درجات أعلى وتم 
تكريمهم من قبل وزير التربية، واطلع رئيس 
المؤتمر الحضور على األوضاع في الساحة، وأكد 
بأن هناك جهودا مبذولة لحل األزمة اليمنية وفق 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مشيرا بأن 
المؤتمر قد قدم كافة التنازالت لتجاوز األزمة 
بينما المعارضة إلى اآلن لم تكن جادة في البحث 
عن الحلول وكثير من قياداتها تتهرب من الحوار 
وترفض العودة للوطن لإلسهام في حل األزمة، 
واستعرض رئيس المؤتمر أهمية ما جاء في 
مقابلة الرئيس مع القناة الفرنسية وشرح ما ورد 

فيها من تفاصيل لالزمة في اليمن .
إلى ذلك نوه األستاذ عوض حاتم بأن حضرموت 
شهدت بفضل السلطة المحلية والخيرين من 
أبنائها ووجهائها استقرارًا امنيا واستمرار الخدمات 
ولكن بعض األطراف غير المسؤولة حاولت تعطيل 

الدراسة وأثارت الفوضى والتخريب وجر المحافظة 
إلى مربع العنف والصراع الحزبي والعسكري بما 
قامت به من قطع للطرقات وإجبار الطالب على 

تعطيل الدراسة وإغالق الدكاكين، وتطرق إلى 
ما تعرض له مقر فرع المؤتمر بغيل باوزير 
من اعتداء متكرر للمرة الرابعة من قبل عناصر 

إرهابية، وطالب المؤسسات األمنية بحماية مقرات 
المؤتمر ومحاسبة من قام بهذا االعتداء ودعا 
األحزاب والمنظمات المدنية إلى إدانة مثل هذه 

األعمال اإلجرامية ورفضها.
ه��ذا وق��د دع��ت قيادة المؤتمر كافة األح��زاب 
المدنية والشخصيات  السياسية والمنظمات 
االجتماعية إلى تقديم مصلحة المواطن الذي 
يعاني بشكل يومي ومستمر في حياته بسبب 
هذه األزمة، وأكدت على ضرورة تقديم المطالب 

الملحة والمعاشية للمواطن اليمني .
وطالبت كل األحزاب بالحفاظ على أمن واستقرار 
محافظة حضرموت وتجنيبها الصراعات وان يكون 

شعار الجميع الحفاظ على األمن واالستقرار  .
كما شددت على ضرورة العودة إلى الحوار وتغليب 
المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والذاتية .
ودانت قيادة المؤتمر ما تعرض له مقر المؤتمر 

في مديرية غيل باوزير من أعمال تخريب وفوضى 
وحرق، داعيًة األجهزة األمنية إلى ضبط الجناة 
وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع والحفاظ 

على مقرات األحزاب.
  دانت قيادة المؤتمر ما قام به الخارجون على 
القانون من تعطيل الحياة وإث���ارة الفوضى 
والتخريب في مدينة المكال والشحر والغيل، 
وطالبت بتقديم الجناة  والمتسببين عن هذا 

العمل اإلجرامي إلى النيابة العامة.
دعت قيادة المؤتمر السلطة المحلية واألجهزة 
األمنية بالتصدي الحازم لظاهرة انتشار السالح 
في الشوارع والحارات وتطبيق القانون على كل 

من يحمل السالح بطريقة غير قانونية.
 أشادت قيادة المؤتمر باستمرار العملية التعليمية 
بشكل سلس واتخاذ اإلج��راءات القانونية ضد 
ين  لذ ا لمنقطعين  ا و لمتخلفين  ا سين  ر لمد ا

يتسببون في تعطيل الدراسة وعرقلتها.
ودان المؤتمر االعتداء اإلرهابي الغادر الذي 
تعرض له الجنود بمدينة المكال والذي راح فيه 
ثالثة من الشهداء مشيدًا بالجهود التي تقوم بها 
المؤسسة األمنية والعسكرية في الحفاظ على 

األمن واالستقرار .

أبناء البيضاء يؤكدون وقوفهم 
في وجه التخريب واإلرهاب

الداعية الحبيب الجفري :

املتهمون بجرائم القتل ونهب ثروة الشعب يتحدثون باسم الثوار
 الوضع في 
اليمن له 
خصوصية 
وما يحدث 

ليس بمعزل 
عن التدخل 

الخارجي

مؤتمر ساحل حضرموت يدعو إلى التصدي لظاهرة انتشار السالح

المطالبة بمحاسبة المدرسين المعطلين للعملية التعليمية
ادانة الجريمة اإلرهابية 

التي أودت بحياة 
الجنود في المكال

ابناء صنعاء ينددون بجرائم 
املشرتك وعصابة أوالد األحمر


