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هذا ومن المتوقع أن تشهد الجمعة 
القادمة حضورًا كبيرًا من األهالي في 
تدشين ألعمال احتجاجية تطالب 
أنهم  أو  المشكلة  الحكومة بحل 
سيضطرون إلغالق شوارعهم المؤدية إلى 
ساحات االعتصام وعدم السماح لكائن من 

كان العبور منها.
هذا وكان قد عقد الخميس الماضي اللقاء 
التشاوري الموسع حول اإلج���راءات الالزم 
اتخاذها لسرعة رفع الضرر عن سكان أحياء 
الجامعة وأحقيتهم في التعويضات العادلة 
والذي نظمته مؤسسة البيت القانوني "سياق" 
بالتنسيق مع لجنة ممثلي أهالي األحياء 

المتضررة من االعتصام.
وقد افتتح اللقاء رئيس المؤسسة األستاذ/
بالحضور  مرحبًا  لبكولي؛  ا مهدي  محمد 
الجماهيري الكبير من سكان  أحياء الجامعة..  
مشيدًا بتفاعلهم مع قضاياهم المطلبية 
مؤكدًا على موقف المؤسسة الداعم والمناصر 
لقضيتهم وتبنيها لمطالبهم والعمل على 
سرعة حلها وتعويضهم التعويض العادل وبما 
يعيد لهم وألحيائهم الحرية والحياة الكريمة 
اآلمنة؛ كما دعا المتضررين إلى تشكيل كيان 
يمثلهم ويحمي حقوقهم وحرياتهم على 

وجه السرعة ورفضهم الوصاية التي يسعى 
البعض لفرضها عليهم سعيًا لالسترزاق 

والتسلق على حساب محنتهم.
كما دعاهم إلى وقفة احتجاجية يوم ال� 20 
من مارس أمام مكتب األمم المتحدة حتى 
تنقل مطالبهم ويتم النظر الى ما يتعرضون 
له من انتهاكات واعتداءات إلى جلسة مجلس 
حقوق اإلنسان التاسعة عشرة المنعقدة 
بجنيف والتي ستشارك فيها المؤسسة لغرض 

طرح معاناتهم وآالمهم.
وفي ذات السياق اشارت كلمة ممثلي أهالي 
األحياء المتضررة  الى مضاعفة معاناتهم 
وما يلحق بهم من اضرار اقتصادية ونفسية 
وصحية وغيرها ..اض��اف��ة ال��ى استمرار 
تعرضهم لالنتهاكات ومصادرة حقوقهم 
وتقييد حرياتهم طوال عام ..وحمل االهالي 
المؤسسة أمانة االنتصار لقضاياهم، مشيدين 
بدورها الفعال في سبيل مناصرة قضاياهم 
والوقوف جنبًا إلى جنب معهم لمعالجة ما 

يواجهونه من مشاكل.
كما تم في اللقاء استعراض تقرير اللجنة 
المشتركة من وزارة حقوق اإلنسان ولجنة 

ممثلي األهالي.

 نحن ضباط وصف وجنود المنطقة 
الشمالية الغربية والفرقة األولى مدرع 
الذين توافدنا اليوم كأعداد رمزية 
وممثلين لمجاميع كبيرة قد لجأنا بعد 
اهلل إليكم يا فخامة األخ الرئيس معلنين 
تنظيم أنفسنا في مسيرات سلمية لوضع 
مظالمنا وحقوقنا بين أيديكم بعد أن 
نفد صبرنا ومسنا الضر، جراء ما قام به 
المدعو/ علي محسن صالح األحمر قائد 
المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة 
األول��ى م��درع من جرائم بشعة بحق 
القوات المسلحة والشعب وما أقترفه في 
حقنا نحن كجزء من المؤسسة العسكرية 

الرائدة.
* إننا نضع لفخامتكم كمسئول أول 
للبالد وقائد أعلى للقوات المسلحة 
مطالبنا المشروعة والتي سنواصل 
السير من أجل تحقيقها بالطرق السلمية 
والحضارية والمشروعة، ونوجزها على 

النحو اآلتي:
1- كلكم يعلم باالنشقاق الذي قاده 
المجرم الظالم المدعو/ علي محسن 
صالح األحمر الذي خان القسم العسكري 
وقام بالزج بالمنطقة الشمالية الغربية 

والفرقة األولى مدرع لإلضرار بمصالح 
الوطن بعد أن أدخل للمنطقة وللفرقة 
لمؤسسة  ا ل���ى  إ ت��م��ت  ال  مليشيات 
العسكرية بصلة من جامعة اإليمان 
واإلخوان المسلمين على حساب النظام 
والمؤسسة العسكرية، وإن��ه لما كان 
منا الوقوف ضد تلك األعمال اإلجرامية 
والتوجهات اإلنقالبية ، قوبلنا باإلقصاء 

والتهميش وأساليب البطش والسجن 
والتعذيب وتوقيف مرتباتنا وقوت أوالدنا 
والتضييق علينا في عيشتنا وغيرها 
من اإلج��راءات التعسفية والالإنسانية 
ومصادرة حقوقنا وأراضينا حيث لم 
يكتف بمصادرة ونهب أراضي المواطنين 
والبسطاء من الناس األمر الذي أجبرنا 
على الخروج في مسيرة للمطالبة بإقالة 

المدعو/ علي محسن صالح األحمر من 
منصبه وتقديمه للمحاكمة كمطلب ملح 

ورئيسي.
2- رد اعتبار من شملتهم القرارات 
التعسفية باإلقصاء والتهميش والتعذيب 
الجسدي والنفسي ورد الحقوق المصادرة 
والمنهوبة وتعويضهم عما لحقهم من 

أضرار نفسية ومعنوية ومادية.
3- إطالق سراح المعتقلين من زمالئنا 
وهم أع��داد كثيرة يمارس في حقهم 
أبشع أنواع األساليب اإلجرامية داخل 

معتقالت الفرقة األولى مدرع.
* إننا وبعد تقديم مطالبنا اآلنفة 
الذكر يحدونا األم��ل من فخامة األخ/ 
رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات 
المسلحة إص��دار توجيهاته الكريمة 
بتلبيتها وفي مقدمتها إقالة ومحاكمة 
المدعو/ علي محسن صالح األحمر الذي 
عاث في األرض فسادا وأهلك الحرث 
والنسل، مؤكدين في الوقت ذاته أنه 
في حال عدم إنصافنا وتلبية مطالبنا 
الحقوقية، بأننا سنستمر في المسيرات 
كونها  تحقيقها  حتى  مات  واالعتصا

مشروعة وحقوقية.

الصفواني: الحرس الجمهوري سيدك 
فلول القاعدة ويخرس االصوات النشاز

قال العقيد ركن عبدالحكيم 
ال��ص��ف��وان��ي م��س��اع��د قائد 
الحرس الجمهوري والقوات 
ال��خ��اص��ة ل��ش��ئ��ون التوجيه 
ال��م��ع��ن��وي وال��س��ي��اس��ي إن 
م��ح��اوالت ال��ق��وى اإلجرامية 
واإلرهابية النيل من الحرس 
الجمهوري والقوات الخاصة 
مرة عبر الهجمات اإلرهابية 
وأخ��رى عبر سيل االتهامات 
المضّللة الموجّهة لمنتسبيه 
ت��أت��ي على خلفية صموده 
وبسالته وعدم مساومته على 
المبادئ والقيم والمثل العليا 
ورفضه القاطع المتاجرة بدماء 
شهداء سبتمبر وأكتوبر ومايو 

العظيم.
وأض��اف الصفواني إن تلك 

لهذا  دًا  زا المقومات شّكلت 
التشكيل العسكري ال��ذي خاض 
غمار دوره الوطني الخاّلق طواًل 
وعرضًا، وأنه بقدر النجاحات التي 
حققها »الحرس الجمهوري والقوات 
الخاصة« كان استهدافه ومحاولة 
النيل من قدراته من قبل القوى 
المتربصة والحاقدة، فاشتدت سياط 
اإلع��الم عليه انتقامًا من الشعب 
وقصدته عناصر تنظيم القاعدة 
أفرادًا ومعسكرات بتزامن أفصحت 
عنه الحمالت األخيرة التي تعرض 
لها.. مؤكدًا على قدرة الحرس على 
دح��ر تلك الفلول وإخ���راس تلك 

األصوات النشاز ودفنها لألبد.
وت��اب��ع الصفواني »إن���ه وبعد 
أن تجلت ع��وام��ل البناء الكمي 
والنوعي في خلق الثقة واإليمان 
بنبل ال��م��ق��اص��د ل���دى مقاتلي 
قوات الحرس الجمهوري والقوات 
الخاصة، وم��ا أب���دوه م��ن صمود 
تتزعزع أم��ام��ه اإلرادات وتجثو 

لصبره ال��ن��وازل، تحولت األي��دي 
الخبيثة العابثة إلى ممارسة أشكال 
أخ��رى لتعّبر بها ع��ن مكنونات 
مخططاتها ودسائسها.. فعمدت 
وسائل اإلع��الم التبعي المأجور 
إل��ى ممارسة الدجل والتضليل 
اإلعالمي وتكوين رأي عام مزيف 
كطريقة أخ��رى للنيل م��ن هذا 
التشكيل العسكري االستراتيجي 
)قوات الحرس الجمهوري، والقوات 
الخاصة(، لتشويه مالمحه البطولية 
ووثباته التاريخية التي تفرّد بها 
دون تشكيالت جيوش العالم والتي 
وتقدير  م  باهتما بعدها  حظي 
واعتزاز كل اليمانيين الشرفاء، 
رفيق نضالهم مجسّدًا  فأصبح 
آمالهم وتطلعاتهم األمنية، محافظًا 
على المكاسب الوطنية والمصالح 

الحيوية واالقتصادية للشعب«.
وك��ش��ف مساعد ق��ائ��د الحرس 
الجمهوري في تصريح ل� »المؤتمر 
نت« عن أن 79 ضابطًا وفردًا من 

صفوف ال��ح��رس الجمهوري 
ما زالوا معتقلين في زنازين 
ال���ق���وى ال��ت��ي وص��ف��ه��ا ب� 
لميليشيات  وا لكهنوتية«  »ا
المسلحة في إش��ارة لقوات 
الفرقة »المنشقة« وعصابات 

أوالد األحمر.
 مضيفًا »رغ��م التوجيهات 
لعسكرية  ا للجنة  الصريحة 
القاضية بإطالق األسرى عبر 
رد  أن  إال  مكاتبات رسمية 
القوى الكهنوتية كان بالربط 
بين إطالق سراح المحتجزين 
وتجنيد عناصر الميليشيات 
المسلحة، وه��و م��ا اعتبره 
العقيد الصفواني »مخالفة 
صارخة للقوانين واألحكام 
العسكرية ومساومة رخيصة 
تنم عن حقارة ومقاصد العناصر 

المنشقة وأصنامها«.
ولتها  تدا لتي  ا لمزاعم  ا فيًا  نا
بعض وسائل اإلعالم بشأن احتجاز 
70 شخصًا من أبناء محافظة ريمة 
من قبل قوات الحرس الجمهوري 
والقوات الخاصة، مضيفا »إن قوات 
الحرس الجمهوري والقوات الخاصة 
وح���دًة نظامية وليست عصابة 
قراصنة تخطف المواطنين وتقطع 
لنفط  ا أنبوب  وتفجّر  الطريق، 

والغاز، وتعطل الكهرباء«.
وأّكد أن هذه التسريبات الرخيصة 
لن تنال من عزيمة الحرس الذي 
سيكون دائمًا عند مستوى ثقة 
اليمنيين.. قوة وصالبة وجاهزية 
وانضباط عسكري واعي وصارم في 
تنفيذ كل التوجيهات الصادرة إليه 
من القيادة العسكرية العليا وقيادة 
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 

العامة.

سكان أحياء الجامعة يستعدون لجمعة 
املطالبة برحيل قطاع الطرق من شوارعهم

قرر أهالي وسكان أحياء الجامعة القديمة وشوارع الزراعة والرقاص والدائري 
والرباط وهائل وغيرهم من المتضررين من بقاء مليشيات المشترك واحتالل 
شوارعهم ومدارس أوالدهم وإشاعة الرعب والخوف بينهم- قرروا إقامة مسيرات 
كل جمعة تعبيرًا عن رفضهم لتلك المليشيات ومطالبة أحزاب المشترك بنقلهم 

وإعادة الهدوء والطمأنينة ألحيائهم وألهاليهم.

في مســيرة أمــام منــزل الرئــيس

منتسبو الفرقة يطالبون بإقالة املنشق علي محسن
طالب ضباط وصف وجنود المنطقة الشمالية الغربية 
والفرقة األولى مدرع األخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة واألمن بإقالة 
ومحاكمة المدعو/ علي محسن صالح قائد الفرقة األولى مدرع 

الذي عاث في األرض فسادًا وأهلك الحرث والنسل.
وأكدوا في بيان لهم تم توزيعه في المسيرة االحتجاجية السبت أمام 
منزل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بشارع الستين بصنعاء- 
أنه في حال عدم إنصافهم وتلبية مطالبهم الحقوقية، فإنهم مستمرون 
في المسيرات واالعتصامات حتى االستجابة لمطالبهم كونها مشروعة 

وحقوقية.
وأضاف البيان: أن الجميع في اليمن يعلم باالنشقاق الذي قاده المجرم 

الظالم المدعو/ علي محسن صالح األحمر الذي خان القسم العسكري 
وقام بالزج بالمنطقة الشمالية الغربية والفرقة األولى مدرع في أعمال ال 
تمت إلى المؤسسة العسكرية بصلة. مشيرين إلى أنه عند وقوف الكثير 
من منتسبي الفرقة األولى مدرع ضد تلك األعمال اإلجرامية والتحركات 
االنقالبية تم إقصاؤهم وتهميشهم وممارسة أساليب ضدهم وتوقيف 
مرتباتهم وقوت أوالدهم وغيرها من اإلجراءات التعسفية والالإنسانية 
ولم يكتف المنشق بمصادرة ونهب أراضي المواطنين والبسطاء من 
الناس ، مؤكدين ان تلك التصرفات والتعسفات التي قام بها المنشق 
وعصاباته ضدهم وضد زمالئهم وهو ما أجبرهم على الخروج في مسيرة 
للمطالبة بإقالة المنشق علي محسن من منصبه وتقديمه للمحاكمة 

كمطلب ملح ورئيسي. نص بيان جنود وضباط الفرقة

الجندي: االشتراطات المسبقة وسياسة 
اإلقصاء تؤكد رفض المشترك للتهدئة

متابعة/ فيصل الحزمي

 قال الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي 
العام وأح��زاب التحالف الوطني األستاذ 
عبده الجندي: إنه رغم التوجه الرسمي 
المحلي والخارجي لتهيئة األجواء من أجل 
انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، إاّل أن بعض 
قيادات أحزاب اللقاء المشترك وشركائه 
ب��دأت في اط��الق االشتراطات المسبقة 
وطلبات اإلقصاء عن مؤتمر الحوار واإلدالء 
بالتصريحات الالمسئولة، وكأن لسان حالهم 
يؤكد ما تخفيه أنفسهم بعدم رغبتهم في 
التهدئة ظنًا منهم أن ذلك سيمكنهم من 
تحقيق أهدافهم الشخصية بعد أن فشلوا 
في تحقيقها خالل الفترة الماضية..وجدد 
الناطق الرسمي دعوة المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
جميع األطراف إلى العمل من أجل التهدئة 
والتخلي عن المماحكات السياسية ومعوقات 

الماضي التي تجاوزها الشعب..
وأكد الجندي في المؤتمر الصحفي- الذي 
عقده األسبوع الماضي بصنعاء- التزام 
المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف 
الوطني بالتهدئة تعاونًا مع فخامة رئيس 
الجمهورية الذي يشدد على ضرورة التعاون 
الكامل بين جميع القوى السياسية للخروج 
بالوطن من أزمته الراهنة، وك��ذا إتاحة 
الفرصة لحكومة الوفاق الوطني إلنجاز 
المهام الوطنية المطلوبة منها في مختلف 
الجوانب االقتصاية واالجتماعية وكذا فرض 
حالة األمن واالستقرار والتصدي لعناصر 
القاعدة..وأوضح الناطق الرسمي موقف 
المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف 
الوطني إزاء األحداث المأساوية واألعمال 
اإلرهابية التي قامت بها العناصر اإلرهابية 
من تنظيم القاعدة خالل الفترة القريبة 
الماضية والتي كان آخرها في محافظات 
)أب��ي��ن وحضرموت والبيضاء وع���دن(.. 
ودان بشدة تلك الجرائم ومنها ما حصل 
بمنطقة »دوفس« بمحافظة أبين والتي 
تتنافى مع كافة القيم واألعراف اإلنسانية 
وتتعارض مع روح ديننا اإلسالمي الحنيف 
الذي حرم قتل النفس بدون حق وإخافة 
السبيل وانتهاك المحرمات.. داعيًا الجهات 
المختصة إلى االس��راع في اص��دار قانون 

مكافحة اإلرهاب.
وعبر الجندي عن استغراب أحزاب التحالف 

الوطني عدم إدانة هذه الحادثة اإلرهابية 
من قبل أحزاب اللقاء المشترك عمومًا وحزب 
اإلصالح خصوصًا رغم فداحة الخسائر التي 
نتجت عن تلك الحادثة والتي بلغت حوالى 

)200( شهيد ومصاب..
واستنكر الناطق الرسمي استمرار تواجد 
عناصر المليشيات المسلحة في أحياء أمانة 
العاصمة ومحافظة تعز وك��ذا استمرار 
االع��ت��داءات على معسكرات ال��وح��دات 
العسكرية في مديريتي أرحب ونهم وتوافد 

العناصر المسلحة إليهما..
لتي  ا لمستمرة  ا لمحاوالت  ا ًا  مستنكر
تقوم بها بعض األطراف إلقحام المؤسسة 
العسكرية واألمنية في صراعات تصفية 
الحسابات السياسية من خالل العودة إلى 
تحريض منتسبي بعض الوحدات وطلبة 

الكليات والمعاهد العسكرية واألمنية..
واستعرض الجندي بعض الخروقات التي 

ارتكبتها عناصر تابعة 
ألحزاب اللقاء المشترك 
وأوالد األحمر في صنعاء 
وتعز ذكر منها ما قامت 
به المليشيات المسلحة 
في تعز بتاريخ 31 / 2 
/ 2012م بوضع نقطة 
تقطع وقاموا باعتراض 
ع��س��ك��ري��ي��ن ون��ه��ب 
أسلحتهم بقوة السالح، 
وم��ا قامت ب��ه عناصر 
ح��زب اإلص��الح بتاريخ 
2012م من   / 3  / 1
اعتداء على مدير مصنع 
اسمنت عمران، بحجة 
عدم تجاوبه معهم في 
لمالي  ا الدعم  تقديم 

لهم..
وم��ن تلك الخروقات 
استمرار تدريب العناصر 
المسلحة التابعة لحزب 
اإلص���الح ف��ي الفرقة 
األولى مدرع، باإلضافة 
إلى اصابة الطفل سامي 
محفل )10 سنوات( وبتر 
رجله نتيجة انفجار لغم 
في وزارة الصناعة من 
بقايا األلغام التي زرعتها 
لمسلحة  ا ل��ع��ن��اص��ر  ا

التابعة ألوالد األحمر.
وانتقد نائب وزي��ر اإلع��الم أداء بعض 
القنوات الفضائية في تناولها خطر اإلرهاب 
وما تقوم به عناصر القاعدة من أعمال 
إرهابية، معبرًا عن استغرابه ضعف التناول 
اإلعالمي الرسمي وبعض القنوات األخرى 
المملوكة لقيادات حزبية على الساحة 

بخصوص ما يتم من أعمال إرهابية..
وقال: من المفترض ان يكون هناك تناول 
أكبر للخطر اإلرهابي الذي تمثله عناصر 
القاعدة ب��داًل من االنشغال بالتحريض 
والمهاترات اإلعالمية والسياسية واالرتهان 
إلى الماضي ليتم من خالل هذه الوسائل 
اإلعالمية تحقيق توعية أكبر بمخاطر 
اإلرهاب ورفض ما تروج له عناصر اإلرهاب 
أو من يقدمون لهم التسهيالت، األمر الذي 
سيدعم جهود األجهزة العسكرية واألمنية 

في مكافحة آفة اإلرهاب.

نستغرب تجاهل بعض القنوات 
الفضائية لمخاطــر اإلرهـــاب 

وانشغالها بالتحريض على الجيش


