
عبر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي عن استغرابه لبعث ما 
يسمى بالمجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية في هذه 
اآلونة وان يصدر عن ذلك المسمى بيان أو أن يقدم لرئيس 
الجمهورية ويكون رئيس حكومة الوفاق الوطني هو على رأس 

من ذهبوا لفخامة رئيس الجمهورية.
وقال المصدر :إن ما حمله ذلك البيان من العبارات يوحي بأن 
أطراف المشترك ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم 
باسندوة يبيِّتون أو يهيئون أنفسهم لالنقالب على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس األمن رقم )2014( 
واإلجهاز على الشراكة الوطنية التي حكمتها المبادرة وآليتها وقرار 

مجلس األمن.
واستغرب المصدر أن يعيد ذلك البيان إلى الذاكرة مسميات الثورة 
والفعل الثوري متجاهاًل أن التسوية التي تمت قامت وفقًا لتلك 
الوثائق كانت تعالج أزمة قائمة وصراعًا مسلحًا كما هو الواقع وكما 

سمتها المبادرة وآليتها وقرار مجلس األمن.
وقال المصدر :إن ما يدعو للعجب فعاًل أن يتضمن ذلك البيان 
حديثًا عن تسليم السلطة معتبرًا ذلك الحديث انقالبًا على الشراكة 
التي قبلت بها األط��راف ووقعت على أساسها المبادرة وآليتها 
التنفيذية، باعتبار أن ما يحكم هذه المرحلة الصعبة التي خلفتها 
األزمة ومن افتعلوها هو الوفاق وليس ماهدف إليه البيان وما يحاول 
رئيس حكومة الوفاق لعبه من دورين دور الحاكم ودور المعارض 
وهو ما أكدته سلوكياته وتصرفاته خالل المرحلة الماضية ومعه 
وزراء المشترك وشركاؤهم الذين مازالوا حتى هذه اللحظة سادرين 
في الغي ناكصين عن االلتزام بأي اتفاق من خالل مئات اإلجراءات 
التي اتخذها رئيس الحكومة ووزراء المشترك من إقصاء وإبعاد 
وعدم القيام بالمهام التي أنيطت بهم في اآللية التنفيذية واستمرار 
شركائهم بعسكرة الحياة وتقسيم العاصمة إلى دويالت وعسكرة 
المنشآت التعليمية والشبابية واألحياء والشوارع والحارات والخطف 

واالعتقال .
وتساءل المصدر عما يقصده البيان بحديثه عن تسليم السلطة 
بالقول: هل يقصد بذلك أن يسلم رئيس الجمهورية السلطة إلى ما 
يسمى بالمجلس الوطني وباسندوة؟!.. مذكرًا بأن الشعب اليمني قد 
حسم أمره بإجراء انتخابات رئاسية شرعية في 21 فبراير 2012م.
وقال المصدر :إن على جميع األطراف أن تتعامل وفقًا لما نصت 
عليه اآللية التنفيذية للمبادرة وتحتكم إليها وأن تبذل كل ما 
بوسعها للذهاب إلى مؤتمر الحوار ال لاللتفاف على ذلك المؤتمر 
ووضع العراقيل والصعوبات أمامه وإقصاء شركاء الحياة السياسية 
والتكتالت الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والقوى 
الفاعلة من المشاركة في اإلع��داد والتحضير لذلك المؤتمر أو 
الوصول إليه من خالل ما يسمى باللجنة الحكومية التي مازالت 

مشدودة إلى الماضي التآمري االنقالبي.
وأضاف المصدر: أنه ألمر محزن أن يدعي اليوم رئيس حكومة 
الوفاق أنه ماض في تحقيق أهدافه وأهداف الدائرين في فلكه 

أو من يعمل في خدمتهم لتحقيق كامل أهداف ما سماها بالثورة.
وقال المصدر: إن كل هذه البيانات توحي أننا قادمون على 
مرحلة تؤكد فشل الحكومة في الشهور الماضية عن تحقيق الحد 
األدنى من المتطلبات المعيشية والحياتية للناس وتوفير األمن 
واالستقرار وبرنامج اإلنعاش االقتصادي وتنفيذ ما أوجبته عليها 

اآللية في الشق العسكري واألمني مستبدلة ذلك بخطابات رنانة 
بحيث نستطيع معها القول إن الحكومة أنجزت أمرًا مهمًا وهو 
الدموع التي يذرفها رئيسها من وقت آلخر لغرض الهروب من تحمل 

المسئوليات.
وأعرب المصدر عن استغرابه من أن يصدر رئيس حكومة الوفاق 
بيانات يطلب فيها من نفسه القيام بمهام كما ورد في عدة فقرات 
في البيان الحديث عن مطالبات للسلطة التنفيذية وكأن باسندوة 
نسي أنه هو رئيس هذه السلطة وأن الحديث أو الزج بمؤسسات 
أخرى تحت مسمى التوافق عيب على رئيس الحكومة وهو يعلم أن 
اآللية حددت التوافق بالضبط في قرارات الحكومة ومجلس النواب.

وقال: والعجب العجاب أن يتحدث بيان باسندوة عن اإلبعاد وكيل 
التهم بأن كل العاملين في الوظيفة العامة هم عناصر فاسدة وأنه 
هو ومن يعملون معه من المشترك وحدهم العناصر التي تحمل 
الكفاءة والنزاهة والشرف وينسى حجم القرارات التي أصدرها 
وزراؤه في الكهرباء والمالية والداخلية واإلعالم والتربية والتي 
استبعدت كل أصحاب المؤهالت العليا وأتت بمتقاعدين وحملة 
اإلعدادية والثانوية ومؤهالتهم الوحيدة أنهم ينتمون للمشترك 

وشركائه أو بعض أحزابه .
وأكد المصدر أن رئيس حكومة الوفاق هو من يخرق التوافق 
مذكرًا إياه بالبيانات التي أصدرها شركاؤه في الحزب االشتراكي 
والوحدوي الناصري وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية الذين عبروا 
عن إدانتهم ورفضهم لتلك القرارات التي التمت لمعايير الوظيفة 
العامة بصلة وال إلى مبدأ الكفاءة والنزاهة وأن رئيس الوزراء نفسه 
يعتدي وبشكل صارخ على صالحيات رئيس الجمهورية بإصدار 
تكليفات في وظائف التعيينات فيها تتم بقرارات جمهورية فضاًل 

عن إصداره تكليفات ألناس اليعملون في الجهاز اإلداري للدولة .
وقال المصدر: كنا نتمنى على رئيس الحكومة أن يقرأ جيدًا قانون 

التدوير الوظيفي وقانون الخدمة المدنية ليعي تمامًا أن التدوير 
محكوم بزمن وليس معناه اإلبعاد أو اإلتيان بأناس من خارج 
الوظيفة العامة ،مضيفًا وبداًل من جعجعة رئيس الحكومة المتكررة 
في موضوع التدوير الوظيفي كان عليه من باب أولى أن يصدر 
وحكومته الالئحة التنفيذية الخاصة بقانون التدوير والتي ارتبط 
زمن تنفيذه بإصدارها أو أن يطالب السلطة التنفيذية باستكمال 
إج��راءات التوافق الوطني على القانون وتقديمه إلى السلطة 
التشريعية )مجلس النواب( الذي منحه الثقة وهو محاسب أمامه 
دستوريًا وقانونيًا كونه المسئول عن رقابة الحكومة ومحاسبتها 
والحكومة أصاًل بتلك النصوص تابعة للسلطة التشريعية وليس 
العكس كما جاء في بيان دولة رئيس ال��وزراء الذي سماه بيان 

المجلس الوطني لقوى الثورة .
وقال المصدر: إن رئيس حكومة الوفاق يعلم أن السلطة التي 
يتحدث عنها هي اآلالت العسكرية التي تضم مختلف األسلحة عند 
شركائه وهي التي قتلت ودمرت المواطنين األبرياء وتمارس أعمال 

القرصنة والخطف وتهجر المواطنين اآلمنين من مساكنهم .
مضيفًا أما الحديث عن الحصانة التي وردت في البيان ونسبها 
إلى القوى الشريفة التي سماها فهو -أي رئيس الحكومة محمد 
باسندوة - فيعلم جيدًا من الذين يمارسون أبشع الجرائم والقتل 
تحت سمعه وبصره ومن الذين مارسوا العنف والفوضى وإغراق 
الوطن بحمامات الدم وقطع الخدمات األساسية عن المواطنين ولم 
يعد ممكنًا أن يصدق أحد مزاعم رئيس حكومة الوفاق باسندوة 
بأنه يذهب إلى عمله ويمارس حياته دون حراسة أو مرافقين بعد 
أن ثبت عكس ذلك وما الحادث اإلجرامي لمرافقي أبنته التي قتل 

فيها حارس معهد أكسيد ببعيد.
وتابع المصدر :إن باسندوة لم يعد ذلك الحمل الوديع وإنما هو 
واحد ممن تلوثت أيديهم بالدماء وهو يعمل اليوم على هدم 
التوافق الوطني حجرًا حجرًا ولم ينفع معه طيلة فترة رئاسته 

للحكومة كل النصائح التي أسداها إليه رئيس الدولة أواًل واألشقاء 
واألصدقاء ثانيًا والطلبات المتكررة بأن يعمل كرئيس لحكومة وفاق 

المحرض.
وقال المصدر: لقد ظلم أولئك الشباب كثيرًا باالدعاء باسمهم فيما 
الواقع أن كل المخرجات المدعى بها بدءًا من هذا المجلس الممسوخ 
الذي غاب عنه الشباب مرورًا بحكومة الوفاق التي غاب الشباب 
عن الوجود فيها تمامًا ثم التعيينات بالمئات التي أصدرها رئيس 
الحكومة ووزراؤه، باإلضافة إلى أن رئيس الحكومة لم يمارس فعاًل 
واحدًا على صلة بالشباب أو بالشعب أو بماليين المقهورين من 
إجراءاته التعسفية واإلقصاء وحالة الفوضى والعبث التي يعيشها 
الناس وهجران المزارعين لمزارعهم جراء رفع أسعار الديزل 
وحالة الظالم الدامس التي توزع بالساعات الطويلة أو باأليام على 
المشتركين في الكهرباء ويا ليته قادر على تأمين حارة من حارات 
العاصمة صنعاء أو محيط مجلس الوزراء شمااًل التي تعسكر فيها 
الفرقة والمسلحون ومليشيات حزب اإلصالح أو إنقاذ سكان تلك 
األحياء والحارات الذين توافدوا اسابيع متكررة إلى مجلس الوزراء 
لالعتصام مستنجدين برئيس الحكومة أن يعيد البسمة ألطفالهم 
ويؤمن حدًا أدنى لحياتهم المعيشية وأرزاقهم التي قطعت وحاالت 
التفتيش واإلج��راءات القسرية واالعتقاالت التي تزخر معتقالت 

الفرقة وجامعة اإليمان بالمئات منهم.
وتابع المصدر :ولكم هو مضحك أن يدعي رئيس الحكومة وجود 
معتقلين وهو رئيس حكومة مسئول أمام اهلل ووزارة الداخلية التي 
ينتمي وزيرها للمشترك وأجهزتها تتبعه فلماذا لم يقم وزيرها 
ورئيس الوزراء بواجباتهم وهو الذي يكرر في كثير من مقايله 
مقولة الخليفة عمر بأنه لو تعثرت ناقة في العراق لسأل اهلل عنها 

عمر..
 وتساءل المصدر: فأين أنت يا دولة رئيس الوزراء وأنت تطالب 
باإلفراج عن معتقلين ألست صاحب الفعل والقرار أم أنك مأمور 
التنفذ إال ما تؤمر به وال تملك حواًل وال طواًل وتعوض الناس بالبكاء 
والبيانات بداًل من الفعل.. ولماذا لم تسمِّ أولئك المعتقلين وأماكن 
تواجدهم وتنشرها للعالم إن كنت فعاًل صادقًا فيما تقول أم أن تلك 
البيانات فقط لالستهالك المحلي ولذر الرماد في العيون ولصرف 
النظر عن فشلك وحكومتك .وتابع المصدر مخاطبا رئيس حكومة 
الوفاق:تارة أنت رئيس لحكومة الوفاق وتارة رئيسًا لما يسمى 
اللجنة التحضيرية -حتى بعد أن سلب حميد األحمر منك الصالحية 
وفقًا لرسالته وخفض مستحقاتك ومرة أخرى أنت رئيس المجلس 
الوطني فبأي صفة يستطيع البرلمان والشعب اليمني أن يحاسب 
حكومتك، وإلى متى ستظل أداة طيعة لتعطيل الحياة السياسية 
واآللية والمبادرة وقرار مجلس األمن والوصول إلى الحوار.. ألم 
تأخذ العبرة من خطاب الرجال والنساء في مدينة عدن أثناء زيارتك 
.وتقطع الشك باليقين بأنك لم تقدم شيئًا للشعب ولم تحقق إنجازًا 
مما تضمنته اآللية أو مما كان يجب عليك أن تحققه للشعب الذي 

تنادي باسمه .
واختتم المصدر مخاطبته لرئيس حكومة الوفاق :أما الحديث 
عن الفعل الثوري فمنذ كنت عضوًا عاماًل في جبهة التحرير إلى 
المجلس الوطني لقوى الثورة إلى سنوات النضال في األمم المتحدة 
فكلها جعجعة وال نرى طيحنًا فلما ال تضيئ شمعة بداًل من أن تلعن 
الظالم وتتناقض بين الثورية والوفاق واحترام ما وقعت عليه في 
األصل، أم أنك خارج السياق ونتحملك حينا أو أحيانًا وقد بلغت أرذل 
العمر ولم يعد بمقدورك إنجاز شيء غير البكاء وإصدار البيانات 

واهلل المستعان.
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مصدر أمني: مقتل 3 والقبض على 
9 في اشتباكات بـالعوابل الشعيب

الضالع- منصور الغدره

اكد مصدر امني في محافظة الضالع 
ل�«الميثاق« مقتل ثالثة وإصابة اثنين 
والقبض على 9 اخرين من فلول العناصر 
االرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، احدهم أجنبي 
الجنسية، في اشتباكات مع قوات الجيش واألمن 
واللجان الشعبية بمديرية الشعيب بمحافظة 
الضالع، اثناء محاولتهم التسلل الى المحافظة 
قادمين من محافظتي ابين وشبوة. فيما اصيب في 
االشتباكات احد مقاتلي اللجان الشعبية بإصابة 
وصفها المصدر بالطفيفة، باالضافة الى ضبط 
وثائق وكشوفات بحوزة تلك العناصر تضم اسماء 
قيادات عسكرية وأمنية ومسئولين حكوميين 

وسفراء أجانب وكذلك ضبط 
لمنشآت  خرائط ومخططات 
حكومية وبعثات دبلوماسية 
ومقرات امنية الستهدافها في 

عمليات ارهابية.
وأكد مصدر أمني فضل عدم 
الكشف عن اسمه: ان العناصر 
االرهابية التسعة الذين تم 
في  اعترفوا  عليهم  لقبض  ا
التحقيقات االولية انهم شاركوا 

في المواجهات ضد قوات الجيش واألمن واللجان 
الشعبية في محافظتي ابين وشبوة.. ومعظمهم 
سبق وان اصيبوا اكثر من مرة خالل تلك المعارك 

مع الجيش..
ال��ى ذل��ك اوض��ح األس��د- اح��د مقاتلي اللجان 
الشعبية الذين اشتبكوا مع عناصر القاعدة في 
منطقة العوابل ل�«الميثاق« ان«14« مسلحا من 
تنظيم القاعدة كانوا يستقلون »حافلة« كانوا في 
طريقهم الى محافظة الضالع، فهربوا من نقطة 
»الشيم« العسكرية الواقعة بمنطقة مريس، عبر 
طريق اوصلتهم الى منطقة العوابل حيث كانت 

اللجان الشعبية قد انتشرت تحسبا لتسلل مثل 
هذه العناصر الى المديرية.

وأض��اف االس��د انهم اشتبهوا بتلك العناصر 
الغريبة عن المنطقة خاصة وأنها تحمل اسلحة 

ليست عادية وأجهزة اتصاالت حديثة«.
وأشار الى ان اللجان الشعبية طلبت منهم التوقف 
وتسليم السالح والمضي في حالهم وهو ما رفضته 
العناصر االرهابية وانطلقت مسرعة بالباص، 
غير ان مقاتلي اللجان طاردتهم وتم تطويقهم، 
فاخرج قائدهم- الذي يعتقد انه من ابناء منطقة 
المسيمير- سالحه الشخصي وكبر ثالث تكبيرات 
وأطلق رصاصتين على رأسه فسط قتيال، وباشر 
اتباعه في اطالق الرصاص باتجاه الجيش واألمن 
واللجان الشعبية التي اشتبكت معهم فأدى ذلك 
الى مقتل اثنين وإصابة اثنين 
اخ��ري��ن والقبض على بقية 
المجموعة وعددهم تسعة، 
بينهم شخص مالمحه تميل 
البشرة الصومالية من  ال��ى 
الصعوبة التخاطب معه لعدم 

اجادته اللغة العربية.
وك��ان العميد علي العمري، 
مدير أمن محافظة الضالع، قال 
إن ق��وات من الجيش واالم��ن 
واللجان الشعبية افشلوا تسلل عناصر تنظيم 

القاعدة، صباح االحد الى محافظة الضالع.
وأشاد العميد العمري بأبطال القوات المسلحة 
واألمن والمواطنين من أبناء العوابل وموقفهم 
الوطني المسئول ولما يتمتعون به من يقظة 
وحس عال بتصديهم الباسل والشجاع لتلك 
العناصر اإلرهابية وإفشال محاولة تسللهم إلى 
الشعيب، ودعا كل أبناء المحافظة إلى التنبه من أي 
محاولة تسلل قد تقوم بها عناصر إرهابية أخرى 

إلى المحافظة.

»امليثاق« تنشر أسماء 27 ارهابيًا يسعى باسندوة لالفراج عنهم

1- أحمد محمد عباس الفضيل- محتجز على 
ذمة انتمائه لتنظيم القاعدة اإلرهابي.

2- محمد مثن��ى العماري- محتج��ز على ذمة 
انتمائه لتنظيم القاعدة اإلرهابي.

3- عبدالمنعم حميد أبوغان��م- محتجز على 
ذمة انتمائه لتنظيم القاعدة اإلرهابي.

4- كمال راشد غالب الحوري- محتجز على ذمة 
انتمائه لتنظيم القاعدة اإلرهابي.

5- عصام راش��د غالب الحوري- محتجز على 
ذمة انتمائه لتنظيم القاعدة اإلرهابي.

6- نادر أحم��د محمد القباط��ي- محتجز على 
ذمة انتمائه لتنظيم القاعدة اإلرهابي.

7- ري��اض عم��ر عب��داهلل أحم��د الصالحي- 
محتجز عل��ى ذمة انتمائ��ه لتنظي��م القاعدة 

اإلرهابي.
8- معمر محمد شرف الدين- محتجز على ذمة 

انتمائه لتنظيم القاعدة اإلرهابي.
9- محمد صالح محسن العامري- محتجز على 

ذمة انتمائه لتنظيم القاعدة اإلرهابي.
10- أنس فضل محسن علي عوض- محتجز 

على ذمة انتمائه لتنظيم القاعدة اإلرهابي.
11- عمار عبداهلل فاض��ل- محتجز على ذمة 

انتمائه لتنظيم القاعدة اإلرهابي.
12- عبداهلل يحيى الديلمي- محتجز على ذمة 

انتمائه لتنظيم القاعدة اإلرهابي.
13- فواز عبداهلل فاض��ل- محتجز على ذمة 

انتمائه لتنظيم القاعدة اإلرهابي.
14- عبدالس��ام علي محمد الماحل- محتجز 

على ذمة انتمائه لتنظيم القاعدة اإلرهابي.
15- فارس محمد أحمد الشوحطي- أو فارس 
علي احمد يحيى الشوحطي وهو محتجز على 

ذمة انتمائه لتنظيم القاعدة اإلرهابي.
16- بال محمد الحياني- أو بال محمد علي 
الحياني وهو محتجز على ذمة انتمائه لتنظيم 

القاعدة اإلرهابي.
17- عبدالرحيم عبدالرزاق عيس��ى- سوري 
الجنس��ية محتجز على ذمة انتمائ��ه لتنظيم 

القاعدة اإلرهابي.
18- جمال عبده أحمد الظفيري- محتجز على 
ذمة الحادث اإلرهابي الذي استهدف جامع دار 

الرئاسة.
19- محم��د عبداهلل األس��عدي- محتجز على 
ذمة الحادث اإلرهابي الذي استهدف جامع دار 

الرئاسة.

20- آيات اهلل صال��ح محمد الدحومة- محتجز 
على ذمة الحادث اإلرهابي الذي استهدف جامع 

دار الرئاسة.
21- زي��اد أحمد ناجي أحم��د مؤنس- محتجز 
على ذمة الحادث اإلرهابي الذي استهدف جامع 

دار الرئاسة.
22- محمد أحمد يحيى القرهمي- محتجز على 
ذمة الحادث اإلرهابي الذي استهدف جامع دار 

الرئاسة.
23- حسين علي محمد الضياني- محتجز على 
ذمة الحادث اإلرهابي الذي استهدف جامع دار 

الرئاسة.
24- عبده صالح حمود الشريف- محتجز على 
ذمة الحادث اإلرهابي الذي استهدف جامع دار 

الرئاسة.
25- عبداهلل س��عيد عب��داهلل محم��د- يوجد 
لدينا اس��م عبداهلل س��عد عب��داهلل الطعامي 
وهو محتجز على ذم��ة الحادث اإلرهابي الذي 

استهدف جامع دار الرئاسة.
26- إبراهي��م محمد س��عد الحم��ادي- يوجد 
لدين��ا اس��م إبراهيم حم��ود محم��د الحمادي 
وهو محتجز على ذم��ة الحادث اإلرهابي الذي 

استهدف جامع دار الرئاسة.

> حصلت »الميثاق« على اسماء )27( إرهابيًا من تنظيم القاعدة من بينهم )9( متهمين بجريمة تفجير دار الرئاسة وجه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة باالفراج 
عنهم بناًء على توجيهات من قيادات حزب اإلصالح وعلي محسن بدعوى أنهم شباب من الساحات..وأوضحت مصادر مطلعة لـ»الميثاق« ان وزير الداخلية عبدالقادر 
قحطان قد رفع بكشوفات بأسماء اشخاص إلى رئيس الوزراء قيل انهم محتجزون على ذمة قضايا رأي من ضمنها قائمة لمنظمة »هود« تضم )97( اسمًا ادعت انهم 
من شباب الساحات...وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول للسجون والتحقق من تلك الكشوفات اقترحت االفراج عن تلك العناصر اإلرهابية ورفعت 
بذلك إلى رئيس الوزراء، حيث تتكون اللجنة من: )وزير الداخلية ووزير العدل ووزير حقوق اإلنسان(..وحذرت المصادر من مخطط تسعى تلك اللجنة من خالله لالفراج على 

قيادات وعناصر تنظيم القاعدة اخراجهم من السجون.
»الميثاق« تنشر اسماء )27( إرهابيًا حصلت على تأكيدات أمنية تورطهم بذلك وأن حزب اإلصالح يسعى إلى االفراج عنهم بقرارات رئيس الحكومة، وتم نشر اسمائهم 

ضمن قائمة االسماء التي أصدرتها منظمة »هود« األسبوع المنصرم.

علي الشعباني

معسكر الفرقة وجامعة اإليمان 
مليئة بالمعتقلين

بــاســنــدوة كل  يتهم  ان  نستغرب 
العاملين بالوظيفة العامة بالفاسدين

وزراء المشترك استبعدوا أصحاب 
المؤهالت وعينوا متقاعدين وأميين

الحكومة فشلت في تحقيق الحد 
االدنى من متطلبات الشعب

في تصريح لمصدر مؤتمري: 

باسندوة يخرق التوافق ويعتدي على صالحيات رئيس الجمهورية
أطراف في المشترك يبيتون لإلجهاز على الشراكة الوطنية وقرار مجلس االمن

الشعب حسم أمر السلطة عبر االنتخابات والرئيس لن يسلمها لـ»المجلس الوطني وباسندوة«
بيان باسندوة يؤكد فشل الحكومة ودموعه التعفيه من تحمل المسئولية

المشترك مستمر في عسكرة الحياة والمنشآت التعليمية والشبابية وتقسيم العاصمة
نرفض االلتفاف على مؤتمر الحوار بإقصاء الشباب والمنظمات المدنية

لم تنفذ الحكومة ما أوجبته عليها اآللية يف الشق العسكري واألمني
وزراء املشرتك لم يلتزموا بمهامهم واقصوا مئات املؤتمريني من ظائفهم

ضبطت وثائق 
بأسماء قيادات امنية 
وعسكرية وخرائط 
لمواقع ومنشآت 
حكومية وأجنبية


