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تمرد على القرارات ونهب متواصل لحديقة »21 مارس«
وبحسب م��ص��ادر مطلعة ف��إن المساحة 
االجمالية ألرض حديقة )21م��ارس( تبلغ 
)21مليونًا و919 ألفًا و970 مترًا مربعًا(.. 
أي ما يعادل 49 ألفًا و270 لبنة بعد أن تم 
استقطاع مساحة لجامعة اإليمان لصالح 
جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع البنات 
اللتين تعتبر أراضيهما جزءًا من حديقة 

»21 مارس«.
وأكد شهود عيان أن هناك استحداثات 
مفاجئة بأعمدة خرسانية تمت على 
السور الشرقي لحديقة )21مارس( خالل 

اليومين الماضيين.
يأتي ذلك وسط أنباء رفض المستشار 
علي محسن تنفيذ ق���رارات رئيس 
الجمهورية وتسليم مقر الفرقة األولى 
مدرع المنحلة الى أمانة العاصمة 
لتحويلها حديقة بناًء على ما جاء في 
القرار الجمهوري وهو الرفض الذي 
أكده قيادي في حزب االصالح لموقع 
»إسالم تايمز« حيث قال فيه إن علي 
محسن يتعامل وكأن األرض التي 
كانت مقرات لقوات الفرقة المنحلة 
ملكية خاصة به ويرفض تسليمها 
ألمانة العاصمة بناء على ما جاء 

في القرار الجمهوري.
وفي ذات السياق نقلت عدد من 
وسائل االعالم دعوة القيادي 
في حزب االصالح عبداهلل صعتر 
مليشيات الفرقة المنحلة الى 
عدم ترك مواقعهم والسيطرة 
على أرض حديقة )21مارس( 
كونهم من قاموا بحمايتها وال 

يجب أن تكون لغيرهم.
وعلمت »ال��م��ي��ث��اق« من 
علي  أن  م��ص��ادر مطلعة 
محسن اشترط بقاء ثالثة 
م��واق��ع عسكرية »ال��دف��اع 
الجوي - األمن - قوات حفظ 
ال��س��الم« داخ��ل الحديقة 
واستقطاع مساحة )30( 
أل��ف لبنة لتلك المواقع 
حة  لمسا ا م��ن  ليتبقى 
ما  يقة  للحد لية  جما ال ا
يقارب )19( أل��ف لبنة 
)10( آالف منها ستذهب 
ل���ص���ال���ح ع�����دد م��ن 
الضباط والجنود الذين 
وعدهم علي محسن 
بل  مقا ض  ر أ بقطع 

وقوفهم الى جانبه والتمرد على الجيش والشرعية 
الدستورية، لتبقى مساحة )9( آالف لبنة اجمالي 
المساحة التي ستقام عليها الحديقة وهي ماتزال 
خاضعة ألي استقطاعات قد تحول الحديقة الى 

روضة أطفال.
إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة أن عددًا من سفراء 
الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية أعربوا 
في اتصاالت أجروها مع قيادات تنفيذية وأطراف 
سياسية عن قلقهم الشديد تجاه تلكؤ علي محسن 
القائد السابق لما كان يُعرف بالفرقة األولى مدرع 

ومماطلته في تنفيذ ق��رارات رئيس الجمهورية 
بشأن التعيينات في عدد من المواقع العسكرية 
وتحويل مقر الفرقة سابقًا الى حديقة عامة، عالوًة 
على العراقيل التي يضعها للحيلولة دون تمكين 
اللجان المكلفة من إجراء دور التسليم واالستالم 

كما في بقية المناطق العسكرية.
وأشارت المصادر نقاًل عن السفراء إلى أنهم على 
استعداد التخاذ كل اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ تلك 
القرارات ووضع المعرقلين لها مهما كانت مواقعهم 
تحت طائلة القرارات األممية بشأن األزمة اليمنية، 
وتأكيدهم رفض كل أشكال المساومة والمراوغة 
واالبتزاز الذي تمارسه أطراف مقابل تنفيذ تلك 

القرارات.
من جانب آخر أعلنت الصين يوم أمس رغبتها في 
وضع تصاميم مكونات حديقة 21 مارس 2011م 

وتنفيذها.
جاء ذلك خالل لقاء أمين العاصمة عبدالقادر علي 
هالل مع الملحق التجاري واالقتصادي بالسفارة 
الصينية بصنعاء يان كاوتشان الذي ناقش معه 
إمكانية االستفادة من خبرات الشركات الصينية في 
وضع تصاميم مكونات حديقة 21 مارس 2011م 
وتنفيذ ع��دد من المشاريع في قطاع األنفاق 

والجسور بأمانة العاصمة.

تتعرض أرض حديقة )21 مارس( لعمليات سطو ونهب واستيالء من قبل مليشيات االصالح وعلي محسن، حيث أقدمت  
مجاميع تابعة لجامعتي اإليمان والعلوم والتكنولوجيا على التوغل في مساحات شاسعة من أرض الحديقة.

وأكد شهود عيان لـ»الميثاق« أن جامعتي اإليمان والعلوم توسعتا من الجهتين الشمالية والجنوبية للحديقة وتم إعادة بناء 
االسوار التي هدمت بعد صدور قرار رئيس الجمهورية الذي قضى بتحويل مقر الفرقة سابقًا الى حديقة عامة بساعات قليلة بعد 

أن توغلتا في مساحة كبيرة من أرض الحديقة.

صعتر يحرض 
الميليشيات على 

البسط عليها بالقوة
أمانة العاصمة تبحث 

استثمار شركة صينية 
إلنشاء الحديقة

۹ استقطاعات حديثة من حديقة 21 مارس ..

الشعيبي لـ«الميثاق«:

رؤية مهمة للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه
لحل القضية الجنوبية

كتب/ منصور الغدرة

عبَّر الدكتور يحيى الشعيبي- رئيس فريق المؤتمر  
الشعبي العام وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني- 
عن أسفه لرفض بعض اعضاء فريق عمل القضية الجنوبية 
االستماع للمتحدثين االكاديميين الذين قدمهم المؤتمر 
وحلفاؤه في عرض رؤيتهم حول جذور القضية الجنوبية، 
مؤكدًا ان المؤتمر وحلفاءه اعدوا رؤيتهم عن جذور القضية 
الجنوبية، غير انهم لم يتمكنوا من عرض الرؤية شفويًا 
العتذار بعض اعضاء لجنة القضية الجنوبية االستماع لهم 

واشتراط احضارها مكتوبة..
 وعلمت«الميثاق« ان الخطط الرئيسية  والتفصيلية )اآللية 
التنفيذية( لعمل الفرق التسعة لمحاور قضايا مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل، اصبحت شبه كاملة ومقرة من معظم 
الفرق، عدا بعض الفرق يرجح ان تستكمل خططها اليوم 

او غدًا واقرارها.
وق��ال الشعيبي في تصريح ل�«الميثاق«: ان المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاءه قدموا امس االحد ثالثة شخصيات 
من قياداته االكاديمية المشاركة في لجنة القضية الجنوبية، 

وهم الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، والدكتور حميد العواضي 
والدكتور عبدالعزيز الترب، لكي يتحدثوا عن رؤية المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه حول جذور القضية الجنوبية، غير ان 
اعضاء داخل الفريق اعتذروا عن االستماع لهم لعدم احضار 

الرؤية مكتوبة«.
وأضاف: ان الرؤية تم إعدادها وصياغتها وكانت جاهزة 
وهي موجودة لدى االمين العام المساعد، الدكتور احمد 
عبيد بن دغر، إال ان ادخال بعض التعديالت االساسية عليها 
والمراجعة اللغوية لها والتي تزامنت مع السفر المفاجئ 
لالمين العام المساعد، حال دون تمكننا من وضعها في 
صورتها النهائية وتسليمها الى فريق القضية الجنوبية في 
الموعد المحدد- امس االحد- ألنها ورقة تاريخية تحتاج الى 
دراسة معمقة في مضمونها وعرضها للقضية وجذورها، 
ويجب ان تقدم بطريقة صحيحة وواضحة بحيث ال يكون 

فيها أي لبس او تفسيرات في مفرداتها.
وبينما يرى رئيس فريق المؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار 
الوطني ان هناك اتفاقًا داخل فريق القضية الجنوبية بأال 
يتم الحديث عن اية رؤية ألي مكون من مكونات الحوار إال 
بعد تسليم رؤيته مكتوبة، قال: كان المفروض ان يعطى 
لألكاديميين الثالثة المكلفين من المؤتمر الشعبي العام 

وحلفائه فرصة ليتحدثوا شفويًا عن الرؤية، 
وعندما تكون رؤيتنا المكتوبة جاهزة سيتم 
تسليمها الى اعضاء فريق عمل القضية 
الجنوبية. وأض��اف: ان المؤتمر وحلفاءه 
سيقدمون رؤيتهم ح��ول ج��ذور القضية 
الجنوبية في حال أرسل بها االمين العام 

المساعد من مكان تواجده في الخارج او 
عند عودته من سفره، مؤكدًا أننا في 

االخير ال بد ان نسلم رؤيتنا لفريق 
العمل.. وق���ال: »نحن ف��ي االخير 

سنسلم رؤي��ة المؤتمر وحلفائه، 
وكل مكون مشارك في مؤتمر 

الحوار سيقدم رؤيته في هذا 
الشأن«.

وأك���د الشعيبي ف��ي ختام 
تصريحه ان الرؤية تضمنت 

شرحًا وعرضًا تفصيليًا للقضية 
الجنوبية في اربعة محاور رئيسية 

المشكلة  ت��ت��ض��م��ن ج����ذور 
والمحتوى والحلول. 

كتب/ علي الشعباني


