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مخيمات الجامعة تكبد 
التجار خسائر فادحة 

أبناء عمران: ال نقبل الوصاية على مواقفنا

واليزال أبناء حاشد األحرار يرفضون كل 
محاوالت الوصاية على أدوارهم الوطنية أو 
المتاجرة بها على حساب مصلحة الوطن، 

وإثارة المشاكل بين قبائل اليمن.
وأم��ام الضجيج المفتعل حول مهرجان 
المشترك السبت فقد سخر مصدر محلي في 
محافظة عمران مما تناولته بعض وسائل 
اإلع��ام عن حضور نصف مليون شخص 
في المهرجان الذي أقامته أحزاب المشترك 
بالمحافظة السبت، وق��ال: إن هذا الرقم 
خيالي جدا وان الحضور ال يتعدى بضعة آالف 
من االشخاص معظمهم أعضاء في التجمع 
اليمني لاصاح والبعض استلموا مبالغ 
مالية لحضور المهرجان بواقع خمسة آالف 

ريال لكل واحد .
مؤكدًا أن سكان وقبائل عمران يرفضون 
الوصاية عليهم من أي كان وان قرارهم 

مستقل .
مشيرًا إلى أن هناك من يحاول تقديم 
نفسه كزعيم لقبائل وسكان عمران من 
خال تسريب تلك المعلومات المغلوطة، 
إال أن الجميع صار يعرف حجمهم الحقيقي 
وخصوصا قبيلة حاشد التي اعلن ابناؤها 
مرارا وتكرارا انهم لم ولن ينجروا وراء العنف 
والفوضى وانهم سيكونون في صف الوطن 

والحفاظ على مكتسباته ووحدته الوطنية.
مشائخ حاشد وبكيل ينفون

إل��ى ذل��ك نفى المشائخ حمود عاطف 
وعبداهلل بدر الدين وعبده ربه راجح وعدد 
من مشائخ حاشد وبكيل المزاعم التي أعلنها 
حسين األحمر ورددتها بعض وسائل اإلعام 
عن انضمام عدد من مشائخ حاشد وبكيل 
إلى العناصر المعارضة من أح��زاب اللقاء 
المشترك في مساعيها الهادفة إلى االنقاب 

على الديمقراطية والشرعية الدستورية..

وقالوا في بيان ان هذه المزاعم ال أساس 
لها من الصحة وأن مشائخ حاشد وبكيل 
قد أعلنوا عن موقفهم الواضح خال تلك 
االجتماعات التي عقدوها خ��ال األي��ام 
الماضية مع رئيس الجمهورية وموقفهم 
الثابت والمساند للشريعة الدستورية وأمن 
واستقرار الوطن ووحدته ورفضهم لكل 
أعمال الفوضى والتخريب والعنف واالنقاب 
على الديمقراطية والشريعة الدستورية وجر 
الوطن إلى أتون الفتنة والعنف وزعزعة أمنه 
واستقراره والتي ال تخدم سوى أعداء اليمن .
 وأضافوا: ان حسين األحمر ال يحق له أن 
يتحدث باسم أي شيخ في حاشد وبكيل وال 
يتحدث سوى عن نفسه وأنه ليس له من 
أحد من مشائخ حاشد وبكيل سوى مرافقيه 
وحراسه وأي ادع��اء يخالف ذلك إنما هي 

افتراءات كاذبة.

الشايف يسخر
 وعلى ذات الصعيد سخر مصدر في مكتب 

الشيخ/ محمد بن ناجي الشايف نجل شيخ 
مشائخ بكيل كبير مشائخ اليمن مما قاله 
حسين األحمر من ادع��اءات باسم حاشد 

وبكيل. 
وقال المصدر وفقًا لموقع اسرار برس إن 

هذا الشخص ال يمثل إاّل نفسه.
مؤكدًا أن حاشد وبكيل يعتبرون امن اليمن 

واستقراره ليس للمساومة.
وحذر المصدر من أن أي فتنة في البلد 
سيدفع ثمنها القاصي والداني ولن تستثني 
نارها أح��دا س��واء من كانوا مختفين في 
بدروناتهم أو في قصورهم العاجية أو في 

أي مكان آخر، فنار الفتنة ستأكل الجميع.

القهالي والحاشدي
  هذا وعبر عدد من مشائخ قبيلة حاشد 
أمس عن رفضهم المطلق لما اعلنه حسين 
االحمر عن انضمام مشائخ قبيلة حاشد 
وبكيل ال��ى صفوف المطالبين باسقاط 

النظام , واكدوا ان حسين االحمر ال يمثلهم 
واليعبر عنهم بل يعبر عن رأيه الشخصي. 

وعبر الشيخ مجاهد القهالي في تصريح 
ل� “براقش نت” عن رفضه العان انضمام 
مشائخ حاشد الى صفوف المطالبين باسقاط 
النظام، وقال ان من اعلن ذلك “فهذا شأنه 
ويعبر عن رأي��ه الشخصي”.. واض��اف ان 
مشائخ حاشد يقفون مع النظام, وانه اليوجد 
احد يحق له ان يتحدث باسم حاشد أو يدعي 

الوصاية عليهم .
من جانبه قال الشيخ خارف الحاشدي ل� 
“براقش نت” ان مشائخ حاشد مع الرئيس 
علي عبداهلل صالح , وان الحديث الذي صرح 
به حسين االحمر يخص نفسه , واليمثل 
مشائخ حاشد , واضاف “ نحن على مبدأ واحد 
بالوقوف مع الرئيس علي عبداهلل صالح ولن 
يأتي الدهر بأفضل منه وسنفديه باوالدنا 
ومن اليريد علي عبداهلل صالح فليشرب من 

البحر”.

ب��دوره قال الشيخ مبخوت المشرقي ان 
ما اعلنه حسين االحمر عن انضمام قبائل 
حاشد وبكيل الى صفوف المطالبين باسقاط 
النظام، ال يعبر سوى عن رأيه الشخصي 

فقط.
واكد الشيخ مبخوت استعداد جميع قبائل 
بكيل للقتال الى جانب رئيس الجمهورية 

والدفاع عن وحدة الوطن وامنه واستقراره.
لبراقش  وق���ال مبخوت ف��ي تصريح 
نت: “سنقف صفا واحدا الى جانب رئيس 
الجمهورية والى جانب الشرعية والوحدة 
ال��ى ان قبائل  والديمقراطية”. مشيرا 
حاشد جذورها واضحة مع العلماء والشعب 

والتعددية السياسية.
من جانبه قال الشيخ فاروق محيي الدين 
انه اليحق ألحد ان يتحدث بأسماء مشائخ 

قبيلتي حاشد وبكيل.

مؤكدا ان مشائخ حاشد يرفضون كل ما 
جاء في كام حسين االحمر جملة وتفصيا.

من جانبه قال الشيخ عبدالقادر حنش: أواًل 
اليجب ان يتحدث شخص نيابة عن مشائخ 
حاشد وبكيل ونحن نرفض مثل هذا التصرف 
, واذا كان يريد ان يعبر عن رأيه الشخصي 
فليتحدث باسمه هو بعيدا عن مشائخ حاشد 

وبكيل “.

بني صريم 
  قال مصدر قبلي في بني صريم بمحافظة 
عمران ان مشائح بني صريم منعوا مرور 
موكب حسين األحمر في منطقتهم ، وذكر 
مصدر محلي ان حسين األحمر توقف بعد 
اطاق طلقات تحذيرية على موكبه وحذروه 
من المرور عبر منطقتهم ما اضطره للتوقف 

والتراجع عن المنطقة.

بالطجة المشــترك 
يلونون االعتصام السلمي بالدماء

اشتكى عدد من تجار األدوات القرطاسية 
والكتب وغيرهم بجولة الجامعة الجديدة 
بالعاصمة صنعاء تراجع مبيعاتهم إلى أدنى 
مستوى لها بسبب قطع الطريق وتداعيات 
المسيرات واالعتصامات االحتجاجية والخوف 

من بالطجة المشترك. 
وفي هذا الصدد أوضح إبراهيم الحميري العامل 
بمطبعة الصادق إلنتاج الورق والمطبوعات) يعمل 
فيها عشرات العمال( أن مبيعاتهم تراجعت خال 
األيام القليلة الماضية من 250 ألف إلى 20 ألف 

ريال يوميًا . 
وقال إنهم اضطروا إلغاق محاتهم التي تبيع 
بالجملة تخوفًا من وقوع عمليات عنف واعتداءات 
فعاليات  أن  ل��ى  إ تطال ممتلكاتهم، مشيرًا 
االعتصام والتظاهر هي األخرى تكبدهم خسائر 
فادحة حيث يقف المحتجون عند بوابة محاتهم 
ويعيقون حركة مرور المشاة وخاصة من فئات 

الطاب الذين يرتادون المكتبات التجارية . 
ومنذ  األحد قبل الماضي يحتشد مجموعة من 
المعتصمين بينهم باطجة من أحزاب المشترك 
وسط جولة الجامعة حول النصب التذكاري حيث 
شكلوا ماسمي ب�«لجنة أمنية« تقف على مداخل 
الشوارع الثاثة المؤدية لبوابة الجامعة لتفتيش 
المارة والمدرسين والطاب والمشاركين في 
االعتصام. .وأبدى منتصر محمد العامل في مكتبة 
كنز الجامعة استيائه لتراجع المبيعات في محله 

التجاري ومكتبتي دار الفكر والفاروق المجاورتين 
لمحله التجاري وذلك إلى أقل من النصف بسبب 
قطع الطرقات وتوقف حركة السير في جولة 

الجامعة . 
وفي تعليقه على االعتصامات الجارية يرى 
منتصر أن االحتكام لصناديق االنتخابات من أجل 
الوصول إلى السلطة أفضل بكثير من التسبب في 

اإلضرار بالناس ومصادرة حقوق اآلخرين . 
قطعوا رزقنا

فيما أبدى عامل بمطعم ومخبازة الجامعة- تم 
اغاقه- استغرابه ممن قال إنهم يناضلون من 
اجل الحقوق على حساب قطع أرزاق اآلخرين 
وتعطيل أعمالهم في اشارة الى تسريحه ورفاقه 

من عملهم في المطعم بعد إغاقه . 
وك��ان نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة 
العاصمة محمد صاح قال في وقت سابق إن 
تكلفة خسائر صغار التجار في أمانة العاصمة 
تجاوزت ال�70 مليون ريال، مشيرًا إلى أن مناطق 
مثل التحرير والجامعة الجديدة تعد بمثابة 
شريان الحياة اليومية نتيجة االكتظاظ السكاني 
فيها ووجود قرابة 400 محل تجاري في المناطق 
، ناهيك عن مؤسسات وبنوك  المغلقة حاليًا

تجارية كبرى . 
خسائر سيارات األجرة

إلى ذلك تراجعت إيرادات سائقي سيارات األجرة 
بالعاصمة صنعاء إلى أقل من النصف وذلك بسبب 
قطع بعض الطرقات واالختناقات المرورية وإغاق 

بعض الشوارع من قبل المعتصمين.
وتقدم عدد من سائقي سيارات األجرة بشكاوى 
عدة لمسئولي شركات )تاكسي األجرة( مطالبين 
بخفض المبالغ المقرة عليهم يوميًا وذلك بعد 
تراجع حركة عمائهم بأمانة العاصمة بسبب 

االعتصامات.
واكدت المصادر أن الشركة العربية لسيارات 
األجرة »تاكس مرحبا« أقرت  الثاثاء الماضي  
خفض المبالغ المقرة من )6000( إلى )4500( 

ريال.
وق���ال م��ع��اذ الشطبي س��ائ��ق س��ي��ارة: إن 
االعتصامات تسببت في قطع أرزاقهم وأنهم 
خال األيام الماضية عجزوا عن الوفاء بااللتزامات 

المقرة عليهم إلدارة الشركة.
وأشار إلى اعتزامهم تنظيم اعتصام احتجاجي 
على المعتصمين بجولة الجامعة قال إنهم تسببوا 
في قطع أرزاقهم منوهًا إلى أن أبجديات الممارسة 
السياسية والديمقراطية تقتضي عدم اإلضرار 

باآلخرين.

ــة العاصمة  ــان ــدت أم ــه ش
ومحافظتا عــدن وتعز خالل 
ــام الماضية العديد من  األي
ــم بــالطــجــة المشترك  ــرائ ج
وعناصر إرهابية مأجورة دأبت 
على ممارسة العنف والفوضى 
لعامة  ا لممتلكات  ا وتخريب 
ــداءات على  ــت والخاصة، واالع
المواطنين األبرياء.. وفيما يلي 
رصد لبعض من جرائم بالطجة 

المشترك:

األجهزة  تمكنت  لسبت  ا ء  مسا  
األم��ن��ي��ة م��ن ان��ق��اذ ال��ش��اب عبده 
ال��ج��اب��ري- 37 س��ن��ة- م��ن الموت 
لتلقي  المستشفى  ل��ى  إ واسعافه 
للتعذيب  تعرضه  نتيجة  ل��ع��اج  ا
الشديد من قبل باطجة المشترك 
الذين احتجزوه لحوالى 24 ساعة في 
الخيمة المنصوبة أمام جامعة صنعاء، 
في حين كان يعتقد أقاربه أنه برفقة 

أحد أصدقائه.
وأوضح الشاب الجابري ل�»الميثاق« 
أنه بعد أن انتهى مساء أمس األول 
من عمله في ورشة إصاح سيارات 
تقع في الشارع المقابل للجامعة 
جوار المعهد الوطني للعلوم اإلدارية 
إلى مكان تجمع الشباب المعتصم 
لاطاع والمشاهدة بحكم ضرورة 
مروره من هناك للوصول للحافات، 
وقال: فوجئت أثناء سيري بأشخاص 
أمسكوا بي واجبروني على الذهاب 
معهم إل��ى داخ��ل الخيمة وباشروا 
باالعتداء عليّ وضربي واتهامي 
بأنني أحرقت السيارة الثاثاء الماضي 
واتهامي بالقتل واطاق النار على 

الشباب.
وأش��ار إلى أن باطجة المشترك 
بتعذيبه  ق��ام��وا  غريبة  وعناصر 
باستخدام صاعق كهربائي حتى 
يعترف بتلك الجرائم ولكنه ال يملك 

ما يعترف به.
وأض��اف: بعد أن يأسوا اخرجوني 
من الخيمة مساء السبت خلسة إاّل 
أن أجهزة األمن الحظتهم وسارعت 

لتخليصي من قبضتهم.

وطالب الشاب عبده الجابري الجهات 
المسئولة بضبط باطجة المشترك 
ومحاسبتهم لينالوا جزاءهم الرادع 

وحماية المواطنين من اعتداءاتهم.
4 ضحايا

وفي أعمال إرهابية شبيهة بما 
كانت تقوم بها عناصر طالبان تعرض 
أرب��ع��ة أش��خ��اص ك��ان��وا يشاركون 
الجمعة الماضية في مسيرة سلمية 
مؤيدة لألمن واالستقرار الصابات 
خطيرة جراء االعتداء عليهم من قبل 
باطجة المشترك أثناء مسيرة ليلية 

بالقرب من جامعة صنعاء . 
وقالت المصادر إن أكرم عبدالخالق 
السياغي وعبد الكريم صالح الردمي 
مي  لشا ا لطف  و لكبيبي  ا محمد  و
تعرضوا إلصابات بالغة بعد االعتداء 
عليهم بالهراوات والعصي من قبل 

باطجة المشترك. 
مشيرًة إلى أن أكرم السياغي الذي 
يرقد حاليًا في مستشفى المدينة 
أصيب بجروح في رأسه وأن حالته 
خطيرة فيما البقية يتماثلون للشفاء.

 وذكرت المصادر أن أشخاصًا آخرين 
تم االعتداء عليهم لم يتسن معرفة 

أسمائهم .

موقع  نقل  الصعيد  ذات  وعلى 
»المؤتمرنت« عن مصادر معارضة 
القول إن المتظاهرين الذين قاموا 
وتكسير  شغب  بأعمال  لخميس  ا
سيارات واالع��ت��داء على ممتلكات 
خاصة بالمواطنين في بعض شوارع 
العاصمة مدفوعون من قبل قيادات 

في المشترك ذات النفوذ المالي.
وأكدت المصادر أن تجار المشترك 
قاموا بتوزيع أموال على المتظاهرين 
بأعمال  لقيام  ا على  وحرضوهم 
الشغب ومحاولة االحتكاك واستفزاز 
رجال األمن الذين يظهرون ضبطًا 
مع  ملهم  تعا ف��ي  للنفس  ًا  كبير
المسيرات التي خرجت في العاصمة.

وحسب المصادر فإن اإلصاح وعد 
المتظاهرين بإمدادهم باألسلحة 
والرصاص، مبدية- تلك المصادر- 
تخوفها من قيام باطجة اإلصاح 
باستخدام الساح في أعمال عنف 
وتخريب واعتداءات على المواطنين 

والممتلكات العامة والخاصة.
ونقلت المصادر عن أحد المشاركين 
أن توجيهات من  المظاهرة  ف��ي 
قيادات إصاحية تضمنت حثهم على 
االن��دس��اس وس��ط المسيرات التي 

تخرج في العاصمة واالعتداء على 
المتظاهرين حتى لو تطلب األمر 

إطاق الرصاص عليهم.
بلطجية للسلب

هذا وكانت مجموعة من مثيري 
السبت  الشغب والفوضى حاولت 
اقتحام ميدان التحرير وسط العاصمة 
صنعاء إلثارة الفتنة والقيام بأعمال 
شغب ولكنهم فوجئوا برفض من 
قبل الحاضرين المؤيدين للسلم 
للفوضى  لرافضين  وا االجتماعي 
وال��راف��ع��ي��ن ش��ع��ارت ال للعنف 

والتخريب.
مما جعل الباطجة يتحولون إلى 
الشوارع المجاورة والقيام بأعمال 
تخريب وتكسير للسيارت واستهداف 
المحات الخاصة بالمواطنين ونشر 
الفوضى والعنف وإقاق أمن وسكينة 

المجتمع.
وعبر المواطنون عن استيائهم من 
هذه التصرفات الهمجية مطالبين في 
الوقت نفسه بالتصدي ألي محاوالت 
تستهدف أم��ن واستقرار وسكينة 
المجتمع أو االعتداء على الممتلكات 

العامة والخاصة.

محاوالت التحدث باسم القبيلة وباسم المحافظة في قضايا وطنية في القرن الحادي والعشرين اشبه بأضحوكة.. ألن اليمن لم تعد تلك 
التي كانت قبل نصف قرن..إن حاشد اصبحت أكبر من أن تظل في ذلك األفق الضيق.. حاشد لها رجالها وأبطالها الذين سجلوا بحروف 

من نور أروع المواقف وقدموا أغلى التضحيات في سبيل عزة  الوطن وحماية الثورة والوحدة..

قبائل وائلة ومشايخ جبل عيال يزيد يؤكدون وقوفهم مع الشرعية
أعلن مشايخ واعيان وأفراد قبائل وائلة وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية بزعامة فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 

رئيس المؤتمر الشعبي العام حتى آخر قطرة من دمائهم.
وفي بيان لها- تلقت”الميثاق” نسخة منه- رفضت قبائل وائلة جر اليمن إلى الفوضى و االنفات األمني، مستنكرة  من يعلن بأسماء 
مشايخ قبائل بكيل أنهم إلى جانب المعارضة والخارجين على النظام والقانون.. وأكد البيان ان من يسعون إلى جر الشعب اليمني إلى 

االنفات األمني ونهب األموال وسفك دماء األبرياء وهتك األعراض  يتنافى مع ديننا اإلسامي الحنيف.
وفي سياق متصل، أكد مشايخ جبل عيال يزيد انحيازهم إلى اهلل ثم الوطن والثورة والجمهورية ومع الرئيس المنتخب، وقالوا في 
بيانهم، انهم سيكونون في هذا الخندق إلى النهاية , وطالبوا كل مشايخ اليمن ان يلبوا نداء الوطن لصد الهجمة الشرسة على بادنا 

ألنه أصبح واجبًا شرعيًا علينا جميعًا.


