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دانت الحادث وشددت على سرعة التحقيق

اللجنة العامة: أحزاب اللقاء المشترك حرضت على حادث الجامعة
عقد مساء السبت اجتماع مشترك للجنة   

العامة للمؤتمر الشعبي العام وعدد 
من قيادات الدولة المدنية والعسكرية 
برئاسة فخامة االخ علي عبداهللا صالح رئيس 

الجمهورية- رئيس المؤتمر الشعبي العام.
 وقف االجتماع أمام تطورات األوضاع الراهنة 
في الساحة الوطنية وفي مقدمتها االحــداث 
المؤسفة التي جرت يوم أمس في حي الجامعة 
بصنعاء والتي نتج عنها سقوط عدد من الشهداء 

والجرحى من أبناء الوطن.
واستمع االجتماع الى العديد من التقارير 
المتصلة بما حدث وما تم اتخاذه من إجراءات من 
جانب النيابة العامة للتحقيق في الحادث ومعرفة 
الجناة واألسباب التي تقف وراءها وما نتج عنه 

من ضحايا.
وقد اكد االجتماع على مواصلة اللجنة التي وجه 
مجلس الدفاع الوطني بتشكيلها يوم الجمعة 
من االخــوة وزير العدل ووزيــر حقوق االنسان 
والنائب العام والمحامي العام وثالثة من جانب 
أحزاب اللقاء المشترك لعملها في التحقيق لكشف 
الحقيقة المرتبطة بهذا الحادث وضبط أي شخص 
أو أشخاص متهمون في هذا الحادث مهما كانوا.

 وقــد عبر االجتماع عن أسفه وإدانــتــه لهذا 
الحادث المؤلم الذي يستنكره الجميع والذي لم 
يكن للدولة فيه ناقة وال جمل والناتج عن أعمال 
التعبئة والتحريض التي تقوم بها لألسف أحزاب 
اللقاء المشترك، والعناصر المرتبطة بها فيما 

يسمى باللجنة التحضيرية للحوار الوطني والتي 
أدت الى خلق هذه الفتنة وإزهاق األرواح بين 
بعض المعتصمين والمواطنين من سكان بعض 

االحياء المجاورة لساحة االعتصام بالجامعة وما 
نتج عنها من ضحايا أبرياء من أبناء الوطن.

ونوه االجتماع بقرار فخامة رئيس الجمهورية 

باعتبار من سقطوا في هذا الحادث وغيره 
من الحوادث المماثلة سواء في حي الجامعة 
بصنعاء أو تعز أو عدن أو غيرها من المحافظات 

للديمقراطية وتعويض أسرهم  شــهــداء 
ومعالجة الجرحى على نفقة الدولة وإعالن 
الحداد على شهداء الديمقراطية في الوطن 
مترحماً على أرواح شهداء الديمقراطية متمنياً 
للمصابين الشفاء العاجل.  كما وقف االجتماع 
أمام االوضــاع االمنية في ضوء إعالن حالة 
ــراءات في سبيل  الطوارئ وما يتخذ من إج
الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ووحدته 

والسلم االجتماعي.
 وأشاد االجتماع بجهود األجهزة األمنية في 
الحفاظ على األمن ومنها ما حققته من نجاحات 
في ضبط وقتل عدد من القيادات والعناصر 
الخطيرة في تنظيم القاعدة والذين قاموا 
باالعتداء على أفراد األمن وكان بعضهم يخطط 

لتنفيذ عمليات إرهابية.

التأكيد على مواصلة اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث لعملها لكشف الحقيقة
اتخاذ اإلجراءات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن ووحدته والسلم االجتماعي في ضوء إعالن حالة الطوارئ

أثناء لقائه بأبناء بني مطر:

رئيس الجمهورية : أحزاب اللقاء المشترك تسعى للوصول للسلطة 
عبر االنقالب على الديمقراطية والشرعية الدستورية

أعلن فخامة األخ علي عبداهللا  
صالح -رئيس الجمهورية ، يوم 
األحد ، يوم حداد وطني تـقرأ 
فيه الفاتحة على أرواح شهداء الديمقراطية 
الذين سقطوا في حي الجامعة بصنعاء أو 

غيرها من المحافظات .
ــاف فخامته خــالل لقائه السبت ،  وأض
بالمشائخ والشخصيات االجتماعية وأعضاء 
المجلس المحلي والشباب في مديرية بني 
مطر بمحافظة صنعاء: أن الشهداء جميعهم 
أبناؤنا وبنو جلدتنا الذين نترحم عليهم 
ونأسف لسقوطهم ضحايا في تلك الحوادث 
التي ترتكبها عناصر من أحزاب المشترك 
تعمل على تأجيج األوضــاع وخلق التوتر 

ومحاولة الدفع بالوطن إلى المجهول».
وأوضح فخامته قائالً: « الحقيقة أن من 
سقطوا يوم الجمعة ويسقطون ضحايا 
حـــوادث العنف التي تحصل اآلن هم 
نتيجة لتلك التعبئة الخاطئة والتحريض 
والفوضى التي تتحمل مسؤوليتها احزاب 
للجنة  با يسمى  ــا  وم لمشترك  ا ء  للقا ا
التحضيرية للحوار الوطني وغيرهم من 
دعاة الفتنة الذين يتسلقون على دماء 
المواطنين األبرياء وازهاق االرواح البريئة 
الذين يتم التغرير بهم ويقدمونهم كباش 
فداء من اجل مطامعهم للوصول للسلطة 
عبر االنقالب على الديمقراطية والشرعية 
الدستورية والـــزج بالوطن فــي أتــون 

الصراعات والعنف والتخريب».
وأكد فخامته « أن هذه الدماء التي تسفك 
يتحمل مسؤوليتها أولئك الذين يدفعون 
باألبرياء والمغرر بهم إلى المواجهات 
مع أخوانهم المواطنين لخلق البغضاء 
واألحقاد في المجتمع «.. وقال :» نقول 
لهؤالء اتقوا اهللا في أنفسكم وفي الدماء 
البريئة التي تـزهق وفي الوطن الذي ال 

يستحق منكم كل هذا الجحود».
وأوضــح :» ما حــدث يــوم الجمعة هو 
مؤشر خطير على تلك الفتنة التي يريدون 
اغراضاً فيها، وعلى كل العقالء والمحبين 
لهذا الوطن أن يعملوا كل جهدهم من أجل 
تفويت الفرصة على دعاة الفتنة والشر 
وكل المتربصين بالوطن وأمنه واستقراره 
ووحدته ومكاسبه الوطنية».. وقال: « إننا 
نجدد الدعوة للجلوس على طاولة الحوار 

الذي يجنب الوطن الفتنة «.
وأكد فخامة الرئيس بأن حق التعبير عن 
الرأي سلمياً مكفول للجميع .. موضحاً أن 
المعتصمين أمام جامعة صنعاء بإمكانهم 
اإلنتقال الى االستاد الرياضي أو أي منطقة 
أخرى بعيداً عن السكان ومنازلهم أو إقالق 
راحتهم، ومنعا ألي احتكاكات فيما بينهم.

وجــدد فخامته التعازي ألسر الشهداء 
الذين سقطوا يوم الجمعة في حي الجامعة 
ولكل شهداء الديمقراطية في الوطن 
الذين سقطوا، وتمنى للمصابين الشفاء 

العاجل .
وكان فخامته رحب في مستهل كلمته 
بأبناء مديرية بني مطر .. معرباً عن 
تقديره لمواقفهم الوطنية المشرفة دفاعاً 
عن الوطن والثورة والوحدة وما قدموه من 
قوافل من الشهداء في سبيل ذلك، والذي 
كان في مقدمتهم عدد من الضباط االحرار 
وعلى رأسهم المناضل الكبير والجسور 

الشيخ أحمد علي المطري.
هذا وقد عبر الحضور من أبناء مديرية 
بنى مطر عن سعادتهم بااللتقاء بفخامة 
رئيس الجمهورية.. مؤكدين وقوفهم 
إلى جانب األمــن واالستقرار والشرعية 
الدستورية .. مشيرين إلى أن من يقف 
اليوم الى جانب قيادة الوطن يقف إلى 
ــان والوحدة  ــن واالم جانب الوطن واالم

والديمقراطية ومنجزاتها.
وعبروا عن تأييدهم لمبادرات رئيس 
الجمهورية وآخرها مبادرته أمام المؤتمر 
الوطني العام والتي جسدت تطلعات أبناء 
اليمن وأكدت حرص فخامته على الحوار 

واإلصالحات وتجنيب الوطن الفتنة.
واعتبروا أن عدم االستجابة حتى اآلن 
لتلك المبادرات عكست تعنتاً ال مبرر له 
ونوايا غير حسنة من قبل احزاب اللقاء 
المشترك.. مشيرين إلى أن من يقرأ لوحة 
المعتصمين في بعض المدن وفي مقدمتها 
العاصمة صنعاء يجد أن الشباب كانوا هم 
أساس تلك االعتصامات في بدايتها، وقد 
قامت القوى الحزبية والنفعية ومجاميع 
المتمردين الحوثيين وتنظيم القاعدة 
والعناصر االنفصالية المتواجدون اآلن 
في ساحات االعتصام باختطاف قضاياهم 
ومطالبهم التي كانت تطالب باالصالح 
واالستقرار والحرص على أمن الوطن 

ومكاسبه.
وأكدوا أن اليمن يتعرض لحملة مغرضة 
من بعض القنوات الفضائية التي تضخم 
ــداث وتعمل على تشويه الحقائق  األح
لإلساءة إلى اليمن.. ولفتوا إلى أن ما حدث 
يــوم الجمعة في ساحة االعتصام في 
الجامعة من أحداث مؤلمة وما نتجاً عنها من 
ضحايا من أبناء الوطن يمثل بداية خطيرة 
ونتاجاً لتلك التعبئة الخاطئة من قبل تلك 
القوى السياسية التي تريد االنقالب على 
الديمقراطية والشرعية الدستورية.. داعين 
الى تحكيم العقل والحكمة لتجنيب الوطن 
شر الفتنة. واكدوا على ضرورة التطبيق 
الحازم والصارم لقانون الطوارئ وبما 
يخدم أمن الوطن والمواطنين وصون كل 
مكتسبات الثورة والوحدة والديمقراطية، 
والمحافظة على السلم االجتماعي، وأن 
يتم تخصيص ساحة أخرى للمعتصمين 
بعيداً عن التجمعات السكانية وبحيث 
يمارسون حريتهم بعيداً عن اإلضــرار 

بحركات اآلخرين.
كما أكــدوا أن أبناء مديرية بني مطر 
سيكونون في مقدمة الصفوف التي تدافع 
عن الوطن وأمنه واستقراره ووحدته 
ومكاسبه وأنهم سوف يواصلون مسيرة 
التضحيات والدفاع عن الوطن والوقوف 

صفاً واحداً أمام من يريد إشعال الفتنة. 
حضر اللقاء محافظ صنعاء نعمان دويد 
ووكيل محافظة صنعاء عبداهللا السياغي 
وعدد من أعضاء مجلس النواب من مديرية 

بني مطر. 

نجدد الدعوة للجلوس على طاولة 
الحوار الذي يجنب الوطن الفتنة

عناصر من أحزاب المشترك تعمل 
على تأجيج األوضاع وخلق التوتر 

ومحاولة الدفع بالوطن إلى المجهول

خالل لقائه بأبناء آنس:

الرئيس : المشترك والحوثيون يريدون ترحيل األمن واالستقرار من الوطن
أكد فخامة األخ علي عبد اهللا صالح رئيس الجمهورية ، أن الشعب  

اليمني يرفض التجزئة وعودة اإلمامة والتشطير، موضحا ان 
الشعب اليمني قال كلمته يوم الثاني والعشرين من مايو في 

عدن الباسلة.
وقال فخامة الرئيس الذي كان يتحدث للمشائخ والشخصيات االجتماعية 
واعضاء المجالس المحلية والقيادات الحزبية والشبابية في مديريات آنس 
وجهران وضوران والمنار وجبل الشرق خالل لقائه بهم أمس االحد في 
صنعاء  : لقد قال الشعب اليمني نعم للوحدة نعم للحرية والديمقراطية 
نعم لالمن واالستقرار»، مشيرا الى ان اللقاء المشترك والحوثيين وتنظيم 

القاعدة يدعون الى تجزئة اليمن وتمزيق الوحدة الوطنية . 
واضاف فخامته : انهم عناصر غير مسؤولة ، انهم يدعون إلى تجزئة 
اليمن الى اكثر من جزء. متسائالً « فاذا كانوا غير متفقين وهم في مساحة 
ال تزيد عن كيلو متر واحد أمام جامعة صنعاء فكيف سيتفقون أمام هذه 

المساحة الهائلة لليمن الممتدة من المهرة حتى ميدي 
ومن صعدة الى عدن؟». 

وتابع فخامة الرئيس قائال :» إنهم ال يحترمون 
األغلبية»، مضيفا «إن األقلية اليمكن أن تؤثر على 
أغلبية الشعب فهؤالء ال يشكل وجودهم أكثر من ٢,٥ 
في المائة من سكان الشعب اليمني البالغ عددهم ٢٥ 
مليون نسمة ، إنهم عناصر خارجة عن القانون يدعون 
الرئيس للرحيل عن السلطة، وهم يريدون الرحيل 
بالوطن عن الوحدة والحرية والديمقراطية واألمن 

واالستقرار». 
واردف فخامته : «اذا كانوا انفسهم لم يتفقوا فيما 
بينهم فكيف سيتفقون على توطيد االمن واالستقرار 
والحفاظ على الوحدة.. كل عنصر فيهم لديه اجندته 
الخاصة فالحزب االشتراكي لديهم اجندة والناصريون 
لديهم اجندتهم واالخوان المسلمون عندهم اجندتهم 
والحوثيون عندهم اجندة واالرهابيون من تنظيم 
القاعدة لهم اجندتهم ، وهم متفقون فقط على 
التسلق الى كرسي السلطة لتجزئة اليمن وزعزعة 
أمنه واستقراره ومهمتهم االساسية هي تمزيق وحدة 

الوطن» .  واستطرد فخامة الرئيس بالقول :» لقد دعوناهم الى الحوار والى 
التفاهم والى اعادة صياغة الدستور والى انتخابات برلمانية والى انتخابات 
رئاسية ولكنهم رفضوا كل ذلك فهم متآمرون على أمن واستقرار الوطن». 
وفي اللقاء حيا فخامة الرئيس أبناء آنس شيوخاً وأعياناً وشبانا ، معبراً عن 
شكره لمشاعرهم الوطنية الفياضة ومواقفهم الرائعة في دعم الشرعية 
الدستورية وادانه اعمال العنف والتخريب التي حدثت يوم الجمعة في 
ساحة جامعة صنعاء ، من قبل عناصر اللقاء المشترك والحوثيين وتنظيم 
القاعدة الذين قال بانهم يريدون التسلق الى السلطة بطرق غير مشروعة 
وغير مسؤولة وعلى دماء المواطنين األبرياء، واصفا ذلك بأنه انقالب على 

الدستور وانقالب على الديمقراطية والشرعية الدستورية . 
كما حيا فخامته ابناء آنس على هبتهم الشعبية هذه وتحملهم مشاق 
السفر الى صنعاء للتعبير عن مشاعرهم ومواقفهم الوطنية ... مشيدا 
بالتضحيات التي قدمها ابناء آنس من اجل الثورة والوحدة والحرية 

والديمقراطية . 
وخاطب فخامة الرئيس ابناء آنس قائال « نشكركم على وجودكم 
في صنعاء في هذه الهبة الشعبية ، ونعدكم باننا سنعمل على تلبية 
احتياجاتكم من المشاريع واعادة النظر في التقسيم االداري وانشاء كليات 
المجتمع في بعض المديريات وسنعمل دوما على كل ما فيه خدمة الوطن . 

من جانبهم عبر المشائخ والشخصيات االجتماعية  عن تأييدهم لمبادرة 
فخامته وجهوده من أجل الحوار وتجنيب الوطن الفتنة والشر.. مؤكدين 
أنهم كغيرهم من أبناء الوطن ينشدون الخير والسالم واألمن واالستقرار 
وحفظ الحقوق وصيانة الممتلكات العامة والخاصة، مؤمنين بأن حب الوطن 

من اإليمان . 
واكدوا أن أبناء مديريات آنس جزء أصيل من النسيج االجتماعي من 
الشعب اليمني المكافح الذي اليقبل الفوضى واليرضى باالنفالت ويحرص 
على التآلف والتآزر وعلى توثيق التراحم والتالحم واإلخاء ونبذ الفرقة 

والشتات . 
واشاروا الى أن أبناء مديريات آنس لن يقبلوا باألعمال الطائشة التي تنال 
من األمن واالستقرار والوحدة في وطن الـ ٢٢ من مايو، وأنهم سيقفون 
بصرامة ضد كل من يريد العبث بمنجزات الوطن ومكتسبات الثورة الخالدة 
والثوابت الوطنية.. معبرين عن إدانتهم لكل األعمال التخريبية والتدميرية 

بحق الوطن والشعب والممتلكات العامة والخاصة. 
فيما دعا أبناء مديريات آنس في بيان تلي خالل 
اللقاء، كل اليمنيين على امتداد الوطن صغاراً وكباراً 
إلى التوجه إلى اهللا عزوجل بالدعاء بأن يحقن دماء 
اليمنيين وأن يبعد عن الوطن الفتن ماظهر منها وما 
بطن، والدعوة لالستجابة لنداء الحكمة والعقل الذي 
حدده بيان علماء اليمن من الذين لم يفرقوا دينهم 

وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون. 
وناشد البيان المعتصمين في الساحات ومن يقف 
خلفهم على اختالف مشاربهم بالتحلي بأخالق 
اليمنيين وأن يعدلوا في خصوماتهم، وحيث أن 
شريعتنا اإلسالمية الغراء قد اعتبرت الفجور في 
الخصومة خروجا عن اإليمان وأنهم يستنكرون 
األلفاظ الدخيلة التي تسمع وتقرأ على مرأى ومسمع 
من العالم والتي هي منافية لإليمان الذي عرف 
به خاتم األنبياء أبناء اليمن بقوله « اإليمان يمان 

والحكمة يمانية». 
وطالب البيان المعتصمين في الساحات والشوارع 
المجاورة لها في الجامعة وميدان التحرير وغيرها 
برفع االذى الذي تسبب به اعتصامهم من قطع للطرقات وانتهاك صارخ 
لخصوصيات الساكنين اآلمنين وان تنظم اعتصاماتهم بطريقة حضارية 
وبعيداً عن المنازل والمتاجر وقطع ارزاق المواطنين وتكدير صفو حياتهم . 
وأكد البيان أن على فخامة الرئيس الموصوف برباطة الجأش عند الشدائد 
وسعة الصدر عند المكاره ان يعمل على حقن دماء اليمنيين وحماية 
المعبرين عن آرائهم سلميا ومواصلة جهود االصالحات واجتثاث الفساد 
ورموزه ودون اعتبار الولئك الذين تتبدل والءاتهم مع تحول مصالحهم 
الشخصية والذين ينكرون عليهم وبشدة ذلك باعتباره عمال منافيا الخالق 

اليمنيين . 
كما أكد البيان وقوف ابناء مديريات آنس بالمرصاد لكل من يسعى 
لتمزيق الوطن وستسخر طاقات ابنائها كما فعلت دوما للحفاظ على الوطن 
ومكتسباته ومنجزاته النها ملك الجميع واليجب المساومة بها ولن تسمح 
لذوي المصالح الضيقة ان يجروا البالد والعباد الى فتنة دهماء اليحمد 

عواقبها . 
واعتبر البيان الحوار هو الوسيلة الوحيدة المقبولة لحل المشكالت .. داعيا 
كافة القوى السياسية للجلوس على طاولة الحوار انطالقا من مبادرة فخامة 
رئيس الجمهورية امام المؤتمر الوطني العام كونها تمثل خطوة متقدمة 

لتحقيق المصالح العليا للوطن والشعب . 
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