
 نفى ف��رع المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام بمحافظة ذم���ار صحة 
المعلومات التي أوردتها عدد من 
الوسائل اإلعالمية التابعة ألحزاب اللقاء 
المشترك حول عالقة كل من رئيس 
فرع المؤتمر بالمحافظة عضو مجلس 
الشورى حسن محمد عبد الرزاق، ووكيل 
محافظة ذم��ار المساعد عبدالكريم 
احمد ذعفان ومستشار محافظ ذمار 
الشيخ احمد العزيزي وكذا أي شخص 
من قبائل بني عمران أو أعضاء من 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه باالعتداء 
بالحجارة على اللوحات اإلعالنية لفرع 
بنك سبأ اإلسالمي وفرع شركة سبأفون 

بذمار الثالثاء. 
وأكد المصدر أن ما أورته تلك الوسائل 
اإلعالمية ع��ار ع��ن الصحة ويجافي 
الحقيقة واعتمد على فبركات ومزايدات 
شبت عليها تلك الوسائل اإلعالمية التي 
تفتقر إلى أخالقيات العمل الصحفي 
وال��ى األخ��الق التي ع��رف بها الشعب 

اليمني. 
وأش��ار المصدر إلى أن جميع كوادر 
المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وقيادات 
واعضاء أحزاب التحالف الوطني التسمح 
لهم أخالقهم بالنزول إلى مستوى تلك 
األعمال والممارسات التي بات الجميع 

يعرف من اعتادوا عليها. 
مبينًا أن من ارتكب ذلك االعتداء يأتي 
بعد فترة زمنية من مرور مسيرة شبابية 
مؤيدة للشرعية الدستورية من أمام 
شركة سبأفون وبنك سبأ ولم يعترض 
أي فرد من المشاركين في المسيرة لتلك 
الجهات، ليس ذلك من باب الخوف لكن 

أخالقهم ال تنزل إلى ذلك المستوى. 
مؤكدا أن األش��خ��اص الذين ذكرت 
اسمائهم وسائل إعالم اللقاء المشترك 
لم يكونوا يوم الثالثاء موجودين في 
إطار مدينة ذمار ولم يتقدموا أية مسيرة 

بحسب ما تدعيه تلك الوسائل اإلعالمية 
الزائفة التي سارعت كعادتها في إطالق 
األحكام الجزافية في الوقت الذي لم 
تستوعب بان إطالقها لتلك التهم أمر 

يعاقب عليه القانون. 
ولفت المصدر إلى أن شهود العيان 
الذين كانوا موجودين في تلك اللحظة 
أفادوا بأن من قاموا بقلع صور فخامة 
األخ الرئيس على عبداهلل صالح من 
واجهات المحالت التجارية والشوارع 
واعتدوا على من المواطنين ورجال 
األمن األحد الماضي هم نفس الوجوه 
واألش��خ��اص ال��ذي��ن رش��ق��وا لوحات 
اإلع��الن��ات التابعة لشركة سبأفون 
وبنك سبأ، حيث يعرف اإلخ���وة في 
قيادات المشترك من هم ومن أين تم 
استقدامهم لتشكيل مليشيات مسلحة 
الستهداف األمن والسلم االجتماعي، 

وإثارة العنف والفوضى.  
وأشار المصدر المؤتمري إلى أن تنفيذ 
ذلك االعتداء يأتي بعد ساعات من نشر 
موقع “الصحوة ن��ت” تصريح يحمل 
األجهزة األمنية مسئولية االعتداء على 
ممتلكات شركة سبأفون، األمر الذي 
ينم عن نيات مبيته الستهداف الشركة 
وإلصاق التهم بالمؤيدين للشرعية 
الدستورية، حيث يعترف ذلك البيان الذي 
سبق نشره في الموقع المشار إليه قبل 
عملية االعتداء على اللوحات اإلعالنية 
للشركة، م��ا ه��و إال غ��ط��اء إعالمي 
ستقوم  بهه  مشا لعمليات  استباقي 
مليشيات المشترك بتنفيذها وإلصاق 
التهم بالمواطنين المؤيدين للشرعية 
الدستورية ولمنتسبي األجهزة األمنية 

المختلفة. 
كما لفت المصدر أن المؤتمر الشعبي 
العام وشركائه ينظمون بشكل مستمر 
للشرعية  م��ؤي��دة  مختلفة  مسيرات 
الدستورية ولرئيس الجمهورية و تدعو 

إلى الحوار الوطني وترفض أعمال العنف 
والفوضى، حيث تمر بشكل مستمر من 
أم��ام بوابات سبأفون وبنك سبأ ولم 
يسبق ألي شخص في تلك المسيرات 
من القيام بمثل تلك  األعمال، ليس 
ذلك من منطلق الخوف من شخص أو 
فئة، لكن جميع منتسبي أحزاب التحالف 
الوطني وأنصارهم المؤيدين للشرعية 
وقيم  بأخالق  يتمتعون  الدستورية 
التسمح لهم بالنزول إلى مستوى تلك 

التفاهات. 
ودعا المصدر أحزاب اللقاء المشترك 
إلى تحليل ما أورت��ه بعض الوسائل 
اإلعالمية التابعة لهم والتي أوردت على 
لسان مدير فرع شركة سبأفون تصريح 
يشير إل��ى أن االع��ت��داء تم بعد مرور 
المسيرة الشبابية المؤيدة للشرعية 
الدستورية بفترة طويلة وهو ما يكشف 
أن من ارتكبوا تلك األعمال ليس لهم أي 

صلة بالمؤيدين. 
واستغرب المصدر من تحمس من 
يسمون” شباب التغيير” باصدار البيانات 
تجاه اعتداء بالحجارة على لوحات إعالنية 
لمنشآت واستثمارات تابعة لحميد األحمر 
وكلها من عرق الشعب، ولم يتحمسوا 
إلدان��ة االع��ت��داءات التي تطال يوميا 
المؤسسات العامة والخاصة التي تصل 
إلى احراقها وتدميرها بالكامل وهي 

ملك الشعب اليمني بكل فئاته. 
ودع��ا المصدر قيادات أح��زاب اللقاء 
المشترك إل��ى البعد عن الهرطقات 
والمزايدات واإلقالع عن صب الزيت على 
النار والكف عن مشاريعهم الفوضوية 
التي تستبقها بتغطيات إعالمية في 
محاولة لتزييف الحقائق والسعي للتبرير 
ألنفسهم لتكوين مليشيات مسلحة في 
األحياء وج��وار المنشآت العامة إلثارة 
العنف والفوضى وإره��اب الموطنين 

اآلمنين كمقدمات لحرب عصابات.
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ل��ن تخيفن��ا بيان��ات مليش��يات االخ��وان

الشيخ حزام فاضل يتلقى تهديدًا بالتصفية من بالطجة  المشترك
 تلقى الشيخ حزام ناجي فاضل- عضو اللجنة الدائمة عضو مجلس 
النواب عن الدائرة )116( بمديرية النادرة محافظة إب- تهديدات بالتصفية 

الجسدية من رقم هاتف )634965 / 01(.
وقال الشيخ حزام ناجي فاضل إن التهديد الذي توعده بالتصفية الجسدية كان من 
قبل بالطجة المشترك، حيث اعتبروا التصويت على قانون الطوارئ جريمة سيعاقب 

عليها كل أعضاء البرلمان..
الجدير بالذكر أنه في ذات اليوم الثالثاء الماضي تعرض سائق وحراسة الشيخ 
حزام ناجي فاضل العتداء من قبل مجهولين بشارع تعز وقد أصيب السائق بعدة 

إصابات كما جُرح اآلخرون بعد أن استخدم المعتدون الجنابي..
هذا وذكر شهود عيان أن المعتدين موجودون في ساحة جامعة صنعاء..

وطالب فاضل النائب العام ووزير الداخلية والجهات األمنية بحمايته وأسرته 
والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

المؤتمر يستهجن مزاجية 
المشترك تجاه المبادرة الخليجية

لعام  ا الشعبي  المؤتمر  دان 
بشدة الجرائم التي استهدفت 
عدد من أفراد القوات المسلحة 
في محافظات: مأرب، ولحج، وأبين، وحجة 
وأدت إلى استشهاد وإصابة نحو 40 جنديًا .
وعبر مصدر مسؤول في األمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام عن إدانة المؤتمر 
واستنكاره الشديدين لهذه االعتداءات 
اإلرهابية من قبل عناصر تنظيم القاعدة 
والمليشيات المسلحة التابعة ألحزاب اللقاء 
المشترك وفي مقدمتهم حزب اإلصالح” 
اإلخوان المسلمين في اليمن”وحلفاؤهم 

من العناصر الخارجة على القانون .
واستشهد 10 جنود واصيب اكثر من 19 
اخرين في كمينين غادرين االول نفذته 
عناصر القاعدة والثاني عناصر اللقاء 
المشترك في محافظة مأرب ،فيما استشهد 
ثالثة جنود في اعتداء غادر من مليشيات 
اإلصالح والمشترك المسلحة على نقطة 
أمنية بحجة و 6 جنود في اعتداء مسلحين 
خارجين على القانون في لحج وجندي في 

أبين على أيدي عناصر القاعدة .
وأعتبر المصدر هذه الجرائم اإلرهابية 
انعكاسا للتنسيق والتحالف بين عناصر 
تنظيم القاعدة وأحزاب اللقاء المشترك 

والعناصر الخارجة على القانون،محماًل 
أح��زاب اللقاء المشترك مسئولية هذه 
والتي تتزامن مع  اإلرهابية  الجرائم 
حمالت سياسية وإعالمية مكثفة تقوم بها 
أحزاب المشترك ضد المؤسسة العسكرية 

واألمنية منذ فترة طويلة .
المجتمع  ال��م��ص��در منظمات  ودع���ا 
المدني وكل القوى السياسية إلى رفض 
هذه الجرائم وإدانتها ووقف كل أشكال 

التحريض على أفراد المؤسسة العسكرية 
واألمنية منبها الى خطورة هذا النهج 
اإلج��رام��ي وماله من مخاطر على امن 

واستقرار اليمن .
كما طالب المصدر األج��ه��زة األمنية 
والسلطات المختصة بمالحقة مرتكبي 
هذه الجرائم والقبض عليهم وتقديمهم 

إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

االمانة العامة تحمل المشترك والقاعدة 
مسئولية قتل 20جن����ديًا

مؤتمر ذمار يدعو المشترك إلى الكف عن مشاريعهم الفوضوية

منظمات مدنية ترفع دعوى قضائية ضد المدعو حسن زيد
 تعتزم عدد من المنظمات المدنية المختلفة رفع دعوى قضائية ضد القيادي 
في اللقاء المشترك المدعو حسن زيد لتحريضه الشباب المعتصمين لتنفيذ 

هجوم وزحف على المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية الحتاللها.
واستنكرت عدد من المنظمات دعوة المعتوه زيد - حسب وصفها - االربعاء الماضي 
لعناصر المشترك التخريبية الحتالل المنشآت والمقرات الحكومية والوزارات كوزارتي 

الخارجية والنفط.. مؤكدة أن ذلك يندرج ضمن المخطط التخريبي لمقدرات البلد.
 ودان بيان الملتقى الشباب العربي القومي الحر دعوة المدعو زيد التي تأتي في 
سياق مخطط عدائي صفوي صهيوني.. وقال البيان: إن هذا الرجل يفرغ ما بجعبته 
واألحزاب المتحالفة معها من حقد وكراهية كل يوم على هذا الوطن والمواطن، كما 
يكرر نفس السيناريو الذي قام به الحوثيون في احتالل مرافق الدولة في محافظة 

صعدة وتدميرها بعد نهبها والسطو على ما بداخلها.
ودعت اللجنة التحضيرية لملتقى الشباب اليمني العربي القومي الحر الى إفشال هذه 

المخططات التي يسعى اليها هذا التكتل الحزبي المسمى بالمشترك.
وفيما اشارت عدد من المنظمات الى تصديها لمثل هذه المؤامرات التي تحاك ضد 
بالدنا ووحدتنا أكدت أنها ستعمل على رفع دعوى قضائية لمقاضاة هذا المدعو 

القيادي.

المهمشون يكذبون »سهيل« ويؤكدون رفضهم للعنف 
قيادات  نفت   
االتحاد الوطني 
للمهمشين جملًة 
وتفصياًل ما أوردته قناة 
»سهيل« م��ن مزاعم 
مضللة ومغرضة وحاقدة 
ونسبتها باسم االتحاد 

الوطني للمهمشين..
وأك��د بيان ص��ادر عن 
االت��ح��اد أن��ه��م ح��ددوا 
مطالبهم أثناء المسيرة  
د  التحا ا نظمها   لتي  ا
ال��ث��الث��اء ف���ي أم��ان��ة 
العاصمة والتي عبر من 
خاللها المهمشون عن 
حياديتهم فيما يتعلق 

بالصراع القائم بين كل 
من السلطة والمعارضة، 
المسيرة  ك��ان��ت  حيث 
تحت شعار »الشعب يريد 
األمن واالستقرار« وهذا  
يؤكد بأن ما نقلته قناة 
»سهيل« ال أساس له من 

الصحة..
 وح���������ذر ات����ح����اد 
ال��م��ه��م��ش��ي��ن ال��ق��ن��اة 
الوسائل  وغيرها من 
اإلع��الم��ي��ة م��ن مغبة 
ال��زج بالمهمشين في 
اتون الصراع وإجبارهم 
على اإلي��م��ان بقيمهم 
ومعتقداتهم وأفكارهم 

الضالة والخارجة على 
كل المبادئ اإلنسانية 
واألخالقية .. مؤكدين 
رفضهم لكافة اشكال 
العنف واإلرهاب والفرقة 
وال��ش��ق��اق ب��ي��ن أب��ن��اء 
الوطن الواحد.. مشيرين 
إل��ى تمسكهم بحقهم 
القانوني في اللجوء إلى 
تلك  لمقاضاة  القضاء 
القناة على ما أوردته من 
افتراء وتضليل وتزييف 
للحقائق وحجب الحقيقة 
عن الرأي العام المحلي 

والدولي.

المؤيد والديلمي يتوليان التحقيق مع المعتقلين
 في سجون ساحة التغيير

أف����ادت م��ص��ادر ش��ب��اب��ي��ة من 
المعتصمين أمام جامعة صنعاء أن 
“ ابراهيم “ نجل محمد علي المؤيد 
وعلي الديلمي هما من يتوليان مسئولية 
التحقيقات ويقومون باستخدام شتى أنواع 
التعذيب مع كل من يعتقلون من الشباب 
ويتم الزج بهم في المعتقالت السرية في 
ساحة التغيير أو داخل جامعة اإليمان أو 

الفرقة األولى مدرع.
وأرجعت المصادر سبب تولي المؤيد مع 
الديلمي عملية التحقيق في تلك المعتقالت 
الخاصة إلى أن األول قد استفاد مما رواه 
له والده خالل فترة اعتقاله في السجون 
األمريكية على خلفية اتهامه بتمويل 
اإلرهاب وعالقته بتنظيم القاعدة, كيف 

كان األمريكيون يحققون معه وبأساليب 
متطورة, وهو ما جعل االبن يطبقها على 
المعتقلين الشباب والمختطفين من سكان 

حارات جامعة صنعاء.
وكان عدد من الناشطات في ساحة جامعة 
صنعاء ناشدن في وقت سابق المنظمات 
الحقوقية المحلية والدولية التدخل إلطالق 
سراح مجموعة من الشباب في معتقالت 
حزب اإلص��الح, وكشفن عن وجود أربعة 
معتقالت لحزب اإلصالح األول في ساحة 
ما يسمى  موقع  لثاني في  وا الجامعة 
بالمستشفى الميداني أما المعتقل الثالث 
فهو في سكن الطالبات التابع لجامعة 

العلوم والتكنولوجيا.

 ق��ل��ل م��ص��در ف��ي المؤتمر 
الشعبي العام من أهمية تشكيل 
ما يسمى بكتلة العدالة والبناء من 
قبل البعض ممن استقالوا من 

المؤتمر..
وق��ال المصدر في تصريح له االثنين 
الماضي: عندما نتأمل الشخصيات التي 

أنهم ممن  الكتلة سنجد  شكلت ه��ذه 
كانوا ينتمون ألحزاب سياسية أخرى ثم 
انضموا واندسوا في صفوف المؤتمر من 
أجل تحقيق مكاسب عن طريق استغالل 
مناصبهم في المؤتمر أو في مؤسسات 

الدولة.
وأضاف: إن مثل هؤالء يعد وجودهم أو 

عدمهم داخل المؤتمر سواء وال يغير في 
األمر شيئًا.. مشيرًا إلى أنه عندما بدأت 
االعتصامات وجدنا ف��رزًا حقيقيًا حيث 
تخلص المؤتمر من الكثير من الشخصيات 
الفاسدة التي تساقطت كأوراق الخريف، 
وبقي الشرفاء وأصحاب المبادئ والوطنيون 
الذين أثبتوا دائمًا أنهم يقفون إلى جانب 

اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.

مصدر مؤتمري: االعتصامات خلَّصت 
المؤتم���ر من الفاسدين

 جددت قيادة وأعضاء فرع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة ريمة 
تأييدهم للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية.

 مؤكدين وقوفهم صفًا واحدًا ضد كل من يريد المساس بأمن واستقرار الوطن واالنقالب على الشرعية 
الدستورية.. ودعا االجتماع الذي عقد الخميس الماضي قيادة أحزاب المشترك الى تحكيم العقل والمنطق والرجوع 

الى طاولة الحوار كون ذلك هو الحل األمثل لجميع األطراف.
ووقف اجتماع فرع المؤتمر وأحزاب التحالف بريمة أمام كافة القضايا التنظيمية والسياسية والمستجدات على 
الساحة الوطنية.. ورحبوا بمبادرة االشقاء في الخليج لحل األزمة وفقًا للشرعية الدستورية، كما تم مناقشة موضوع 

تشكيل اللجان الشعبية بالمحافظة والمديريات واالتفاق على آلية تشكيلها.

أبناء رداع يطالبون حماة الوطن الحفاظ على المنشآت العامة من الفوضويين
 ش��ه��دت م��دي��ن��ة رداع محافظة 
البيضاء االس��ب��وع الماضي مسيرة 
جماهيرية حاشدة شارك فيها   اآلالف 
من المواطنين من مديريات رداع السبع 
جابت شوارعها تأييدًا للشرعية الدستورية 
ودعمًا للحوار والتفافًا حول القيادة السياسية 
ممثلة بفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 

الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وطالب المشاركون في المسيرة كافة القوى 
السياسية على الساحة الوطنية بالعودة إلى 
طاولة الحوار كونه يمثل الوسيلة الوحيدة 
للخروج من االحتقان السياسي وتجنيب الوطن 
ويالت الحروب والفتن والتمزق التي تزعزع أمن 

واستقرار البالد.
وردد المشاركون في المسيرة هتافات مؤيدة 
للشرعية الدستورية، رافعين العلم الوطني 
وصور فخامة األخ رئيس الجمهورية والفتات 
كتب عليها عبارات تستنكر مختلف الدعوات 

الساعية للسير بالوطن نحو الفوضى والعنف 
والفتن، واالنقالب على الشرعية الدستورية. 

وجدد المشاركون في المسيرة الدعوة ألحزاب 
المشترك إلى تجنيب الوطن مخاطر الفتنة 
والحروب والتوجه الفوري إلى الحوار الذي 
يحقن دماء اليمنيين ويحفظ للوطن والشعب 
كل منجزاته ويحافظ على األمن واالستقرار 

والسكينة العامة.
واستنكرت المسيرة إص��رار بعض القوى 
الغالبية  وإلغاء صفوف  السياسية تجاهل 
العظمى لجماهير الشعب اليمني المؤيدة 
للشرعية الدستورية والنظام واألمن واالستقرار 

والحوار الوطني الشامل.
وكذلك لما يجري من أعمال تخريب ونهب 
للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات وان 
مثل تلك األعمال نابعة من إفالس بعض القوى 
السياسية بغرض إدخال البالد في أزمات خانقة 
وال يقوم بها إال ضعاف النفوس وأعداء الوطن..  

داعين أحزاب اللقاء المشترك إلى تحكيم العقل 
والمنطق ووضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار 
والعودة إلى طاولة الحوار باعتباره الوسيلة 
الحضارية للبحث عن الحلول.. مؤكدين في ذات 
الوقت تأييدهم للتداول السلمي للسلطة عبر 
صناديق االقتراع، وكذلك  وقوفهم صفًا واحدًا 
مع الشرعية الدستورية بقيادة األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية والوقوف ضد من كل 
من تسول له نفسه المساس بوحدة اليمن أرضًا 
وإنسانًا والدفاع عن مبادئ الثورة والجمهورية.. 
مثمنين الدور الريادي لفخامة األخ الرئيس في 

التعامل مع األزمة بحكمة وصبر وإرادة.
 وشددت على ضرورة نبذ الفرقة ومعالجة 
القضايا الخالفية عبر الحوار بما يكفل تعزيز 
االصطفاف الوطني لمواجهة التحديات المحدقة 
بالوطن وإحباط أية مؤامرات تستهدف الوطن 

وجره إلى الفتن والمساس بالثوابت الوطنية.
وأكد المشاركون -في بيان صادر عن المسيرة 

الذي القاة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمدينة رداع -  تمسك أبناء مديريات رداع  
بالنهج الديمقراطي ال��ذي يعتبر السلوك 
الحضاري للتداول السلمي للسلطة ورفضهم 
أي محاولة لالنقضاض واالنقالب على خيارات 

الشعب الدستورية ..
وأشار البيان إلى ضرورة االهتمام باألوضاع 
األمنية والسكينة العامة للمواطنين  والحفاظ 
على المنشآت العامة والخاصة وحمايتها من أي 
ظواهر واختالالت أمنية، واستمرار عمل جميع 
المرافق الخدمية المتعلقة بحياة المواطنين 
وأن تضطلع كافة القيادات الرسمية والمجالس 
المحلية بدورها الفاعل في تعزيز وتنفيذ 
المهام المناطة بها على الوجه األمثل.. وأضاف 
البيان:إن ما قدمه فخامة الرئيس من تنازالت 
من أجل الوطن، ناهيك عن تجديد دعواته 
للحوار الشامل يعتبر حكمة منه لتجنيب اليمن 

الفتن وحقنًا للدماء. 

استهجن مصدر مسئول في 
األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام موقف اللقاء المشترك 
الذي عبر عنه ناطقه الرسمي 
مبادرة  ء  زا إ محمد قحطان 
األشقاء في مجلس التعاون الخليجي 
والذي نسف فيه المبادرة وحاول التحايل 
عليها بإخضاعها لألمزجة واأله��واء 
السياسية وهو ما يعد رفضًا لها ويكشف 
حقيقة اللقاء المشترك الذي يريد أن 
تستمر األزمة بعد أن تعمد إيصالها إلى 

طريق مسدود.
وأضاف المصدر: أن العقلية االنقالبية 
التآمرية هي المسيطرة على قيادة 
المشترك وأن همهم األول يتمثل 
باالنقضاض على السلطة عن طريق 

الفوضى والتخريب وإراقة الدم اليمني.
مؤكدًا أن محاولة التسويف والمماطلة 
أمر غير مقبول كون المبادرة جاءت 
بعد مشاورات عقدها وزراء خارجية 
مع  لخليجي  ا لتعاون  ا مجلس  دول 
ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
واللقاء المشترك وشركائهم في كل 
من الرياض وأبوظبي وأنها باتت غير 
خاضعة للنقاش وذلك بعد أن رفض 
ممثلو اللقاء المشترك وشركاؤهم 
الجلوس على طاولة الحوار مع ممثلي 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.معتبرًا 
أية محاولة لوضع العقبات والعراقيل 
انما تؤكد حرص المشترك على الدوران 

في نفس الحلقة المغلقة.

المؤتمر والتحالف الوطني بريمة يجدد التمسك 
بالشرعية الدستورية ورفض االنقالبات


