
 سكان األحياء المجاورة لجامعة صنعاء يعانون 
وي��ذوق��ون األم��رَّي��ن محاصرين في منازلهم 
وممنوع عليهم الدخول أو الخروج إال بعد تفتيش 
دقيق من قبل بالطجة المشترك وميليشيات علي 
محسن وعناصر الحوثة والقاعدة وإذا سمح لهم 
بالمرور فإلى أين يذهبون، فالشوارع أمامهم 
أصبحت شبكة كلمات متقاطعة معقدة الحل كون 
الطرقات مقفلة وكذلك انعدمت وسائل النقل 
والمواصالت وأغلقت المدارس وجميع المرافق 
الخدمية والحيوية.. سكان وأهالي حي الجامعة 

وما جاورها يمسون على دوي الفتاوى وضجيج 
الهتافات النارية وبالكاد 

ينامون حتى يصبحوا 
على طلقات الرصاص 
ورم���ي األح��ج��ار على 
ن��واف��ذه��م وموسيقى 
لتي  ا لمزعجة  ا ز  ل��ج��ا ا
تمنح االخوان المسلمين 
لدماء  ا وتجعل  النشاط 
تدب في عروقهم ليؤدوا 

رقصة »جيفارا«.
أب����واب ال��م��ن��ازل حوَّلها 

ب��الط��ج��ة ال��م��ش��ت��رك ال��ى 
حمامات مفتوحة ومواقف 

خاصة لسيارات المشترك.
ويقول االهالي المتضررون 
م��ن ال��م��ش��ت��رك ف��ي شكوى 
لهم: وبالرغم من ه��ذا كله 
فلم يقتصر الحال على إقالق 
السكينة العامة ألحيائنا وتعطيل 
ك  نتها ا و لنا  عما أ و لحنا  مصا
حرمات حياتنا اليومية، بل وصل 

األمر الى الشروع في قتل أبناء األحياء وتهديدهم 
بالقول والفعل سواء مباشرة أو غير مباشرة.

 وكشف االهالي عن قيام بالطجة المشترك 
باختطاف ألطفالهم واحتجازهم في الخيام من 
قبل ما تُسمى اللجنة األمنية التابعة لساحة 

الجامعة. 
وفي بيانهم الصادر جاء: لقد ضاقت صدورنا ذرعًا 
واهلل على ما نقوله شهيد مما تعانيه عن سكان 
وأهالي حي الجامعة الجديدة والزراعة والرباط 
وتحمل المعتصمين بساحة الجامعة المسؤولية 
الكاملة عن جميع االعمال المشينة والمنافية 
للدين والشرع والعرف والقانون.. وطالبوا األجهزة 
األمنية والقضائية في تحمل مسؤولياتهم الكاملة 
أم��ام اهلل في حماية أبناء هذه األحياء من ما 

يعانونه من ظلم.

أمام النائب العام
ال��ج��دي��دة سكان وأهالي حي الجامعة 

والزراعة والرباط وجهوا شكوى وطلب استغاثة 
الى النائب العام: نتقدم بهذا البيان بعدما مسنا 
من ض��رر غير خ��افٍ على العام وال��خ��اص من 

إقفال شوارع وإزعاج مستمر وتعثر وسائل نقل 
ومواصالت وإغالق مدارس وتفتيش لرجال ونساء 

عند كل دخلة وخرجة.
وأضافوا: مع العلم أننا قد تحملنا كل هذا بروح 
طيبة وتسامح فقد فتحنا لهم مساجدنا وشوارعنا 
على مدار الساعة يدخلون ويخرجون وهم آمنون 
مطمئنون وحتى أب��واب بيوتنا ص��ارت مواقف 
لسياراتهم .. ول��م يقتصر الحال على إقالق 
ئنا  ألحيا مة  لعا ا لسكينة  ا
وتعطيل مصالحنا وأعمالنا 
وانتهاك ح��رم��ات حياتنا 
اليومية بل وص��ل االمر 
الى الشروع في قتل أبناء 
االحياء وتهديدهم بالقول 
والفعل سواء مباشرة أو 

غير مباشرة.
وق��ال��وا: أخ��ي��رًا وبعد 
تحملنا لكل ذلك حفاظًا 
م��ن أب��ن��اء المنطقة 
على االل��ت��زام وعدم 
االنجرار نحو الفتنة 
التي ال تُحمد عقباها 
ء  باختفا ف��وج��ئ��ن��ا 
أحد أبناء حارة حي 
الزراعة وهو الولد 
ع��ب��درب��ه أح��م��د 
ال��رق��اب��ي وذل��ك 
مساء يوم الجمعة 
الموافق 15 / 4 
/ 2011م وبعد 
عناء شديد في البحث عنه بجميع 
المستشفيات والجهات األمنية الرسمية تبين بعد 
ذلك أنه مختطف من قبل عناصر ما تُسمى اللجنة 
األمنية التابعة لساحة الجامعة ومحتجز لديهم 

حسب قولهم لنا.

> أسوأ أنواع التعذيب النفسي يتعرض له يوميًا االطفال والش��باب والنساء والشيوخ الذين اقتحم 
عليهم بالطجة المشترك حياتهم وحولوها الى جحيم تحت دعوى ممارسة الديمقراطية واالعتصام.

االثنين : 25 / 4 / 2011م 
 الموافق :21 / جماد اول / 1432هـ 

وقائع10العدد: )1552(

سكان حي الجامعة: طفح الكيل 
من بالطجة المشترك

> األحد 6 / 3 / 2011م اعترض بالطجة المشترك مسيرة المؤتمر 
في جولة العدين.

> الخميس 17 / 3 / 2011م تحريض طالب المدارس والزج 
بهم بالمظاهرات والمسيرات الخاصة بهم وإثارة الفوضى داخل 
المدارس والدعوة لمسيرة طالبية وتعطيل المدارس بدعوة 
المعلمين لإلضراب المفتوح عن العمل علمًا بأن الحكومة وعدت 

بتنفيذ الحقوق كاملة.
> السبت 19 / 3 / 2011م االعتداء على بعض مدارس البنات 
بمديرية جبلة وهي: »مدرسة بلقيس، مدرسة أروى، مدرسة 
الثورة« من قبل طالبان حزب اإلصالح وبقية أحزاب اللقاء المشترك 

ومحاولة إخراج الطالبات للتظاهر بالقوة.
> السبت 19 / 3 / 2011م قيام كل من المدعو بشير العماري 
والمدعو لطف الوصابي والمدعو نبيل الجماعي كلهم من أعضاء 
االص��الح العاملين بمدرسة خالد بن الوليد بمديرية المشنة 
بتحريض الطالب على الفوضى والشغب داخل المدرسة والخروج 

بأعمال شغب الى باب المحافظة وتقطيع الكتب الدراسية.
> السبت 19 / 3 / 2011م قيام المدعو عبود المليكي أحد أعضاء 
االصالح بمدرسة سيف بن ذي يزن بمديرية الظهار بقيادة مسيرة 
طالبية اعتدت على مدرسة النهضة بمديرية الظهار وتكسير بوابة 

المدرسة واجبار الطالب على الخروج.
> األحد 6 / 3 / 2011م تحريض مجموعات من طالب مدرسة 
النصر بالمرفدين بمديرية السياني من قبل المدعو )ص( الحداد 
من أعضاء االصالح باالعتداء بالرجم بالحجارة وتكسير زجاجات 
السيارات التابعة للمشاركين من مديرية ذي السفال بمسيرة 
المؤتمر وكذا السب والشتم، وتحريض طالب مدرسة الشعب شبان 

بمديرية جبلة للخروج للخط الرئيسي.
> استغالل المساجد ودور العبادة في التحريض وإث��ارة الفتن 

والمظاهرات واالعتصامات والخروج عن طاعة ولي األمر.
> وفي يوم األحد 20 / 3 / 2011م قيام مجموعة من بالطجة 
اللقاء المشترك بقيادة )ع( الشرعي رئيس نقابة المعلمين التابعة 
لالصالح ومجموعة من طالب المدارس باالعتداء على مبنى مكتب 
التربية بالمحافظة واإلدارة التعليمية بمديرية الظهار ثم توجهوا 
للهجوم على مدرسة النهضة ومدرسة 26سبتمبر للبنات وإخراج 

الطالب والطالبات للتظاهر بالقوة.
> في يوم األربعاء 23 / 3 / 2011م قيام طالبان اإلصالح باقتحام 
وتكسير بوابة مدرسة خالد بن الوليد وإخراج الطالب للتظاهر 

بالقوة وايضًا مارسوا نفس الشيء في 
مدرسة النهضة.

- وف��ي نفس ال��ي��وم ح��اول��وا اقتحام 
مدرسة ال��ث��ورة االساسية بمديرية 

تنفيذ ال����م����ش����ن����ة أث����ن����اء 
مسيرة للطالبات بقيادة 
اللقاء  اح���زاب  عناصر 

المشترك.
> ف��ي ي��وم االثنين 28 

قامت   - 2011م   /  3  /
عناصر متطرفة من حزب 

اإلص��الح بمحاولة نصب 
امام  لالعتصام  خيام 
مدرسة أسماء الثانوية 
للبنات ومدرسة الثورة 

االساسية للبنات بالقوة 
ب��ال��دائ��رة )81( مديرية 

المشنة.
> في يوم الثالثاء 29 / 3 / 
2011م قيام أح���زاب اللقاء 

المشترك بمحاولة نصب خيام 
أمام  بالقوة  ء  لنسا ا لالعتصام 

م��درس��ة االج��ي��ال ب��ال��دائ��رة )82( 
مديرية الظهار.

2011م - قيام   / 4 > االثنين 4 / 
متشددين من حزب اإلصالح بمديرية 

جبلة الدائرة )86( بمحاولة اقتحام مدرسة 
الشهيد الزبيري وإخراج الطالب للتظاهر بالقوة.

> في يوم الثالثاء 5 / 4 / 2011م - قام القطاع الطالبي للقاء 
المشترك بجامعة إب وبمشاركة طالب من الجامعات الخاصة 
والمعاهد والمدارس لعدد حوالى )500( مشارك بتنفيذ أعمال 
فوضى داخل الحرم الجامعي حيث اقتحموا كلية طب االسنان وإخراج 
الطالب بالقوة للتظاهر واالشتباك مع الطالب واالعتداء عليهم ومنع 
الدكاترة من التدريس ثم توجهوا الى كلية العلوم محاولين إخراج 
الطالب بالقوة وإيقاف التدريس فيها، ثم توجهوا الى بوابة رئاسة 

الجامعة وقاموا باالعتداء والتحطيم على البوابة.

- قيام مجموعة من عناصر أحزاب اللقاء المشترك باالعتداءات غير 
المشروعة على أعضاء المؤتمر على النحو التالي:

أ- التهجم والتهديد بالتصفية على مدير اإلدارة التعليمية  بمديرية 
المشنة بسبب تنفيذ الغياب القانوني بحق المتغيبين والمنقطعين 

عن العمل بالمدارس.
ب- التهديد باالعتداء على مدير اإلدارة التعليمية بمديرية ريف إب 
بسبب تنفيذ الغياب  القانوني بحق المتغيبين والمنقطعين عن 

العمل بالمدارس.
ج�- التهديد باالعتداء والضرب وتفجير منزل مدير اإلدارة التعليمية 
بمديرية يريم بسبب تنفيذ الغياب القانوني بحق المتغيبين 

والمنقطعين عن العمل بالمدارس.
> في يوم السبت 9 / 4 / 2011م قام بالطجة المشترك بأعمال 
فوضى أمام مكتب التربية بالمحافظة وقاموا بالتهجم والسب 
والشتم على الرموز الوطنية وموظفي المكتب بهدف تعطيل العمل 
بالمكتب والمجمع الحكومي المالي )المالية، الضرائب، الواجبات( 
كذلك محكمة شرق إب وفرع البريد كون تلك المكاتب بنفس 
الشارع، باإلضافة إلى قيامهم باالعتداء على األخ جميل عبدالوهاب.

> في يوم االثنين 11 / 4 / 2011م قامت قيادات المشترك بتوزيع 
بدالت عسكرية على أعضائهم المعتصمين بخليج سرت وخاصة 

أعضاء االصالح.
> وفي يوم الثالثاء 12 / 4 / 2011م قام متطرفو المشترك 
بمركز مديرية يريم بقيادة المدعو )ن( الجالل و)ع( خميس و)أ( 
شرف وبعض المدرسات من أعضاء أحزاب المشترك بمحاولة اقتحام 
مدرسة الخنساء األساسية الثانوية للبنات وإخراج الطالبات بالقوة 

للتظاهر.
- قام المدعو عبدالوهاب الكبسي عضو مجلس شورى االصالح 
بمديرية يريم باقتحام مدرسة الزهراء األساسية الثانوية للبنات 
بمركز المديرية وتحريض المدرسات والطالبات للخروج والتظاهر 
إلسقاط النظام حيث تم رفض الكثير من الطالبات االنصياع لذلك 

مما أدى الى قيام المدرسات الالتي بالمدرسة من أعضاء المشترك  
بضرب الطالبات ضربًا مبرحًا مما أدى الى إغماء إحدى الطالبات 

وكسر يد طالبة أخرى.
- قيام أحزاب اللقاء المشترك بمديرية النادرة بقيادة المدعو )ص( 
المقص أحد قيادات االصالح بالمديرية ومعه مجاميع تقدر من 
)150( الى )200( شخص بالتهجم على كلية التربية بالنادرة 
ومدرسة الشهيد الحدي بمركز المديرية ومحاولة إخراج الطالب 

بالقوة للتظاهر إلسقاط النظام.
> وفي يوم األربعاء 13 / 4 / 2011م قام القطاع الطالبي بجامعة 
إب والمعاهد المتخصصة وجامعة العلوم والتكنولوجيا والمعتصمين 
بخليج سرت بقيادة د/ فؤاد البعداني أحد أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة إب )اصالح( باالعتداء والتهجم على الجامعة والطالب 
والطالبات ومنعهم من الدراسة بالقوة كما اعتدوا على بعض 
المنازل المجاورة للجامعة التابعة لبعض القيادات المؤتمرية 
أبرزهم الشيخ عقيل حزام فاضل عضو اللجنة الدائمة المسؤول 
التنظيمي والجماهيري بالمحافظة ومنزل الشيخ فيصل القفاز 
عضو اللجنة الدائمة األمين العام المساعد لالتحاد التعاوني 

الزراعي.
> في يوم الجمعة 15 / 4 / 2011م قيام المدعو ظافر الحنشلي 
واخوانه من عناصر اإلص��الح بقتل الطالب عبدالحميد ناجي 
الرصاص أحد طالب مدرسة الشهيد الحدي بمدينة النادرة الدائرة 
)116( وجاء قيامهم بتلك الجريمة الشنعاء على خلفية ما تم من 
قبلهم من اعتداء ومحاولة اقتحام مدرسة الشهيد الحدي إليقاف 
الدراسة وإخراج الطالب للتظاهر بالقوة وقد كان المرحوم من ضمن 

من قاموا بمنعهم.
- قيام أحد عناصر حزب اإلصالح بتهديد وكيلة مدرسة الزهراء 

بيريم بواسطة تلفون رقم )773388065(.
- قيام أحد قيادات االصالح المدعو )ع( طاهر السنفاني ومعه 
مجموعة من بالطجة المشترك بالتهجم بالسالح على مديرة 
مدرسة خديجة االساسية الثانوية بيريم وتهديدها بالقتل إذا 
استمرت في فتح المدرسة، وقد تم ارسال طقم من األمن للبحث 

عنهم ولكنهم الذوا بالفرار.
- وبتاريخ 19 / 4 / 2011م قيام المدعو زيد )ص( الجبري أحد 
متطرفي االصالح بالهجوم على مجمع الشهيد راجح لبوزة بمديرية 
المشنة وإطالق النار بصورة عشوائية على مدرسين المجمع أدى 
الى إصابة االستاذ صادق على عساكر الخوالني بعيار ناري في قدمه 
وهو اآلن يرقد في مستشفى النصر العام، وذلك بسبب عدم إغالق 

المجمع وإخراج الطالب للتظاهر بالقوة.
- قيام المدعو )ف( أحمد مع مجموعة من المتشددين بمنطقة 
الدحثات باقتحام مدرسة األمل بمديرية المشنة وتهديد وكيل 

المدرسة بالضرب وسبه وشتمه.
- قيام مجموعة من البالطجة التابعين ألحزاب اللقاء المشترك 
يرافقهم مجموعة من الطالب باالعتصام امام مدرسة خالد بن 
الوليد والدعوة عبر مكبرات الصوت لخروج الطالب وإقفال المدرسة، 
وقد قاموا برشق الطالب والمدرسة بالحجارة واقتحام المدرسة 
بالقوة وحاولوا االعتداء على بعض المدرسين فيها وكسر لوحة 
االعالنات في المدرسة وعند حضور اللجنة الشعبية في الحي قاموا 
باالعتداء عليهم وأصيب عدد منهم بإصابات بالغة نقلوا على إثرها 

الى هيئة مسستشفى الثورة.

بالغ أمام النائب العام

اختط��اف وقت��ل 
بواب  . وأ لألطف��ال.

لمن��ازل حمام��ات  ا
رات ومواقف س��يا

وقال مصدر مسؤول ب��وزارة الداخلية: 
إن االخ��وة المواطنين من سكان تلك 
المناطق قاموا بمحاولة إيقاف تلك 
العناصر عن ارتكاب تلك االعمال 
الفوضوية والتخريبية واالعتداء 
على مساكنهم وممتلكاتهم مما 
استدعى تدخل ق��وات مكافحة 
ال��ش��غ��ب ل��ف��ض ال���ن���زاع بين 
القنابل  الطرفين وإط���الق 
المسيلة للدموع بهدف إنهاء 
أح����داث ال��ش��غ��ب وإي��ق��اف 
المواجهات بين المواطنين 
وع���ن���اص���ر ال��م��ش��ت��رك 

وأتباعهم.
وأضاف المصدر: وقد نجم عن 
تلك االحداث إصابة أكثر من 
50 مواطنًا وجرح 30 جنديًا 
م��ن ق��وات مكافحة الشغب 

واختطاف 10 منهم.
وحمل المصدر األمني أحزاب 
اللقاء المشترك ومن معهم 
مسؤولية تلك االعمال المخلة 

باألمن والمخالفة للقانون.
ووجه فخامة األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية النائب 
العام بالتحقيق في الحوادث 
ال��م��ؤس��ف��ة ال��ت��ي ج���رت في 

شارعي الستين والزبيري بصنعاء وسرعة اتخاذ اإلجراءات 
القانونية  الالزمة إزاءها.

كما وج��ه فخامته وزارة الداخلية بسرعة ضبط 
الجناة الذين تسببوا في إصابة عدد من المواطنين 
والمتظاهرين وجنود مكافحة الشغب وقاموا باختطاف 
عدد منهم والعمل على سرعة تقديم الجناة للقضاء 

لتأخذ العدالة مجراها في شأنهم.
وكان بالطجة اللقاء المشترك اعتدوا على الشباب 
الذين انسحبوا من الجامعة واعتصموا في ميدان 

الثورة الرياضي وأصابوا 17 منهم.
وقال الناطق باسم شباب تصحيح المسار: إن الشباب 
خرجوا بعد عصر يوم الثالثاء الماضي بمسيرة سلمية 
رافعين شعارات تدعو لحقن الدماء وإذا بهم يفاجأون 
باالعتداء عليهم بالحجارة والعصي من قبل بالطجة 

المشترك الذين يقدر عددهم ب�300 شخص. 

 وأوضح أن 17 شابًا جرحوا جراء اعتداءات بالطجة 
المشترك ثالثة منهم حالتهم خطيرة.

يذكر أن وزارة الداخلية كشفت عن 
استشهاد خمسة من رجال 
األمن وإصابة 591 
م��ا ب��ي��ن ضابط 
وص�����ف وج���ن���ود 
إص��اب��ات متفاوتة 
جراء أعمال الفوضى 
والتخريب التي تقوم 
بها عناصر خارجة على 
القانون خالل التظاهرات 

التي تشهدها اليمن حاليًا وذلك أثناء أداء واجبهم 
الوطني في حفظ األمن العام واالستقرار والسكينة 

العامة.
وكانت حكومة تصريف االع��م��ال برئاسة رئيس 
الحكومة الدكتور علي محمد مجور استعرضت في 
اجتماعها االسبوعي االربعاء الماضي تقرير وزارة 
الداخلية حول االوضاع االمنية والمهام التي قامت بها 
أجهزة األمن المختلفة للتصدي ألعمال الجريمة وضبط 

مرتكبيها.
وجددت وزارة الداخلية تأكيد رجال األمن التصدي لكل 
األعمال المخلة باألمن واالستقرار وذلك انطالقًا من 

مهامهم الوطنية.
 موضحة أن األجهزة األمنية معنية بالمقام األول بحفظ 
أمن  المواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة 

وضبط أية ممارسات خارجة على النظام والقانون.

763 ضحايا مليشيات 
المتمردين بصنعاء

> تتواص��ل اعتداءات بالطجة المش��ترك عل��ى المواطني��ن ورجال األمن 
بالعاصمة صنعاء حيث شهد الثالثاء الماضي إصابة أكثر من 50 شخصًا من 
المواطنين وجرح 30 جنديًا من قوات مكافحة الشغب واختطاف عشرة منهم 
من قبل عناصر من أحزاب اللقاء المش��ترك مدعومة بعناصر مس��لحة تابعة للواء 
علي محسن صالح ومن معه من  مثيري الفتنة، وذلك في مسيرة لهم مرت بشارع 
الستين بالقرب من مبنى وزارة الخارجية التي حاولت مليشيات المشترك اقتحامها، 
كما قامت في ش��ارع الزبيري بارتكاب أعمال فوضى وعنف وإطالق نار واعتداء على 
المواطنين ومنازلهم ومحالتهم التجارية في مسعى مكشوف ومخطط له إلفشال 

المساعي الخيرة لألشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لحل األزمة في اليمن.

أمام المنظمات الدولية

طالبان اإلصالح يعلنون الحرب على المدارس
> هذه عدد من الوقائع واألحداث المنظمة التي تؤكد أن ثمة مخططًا يقوده طالبان اليمن إلغالق 

المدارس على طريقة طالبان افغانستان.
إن هذه الوقائع هي نموذج من محافظة إب فقط وهي لفترة قصيرة، لكنها تكشف عن بشاعة 
المؤامرة التي تواجهها بالدنا وتستهدف القضاء على كل منابع العلم والمعرفة والعودة بالشعب إلى 
دياجير الظالم.. نطرح هذه الجرائم أمام الرأي العام والمنظمات المهتمة بحقوق اإلنسان وحقوق 
الطفولة.. وكذلك منظمة اليونيسيف واليونسكو.. ليقوموا بدورهم والتصدي للظالميين قبل أن 

يعودوا باليمن إلى كهوف القرون الوسطى وتورا بورا..
وإلى هذه الجرائم التي يرتكبها المتطرفون ضد أبناء شعبنا والتعليم في بالدنا:

قصة الطفل املحتجز
أما قصة الطفل المختطف.. فقد ذكرها المواطن ناصر قايد الرقابي في بالغ وشكوى 
وجهها الى وكيل نيابة غرب األمانة ذكر فيها أن الطفل عبدربه أحمد الرقابي كان ضيفًا 
في منزله أتى من البالد واختفى يوم الجمعة الموافق 15 أبريل 2011م الساعة 11 لياًل.. 
وقمنا بالبحث عنه في أقسام الشرطة والمستشفيات ولم نجده ثم وصلنا اتصال من أحد 
المعتصمين الموجودين في ساحة التغيير حيث إننا سكنا في حي الزراعة وأفاد المتصل 
بأن الطفل المذكور محجوز لديهم.. وطالب الرقابي األجهزة المختصة باتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة إلخراج الطفل ومالحقة ومحاسبة المختطفين.


