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سيحافظ أبناء الوطن على منجز الوحدة
 يف حدقات أعينهم

واصل المواطنون نساًء ورجااًل 
مس��يراتهم االحتجاجي��ة أمام 
مبنى مجلس الوزراء، منددين 
باس��تمرار احت��ال مليش��يات 
المش��ترك لش��وارعهم وحاراته��م، 
مس��تنكرة صم��ت الحكوم��ة واللجن��ة 
العسكرية على مواصلة تلك المليشيات 
في الحصبة ترهيبهم وممارس��ة أبشع 
انتهاكات الحقوق االنس��انية؛ مطالبين 
فخامة األخ رئي��س الجمهورية عبد ربه 

منصور هادي برفع الضرر عنهم.
وطالب��وا الحكومة بالعم��ل على رفع 
المعتصمي��ن وف��ك الطرق��ات وإزال��ة 
المتارس وإخاء الم��دارس واألحياء من 

المسلحين.
كم��ا طالب��وا الحكوم��ة تعويضه��م 
التعوي��ض الع��ادل ووق��ف معاناته��م 
وحماي��ة حقوقه��م وحرياته��م العامة، 
وناش��دوا اللجنة العس��كرية بالكش��ف 
الس��ريع والصريح للمعرقلين ألعمالها 
ومن يقف وراء االعتداءات المتكررة على 
المصالح العام��ة والخدمات االساس��ية 

كالكهرباء والنفط والغاز..
وف��ي االعتص��ام ألق��ى األخ/ محم��د 
المس��وري- مدي��ر مؤسس��ة البي��ت 
القانوني- بيانًا عن االهالي والمتضررين 

من اعتصام مليشيات المشترك..

وهذا نصه
في ظل الصمت الذي تاقيه صرخات 
األهالي ج��راء ما تعرض��وا ويتعرضون 
له م��ن انته��اكات واعت��داءات وجرائم 
لحقوقه��م الت��ي كفلته��ا الش��ريعة 
اإلسامية وأحكام الدس��تور والقوانين 
النافذة والمعاهدات والمواثيق الدولية..
وبعد التوقيع عل��ى المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية كان أول من استبش��ر 
به��ا ه��م األهال��ي المتض��ررون م��ن 
االعتصام��ات وانتش��ار المس��لحين، 

معتقدين أن الحياة ستعود إلى أحيائهم 
برفع الخي��ام والمتاريس والمليش��يات 

المسلحة..
فق��د أظهرت األح��داث أن م��ن ينادي 
بالحق��وق والحري��ات وه��و عل��ى رأس 
حكومة الشعب هو أول المنتهكين لهذه 
الحقوق، رافضًا رفع الضرر عن األهالي، 
ب��ل واصب��ح آم��رًا وموجه��ًا باس��تمرار 

انتهاكات حقوق وحرمات األهالي..
فخطاب��ه األخي��ر ف��ي محافظ��ة تعز 
وتأكيده للمعتصمين بإستحالة رفعهم 
من عموم أماك��ن االعتصام��ات إعان 
صريح من االستاذ/ محمد باسندوة بأنه 

)رئيس حكوم��ة المعتصمين( ال رئيس 
لحكومة الوفاق الوطني.

ب��ل ويع��د ذل��ك التصري��ح والخطاب 
قرارًا منه بأن األهالي ليس��وا من رعايا 
الحكوم��ة وليس��وا م��ن أبن��اء الش��عب 

اليمني..
إن حش��ود األهالي المجتمع��ة صباح 
الثاثاء أمام مق��ر الحكوم��ة تؤكد أنها 
ال تس��تجدي خي��رًا م��ن ه��ذه الحكومة 
ورئيسها.. وتجمُّعنا هذا إليصال رسالتنا 
الرافض��ة لمواق��ف وتصريحات وخطاب 
رئيس حكوم��ة الس��احات.. ونؤكد أننا 
سنسلك جميع السبل والطرق القانونية 

محليًا وإقليميًا ودوليًا.
ونوجه من هذا المكان )نداء استغاثة( 
لفخام��ة رئي��س الجمهوري��ة ولهيئ��ة 
األمم المتحدة وللدول الراعية للمبادرة 
الخليجية التي تتعرض لخروقات دائمة 
خاصة من رئيس الحكومة ومن أوصلوه 
له��ذا المنصب، بس��رعة حس��م معاناة 
األهالي ورفع الضرر عنهم وتعويضهم 
التعويض العادل، وإلزام رئيس الحكومة 
االعتراف بحق األهال��ي وحماية وكفالة 

حقوقهم وحرياتهم العامة.
واهلل الموفق..

بيان صادر عن األهالي المتضررين من 
االعتصامات

 واالنتشارات المسلحة
8/  مايو /2012م

سكان األحياء املتضررة من احتالل مليشيات املشرتك 
لشوارعهم ينددون بصمت الحكومة

المواطنون يستنكرون تحريض رئيس 
الحكومة المحتلين لشوارعهم ودفاعه عنهم

متابعة/ فيصل الحزمي
ق��ال األس��تاذ عب��ده محمد 
الجن��دي- الناط��ق الرس��مي 
للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحال��ف الوطني: إن المؤتمر س��يرفع 
اعتصاماته من شوارع العاصمة صنعاء 
خال األسبوع الجاري.. موضحًا ان قبول 
المؤتمر وحلفائه برفع االعتصامات من 
جميع الس��احات في العاصم��ة صنعاء 
جاء نتيجة التف��اق بين قيادات المؤتمر 
ورئي��س الجمهوري��ة، ويعكس حرص 
المؤتمر المس��تمر والدائم على تهدئة 
األم��ور وتهيئ��ة األج��واء أم��ام الحوار 
الوطني الشامل إلخراج البلد من األزمة 
وتهيئة األجواء أيضا لتدفق المساعدات 

واالستثمارات إلى بادنا..
وقال الجن��دي: إذا لم تلت��زم األطراف 
األخرى المتمثلة بأحزاب اللقاء المشترك 
وشركائها برفع اعتصاماتها أسوة واقتداًء 
بالمؤتمر فإننا لن نعود إلى االعتصامات 
المغلقة كما كان في السابق بل سيعود 

المؤتمر باعتصامات مفتوحة ف��ي كل المحافظات وبأعداد 
كبيرة ومنظمة وسيواجه الش��ارع بالشارع والخيمة بالخيمة 
والس��احة بالس��احة وذلك ضمن خطة س��تضعها اجتماعات 

الهيئات القيادية العليا للمؤتمر.
 مؤكدًا أن لدى المؤتمر الش��عبي قوة ش��عبية جبارة، وأن 
أعداد القادمين إليه اآلن أكثر من المتساقطين سابقًا بمئات 

المرات.
وانتقد القي��ادي المؤتم��ري التصريحات األخي��رة لرئيس 
حكومة الوفاق  باس��ندوة في محافظة تع��ز، وقال: عليه أن 
يعي تمامًا أن جميع المشاريع التي تفقدها في تعز هي من 

منجزات حكومة الدكتور علي محمد مجور.
وأوض��ح أن م��ن بين تلك المش��اريع اس��تكمال مش��روع 
مدينة الصال��ح الذي بُني ف��ي عهد الرئي��س علي عبداهلل 
صالح وحكومة الدكتور مجور، ومش��روع توسعة مطار تعز 

، واس��تكمال مشروع 
المدين��ة الرياضي��ة 
ومش��روع تحلية مياه 
تع��ز ، وغيره��ا م��ن 
المش��اريع التي بُدئ 
العمل فيه��ا في وقت 

سابق.
وحذر الجندي قيادة 
المشترك من استمرار 
االعتداء على تسميات 
المش��اريع، ومنجزات 
الحكومات الس��ابقة.. 
معتب��رًا تغيي��ر اس��م 
ل��ح  لصا ا ين��ة  مد
السكنية بتعز، اعتداًء 
عل��ى التاري��خ وعلى 

حقائق التاريخ..
كم��ا حذر م��ن مغبة 
القي��ام بتوزيع ش��قق 
ل��ح  لصا ا ين��ة  مد
الس��كنية عل��ى م��ن 
هم محس��وبون على 
ما يس��مى قوى الثورة 

واالعتصامات فقط..
مش��ددًا عل��ى ض��رورة توزي��ع تلك الش��قق عل��ى عامة 

المواطنين من أبناء تعز بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم.
وأش��اد األس��تاذ عبده الجندي بخطاب فخامة األخ عبدربه 
منصور هادي- رئيس الجمهورية.. وقال: إن خطاب فخامته 
قد وضع النقاط على الحروف.. وانتقد اإلعام الرسمي وقال 
انه انح��رف عن مهمته ورس��الته اإلعامي��ة.. إال أن اإلعام 
الرسمي خجل ان ينشر هذه الحقائق النقدية الصادقة وتم 
نش��ر الخطاب دون اإلش��ارة الى ذلك.. مؤكدًا ان قناة اليمن 
الفضائية تحولت الى قناة معارضة وغير متزنة في خطابها 
اإلعامي كوسيلة رسمية يجب أن تكون سياستها متزنة مع 
سياس��ة الدولة الن الدولة هي التي تص��رف عليها.. وأعرب 
نائب وزير اإلعام عن أمله أن تنتهي هذه الفوضى اإلعامية 

على األقل في الوسائل اإلعامية الرسمية.

حذر قيادة المشترك من االعتداء على تسميات المشاريع

الجندي: تغيري اسم مدينة الصالح 
السكنية بتعز اعتداء على التاريخ

المؤتمر لديه قوة شعبية 
جبارة لمواجهة أية تحديات

فيصل الحزمي

هذا وقدم أنصار وشباب ساحات االعتصام 
مطالبهم التي تركزت على ضرورة استكمال 

تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
إلى ذلك أكد رئيس مخيم شباب الوطن بمنطقة 
عصر بأمانة العاصمة مجاهد اليتيم استجابتهم 
لمبادرة المؤتمر الشعبي العام المتضمنة انهاء 
االعتصامات بهدف تهيئة األجواء للحوار الوطني 
وتأكيد الشعور بالمسئولية لدى قيادة المؤتمر 
الشعبي العام ودليل على نوايا المؤتمر الصادقة 
وحرصه على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 

المزمنة والقرار الدولي.
وقال اليتيم في تصريح ل��»الميثاق« انهم 
وضعوا خطة لرفع المخيمات مع نهاية االسبوع 
الجاري، سيما بعد تفهم اللجنة الوزارية المكلفة 
بالتواصل مع المعتصمين برئاسة الدكتور يحيى 
الشعيبي وال��ذي أبدى تفهمه لكافة المطالب 
والشروط المطروحة ووعد بنقلها الى الجهات 

والذين يصل عددهم الى أكثر من سبعمائة 
جريح.

منوهًا الى ان من ضمن المطالب التي طرحها 
مخيم شباب الوطن إلنهاء اعتصاماتهم إلغاء 
كافة القرارات التعسفية التي أقصت كوادر 

مؤتمرية من أعمالهم دون سبب.
ويؤمل رئيس مخيم شباب الوطن استجابة 
الطرف اآلخر لهذه المبادرة وإنهاء اعتصاماتهم 
في حي الجامعة وغيرها من الساحات في مختلف 

المحافظات.
وقال: اذا لم يستجب المشترك لهذه المبادرة 
المؤتمرية سنعود الى الساحات بأعداد كبيرة 

وسيكون لنا برنامج تصعيدي حقيقي.
تجدر االش��ارة الى ان عدد المعتصمين من 
أعضاء المؤتمر وأنصاره وأح��زاب التحالف في 
أمانة العاصمة الذين مازالوا في الساحات بحسب 
تقديرات القائمين على تلك المخيمات يصل الى 
حوالى اربعين ألف معتصم، منهم عشرة آالف 
وخمسمائة في مخيم شباب الوطن بمنطقة 

عصر.

واض��اف: ان من ضمن الشروط التي سلمت 
للدكتور الشعيبي اشراكنا في الحوار واعتماد 
جميع الشهداء الذين سقطوا خال االح��داث 
وخاصة يوم 27 ابريل 2011م في مدينة الثورة 
الرياضية ضمن الشهداء الذين شملهم قرار 
رئيس الجمهورية والمتضمن اعتماد درجات 
وظيفية لهم وتعويض أسرهم، باالضافة الى 
معالجة وتعويض جميع الجرحى في تلك االحداث 

المعتصمون في حي الجامعة والذين سبق وان 
حصل عشرون ألفًا منهم على أرقام عسكرية 
وتم تجنيدهم في وزارة الدفاع، وهناك عدد آخر 
يجري حاليًا عملية تجنيدهم في وزارة الداخلية.

وشدد رئيس مخيم شباب الوطن على ضرورة 
مساواتهم في هذا الجانب، باالضافة الى اطاق 
كافة السجناء المحتجزين في سجون الفرقة 

وسجون أوالد األحمر في الحصبة.

المعنية والعمل على تلبيتها باعتبارها مطالب 
حقوقية مشروعة وقانونية وتصب في اطار 
المصلحة العامة..  منوهًا الى ان مخيم الشباب 
في عصر سلم اللجنة الوزارية قائمة من المطالب 
والشروط المشروعة إلنهاء اعتصاماتهم أهمها 
التزام الطرف اآلخر بإنهاء اعتصاماتهم في حي 
الجامعة وبقية الساحات في مختلف المحافظات 
باالضافة الى مساواتهم فيما يحصل عليه 

سلمنا لجنة التواصل قائمة شروط موضوعية تصب في مصلحة الوطن

تشكيل لجنة وزارية برئاسة الشعيبي للحوار مع شباب المخيمات

ضرورة تكفل الدولة بمعالجة 
أكثر من 700 جريح

اعتماد اسماء كل من استشهد 
خالل األزمة ضمن قرار الرئيس

اليتيــــم لـ»الميثاق«:

خطة لرفع المؤتمر مخيمات معتصميه االسبوع الجاري
بدأ المؤتمر الشعبي العام حوارًا مفتوحًا مع الشباب المعتصمين في الساحات بأمانة العاصمة 
المؤيدة للشرعية الدستورية وذلك من أجل تهيئة األجواء للمضي نحو الحوار الوطني الشامل 
في تأكيد جديد على حرص المؤتمر على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها وتفويت الفرصة على 

االنقالبيين الذين يسعون إلى جر اليمن إلى حرب أهلية.

وبهذا الخصوص التقى الدكتور يحيى الشعيبي - عضو اللجنة العامة للمؤتمر عضو اللجنة 
الحكومية للتواصل مع شباب الساحات بشباب وأنصار المؤتمر في ساحة االعتصام بمنطقة عصر، 
وأكد خالل اللقاء أنه سيتم رفع المطالب التي تقدم بها شباب ساحات االعتصام المؤيدة للشرعية 

إلى حكومة الوفاق الوطني ورئيس الجمهورية لتلبيتها.

علي عبداهلل صالح
 رئيس املؤتمر الشعبي العام


