
أكد األخ طارق الشامي   
رئيس الدائرة اإلعالمية 
بالمؤتمر أن الدولة اليمكن أن 
تسمح ألوالد األحمر أن ينصبوا 
أنفسهم دولة داخل الدولة، وأن 
استمرار تساهل وتقصير الدولة 
في التعاطي مع مثل هذه األعمال 
ومع تصرفات أوالد األحمر في 
الفترات الماضية ال يعني استمرار 

هذا التقصير.
وقــال الشامي: إن السلطة ال 

تريد أن تنجر لصراعات أو حروب وهو ما 
يجب أن يستشعره أوالد األحمر، ويتعاملوا 

بمسئولية مــع مــوضــوع أمن 
وسكينة المجتمع.

وشــدد الشامي في تصريح 
لـ«الجزيرة» على أن الحديث 
الثورة  عن سلمية ما تسمى 
ينتفي حين يكون من يدعون 
أنهم حماة «الثورة» يمارسون 
ت  سسا لمؤ ا على  ة  لسيطر ا
الرسمية ويستخدمون مختلف 
أنواع األسلحة الثقيلة في قتل 
المواطنين واالعــتــداء على 
مرافق الدولة وهو ما يتطلب من الدولة إيقاف 

هذه األعمال.

والد    أ قترفها  ا لتي  ا لجريمة  ا
األحمر وعصاباتهم المسلحة في 
الحصبة هو خروج على الشرعية 
الدستورية المنبثقة من الشعب وفيها 
تتجسد إرادته الحرة التي عبر عنها في 
انتخابات ديمقراطية تعددية تنافسية 
شفافة ونزيهة تفرض عدم التهاون مع 
ما حدث ألنه يهدد وحدة الوطن وأمنه 
التعاطي  واستقراره وبالتالي اليجب 
معها باعتبارها قضية خصومة تطور 
إلــى مواجهة مسلحة يمكن احتواؤها 
وإعـــادة الوضع إلــى ما كــان عليه عبر 
وسطاء يقربون بين الطرفين من خالل 
المساومات والتنازالت وكأن المسألة خالف 
بين قبيلتين وليس بين دولة وعصابة 
مسلحة مارست االعتداء والقتل والنهب 
والخاصة  لعامة  ا للممتلكات  والسلب 
واستولت على المؤسسات والــوزارات 
والمنشآت الحكومية وحولتها إلى ثكنات 
لمسلحيها في تمرد غير مسبوق من حيث 
المكان والزمن في تحد واضح للدولة 
لتندرج في إطار المحاولة االنقالبية عليها 
مشكلة خطراً على السكينة العامة والسلم 
األهلي والوئام االجتماعي، هذه جرائم 
اليمكن السكوت عنها  أو التسامح فيها ألن 
التعاطي معها على هذا النحو له بعد من 
التداعيات على اليمن وشعبه وقبل هذا 
وبعده على وجود الدولة ككيان سياسي 
اقتصادي أمني مسؤول، على حفظ وصون 
وحماية هذا الكيان انطالقاً من وظيفتها 
الرئيسية التي يمنحها لها الدستور الذي 
هو عقد اجتماعي ملزم لكل مواطنيها 
ومن يخرج عليه يجب أن تنطبق عليه 
القوانين النابعة منه على أيٍ كان فما بالك 
وما حدث من قبل عصابة أوالد األحمر 
في دالالته وأبعاده جريمة رفع السالح 
في وجه الدولة إلى الخيانة العظمى مما 
يجعل ما شهدته العاصمة صنعاء وانطالقاً 
من أحد أحيائها وهو حي الحصبة هو 
عمل تخريبي تدميري الهدف منه الدفع 
باليمن إلى كارثة الفوضى وما سينجم 
عنها من صراعات وحــرب أهلية تؤدي 
إلى تشطير الوطن إلى دويالت ومكونات 
قبلية وطائفية ومذهبية ومناطقية ال 
تنتهي وحتى ال يتكرر مثل هذا الخطر 
الماحق يجب أن يطبق على مقترفي 
العقاب  القانون لينالوا  تلك الجرائم 
الرادع الذي يستحقونه تحقيقاً للعدالة 
التي ينبغي أن تسود كافة أبناء الوطن 
وعلى ذلك النحو الذي يجعلهم يشعرون 
أنهم مواطنون متساوون في الحقوق 
والواجبات أمام القانون وأن ال امتيازات 
وال استثناءات ألحد وهذا ما سيعيد للدولة 
هيبتها ومكانتها وتتعزز الثقة بها وبدون 
ذلك فإن الفوضى ستعم وتسود هذا البلد 
شريعة الغاب وسيأكل فيه الكبير الصغير 
ويبطش القوي بالضعيف ويضيع الوطن 
وتنتهي الدولة وعلى الجميع أن يتحملوا 
مسئوليتهم بشجاعة أمام اهللا والشعب 

والتاريخ.

جريمة ال تغتفر
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اِّـؤسسة العسكرية لن تقف مكتوفة األيدي أمام ما يرتكب من جرائم ضد الوطن
في اجتماع لمجلس الدفاع الوطني:

الرئيس: رموز الفساد وتجار الحروب يقفون إلى جانب االنقالبيين

أكد فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية القائد األعلى   
للقوات المسلحة أنه مع الشباب ومتطلباتهم ومع التغيير إلى األفضل، 
وسيتعامل معها بشكل ايجابي إذا تخلصوا من العناصر الفاسدة الذين 
رحلوا من الجيش ومن المؤسسة العسكرية النظيفة والشريفة، ولم ينصاعوا إليها.
وقال فخامته في كلمة له في اجتماع موسع لمجلس الدفاع الوطني وقادة 
القوات المسلحة واألمن أمس إن شعار هؤالء الذين يدعون إلى التغيير وإلى 
الثورة الشبابية السلمية هو النهب وا لتخريب ولكن الثورة التخريبية وعلى 

رأسهم العناصر الذين رحلوا من المؤسسة العسكرية رموز الفساد وكانوا 
ينتظرون مصيرهم المحتوم أن يرحلوا إلى جانب رفاقهم الفاسدين ناهبي 
األراضي وتجار الحروب والمحروقات والسالح، هؤالء هم العناصر الفاسدة الذين 
يقفون في ساحات التغرير. وأوضح فخامته: «نحن مع متطلبات الشباب، لكن 
الذين ال يؤمنون بالديمقراطية وال بالحرية وال بالسلطة المحلية هؤالء هم زعماء 

ما يسمى بثورة الشباب..
تفاصيل صــ٢

في أبشع عملية «فيد»

عصابات أوالد 
األحمر تستبيح 

دماء اِّـواطنني

الداخلية: «المشترك» يتحالف مع القاعدة الشامي: الدولة لن تتساهل مع المتمردين
لالنقالب على الشرعية الدستورية

نرفض مطلقاً أي تدخل وبأي شكل في شئوننا الداخلية

العناصر العميلة التي ارتكبت جرائم الخيانة الوطنية ستقدم للعدالة
اليمن بلد ديمقراطي تعددي والشعب مالك السلطة وصاحب القرار

سخر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية مما ورد من   
مزاعم من البالغ الصحفي الصادر عن أحزاب اللقاء 
المشترك وغيرهم من االنقالبيين على الشرعية الدستورية 
حول االدعاء بتسليم مدينة زنجبار للعناصر اإلرهابية من 
تنظيم القاعدة بهدف اإليهام والتغطية على سير مخططهم 
التخريبي والعدواني الذي شمل عدداً من المحافظات وقال 
إن من السذاجة أن يتحدث هؤالء عن ذلك فالجميع يعلم 
بأن تنظيم القاعدة هو اليوم الحليف الوثيق للمشترك ومن 
معهم وأنهم من يقومون بالعبث باألمن واالستقرار إلثارة 
الفوضى والعنف لتمرير مخططهم االنقالبي على الشرعية 

الدستورية واالنقضاض على السلطة.

وقــال إن تنظيم القاعدة خــرج عن عباءة اإلخــوان 
المسلمين (اإلصــالح) العضو األساسي في المشترك 
وترعرع في أحضانه وهو األداة اإلجرامية التي يتم بها 
تنفيذ مخططاتهم الجهنمية وتقويض أمن الوطن 

والمواطنين.
مشيراً بأن االدعاءات الكاذبة حول تسلم هذه العناصر 
اإلرهابية تفضحها تلك المواجهات العنيفة التي يخوضها 
األبطال من أبناء القوات المسلحة واألمن وإلى جانبهم 
المواطنين الشرفاء لمواجهة هذه العناصر اإلرهابية ومن 
يقف وراءهم للتخلص من شرورها وآثامها وإنهاء فسادها 

وجرائمها.

المقدشي ينفي صلته ببيان العناصر االنقالبية المحنطة

اخالء ساحة االعتصام من مثيري الشغب بتعز

القاعدة تنفذ عمليات انتحارية بأرحب وحضرموت 
بالتزامن مع توسيع اشتباكات صنعاء

أكد قائد المنطقة العسكرية   
الوسطى اللواء الركن محمد 
علي المقدشي أن والءه وكل 
المقاتلين األبطال في المنطقة العسكرية 
الوسطى سيظل دوماً هللا والوطن والشعب 
والثورة، متمسكين بالشرعية الدستورية 
ممثلة بفخامة األخ علي عبداهللا صالح 
رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات 

المسلحة.
ونفى المقدشي صلته أو عالقته بالبيان 
الذي أدلى به عبداهللا علي عليوة جملةً 
وتفصيالً، مستغرباً من زج اسمه في البيان.

ــراءات  ــت ــك مــجــرد اف مــؤكــداً «أن ذل
ــاس لها مــن الصحة وتستهدف  ال أس
المؤسسة العسكرية واألمنية». الجدير 
بالذكر أن العناصر االنقالبية أو التي 
تــورطــت بقضايا فساد ومنهم علي 
محسن وعبدالملك السياني وعبداهللا 
علي عليوة ومحمد علي محسن وحسين 
عرب.. وغيرهم ممن فشلوا في مهامهم 
عندما كانوا يشغلون وظائف مهمة إضافة 
الى أن منهم من أحيلوا للتقاعد وسبق 
أن أعلنوا في بيان ٢١مارس انضمامهم 

إلى ساحات التغرير.

قــال مــصــدر أمــنــي في  
محافظة تعز أن مجاميع 
مسلحة من أحزاب اللقاء المشترك 
أقــدمــت يــوم أمــس األحـــد على 
مهاجمة مبنى مديرية القاهرة 

والمنطقة األمنية فيها.
موضحاً بأن تلك المجاميع قامت 
باحراق عدد من السيارات وكذا 
اطــالق النار بكثافة ومن أسلحة 
مختلفة مما أســفــر عــن اصابة 
العديد من رجال األمن، كما قامت 

باختطاف ثالثة جنود إلى ساحة 
االعتصام ومن ثم تعذيبهم.

واضاف المصدر ان زمالء الجنود 
بما  علمهم  ــور  وف المخطوفين 
يتعرض له زمالؤهم من تعذيب 
على يد بالطجة المشترك بادروا 
من ذات أنفسهم الى دخول ساحة 
االعتصام وتحرير زمالئهم ومن 
ثم إخالء الساحة من مثيري الشغب 
والتخريب ومرتكبي أعمال القتل 

واالعتداءات على المواطنين.

نفذت عناصر انتحارية من   
تنظيم القاعدة بمنطقة 
بقيادة  انتحارية  ــب عملية  أرح
القيادي الحنق استهدفت نقطة 
الحرس  لــقــوات  تابعة  تفتيش 
الجمهوري الــلــواء (٦٢) تمهيداً 
للهجوم الذي دعمته رجال القبائل 
التابعة ألحــزاب اللقاء المشترك 
بالمنطقة على اثر خطاب (مفتي 
االرهابيين) الزنداني دعــا فيه 
عناصره الطالبانية للجهاد ضد 

السلطة واستهداف المعسكرات 
والسيطرة عليها.

من جهة ثانية قالت مصادر 
محلية بمحافظة حضرموت ان 
في  استشهدوا  جنود  نية  ثما
ساعة متأخرة من مساء أمس 
على يد ارهابيي جامعة االيمان 
اثــر هجوم  القاعدة  وتنظيم 
نفذته على نقطة للتفتيش تقع 
بالقرب من موقع عسكري في 

منطقة غيل باوزير.

مراكز ابحاث غربية وعربية متخصصة

القاعدة تستغل األزمة لتأسيس إمارة إسالمية باليمن
مركز أبحاث الخليج: التنظيم يستغل األوضاع لزيادة أعداد عناصره

متخصصون: االضطرابات التي تعاني منها اليمن خطر على الغرب
معهد الدراسات بباريس: القاعدة تستعد لشن عمليات إرهابية بعد مقتل بن الدن

تمكنت عناصر القاعدة وبتواطؤ أحزاب المشترك من االستيالء على عدد   
من المدن في محافظة أبين وذلك بعد أن قامت وخالل األشهر الماضية 
بمهاجمة قوات الجيش واألمن بضراوة في ظل تولي قيادات المشترك 

مهمة تكذيب أي وجود للقاعدة في المحافظة.
وتفيد المعلومات أن مسلحي عناصر القاعدة والمشترك قد قاموا أمس األول 
بارتكاب مجازر دموية ضد الجيش واألمن في شوارع مدينة جعار سقط خاللها 
عشرات الضحايا، وذلك بهدف تأسيس إمارة إسالمية تحت مسمى جيش عدن أبين.. 

كما قاموا بنهب واحراق العديد من 
المكاتب الحكومية.

وكــانــت مــراكــز ابــحــاث عربية 
مكافحة  في  متخصصة  وغربية 
اإلرهــاب حذرت من خطورة تزايد 
نشاط عناصر القاعدة في اليمن، 
ــذي انتقل إلــى مرحلة اصــرار  وال
تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة 
العرب» إلى إقامة إمارة إسالمية في 
اليمن لدغدغة مشاعر المسلمين 
وإعـــادة بناء ما «هدمه الكفار» 
بحسب زعمهم، مستغلين األزمة 
السياسية وانصراف األجهزة األمنية 
لمواجهة أعمال التقطعات والشغب 

وغيرها.

وقالت: إن األزمة السياسية في اليمن قد أوجدت بيئة مناسبة لزيادة نشاط تنظيم 
القاعدة واستقطاب عناصره من دول العالم للتوافد إلى اليمن. وبهذا الخصوص قال 
مدير قسم اإلرهاب واألمن بمركز الخليج لألبحاث مصطفى العاني: إن التنظيم 

سيغتنم سقوط النظام من أجل تعزيز امكاناته اللوجستية وزيادة أعداد عناصره.
من جانبه حذر الخبير في شؤون اإلرهاب وتنظيم القاعدة في معهد الدراسات العليا 
بباريس دومينيك توماس من انهيار اليمن حيث والقاعدة هي من يستفيد من عدم 
االستقرار، ونبه من شن القاعدة في اليمن عملية إرهابية واسعة النطاق خارج اليمن 
ليثبت وجوده وقوته بعد مقتل بن 

الدن..
 إلى ذلك أوضح مسؤولون في 
أجــهــزة استخباراتية غربية أن 
االضــطــرابــات التي تعاني منها 
اليمن ستكون اشــد خطراً على 
الغرب ودول المنطقة إذا ما سقط 
نظام الرئيس علي عبداهللا صالح. 
وبدورها ذكرت صحيفة «الواشنطن 
بوست» الجمعة أن الخطر الحقيقي 
للقاعدة بعد مقتل بن الدن يأتي 
من اليمن، وأن فرع التنظيم يحضر 
خططه الستمرارية الجهاد خالل 

الفترة القادمة.
تفاصيل صــ٥

فيما منظمات حقوقية تعد ملفاً بالضحايا

جرائم الحصبة ستخضع أوالد 
األحمر للمقاضاة الدولية

أبدى عشرات المحامين استعدادهم القيام بإجراءات  تبني قضايا   
أهل ضحايا عصابات أوالد األحمر مجاناً تضامناً معهم والذين فقدوا 
أقاربهم في اعتداءات إجرامية آثمة االسبوع الماضي في صنعاء أو 
في قضايا مماثلة سابقة.وقالوا: إن الجرائم التي اقترفتها عصابات أوالد األحمر 
في منطقة الحصبة اآلهل بالسكان تعد من جرائم الحرب التي سيتم فيها 
مقاضاة أوالد األحمر سواء في محاكم محلية أو دولية ولن تسقط بأي تفاهمات 
سياسية أو محاوالت الضغط على أولياء الدم للتنازل أو فرض العرف للهروب 

من تلك الجرائم التي يجب أن يعاقب مرتكبوها مهما كانوا.
إلى ذلك تقوم عدد من المنظمات الحقوقية بإعداد ملف متكامل عن ضحايا 
جريمة الحصبة وتوثيق وقائع كل جريمة وأخذ شهادات الشهود، وذلك استعداداً 
لتقديم ملف متكامل للمنظمات الحقوقية في الخارج.. هذا وتفيد إحصائيات 
غير نهائية أن هناك أكثر من مائة شخص سقطوا برصاص تلك العصابات 
التي قدمت لمهاجمة مواطنين عزل من خارج صنعاء وأعطيت لها أوامر لقتل 

المواطنين من قبل بعض أوالد األحمر.

عصابات أوالد األحمر المتمردة تواصل اعتداءاتها على المواطنين في الحصبة

< تجددت العمليات العسكرية لمواجهة أوالد 
األحمر وعصابتهم بمنطقة الحصبة بصنعاء والتي 
قامت منتصف ليلة أمس بمهاجمة المنشآت العامة 
واالعتداء على المواطنين في منازلهم.. واستخدمت 
عصابات األحمر في ذلك األسلحة الثقيلة حيث سمع 
دوي انفجارات في المنطقة نشرت الرعب في نفوس 
السكان.. وكانت منطقة الحصبة واالحياء المجاورة 
لها شهدت نزوح السكان من منازلهم  جراء االعتداء 
الذي قام به اوالد االحمر وعصابتهم الذين هاجموا 
الموطنين  إلى داخل منازلهم وقتلوا عدد منهم خالل 
االسبوع الماضي كما قاموا باحتالل عدد من المنشآت 
العامة ونهب محتوياتها وتدميرها. وتشير االحصاءات 
االولية الى وفاة أكثر من ١١٠ أشخاص من مواطنين 

ورجال أمن..

وبالتزامن مع تشييع جثامين الشهداء خرجت في 
العاصمة وبقية المدن اليمنية مسيرات غاضبة ومنددة 
باالعتداءات المتواصلة التي يقوم بها أوالد األحمر 
وعصاباتهم المسلحة على رجال األمن والمواطنين 
وعدد من الــوزارات والمؤسسات والمنشآت العامة 
لمدنية  ا المنظمات  وعبرت   . ء  بالعاصمة صنعا
والنقابات واإلتحادات واألحزاب السياسية عن اإلدانة 
واالستنكار لما قــام به أوالد األحمر وعصابتهم 
المسلحة..  وشــدد المشاركون على ضــرورة قيام 
الحكومة بواجباتها في فرض هيبة الدولة والحفاظ 
على األمن والسكينة العامة ومالحقة مرتكبي تلك 
الجرائم والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول لهم 
انفسهم النيل من الوطن ووحدته وأمنه واستقراره 

واإلضرار بالسلم االجتماعي. 

إدانات واسعة للجرائم وسقوط أكثر من 
110 أشخاص بين قتيل وجريح

الجيش واالمن يخوضان  مواجهات 
شرسة مع القاعدة في زنجبار

تخوض قوات من الجيش واألمن مواجهات ضارية في مدينة زنجبار بمحافظة  
أبين مع عناصر القاعدة التي تسيطر على عدد من المباني والمنشآت في المدينة. 
وأكدت مصادر محلية في ابين أن تعزيزات عسكرية تحركت عصراً من عدن 
وتمكنت من استعادة النقاط التي كانت قد سيطرت عليها عناصر القاعدة، كما طهرت قوات 
الجيش واألمن ساحات ملعب الوحدة وتضرب حصاراً على بعض المنشآت التي تتحصن فيها 

تلك العناصر.
وأشارت المصادر الى أن مجاميع قبلية توافدت من مناطق في أبين لمساندة قوات الجيش 
واألمن التي تخوض مواجهات شرسة مع عناصر القاعدة، منذ يومين سقط جراءها مايزيد عن 

ثالثين شهيداً من أفراد وضباط الجيش واألمن.


