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في أبشع عــــــــ

عصابات أوالد األحمر تـــــ
اعتقد أوالد األحمر انهم فوق النظام والقانون واكبر من مستوى وطن ومواطن ،وعلى مدى اربعة ايام حاولوا اثبات انهم
الالعب األول على الساحة السياسية والالعب الوحيد بأرواح الناس..
بال مباالة بما يعنيه رفع السالح وقتل النفس ..انتشرت عصابات أوالد األحمر في نطاق حي الحصبة على االرض ومن على اسطح
المنازل وشرعوا في تخريب الممتلكات واقتناص االبرياء واالستيالء على المنشآت العامة..
وبعد ان قام رجال األمن بمواجهة تلك العناصر حماية للمواطنين وفرض هيبة الدولة هرب اوالد االحمر الى جهات غير معلومة..

«الميثاق» متابعات

الخميس الماضي توقفت الحرب عقب هدنة اقترحتها شخصيات
اجتماعية وذلك لحل المشكلة وحقناً للدماء اال ان أوالد األحمر وجهوا
عصاباتهم مساء الجمعة للقيام بنهب محتويات وزارة الصناعة
والتجارة والوزارات والمؤسسات الحكومية ووكالة األنباء اليمنية
« سبأ « وبعض المنشآت السياحية في حي الحصبة التي كانوا
قد سيطروا عليها خالل األيام الماضية بعد قيامهم بمهاجمتها
بالقذائف والرصاص الكثيف وصواريخ «ل��و» ،وذل��ك استباقًا
لجهود الوساطة وتسليم تلك المنشآت بعد أن يتم إخالؤها من
قبل العناصر المسلحة ألوالد األحمر التي تمترست فيها وقامت
باالعتداء منها على المواطنين ورجال األمن والتي سقط فيها عدد
من الشهداء والجرحى.
وقال شهود العيان إن سيارات نقل كبيرة أحضرها أوالد األحمر
وعناصرهم إلى منطقة الحصبة للقيام بنهب محتويات تلك
المنشآت والمصالح الحكومية من أجهزة وأثاث ووثائق .
وأضافوا« :إن مسلحي أوالد األحمر قاموا بإتالف وتحطيم ما لم
يقدروا على حمله ونقله وتركوا تلك المنشآت أطال ًال وخراباً وألحقوا
بها خسائر كبيرة تقدر بماليين الدوالرات».

دعاوى قضائية

فيما ذكرت مصادر رسمية أن النيابة العامة تعد أمراً بالقبض
القهري على المتمردين أوالد األحمر وغيرهم لمحاكمتهم بتهمة
الخيانة العظمى والتمرد المسلح ،ويجري حالياً إعداد ملف بالجرائم
التي ارتكبها المتمردون أوالد األحمر وغيرهم بحق المواطنين
وقتل وإصابة عدد منهم في حي الحصبة بصنعاء ومهاجمة وقصف
عدد من المصالح والمنشآت الحكومية والخاصة وعدد كبير من
منازل المواطنين ومهاجمة بعض المرافق الخدمية كالمدارس
والتمترس فيها واالعتداء منها على المواطنين وتشريد مئات
األسر من القاطنين في حي الحصبة ،إضافة إلى تعمد زعزعة األمن
واالستقرار وإقالق السكينة العامة في العاصمة صنعاء.
من ناحية اخرى قال أهالي ضحايا حي الحصبة إنهم سيرفعون
دعاوى قضائية ضد القتلة أوالد األحمر وفي مقدمتهم هاشم ،جراء
ما ارتكبوه من جرائم بحق أقربائهم الذين قضوا أو أصيبوا خالل
األيام الماضية باعتداءات أوالد األحمر وعصاباتهم المسلحة عليهم
ومهاجمتهم إلى داخل منازلهم وقتل عدد منهم بدم بارد وإصابة
آخرين دونما ذنب ارتكبوه وتشريدهم من منازلهم بالقوة ،وقالوا
إن دعاواهم ضد أوالد األحمر ستتضمن المطالبة بالقصاص العادل
منهم وتعويضهم مادياً..
وكان سكان حي الحصبة باألمانة قد قدموا خالل االشهر الثالثة
الماضية عدة شكاوى من التصرفات والبلطجة التي يقوم بها
حميد األحمر وإخوانه والمتمثلة في إقامة المتاريس الترابية في
شوارع وأزقة الحي وشارع الحصبة العام وتفرعاته باإلضافة
إلى نشر األطقم القبلية المسلحة في كل زاوية من الحي ،حتى
وصلت شارع وزارة التجارة جنوباً ومدرسة الرماح للبنات وجولة
«الساعة» شرقاً والى نهاية شارع «مازدا» شما ًال والشوارع الخلفية
للجنة الدائمة غرباً.
وأشاروا إلى أن مثل هذه التصرفات غير القانونية وغير المبررة
أثارت الرعب في نفوس سكان األحياء في المناطق واألسواق -آنفة
الذكر -الذين وجدوا أنفسهم يسكنون داخل ثكنة عسكرية مسلحة
لعصابات أوالد األحمر..

ال هوادة

الى ذلك جدد مصدر ب��وزارة الداخلية تحذيره ألوالد األحمر
وعصابتهم المسلحة من تكرار االعتداءات وارتكاب الجرائم ..
موضحاً أنهم يتحملون مسئولية كافة النتائج المترتبة على تلك
األعمال اإلجرامية والمخالفة للقانون..
وكان وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري نفى األنباء
التي تناقلتها بعض وسائل اإلعالم والمواقع االلكترونية عن سقوط
مبنى ديوان الوزارة بيد أوالد األحمر وعصاباتهم المسلحة .
مؤكداً أن أي اعتداء على مبنى وزارة الداخلية سيواجه بحزم من
قبل رجال األمن األبطال الذين لن يسمحوا أليٍّ كان العبث باألمن
واالستقرار أو االعتداء على المؤسسات والمرافق العامة.
واكد وزير الداخلية أن الرجال األبطال من منتسبي المؤسسة
األمنية سيظلون كما هو العهد بهم دوماً وأبداً أوفياء للوطن والثورة
والوحدة والشرعية الدستورية ولن يحيدوا قيد أنملة عن هذا النهج
‹ وسيمضون في أداء مهامهم وواجباتهم الدستورية إلى جانب
اخوانهم األبطال من أبناء القوات المسلحة األوفياء والمواطنين
الشرفاء في الذود عن حياض الوطن وعن الثورة والوحدة والشرعية
الدستورية والحفاظ على األمن واالستقرار والثوابت والمنجزات
الوطنية ..وسيتصدون بكل قوة وحزم ومن دون هوادة للخارجين

على القانون وكل من يحاول العبث باألمن واالستقرار واثارة
الفوضى في البالد.
إدانات ومسيرات غاضبة
وتشير المعلومات األولية إلى وفاة اكثر من  40مواطنا نتيجة
االعمال العدوانية واالعتداءات السافرة لعصابات أوالد األحمر
التي طالت عدداً من المنازل السكنية اآلمنة للمواطنين في حي
الحصبة..
وبالتزامن مع ثشييع جثامين الشهداء من المواطنين ورجال
األمن ،شهدت العاصمة وبقية المدن اليمنية منذ يوم الجمعة
مسيرات غاضبة ومنددة باالعتداءات المتواصلة التي يقوم بها
أوالد األحمر وعصاباتهم المسلحة على رجال األمن والمواطنين
وعدد من الوزارات والمؤسسات والمنشآت العامة بالعاصمة صنعاء.

ادانة واستنكار

وعبرت المنظمات المدنية والنقابات واالتحادات واألح��زاب
السياسية عن اإلدانة واالستنكار لما قام به أوالد األحمر وعصاباتهم
المسلحة من تفجير لألوضاع وإقالق السكينة العامة.
وشدد المشاركون في المسيرات على ضرورة قيام الحكومة
بواجباتها الدستورية في فرض هيبة الدولة والحفاظ على األمن
والسكينة العامة ومالحقة مرتكبي كافة الجرائم والضرب بيد من
حديد ضد كل من تسول لهم انفسهم النيل من الوطن ووحدته
وأمنه واستقراره واإلضرار بالسلم االجتماعي.
واستنكر المشاركون صمت المنظمات المعنية بالدفاع عن
الحقوق والحريات العامة تجاه ما يحدث من أعمال إجرامية من قبل
عصابات أوالد االحمر..
بالمقابل فشل اوالد األحمر في

إخراج مسيرة شبابية مؤيدة لهم ،بعد رفض معظم من تبقى من
الشباب المعتصمين في ساحة الجامعة االستجابة لمطالب العناصر
التابعة لحميد األحمر في الخروج بمسيرة بدعوى التضامن مع
أوالد األحمر ،وذلك في محاولة يائسة لصرف األنظار عن األعمال
اإلجرامية التي ترتكبها العصابات المسلحة التابعة لهم من اعتداء
على الجنود والمواطنين ومهاجمة واحتالل المنشآت العامة في
منطقة الحصبة ،وحيث قوبلت تلك الدعوات برفض شديد من
قبل الشباب المتبقين في ساحة االعتصام ،وقالوا إن هذه المعركة
ال تعنيهم بشيء وال ناقة لهم فيها وال جمل ،الى جانب انهم رفضوا
األعمال اإلجرامية والتصرفات العنجهية ألوالد األحمر وعصاباتهم.

قناة الدجل

وأفادت المصادر ان نحو  200شخص من عناصر اإلصالح خرجوا
في المسيرة والتي زعمت قناة سهيل كذبًا أن عددهم بآالف ،اال
ان المسيرة سرعان ماعادت أدراجها بعد ان أخفقت محاوالتهم
المتكررة والمستميتة في استمالة الشباب .
في حين كشفت مصادر مطلعة أن الشيخ صادق األحمر فشل في
رفد ساحة االعتصام أمام جامعة صنعاء بحشد من المواطنين في
صالة يوم الجمعة كان قد وعد به.
وقالت مصادر مقربة من صادق األحمر ان المشائخ واالعيان الذين
أرسل اليهم صادق األحمر يطلب منهم حشوداً إلى صنعاء رفضوا
التجاوب معه ،وتعاملوا مع دعوته ببرود ،في ظل تصاعد الرفض
والسخط من قبل مشائخ حاشد على صادق االحمر واخوانه.
وكان مشائخ حاشد قد أكدوا انهم لن يسمحوا باستخدامهم
واستغالل اسم القبيلة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب
مصالح الوطن العليا ودماء المواطنين.

أبناء حـــــ

انقذونا من قصف ونهـــ

محامون :مستــعـدون لتـبـنــي قضايـــــ
«الميثاق»  -فيصل الحزمي
أطلق أبناء حي الحصبة صرخة استغاثة ناشدوا فيها القيادة
السياسية ممثلة بفخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية
والمنظمات الدولية والحقوقية أن يلتفتوا لما يقوم به أوالد األحمر
وعصاباتهم من أعمال إجرامية في حق السكان ونهب ممتلكاتهم.
هذا وكان شهود عيان قد أكدوا لـ«الميثاق» أن عصابات أوالد
األحمر نهبوا محتويات وزارتي اإلدارة المحلية والصناعة والتجارة
ووكالة األنباء اليمنية سبأ والمعهد العالي للتوجيه واإلرشاد
وغيرها من المؤسسات الحكومية والمنشآت السياحية في حي
الحصبة التي كانوا قد سيطروا عليها خالل األيام الماضية بعد

قيامهم بمهاجمتها بمختلف أنواع األسلحة.
وقالوا :إنهم شاهدوا سيارات نقل كبيرة محملة بمحتويات تلك
المنشآت والمصالح الحكومية من أجهزة وأثاث ووثائق يقودها
عناصر من عصابات أوالد األحمر.
وأفاد شهود عيان أن مسلحي أوالد األحمر قاموا بإتالف وتحطيم
ما لم يقدروا على حمله من تلك المنشآت.
منوهين الى أن تلك العناصر قامت أيضًا بنهب العديد من
المنازل والمحالت التجارية.
مشيرين إلى أنهم يجوبون أحياء مديرية الحصبة طوال
الليل ويطلقون األعيرة النارية عشوائيًا لترويع من تبقى من
المواطنين ،فيما تقوم مجموعات أخرى من تلك العناصر باقتحام

