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ــــــملية «فيد»

ــــستبيح دماء المواطنين
أكاديميون لـ«الميثاق»:

الجرائم لن تسقط بالتقادم
طالب أكاديميون ومنظمات مدنية الدولة القيام بواجبها الدستوري
والقانوني في حماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الحكومية
من األعمال التخريبية التي تقوم بها عصابات أوالد األحمر في منطقة
الحصبة ،مشددين -في لقاء مع «الميثاق» -على ضرورة القضاء على تلك
العصابات المتمردة ومحاكمتها لكي يكونوا عبرة لغيرهم ..وإلى الحصيلة..

لقاءات /علي الشعباني
< البداية كانت مع الدكتور أحمد العجل -عميد
كلية اإلع�لام بجامعة صنعاء -وال��ذي ق��ال :ما
تعرضت له وكالة األنباء اليمنية «سبأ» والعاملون
فيها من صحفيين وصحفيات وموظفين يعتبر
اغتيا ً
ال للكلمة والحقيقة وطمسًا لهوية اليمن
الحديث ومنجزاته ومكتسباته ،وما أقدمت عليه
تلك العصابات ال يمكن تبريره وتفسيره سوى
بالتمرد المسلح الذي يجب أن تتصدى له الدولة
بكل حزم وقوة.
وأضاف :نشعر باألسف لما تعرضت له الوكالة
ومن فيها من رسل الكلمة وصناديد الحقيقة
والصدق ويزداد أسفنا عندما نالحظ صمتاً مريعاً
يوحي بالتورط أو حتى الرضى عن تلك الجرائم
وخاصة من قبل الصحف المحلية والدولية

و ا لمنظما ت ا لصحفية و ا لحقو قية و ا لد و لية
والمحلية التي تلتزم موقف المتفرج الذي ال يسمع
وال ينطق عن الجرائم واالنتهاكات التي هزت
كيان كل مواطن يمني ،فاالعتداء الهمجي الذي
طال المؤسسات الرسمية والمدنيين األبرياء
وممتلكاتهم يكشف الوجه القبيح للثورة المزعومة
التي يدَّعونها ،ويضع مستقبل اليمن واليمنيين-
إذا ما تولت تلك القوى السلطة -فسيكون اليمن
فيداً ومغنماً وليس مسؤولية وأمانة يجب أن يتحلى
بها كل إنسان يمني معارض أو غيره ،فالممتلكات
التي دمرت ونهبت هي ملك كل يمني ومكسب
سهر وتعب على انجازه أبناء الشعب طيلة نصف
ق��رن ،ولألسف دم��رت خ�لال اربعة أي��ام ،وهذا
ماكان يتحدث ويحذر منه فخامة االخ الرئيس
علي عبداهلل صالح والذي قال إن تلك العصابة

العجل :صمت اإلعالم الدولي والمنظمات
يثبت تورطهم في استهداف اليمن
الكحالني :أوالد األحمر
رموز التخلف والعنجهية
السقاف :جرائم عصابات أوالد
األحمر تضع الدولة أمام خيارين
تريد تدمير منجزات الوطن ألنها حاقدة عليها ولم
تشارك بشيء في إنجازها ،ولذلك تدميرها ونهبها
أمر سهل على تلك العصابات.
وطالب الدكتور العجل الدولة باالنتصار لحقوق
الشعب ولدماء أبنائه التي سفكها المتمردون،
واالنتصار لهيبة الدولة.
من جانبه تحدث الدكتور

حقيقة حتمية

وعبر السقاف عن أسفه الشديد لتلك االعمال
اإلجرامية واستنكاره للصمت المخزي للمنظمات
الدولية والحقوقية العاملة في بالدنا والتي لم
تكلف نفسها حتى مجرد إصدار بيان إدانة لمثل
تلك االعمال االجرامية المتمردة التي ال تقرها
المواثيق الدولية ..وقال :إن صمت تلك الجهات
على ما تعرضت له المؤسسات العامة والمواطنون
األبرياء من انتهاكات وجرائم تتنافى مع كل
التعاليم الشرعية والوضعية ،يجعلنا أمام حقيقة
حتمية هي أن تلك الجهات راضية ومؤيدة لتلك
االنتهاكات والجرائم وانها تنفذ أجندة عدائية
ضد الوطن ،ولذلك يجب إع��ادة النظر في تلك
المنظمات والجهات التي لم تكترث ولو حتى بما
تعرض له االعالميون في وكالة األنباء اليمنية
«سبأ» وما تعرضت له من قصف وتدمير ونهب،
بينما تقوم قائمتها على صحفي وناشط مجهول
ولكنه معارض.
مطالباً الدولة بفرض هيبتها واستعادة مكانتها
والقيام بمالحقة تلك العصابات وتسليمها للعدالة
مهما كان الثمن ،ما لم فإن الشعب سيفقد ثقته
بالدولة.
< أما الدكتور حسين الكحالني -عميد كلية
اآلداب -فقال :المطالبون بالتغيير يمثلون رموزاً
للتخلف ،فها هي أطروحاتهم تتناقض مع منجزات
وقيم الثورة والوحدة حيث أنها تسعى الى إحياء
تكتالت جهوية وعشائرية وأسرية تجاوزناها في
وطن 22مايو ووصلنا الى تحقيق تطلعات مدنية
وديمقراطية هم أكثر الناس عداء لها.

مخطط تآمري

ـــــــي الحصبة

ـــب مليشيـات أوالد األحمر

ــــا أهل ضحايا أوالد األحمر أمام القضاء مجان ًا
المنازل الخالية من السكان ونهب محتوياتها.
هذا وكان عدد من أبناء حي الحصبة النازحين قد حمَّلوا أوالد األحمر
مسؤولية تعرض منازلهم ومحالتهم التجارية للنهب والدمار على أيدي
عصاباتهم المسلحة المنتشرة في أحياء المديرية.
إلى ذلك قال وزير الصناعة والتجارة هشام شرف إن الوزارة تعتزم
بعد القضاء على التمرد تشكيل لجنة فنية ومالية لتقدير أضرار النهب
والتدمير في جميع المؤسسات والوزارات التي اقتحمتها عصابات أوالد
األحمر وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة لمالحقتهم قضائياً.
وفي ذات السياق رفعت وكالة األنباء اليمنية «سبأ» شكوى الى النيابة
العامة ضد أوالد األحمر وعصاباتهم المسلحة تتهمهم فيها بارتكاب
جرائم قتل وشروع في قتل وتفجير وإتالف وتخريب مبانٍ وممتلكات

فتحي السقاف قائ ً
ال :ما قامت به عصابات أوالد
األحمر عمل إجرامي يضع الوطن وأمنه واستقراره
في كفة ،ووجود هذه العصابات في بالدنا في
الكفة األخرى خاصة إذا لم يتم محاكمتهم ليكونوا
عبرة لغيرهم من المخربين والمجرمين.
وأضاف :االعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة
ونهب مؤسسات الدولة بهذا الشكل المرعب يضعنا
امام تخوف حقيقي من عدم قدرة الدولة على ردع
تلك العصابات وحماية األهالي ومؤسسات الدولة
الحيوية والمهمة ،فإذا لم تقم الدولة بواجبها
فسيقودنا هؤالء المتمردون إلى مصير مجهول.

وأموال عامة ،وتضمنت الشكوى قيام أوالد األحمر وعصاباتهم المسلحة
مساء يوم االربعاء  25مايو 2011م بمواصلة االعتداء على مبنى الوكالة
بمختلف أنواع االسلحة واحتالله بقوة السالح بعد تدمير وإتالف محتوياته
وقتل وأسر عدد من حراس المبنى.
بدورهم أبدى عدد من المحامين استعدادهم لتقديم العون القضائي
للمتضررين جراء األعمال االجرامية التي يرتكبها أوالد األحمر وعصاباتهم
 ..مؤكدين أنهم سيرفعون قضايا المواطنين الذين قُتل أقاربهم وهُدمت
منازلهم وشُردوا من منطقة الحصبة أمام القضاء مجاناً.
تجدر اإلشارة الى أنه لم تستطع الجهات المعنية حتى اآلن حصر عدد
الضحايا الذين أٌزهقت أرواحهم على أيدي عصابات أوالد األحمر اإلجرامية،
وكذا حصر األضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم.

وق���ال :ه��م ي��ري��دون السلطة وع��ن طريق
االنقالبات والتصفيات الجسدية والقتل ألنهم
فشلوا في الوصول الى السلطة عبر صناديق
االقتراع والديمقراطية ،حيث إن الشعب اليمني ال
يثق ..مشيراً إلى أن ما يحدث في الحصبة نموذج
لرفض الديمقراطية بل يجسد صورة حية لما
كان قبل الثورة اليمنية ،فنهب تلك العصابات
للممتلكات العامة والخاصة بتلك الطريقة يعيد
لألذهان الصورة المظلمة للحكم اإلمامي البائد
ال��ذي سخر نفس تلك القوى لنهب العاصمة
وتدميرها في ثورة 1948م ولذلك نقول لهؤالء
هل تعتقدون أن الشعب اليمني سيقبل بكم
وأنتم ترتكبون أبشع الجرائم وأقبحها ومازلتم في
المعارضة ،فكيف سيكون حال الوطن والمواطن إذا
ما استولوا على السلطة.
وقال :هذه العصابات ال يمكن آن ننتظر منهم
الخير والسالم بل الحرب والدمار ،فهي ومن خالل
ما تقوم به تكشف عن حقيقتها البشعة.
ولعل الصمت الذي نالحظه من قبل وسائل
االعالم الدولية والمحلية يكشف أنها شريكة في
المخطط الذي يستهدف أمن واستقرار البالد،
ويضعنا أمام صورة مشوّهة للحقيقة لتعمُّد تلك
الوسائل التستُّر على جرائم أولئك المتطرفين
سعياً إلنجاح مخططهم التآمري.

