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علي محسن يبسط على « »2300لبنة خاصة بمعاقي وشهداء 94

أراض
ثــــوار أم ناهبـو ٍ

أكدت «الميثاق» ان المنشق علي محسن
وبقية االنقالبيين كانوا يخططون ومنذ وقت
مبكر لالنقضاض على النظام وكانوا ينسقون
بشكل متواصل للتآمر على البالد كل حسب نفوذه
ومهامه ومن ذلك إثارة غضب الشعب على النظام،
كأحد أساليب التآمر المبكرة لالنقالبيين ولكي يتأكد
للقاصي والداني صحة ما نقول ..فنطرح أمام الجميع
نماذج لتلك السياسة ومنها نهب األراضي ..فقد مارس
االنقالبيون ذلك بعد أن تجردوا من كل القيم االنسانية
واألخالقية ،والدينية تجرداً كام ً
ال وقد طال أذاهم حتى
المعاقين من أبناء القوات المسلحة واألمن ..أعظم
الرجال واصدقهم وأوفاهم ولهول ما تعرضوا له يكاد
ينفطر القلب حزناً عليهم وهم عاجزون عن استرداد
حقهم الذي سلبه المنشق علي محسن.

؟!

علي الشعباني
مضت حوالى (  )8اع��وام ومعاقو الحرب
وال��واج��ب واس��ر ش��ه��داء 1994م يتألمون
واليجدون من ينصفهم ويرد حقهم المسلوب
بعد أن قام المنشق علي محسن بنهب قطعة
ارض دفعوا دماءهم ثمنًا لها ،ليغتال بذلك
احالمهم وأح�لام الشهداء وآم��ال ومستقبل
اوالدهم دون ان يتجرأ احد ويقول له قف.
المئات من معاقي الحرب واسر الشهداء وجدوا
أنفسهم أمام «طهباش» صادر أراضيهم التي
تقدر مساحتها بنحو ( )2300لبنة عشاري في
ارض حر من امالك اهالي ضالع همدان اشتروها
بمبلغ ( )27.600.000ريال دفعت من مرتبات
اولئك المعاقين ..واسر الشهداء ضاقت بهم
االرض بما رحبت ورفعوا اياديهم يشكون
حالهم ومصابهم الى اهلل بعد ان عجز القضاء من
االنتصار لهم ووقف المعتدي من نهب األراضي
والبسط على أمالكهم..
أعضاء الجمعية قاموا بشراء األرض من حر
مالهم وحصلوا على وثيقة شرعية معمدة
وموثقة من محكمة األم��وال العامة بأمانة
العاصمة بتاريخ 2005 / 11 / 24م وفي تاريخ
2008 / 5 / 3م واسقطت حق الدولة لهؤالء
الناس الشرفاء تقديراً لما قدموه من تضحيات
عظيمة من أجل الوطن ..بنا ًء على مذكرة مدير
مكتب رئاسة الجمهورية موجهة لهيئة األراضي
والمساحة إلسقاط ادعاء علي محسن الذي كان
يقول بانه صادر األرض ألنها ملك للدولة ،ولم
يعر اي توجيهات بإعادة أرض أعضاء الجمعية
اهتمامًا وصادرها بالقوة ليعطيها هبة مجانية
للمنشق حميد القشيبي ويمارس نفوذه السكات
أصحاب الحق ونجده يشخط بسخرية من أولئك
األبطال ،ويزعم أنه يتكرم عليهم بتعويض
اهتزت االرض من جور ظلمه فمن ( )2300لبنة
صادرها على معاقي الحرب واسر الشهداء يحول
لهم ( )16قطعة ارض التتجاوز الــ( )20لبنة وقرر
ان تصرف لـ( )47شخصاً هم من ذهبوا اليه لشرح
القضية في مذكرة تظلم ووجهاً لوجه ..معتقدين
ان هذا الشخص سيقدر تضحيات زمالئهم ومن
كانوا يقاتلون في صفوف وحدات كان هو من
يقودها في 1994م ..ولكنهم صعقوا ولم
يصدقوا وهم يسمعون رده عليهم ..فقد قال
لهم (هذه االرض كبيرة والتستحقونها وسوف
اصرف لكم ( )16قطعة مساعدة مني لكم انتم
فقط مساعدة وليس تعويضاً ،واذا لم يعجبكم
فافعلوا ما شئتم)..
عجبًا ،ينهب ويصادر اراضي الناس وكأنها
ملك له ويتصرف فيها كيفما يشاء والمصيبة
أنه أكد على حصر الصرف لشهداء الفرقة االولى
مدرع فقط ،كما جاء في توجيهه بتاريخ 3 / 25
2008 /م ،ليخرج بعدها الجميع والحزن واأللم
يعتري وجوههم خج ً
ال من زمالئهم الذين كانوا
ينتظرون منهم رد اً يطمئنهم على تحقيق
احالمهم وكل ما تبقى لهم من هذا الدنيا..
خاصة وأن الوطن اصبح مليئًا بمثل هؤالء
المفسدين.

المعاقون يناشدون الرئيس
استرداد أراضيهم المنهوبة
تمليك المنشق القشيبي ألراضي المعاقين
الوثائق تفضح أساليب علي محسن
في مصادرة حقوق أبناء الشعب
المعاقون:
نطالب المنظمات
الحقوقية بتبني
قضيتنا

«الميثاق»
حاولت أن تلتقي بعدد من قيادات جمعية
معاقي الحرب والواجب واسر الشهداء لنتأكد

ال للفوضى ..ال للتخريب ..نعم لألمن واألمان  ..نعم لإلستقرار ..نعم للتنمية ..ال للفوضى ..ال للتخريب ..نعم لألمن واألمان  ..نعم لإلس

ن��زح��ت أنا
وأس��رت��ي من
شارع الرياض
(ه��ائ��ل) بعد
ان تصدع منزلنا وتشقق
وأص��ب��ح آي�لا للسقوط
...خ��رج��ن��ا تحت نيران
القصف الكثيف ..واآلن
نحن نازحون في أمانة
العاصمة الجزء التابع
للشرعية بعد ان وجدنا
ان ق��وات الشرعية لم
تقم بحما يتنا  . .لقد
مضت اسابيع والى األن
لم نجد جهة أو مسؤو ً
ال
يخفف م��ن مأ سا تنا . .
فأين مسؤولو الحكومة

مناشدة نازح في العاصمة
ول���م���اذا الي��ق��وم��ون
بمها مهم ا لد ستو ر ية
نحونا ..النريدهم ان
ي��ت��اج��روا بمآسينا في
اإلع��ل�ام ف��ق��ط ..أي��ن
احمد الكحالني ..اين
أمين العاصمة ..أين
ا لمنظما ت ا لمد نية . .
أي��ن ال��م��ؤت��م��ر؟؟ م��اذا
فعلوا لنا ..اين الجهات
المختصة التي ترعانا
وتحفظ حقوقنا وتقدم
لنا ال��خ��دم��ات..؟! على
األقل يحسبونا من ضمن

م��ن��ه��م
من صحة ما وصل الينا من وثائق
وليطلعونا على تفاصيل اكثر حول هذه
القضية ولكن بعضهم اعتذروا عن اإلدالء
بأية معلومات خوفاً من بطش علي محسن
وردوا علينا بالقول :من سيحمينا من بطشه
اذا ما فضحناه خاصة والدولة لم تستطع
ان تحمي نفسها وأبناء الشعب منه..
ورغم ذلك فالعديد من أعضاء الجمعية
وخصوصًا من كان مقعد اً وعاجز اً عن
الحركة صرخ بكل قوة وشجاعة نحن
سنتكلم وسنزود الصحيفة بكل الوثائق
الالزمة فسبق ان ضحينا بأعز ما نملك
من أجل الوطن وسنضحي بما تبقى من
اجسادنا من أجل استرداد حقنا أيضاً..
فبادروا باعطائنا كل مالديهم من وثائق
ومستندات تثبت ملكيتهم لتلك األراضي وكيف

االشقاء النازحين..
ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س..
ان تمديد األزم��ة ليس
في صالح اليمن ..وال
ف��ي صالح المواطنين
البسطاء ..واذا لم يكن
هناك عمل جاد ومنظم
وسريع للخروج بالبالد
من هذه األزمة فلن ينجو
من كارثيتها أحد ..صحيح
انك قد دفعت الثمن في
محاولة اغتيالك من قبل
االنقالبيين ومعك الكثير
من المسؤولين ..ولكن

تم نهبها بالقوة وقالوا« :لم يبق لدينا احالم او
مصالح او شيء نخاف عليه» ،وسنقولها للعالم
بأعلى صوت (علي محسن فاسد ونهّاب أراضي
ولن يتجرأ على عمل شيء بنا ألننا اصحاب حق)..
النقيب محمد أحمد والمالزم حسين عبداهلل
ونجل العميد أحمد حزام اكتفوا بقليل الكالم
معنا وقالوا:
«ب����اس����م
األب����ط����ال
وال��ش��رف��اء
و ا لو طنيين
ال�����ذي�����ن
داف��ع��وا عن
ال�����وط�����ن
ووحدته في
حرب الدفاع
عن الوحدة
ودح�����������ر
م����ؤام����رة
االن��ف��ص��ال
ن����ن����اش����د
فخامة األخ
علي عبداهلل
صالح رئيس
ا لجمهو ر ية
القائد األعلى
ل���ل���ق���وات
المسلحة ان ينتصروا للدماء التي سالت من
اجسادنا وأجساد اآلالف من معاقي الحرب واسر
الشهداء ويرفع عنا ظلم علي محسن ونحن
مستعدون ان نقاتل من من أجل حقوقنا ومن
أجل أمن الوطن واستقراره ولن نسكت على
ظلم ألمَّ بنا فعلي محسن أجبن من مواجهة
الحق ،وال��دول��ة ستكون اجبن إن تركتنا
وسكتت على نهب حقنا بعد أن اصبحنا
معاقين».
الوثائق التي حصلت عليها «الميثاق»
نضعها بين يدي فخامة رئيس الجمهورية
ونائب رئىس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء
والنائب العام ووزيري الدفاع والداخلية والرأي
العام وكل منظمات المجتمع المدني في هذا
الوطن ليقولوا كلمة حق وينصفوا المظلومين
من معاقي الحرب وأسر الشهداء ،وعليهم أن
يستجيبوا لمناشدتهم..
ومن هذه الوثائٍق عقد شراء وتمليك موثقة
من المحكمة تؤكد شراء الجمعية لألرض من
أهالي ضالع همدان ومن البائع محمد حسين
حيدر عطية بتاريخ 2004 / 4 / 4م ويحمل
بطاقة شخصية رقم ( )215بائع عن ملكه وما
هو تحت تصرفه بالشراء وما آل إليه من محمد
حمود وقائد عالية ..وكذلك هناك توجيهات من
علي محسن ألتباعه بمصادرة األرض وعدد من
الوثائق والمناشدات والمطالبات التي تقدم
بها أعضاء جمعية معاقي الحرب والواجب وأسر
الشهداء والتي لم تجد آذاناً صاغية لألسف.

رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعب العام

حق التعليم
وحق االعتصام
رماح هادي الجبري
ت��ح��ول ره��ي��ب ان يصبح
شخصية قيادية مثل رضوان
مسعود رئيس اتحاد الطالب
بجامعة صنعاء زعيم عصابة
تغلق أبواب الجامعة بسالسل وأقفال
حديدية ..هذا يحدث داخل صرح علمي
تتخرج منه شريحة مثقفة تسعى في
المستقبل ال��زاه��ر وتحقيق تنمية
ونهضة للمجتمع اليمني.
ك��ل الحقوق مكفولة فمن حق
الشباب أن يتظاهروا ويعتصموا فهذا
حق كفلة الدستور لكل أبناء الشعب
ومن جهة أخرى من حق الطالب أن
يتعلم وهذا حق كفله أيضًا الدستور
اليمني وكل الشرائع السماوية حيث
قال رسول اهلل صلى اهلل علية وسلم
(طلب العلم فريضة على كل مسلم
ومسلمة).
فليس من حق حزب اإلصالح والفرقة
المنشقة ورضوان مسعود أن يمنعوا
التعليم في جامعة صنعاء وليس من
حق الرئيس علي عبداهلل صالح أن يمنع
االعتصام في الساحات.
تحدثت إلى مجموعه من الطالب
في الجامعة عن معارضتهم الستمرار
الدراسة في الجامعة وان الدراسة ال
تتعارض مع استمرار االعتصام في
الساحات فتحدث أحدهم أن رجوع
الطالب الى مقاعدهم يعد انتصار اً
لخالد طميم رئيس الجامعة «التابع
للنظام» وأحدهم قال إنه ال يستطيع
الدراسة وحلم زميله الذي استشهد
م��ن أج��ل��ه ل��م يتحقق اال بإسقاط
النظام ..والرجوع إلى الدراسة خيانة
لدماء الشهداء وصفة الخيانة ليست
من صفات الثوار  ،أما احد الزمالء فقد
قطع المسافات لكي يصل إلى الجامعة
ليواصل دراسته فوجد أن قياداته
الحزبية في الجامعة ترفض استئناف
ال��دراس��ة فوقف محتارا للحظات
وسرعان ما تحول الى أداه يستخدمها
الحزب دون أن يعبر عن رأيه الشخصي
وهذه مشكلة يعاني منها الكثير من
الشباب المتحزبين داخ��ل الساحة
وداخل الجامعة.
يتحدث البعض أن المنظمة العالمية
« ا ليو نسكو « ستسحب ا عتر ا فها
بجامعة صنعاء إذا لم يتم استئناف
الدراسة ويتحدث البعض عن وجود
مقترح أو خطة الستئناف الدراسة
ب��أن يتم اختيار مدرسة لكل كلية
يدرس فيها طالب الجامعة في الفترة
المسائية في المناطق اآلمنة ويستمر
طالب الجامعة في الدراسة في مدارس
الثانوية واالبتدائية الى أن يتم تأمين
كليات الجامعة .
في مقابل الصراع على الدراسة
داخل الجامعة ال تزال الجامعات األهلية
مستمرة في تدريس طالبها أبرزها
جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة
اليمنية وجامعة اإليمان وغيرها ولم
تتوقف عن التدريس بل وتضع جامعة
العلوم والتكنولوجيا إعالناتها عن
بدء عام دراس��ي جديد على لوحات
كبيرة في شارع الستين حيث يتجمع
شباب الساحات ولم يعتبر التعليم في
جامعات اإلصالح خيانة لدماء الشهداء
ووجع الجرحى وتجد أن من يتعلم في
الجامعات الخاصة هم أبناء المسئولين
والقيادات الحزبية وغيرهم ممن نهبوا
الدينار والدرهم .
أطراف الصراع في الجامعة نموذج
مصغر ألط���راف ال��ص��راع ف��ي البلد
فيتوجب على جميع األط���راف ترك
الحديث عن االن��ت��ص��ارات ولتقدم
مصلحة الطالب في الجامعة ومصلحة
المواطن ف��ي جميع أرج���اء الوطن
وليتسع الوطن للجميع.

ضى ..ال للتخريب ..نعم لألمن واألمان  ..نعم لإلستقرار ..نعم للتنمية ..ال للفوضى ..ال للتخريب ..نعم ل
ألمن واألمان  ..نعم لإلستقرار..
تقرار ..نعم للتنمية ..ال للفو

اظن انه قد اتضحت لكم
الرؤية لكيفية الخروج
بالبالد من هذه األزمة
ال��ت��ي ه��ي ص���راع على
السلطة والثروة..
يافخامة الرئيس ..ان
بعض المسؤولين صاروا
خ��ارج نطاق التغطية..
وم��ؤس��س��ات ال��دول��ة
اصبحت منزلية ..وبيوت
بعض المسؤولين صارت
اش��ب��ه ب��م��ع��س��ك��رات..
ممنوع االقتراب منها..؟
ان��ن��ا ن��ن��اش��دك��م اال
ت��ن��ت��ظ��روا ح��ل��وال من
الخارج« ..فما حك جلدك
غير ظفرك»..

علي عبداهلل صالح

نع
م للتنمية ..ال للف
وضى ..ال لل
تخريب..

مليشيات االصالح تفرض حصاراً دوائي ًا على المستشفيات

سمير العمراني
منذ احتالل مليشيات اإلصالح والفرقة
لمقر الشركة اليمنية لألدوية بمنطقة
مذبح مطلع أغسطس الماضي توقف استيراد
وتصنيع وبيع األدوية داخل الشركة الوحيدة لصناعة
المحاليل الوريدية في اليمن ،وذلك عقب انتشار
مليشيات الفرقة المنشقة ومصفحة داخل حوش
الشركة والتمترس عند بوابتها وسطوحها بحجة
حماية الشركة في جريمة جديدة ترتكبها قيادة
الفرقة ضد اإلنسانية.
ومنعت مليشيات اإلصالح وحراسة علي محسن
خروج األدوي��ة من مخازن الشركة وتغذية السوق
وتلبية احتياجات المستشفيات من األدوية فارضة
حصاراً دوائيًا على المرضى في اليمن ،يذكر بحصار

ق��وات االح��ت�لال اإلسرائيلي لسكان قطاع غزة
وحرمانهم من الدواء.
هذا وتشهد مستشفيات أمانة العاصمة وعدد من
المحافظات عجزاً في المحاليل الوريدية (المغذيات)
واألدوي��ة المخدرة والتي تعتبر الشركة اليمنية
لصناعة وتجارة األدوي��ة (يدكو) المصدر الرسمي
الوحيد لتصنيعها واستيرادها..وارتفع سعر المغذية
الوريدية من ( )200ريال إلى ( )400ريال كما جرى
تسريح قسري لمئات العاملين في الشركة إثر توقف
عملية اإلنتاج والتوزيع لألدوية.
وناشد المرضى منظمة أطباء بال حدود العمل
على كسر الحصار الدوائي المفروض عليهم من قبل
مليشيات االصالح والفرقة.
وحسب القانون الدولي يعد الحرمان من الدواء
والغذاء جريمة ضد اإلنسانية.

الجدير بالذكر أن منع تصنيع
وت��وزي��ع األدوي���ة يأتي محاولة
ل��ف��رض ح��ص��ار دوائ����ي على
ا لمستشفيا ت ا لحكو مية
والخاصة والعيادات الطبية في
اليمن في إطار مشروع
ال��ع��ق��اب الجماعي
الذي تحاول العناصر
االنقالبية تنفيذه
في اطار محاوالتها
إلس��ق��اط النظام
ت��ح��ت ش���ع���ارات
احتجاجات الشباب
السلمية.

