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وج���اء ف��ي ت��ق��ري��ر ال��م��ؤس��س��ة: ك��ان 
االعتصامات  ية  بدا منذ  لمعتصمون  ا
وخاصة بعد دخول أحزاب اللقاء المشترك 
بين المعتصمين وسيطرتهم على الساحة 
بنشرهم  للساحة  مستمر  توسع  ف��ي 
للخيام أم��ام المنازل والمحالت وهو 
ما ك��ان سببًا في ح��دوث واقعة يومي 
الجمعة والسبت2011/3/12،11م في 
جولة)سيتي م��ارت( بين المعتصمين 

وأهالي الحي المجاور لسيتي مارت.
حيث قام أهالي الحي ببناء أسواٍر على 
مداخل جميع الشوارع الفرعية لمنع دخول 
المعتصمين للتخييم في الشوارع واألحياء 
الفرعية، حمايًة لمنازلهم وبمبالغ دفعها 
وتحملها أهالي الحي لتغطية نفقات بناء 

تلك األسوار.
في حين قام المتضررون من األهالي 
ببناء سوٍر على الشارع الرئيسي للخط 
ال��دائ��ري وتحديدًا من الجهة المجاورة 
للمركز الطبي اإليراني لمنع استمرار توسع 
المعتصمين وإقامة المخيمات باتجاه الجهة 

الجنوبية للخط الدائري.
وقد أقيم هذا الجدار بسبب محاوالت 
المعتصمين إزال��ت��ه م��ن ثالثة أس��وار 
متالصقة ووضع خلفها من الجهة الجنوبية 
إطارات تالفة بقصد إحراقها حال محاولة 

هدم هذا الجدار.
وفي يوم الواقعة 2011/3/18م وبعد 
خطبةٍ تحريضيةٍ على االستشهاد وفور 
انتهاء المعتصمين من أداء صالة الجمعة 
وصالة العصر جمعًا، ومحاولتهم لهدم 
الجدار تم إحراق اإلطارات وشوهد تصاعد 

أدخنتها في الهواء.
الجدار:

فور شروع المعتصمين في هدم الجدار 
حدث إطالق نار ابتداًء بإطالق النار جوًا 
لتخويف المعتصمين ومن ثم إطالق النار 
مباشرة نحو المعتصمين والذين كانوا 
مستمرين في هدم السور حيث استمر 
إطالق النار أواًل من أسطح بعض المنازل 
التي حددتها التحقيقات ثم من عدة مصادر 

حددتها كذلك التحقيقات حتى الثالثة 
عصرًا تقريبًا.

وقد تمكن المعتصمون من هدم الجدار 
واقتحام منزل/ علي أحمد علي محسن 
والقبض على بعض م��ن وج���دوا فيه 
من أشخاص ومن ثم نهب وأخ��ذ جميع 

محتوياته بالكامل وإحراق جزء من المنزل 
المذكور.

كما اقتحمت بعض المنازل أو المباني 
األخرى ومنها ما لم تكن في مكان حدوث 
الواقعة ومن ذلك مثاًل عمارة دبا الموجود 
بها مقر البنك اليمني لإلنشاء والتعمير 

ف��������رع 
معة  لجا ا
ل  عتقا ا و
جميع من 

كانوا في العمارة أو خارجها بالحوش 
ومصادرة متعلقاتهم بعد االعتداء عليهم 

بالضرب المبرح وكذا الشروع في قتلهم 
واقتيادهم إلى سجون خاصة أعدت من 
قبل المعتصمين وأحزاب اللقاء المشترك 
في جامع الجامعة الجديدة الذي أسمي 
بالمستشفى الميداني وإيداع البعض 
منهم في الحمامات ومن ثم التحقيق 
معهم من قبل اللجنة المسماة باللجنة 
لمعتصمين  با ص��ة  ل��خ��ا ا نية  نو لقا ا
والمشكلة من أحزاب اللقاء المشترك، 
وبعد ذلك تم إرسالهم في نفس اليوم 
إلى سجون معسكر الفرقة األولى مدرع 
التابع للواء/ علي محسن 
صالح األحمر 
وال��م��وج��ود 
م��ق��ره على 
م����ق����رب����ة 
م����ن م��ك��ان 
ت  ما عتصا ال ا
ب����أق����ل م��ن 
كيلومتر واحد 
وبعد التحقيق 
معهم وآخرين 
من قبل الفرقة 
ت����م ت��رح��ي��ل 
البعض منهم 
السجن  ل���ى  إ
ال����ح����رب����ي 
واإلف���راج عن 
البعض اآلخر 
كما تم نقل 
بين  لمصا ا
وال��ق��ت��ل��ى 
إل����ى ع��دة 
مستشفيات 
ح��س��ب��م��ا 
ف��ي  د  ر و
التحقيقات 
ت  مستشفيا ج��م��ي��ع��ه��ا  و
خ��اص��ة ول��ي��س��ت حكومية والبعض 
منها مستشفيات تابعة ألحزاب اللقاء 

المشترك.

خطيب اإلصالح حرض 
الشباب على العنف

كشفت التحقيقات األولية في ملف جريمة 18 مارس- التي راح ضحيتها عدد من الشباب في ساحة  
االعتصام العام الماضي- عن تهريب من تم اعتقالهم يوم الحادث إلى خارج الوطن.. والمتهمين بقتل 

الشباب بعد أن حققت معهم اللجنة األمنية بالساحة وأحيلوا إلى الفرقة األولى مدرع..
وبين تقرير مؤسسة البيت القانوني وجود تعمد وتالعب بملف القضية لينجو الجناة من يد العدالة..

موضحًا أن الفرقة  المنشقة واألخوان المسلمين ضالعون في الجريمة وقد رفضت قيادة الفرقة رفضًا قاطعًا 
طلب النيابة احضار الرائد المخالفي وثمانية آخرين اطلقوا الرصاص على المعتصمين، كما أن احتالل ونهب 
مكتب النائب العام من قبل الفرقة جاء بعد أن بدأ الحديث يثار عن صدور أمر قهري بضبط قيادات من األخوان 

بينهم أوالد األحمر لضلوعهم في الجريمة.
»الميثاق« تنشر نص التقرير:

تفاصيل الواقعة وأسبابها

تســـــــــــــــــــــــاؤل
المعتصمون وهم من أح��زاب اللقاء المشترك 
يطالبون بإسقاط النظام واللواء/ علي محسن 
األحمر قائد الفرقة األولى مدرع جزء من النظام 
حينها فكيف قاموا وأحزابهم وخاصة حزب اإلصالح 
بإرسال وتسليم المعتقلين إلى الفرقة األولى مدرع؟؟ 

ومتى كان أصاًل إتفاقهم على 
ذلك.

1- على الرغم أن تحقيقات 
جد  توا ثبتت  أ مة  لعا ا بة  لنيا ا
م��ج��م��وع��ة م���ن األش���خ���اص 
المسلحين على سطح أحد المباني 
يقودهم ضابط من الفرقة األولى 
مدرع، إال أنه لم يتم استدعاؤهم 

أو التحقيق معهم.
وذلك ليس إهمااًل وإنما خشية 
وخ��ض��وع لضغط أح���زاب اللقاء 
المشترك وإعالمهم وكوادرهم- 
بساحة االعتصام- تؤكد ذلك قيام 
الفرقة األولى مدرع بعد ذلك باحتالل 
مكتب النائب العام واالستيالء عليه 

ونهبه.
وم��ع العلم ب��أن ال��ف��رق��ة األول��ى 
مدرع لم تقم باحتالل مكتب النائب 
العام إال بعد أن بدأ الحديث يثار حول 
ضلوعها في الواقعة وعن إعداد النائب 
العام أمرًا بالقبض القهري على أوالد 

األحمر)قيادات إخوان مسلمين(.
2- الثابت يقينًا في ملف القضية وهو ما توصلت إليه 
المؤسسة فعاًل بأن بعض من تم اعتقالهم من قبل المعتصمين 
أشخاص من الذين كانوا يطلقون النار على المعتصمين من 
منزل/ علي أحمد علي محسن األحول وأنه تم تسليمهم للفرقة 
األولى مدرع في نفس اليوم بعد أن تم إيداعهم في سجن 

المعتصمين وأحزاب اللقاء المشترك.

وأن ذلك ورغم تأكيد العديد من المعتقلين من أهالي الحي 
الذين أك��دوا في أقوالهم بأن من ضمن من اعتقل معهم 
في الزنزانة نفسها ابن البيضاني أي المتهم الرئيسي في 
القضية كما تأكد من إعالن أحزاب اللقاء المشترك بفضائيتهم 
وصحفهم باعتقالهم ألشخاص يحملون بطائق عسكرية ممن 
أطلقوا النار وقتلوا المعتصمين إال أن النيابة 
العامة لم تحقق مع أي من أولئك األشخاص 
على اإلط��الق بل قامت بالنشر مباشرة 
عن المدعو/ علي أحمد علي البيضاني في 
الصحيفة الرسمية كفاٍر من وجه العدالة دون 
أن توجه أي طلب للفرقة إلفادتها بمصيره 
وكيف أخلى سبيله وال بمصير من تم القبض 
عليهم في عمارة األح��ول والذين نسمع 

وغيرنا بأنهم قد هربوا إلى خارج الوطن.
- لماذا أفرجت الفرقة عنهم أو لماذا قامت 

بتهريبهم ولمصلحة من؟
- لماذا قامت الفرقة بإخفائهم ولم تقم 

بتسليمهم للنيابة العامة؟
- لماذا لم يطالب المعتصمون وأحزاب 
اللقاء المشترك وخاصة حزب اإلصالح من 
الفرقة وحتى اآلن تسليم المذكورين للنيابة 

العامة؟
- لماذا لم تطالب النيابة العامة من الفرقة 
تسليم المذكورين أو على األقل طلب اإلفادة 

عن مصيرهم؟
- لماذا قصرت النيابة مطالبتها للفرقة 
األولى مدرع على تسليم ما تسميه محاضر جمع االستدالالت 
وما هو سندها في إعطاء ما قامت به الفرقة من تحقيقات حجية 

محاضر جمع استدالالت؟
- لماذا تح�ولت مج�ريات التحقيق إلى محاولة تحميل الجريمة 
لمواطنين أبرياء ال عالقة لهم ولمصلحة من إهمال وإغفال 

الجناة الحقيقيين؟
- لماذا لم تطلب النيابة العامة من المعتصمين أو أحزاب اللقاء 

المشترك أو من الفرقة األولى مدرع تسليم األسلحة وجميع ما 
تم االستيالء عليه من منزل/ علي محسن األحول حتى اآلن؟ 

ولماذا لم تحقق في ذلك وتهمل ما يشكله من جريمة؟
- لماذا لم تحقق النيابة مع خطيب جمعة2011/3/18م 
المحرض بخطابه الناري للمعتصمين باالستشهاد والذي كان 

السبب الرئيسي والدافع في حدوث الواقعة.
- ماذا يعنى تسليم من قبض عليهم من المتهمين للفرقة 
األولى مدرع في حين أنها كانت جزءًا من النظام الذي ينسبون 

له ارتكاب الواقعة.
3- أكد وأثبت بعض األشخاص - وهم في األساس - من قادة 
شباب المعتصمين على أن هذه الواقعة فيها تالعب من قبل 

أحزاب اللقاء المشترك.

الفرقة احتلت ونهبت 
مكتب النائب العام بعد 
الحديث عن أمر قهري 
للقبض على أوالد األحمر

األشخاص الذين 
أعلنت أحزاب 
المشترك اعتقالهم 
لم تحقق معهم 
النيابة

حقيقة الواقعة
من خالل ما أسفرت عنه اإلجراءات التي قامت بها المؤسسة فقد 

توصلت إلى الحقائق التالية:

أواًل : عدم ثبوت ضلوع الدولة وال أٍي من أجهزتها بارتكاب هذه 

الجريمة وعدم توافر أي دليل أو حتى قرينة على ذلك.

خاصة وأن بعض من تقدم بشكوى في محاضر تحقيقات النيابة العامة 

وتوجيهه بالشكوى ضد/ رئيس الجمهورية وأوالده وأقربائه وأجهزة الدولة 

عجز عن تقديم الدليل على ذلك خصوصًا أن أحدهم وهو الوحيد الذي 

وجه له سؤال عن مشاهدته بمسرح الجريمة ألي ممن ادعى عليهم بأنهم 

ارتكبوا الجريمة ضده وضد المعتصمين أجاب بالنفي.

ثانيًا: حقيقة مهمة ))وبأدلة قاطعة(( :

أكدت تحقيقات النيابة العامة على رغم ما شابها إلى أمور مهمة 

جدًا ولكنها أهملتها وهي كما يلي:

1- اللواء علي محسن األحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد 

الفرقة األولى مدرع وهو من قيادة اإلخوان المسلمين لم يعلن 

انضمامه للساحة إال بتاريخ2011/3/21م أي في اليوم الرابع من 

تاريخ الواقعة التي حصلت بتاريخ2011/3/18م.

2- في مساء يوم الواقعة2011/3/18م تقريبًا عقد مجلس 

الدفاع األعلى اجتماعًا وتم بثه في التلفزيون الرسمي وكان اللواء/ 

علي محسن صالح األحمر حاضرًا فيه باعتباره عضوًا.

جدير باإلشارة هنا: بأنه وبعد استكمال التحقيق فقد ظهر بأن 

النيابة العامة وبعد الضغط عليها من قريب الدفاع طلبت من 

الفرقة إرسال الضابط عبداهلل المخالفي إال أن الفرقة رفضت 

رفضًا قاطعًا إحضاره للتحقيق معه.
استنتاج:

رفض الفرقة تسليم المذكور للنيابة العامة دليل قاطع على 

تورط الفرقة في هذه الواقعة بشكل كبير جدًا.

3- الثابت أن من قام المعتصمون باعتقالهم واالعتداء عليهم 

وإيداعهم في سجن اللجنة األمنية المشكلة من كوادر حزب اإلصالح 

وبقية أحزاب اللقاء المشترك أنهم بعد تعذيبهم والتحقيق معهم 

تم إحالتهم وفي نفس اليوم إلى معسكر الفرقة األولى مدرع وبعد 

التحقيق معهم في الفرقة قامت الفرقة األولى مدرع بإيداع البعض 

منهم في السجن الحربي واإلفراج عن البعض اآلخر.


