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انصفوا عكام
بعث عكام حمود المهاب- نائب مدير عام  

المكتب الفني.. رئيس عمليات وزير االتصاالت، 
مناشدة لوزير االتصاالت وتقنية المعلومات د.أحمد عبيد 

بن دغر، ناشده فيها انصافه جراء الظلم الواقع عليه.
وقال عكام في مناشدته: إنه حاصل على فتوى منذ عام 

2008م مرفقة من الشئون اإلدارية في شعبة العاملين، 
وأن تلك الفتوى عززت الشهر الماضي بمذكرة من وكيل 

وزارة الخدمة المدنية.
وأض����اف ع��ك��ام أن لجنة ش��ئ��ون العاملين ردوا على 
المذكرة بأنها مزورة حسب إفادة الشئون اإلدارية، رغم 

أن توجيهات مدير عام المؤسسة األستاذ صادق مصلح 
واضحة بالعمل بحسب الفتوى.

وطالب عكام بإنصافه وترفيعه للدرجة السادسة، 
ات ترقيته  حيث مرت ست سنوات وهو يتابع اج��راء

دون جدوى.. 

أصبح   صاحب  ) الس��يكل   االحمر (  فؤاد   بانصيب   بعد   القبض   عليه    في   سيئون   
 االربعاء   قبل   الماضي،   حديث   الناس   في   حضرموت   وعلى   المستوى   الوطني .. 

عمل   بانصيب   لس��نوات   في   المكال   التي   ولد   فيها   بائعا   في   سوق   السمك   قبل   ان   يتم  
 إلق��اء   القبض   عليه   متورطًا   في   محاولة   اغتيال   القاضي   عدنان   الحامد -  رئيس   محكمة  

 ثمود   االبتدائية  . 
عمل لسنوات بائعًا ل�"الكراش" وهي وجبة شعبية تتكون من احشاء السمك بأنواعه 
المختلفة حيث كان يبيعها في س��وق اس��ماك  العمودي في الش��رج بمدينة المكال، 
قبل ان تتصدر اخباره  واجهة اإلعالم  المرئي والمسموع والمقروء وااللكتروني ايضًا 

خالل ايام االسبوع الماضي..
ورغ��م   اكثر   من   اس��بوع    على   اعتقال   ف��ؤاد   بانصيب   بتنفيذ   عملي��ات   االغتيال    اال  
 ان   هناك   عدد   من   الطالس��م   والغموض  ,    بل   باالحرى   والتس��اؤالت   التى   تلوكها   ألسن  

 الناس،   حول   من   يقف   خلف   بائع  ) بائع   دست   الكراش (. 

اح الذي اغتال 28 شخصًا
ّ

قصة السف
بداية   القصة

لقي القبض على " فؤاد بانصيب"  في ساعة متأخرة من مساء األربعاء 12 
ُ
أ

مارس 2014م في صحن الملعب )االستاد الرياضي( بمدينة سيئون بعد ان 
فر برفقة زميله في المهنة )بلفاس الكثيري( اثر إطالقهم النار على القاضي 

" عدنان الحامد" الذي كان عائدا إلى منزله .
   يوم   الثالثاء   اعترف   المتهم    بانصيب   بحسب   مصدر   امني   بسيئون   بأنه   هو  
 من   اطلق   النار   على   القاضي  " الحامد "  وولى   هاربًا   صوب   الملعب   الرياضي   في  

 المدينة   حيث   تعقبه   عدد   من   االشخاص   وألقوا   القبض   عليه . 
وكان المتهم  بانصيب قد تحرك من المكال الثالثاء 11مارس  بعد تلقيه 
مكالمة هاتفية واستأجر تاكسي )انجيز( الى سيئون، بعد ان  اشعر زمالئه 
من بائعي الكراش بالمكال بأنه ذاهب الى سيئون يومين وسيرجع.. بينما اشعر 

افراد اسرته بانه ذاهب الى عدن وسيعود بعد يومين  ..
وبعد   يومين   ظهرت   صورته   من   على   شاشات   التلفزة   بعد   ان   ألقي   القبض  
 عليه   من   قبل   المواطنين   وعناصر   االمن   في   سيئون    وسط   ملعب   سيئون  

 الرياضي   الول   مرة   يتم   القبض   على   متهم   بالقتل   في   حضرموت . 
لذا فقد مثلت واقعة القبض على "بانصيب" أول تحرك من نوعه كان ابطاله 
شباب سيئون ورجالها وامنها , بل وأول عملية اعتقال ألشخاص نفذوا محاولة 
اغتيال لمسئول حكومي  كبير , بعد  ان تم قتل العشرات من المسئولين 
ورجال األمن والجيش واالمن السياسي في وقائع كهذه دون ان يتم معرفة 
الجهات التي تقف خلفهم بدءًا من مقتل العميد علي سالم العامري واحمد 
باوزير في طريق الوديعة واغتيال العميد بارمادة وبارشيد الخ ..وصواًل الى 

مقتل الكلدي في مطعم فخامة المكال مؤخرا.. اي قبل 3 اسابيع تقريبًا.. 
ان مشيئة الله قضت ان يتم القبض على المتهم الرئيس في عدد من الجرائم 
في سيئون، اال ان اكاديميين بجامعة حضرموت عزوا ما حصل الى امرين اولهما 
ان الناس او المواطن العادي ضاق ذرعًا بهكذا اوضاع منفلتة امنيًا وبالتالي اصبح 
لديه استعداد تلقائي لالسهام بشكل مباشر في مالحقة   المجرمين   والقتلة  

 اينما   هربوا  ,    وهو   ما   حصل   في   سيئون   وعدن   مؤخرًا .. 
 االمر الثاني , ايجابية ومبادرة وشجاعة الشباب في سيئون وإقدامهم على  
مالحقة ومحاصرة  الجناة والقتلة بالرغم من ان الجناة اطقلوا الرصاص عليهم 
لتخويفهم اال انهم لم يتراجعوا الى ان القوا القبض عليهم في صحن الملعب .

بعد   االعتقال
في الساعات األولى العتقال "بانصيب" لم يعرف كثيرون عن هذا الرجل 
لكن  تبين انه من حضرموت وبالتوغل عرف المحققون تفاصيل أكثر عن 

حياته.. يسكن الرجل منذ عقود بالكودة في  "الشرج" التي ولد فيها وامتهن 
عمل بيع  "الكراش" في سوق المدينة وظلت عالقته بالناس عالقة عادية   

 الى   ان   تم   اعتقاله .. 
في المكال ال تجد حديثًا للناس إال عن )الرجل األسمر( صاحب السيكل االحمر 
أو زعيم قاعدة )الكراش ( كما اطلق عليه اهل الشحر المعروفون بالنكتة 
الالذعة.. لكن  من يقف خلفه.. ومن المستفيد من وراء عمليات االغتياالت..؟ 
يقول عدد  من المقربين من )بانصيب( لدى سؤالنا لهم  بسوق السمك 
بالشرج , انه كان يعيش حياته بشكل عادي وطبيعي وانه يمتلك دراجة نارية  
حمراء اللون يستخدمها في تنقالته حيث كان يحضر في الظهيرة  ويغادر  

بعد ان يستكمل بيع احشاء االسماك اللذيذة. 
وافاد   احد   بائعي   الكراش   بأن   الرجل   كان  ) حراكي  (  من   الطراز   االول  ,    ولديه   
 سماعتان   كبيرتان   على   مؤخرة   دراجته   النارية   ويفتح   الصوت   على   االخر  

 بشريط   يردد   اغاني   حماسية  ..-  برع   برع   يا   استعمار  ..  
ويشارك بصوته في قناة عدن اليف في برامجها تحت اسم )أبو حفصاء( 
كما يشاهد في مسيرات الحراك الجنوبي بالمكال فصيل )احمد بامعلم ( الذي 
قدم ضمانة تجارية على )بانصيب( حين شرائه السيكل االحمر بحسب افادة 

زمالئه في المهنة..
بات   اسم   الرجل   أشهر   من   نار   على   علم  .. واصبح   وامسى    الناس   في   المكال  

 يستذكرون   جميع   التفاصيل   لوقائع   القتل   في   مدينة   المكال   التي   استخدمت  
 فيها   دراجات   نارية   خالل   األشهر   الماضية   ولسان   حالهم   يقول   : 
 "  ترى   هل   صاحب   السيكل   األحمر   هو   من   كان   يقوم   بكل   ذلك؟ . 

ال   شيء   ينتظره   الناس   في   حضرموت   اليوم   أكثر   من   معرفة   لغز  " بائع  
 الكراش " 

مصادر   أمنية   وفقًا   "  لبراقش   نت  "  ذكرت   ان   المتهم  "  فؤاد   بانصيب  " 
 اعترف   بتنفيذ   28   عملية   اغتيال . 

واشارت   المصادر   الى   ان   االجهزة   االمنية   تحقق   مع   المتهم   بنحو   80   جريمة  
 اغتيال   يعتقد   ان   المتهم   نفذها  . 

وذكرت   ان   توجيهات   رئاسية   صدرت   بنقل   المتهم   الى   صنعاء   للتحقيق   معه  
  ,  بعد   اكتشاف   خطورة   هذا   العنصر   الذي   تم   ضبطه   بعد   محاولة   اغتيال  

 القاضي   عدنان   الحامد . 
واوضحت أن " مكان المسدس المستخدم في محاولة اغتيال القاضي عدنان 
وجد في استاد سيئون الدولي بعد أن اعترف بانصيب بمكانه, وهو المكان 
الذي فر منه الجناة بعد محاولتهم اغتيال القاضي وطاردهم المواطنون نحوه.

 المسدس   
ونشر   موقع   سيئون   برس   صورة   للمسدس   المستخدم   في   جريمة   محاولة  

 اغتيال   القاضي / عدنان   الحامد   امام   منزله   في   مدينة   سيئون . 

ويضاف   الى   قائمة   األدلة   المضبوطة   ايضًا   شهود   العيان   في   مسرح   الجريمة  
 من   المواطنين   الذين   الحقوا   المتهم   حتى   تم   القاء   القبض   عليه   في   الجهة  

 الشرقية   من   استاد   سيئون   الرياضي . 
واعترف المتهم بالتهمة المنسوبة اليه بالشروع في قتل القاضي/عدنان 
الحامد بعد تعرف الشهود عليه ومواجهتهم به تباعًا, كما اعترف المتهم 
بمكان اخفائه سالح الجريمة , ,وشخوص العصابة المشتركة في العملية فيما 

لم تتضح بعد دوافع الجريمة.
وقد وجد المسدس الذي ارتكب به الجريمة داخل الملعب الرياضي الذي 
هرب اليه بعد ارتكاب  جرمه وهو ملفوف بداخل قميص " الشميز" الذي كان 
يرتديه وألقي القبض عليه وهو شبه عريانٍ  بذريعة أنه كان يقضي حاجته.

اإلخوان   يتهمون   الحراك   والبيض
سارعت   صحيفة  « أخبار   اليوم »  التابعة   لإلخوان   إلى   اتهام   البيض   والحراك  
 بتجنيد   بانصيب   من   خالل   تصريح   نسب   إلى   مصدر   بالمجلس   المحلي   لم   تسّمه . 
وبحسب مصادر أخرى فإن المتهم "بانصيب" قد اعترف بتجنيده من ِقبل 
أشخاص من أبناء حضرموت الغتيال القاضي الحامد وإعطائه مبلغ 500 ألف 
ريال من أصل مليوني ريال، باإلضافة إلى إعطائه مادة مخدرة قوية لتناولها..
وأشار   المتهم   إلى   أن   من   قاموا   بتجنيده   قالوا   له :  إن   القاضي   ظالم   ويستحق  

 القتل ". 
كما   اعترف   بأنه   عرض   عليه   مبلغ   وقدره   مليونا   ريال   مقابل   تنفيذ   الجريمة  
م   خمسمائة   ألف   ريال   منها   فيما   بقية   المبلغ   تم   تأجيله   الى   بعد   تنفيذ  

ّ
 وتسل

 الجريمة .. 
ويضيف المتهم: أن المجموعة التي جّندته عرضت على شخص آخر تنفيذ 
الجريمة ولكنه رفض، وإنه أورد أسماء األشخاص الذين اتفقوا معه على تنفيذ 
جريمة االغتيال وإن أحدهم كان حاضرًا لحظة التنفيذ ليقوم بقتل الشخص 

الذي لم ُينفذ الجريمة المتفقين معه"..
ولفت   المصدر   إلى   أن   اعترافات   المتهم   أكدت   وجود   شبكة   تدير   عصابة   من  

 القتلة   والمأجورين   لتنفيذ   عمليات   االغتياالت   في   حضرموت . 
وكانت   توجد   سيارتان   بانتظاره   حتى   االنتهاء   من   تنفيذ   العملية   وصاحب  
 البوفية   يقول   بأنه   تناول   وجبة   اإلفطار   عنده   وبصحبته   شخص   آخر   وكانت  

 السيارة   المنتظرة   له   جاهزة   لنقله   الي   المكال   بعد   التنفيذ . 
وكشفت   مصادر   أمنية   عن   اعتراف   المتهم   بتنفيذ   قرابة   28   عملية   اغتيال  
 وفقًا   لموقع  « هنا   حضرموت »..  وأشارت   المصادر   إلى   أن   االجهزة   االمنية   تحقق  

 مع   المتهم   بنحو   80   جريمة   اغتيال   يعتقد   ان   المتهم   نفذها .. 

عضو   شورى   اإلصالح : 

كش��ف قي��ادي "س��ابق" في التجمع اليمن��ي لإلصالح )تنظي��م اإلخوان المس��لمين( ووالد أح��د الضحايا الذين  
استش��هدوا في أزمة 2011م، عن معلومات جديدة ومهمة عن مرتكبي جريمة جمعة 18 مارس، من ش��أنها 

إزاحة الغموض، وكشف حقيقة المجزرة والجناة الذين يحتفلون بذكراها الثالثة. 
وأك��د الش��يخ عبدالس��الم البحري- عضو مجلس ش��ورى حزب اإلص��الح لفئة كبار الش��خصيات والذي اس��تقال عقب 
المجزرة، أن جماعة اإلخوان التي كان يمثل أحد قياداتها، هي من تقف وراء المجزرة وأنه تم اإلعداد لها وسط انتقادات 

من البعض قبل تنفيذها. 

في   عمارة   حميد   أعدموا 51    
 شابًا   بتهمة   التخابر  

 مع   األمن   القومي

وقال البحري: إنه كان قد تم تجهيز 240 شابًا جميعهم 
من حفظة القرآن الكريم ليكونوا ضحية مجزرة من شأنها 
أن تقلب الموازين لصالح )الثورة( وفي إطار خلق المبررات 
النشقاق اللواء علي محسن األحمر واستقاالت عدد من القيادات 

المدنية والعسكرية. 
وأضاف :  لقد   تم   وضع   إشارات   قماشية   حمراء   يربطها   أولئك  
 االشخاص   على   رؤوسهم   لتميزهم   عن   غيرهم   وتم   تسميتهم  

 فرقة   أبو   دجانة .  
وتابع: في اليوم التالي يوم الجريمة تم القنص عن قرب، 
وقتل 46 شابًا جميعهم حفظة قرآن من فرقة أبي دجانة ذات 
اإلشارة الحمراء، فيما نجا اآلخرون، وتمكن الشباب من القبض 
على 16 قناصًا، غير أن قيادة الساحة حرصت على سالمتهم 
وأحضرت باصًا وقالوا إنهم سوف ينقلونهم إلى بيت   الشيخ  
 عبدالله   بن   حسين   األحمر،   وأخذوهم   بعد   ذلك   إلى   مقر   الفرقة،  
 وفي   عصر   اليوم   الثاني   تم   نقلهم   إلى   أماكن   مجهولة   وعلمنا   أنه  

ات   مالية   لهم .   تم   صرف   مكافاء
ل القيادي السابق في حزب االصالح: كيف لقناص من  وتساء
خارج التنظيم أن ينتقي حفظة القرآن، وقال: هناك الكثير من 
الحقائق المفجعة والصادمة والتي كنا ننتقدها وجعلتنا بعد ذلك 
نعلن استقالتنا من التنظيم، والتي ربما أن -استقالتي- كانت 
وراء إعدام ابني في إحدى العمائر التابعة   لحميد   األحمر   في  

 حي   النهضة .  

مبينًا   أنه   كانت   لدى   المختصين   عن   الشهداء   والجرحى   تقارير  
 جاهزة   وغير   محدد   فيها   مسرح   الجريمة   بالضبط   وإنما  

 جميعها  ) الساحة (  وموضع   اإلصابة  ) الرقبة (. 
وقال البحري: عندما ذهبت ألخذ جثة ابني من مستشفى 
العلوم والتكنولوجيا، وكان قد استشهد داخل عمارة تابعة 
لحميد األحمر في حي النهضة ومعه )51( شابًا أعطوني 
التقرير وفيه أنه استشهد في الساحة، قلت لهم ال.. ابني 
استشهد في حي النهضة، قالوا: أبدًا وشفت لديهم تقارير 
جاهزة   مع   ترك   مساحة   فارغة   فقط   لالسم،   أما   مسرح   الجريمة  
 فهي   الساحة   دون   تحديد   حتى   أي   ساحة   في   صنعاء   أو   تعز   أو  

 غيره،   وموضع   الرصاصة  ) الرقبة (. 
وأضاف: أنهم عندما أرسل أقاربه ألخذ الجثة رفضوا تسليمها 
وقالوا إن الجثة مجهولة، "وف��ي اليوم الثالث رح��ت بنفسي 
وتواصلت مع زمالئي من قيادات اإلصالح وبلغوهم يسلموني 
الجثة، وتفاجأت أنه مكتوب عليها )مجهول(، مع أن ابني كان 

أشهر من نار على علم في الساحة، ويقود 50 من   مسلحي  
 شباب   الثورة،   فكيف   أصبح   في   ليلة   وضحاها   مجهول   الهوية ". 
وأضاف: عرفت بعد ذلك أنهم كانوا يخططون لدفن جثث 
)51( شابًا الذين قتلوا مع ابني وجثثهم كانت متفحمة،  ال���
وذلك في قبر جماعي في منطقة أرتل جنوب العاصمة ليعودوا 
بعد ذلك ويتحدثون عن اكتشاف مقابر جماعية لنظام علي 
عبدالله صالح، إاّل أن سيطرة قوات الحرس آنذاك على الجبال  

 المطلة   على   أرتل   حال   دون   ذلك .  
)51( الشاب كانوا قد وجهوا لهم تهما،  وبين البحري إن ال��
من بينها، أنهم مندسون وأمن قومي... إلخ، وتم جمعهم إلى 
عمارة لحميد األحمر في حي النهضة تتوسط مجموعة مباني 
حتى أنه من المستحيل وصول قذائف إليها دون إصابة المباني 
المحيطة بها وتم تفجيرها بعبوات ناسفة هي نفسها   العبوات  
 التي   استخدمت   بعد   ذلك   بأيام   في   تفجير   مسجد   دار   الرئاسة .  
وأضاف: أول ما شفت جثة ابني وجدت قدميه مربوطتين، 

وكذلك هي حال جثث زمالئه الذين شاهدت عددا منها، وعندما 
وقعت جريمة مسجد الرئاسة وطالعتنا وسائل اإلعالم بصور 
الضحايا وجدت أنها نفس اآلثار التي شاهدتها في جثة ابني 

وزمالئه. 
ولفت   البحري   في   تصريح   صحفي   إلى   أن   إصراره   على   جمع  
 المعلومات   حول   الجريمة   قادته   إلى   اعترافات   من   البعض   بأن  

 الجريمة   مدبرة   من   قيادة  ) الثورة (. 
وق��ال: "قبل شهر ونصف من اآلن دخلت مقر الفرقة 
ووج��دت ص��ورة شخص يدعى )عبدالله محسن( وبالبزة 
ال��ع��س��ك��ري��ة، وم��ك��ت��وب ع��ل��ى ال��ص��ورة أن���ه استشهد في 
المظاهرة السلمية، قلت لهم وبحضور قائد المنطقة 
العسكرية السادسة اللواء محمد المقدشي أن هذا استشهد 
هو وابني في عمارة حميد في حي النهضة، وهو من فجر 
الديناميت وكان على ُبعد 100 متر غير أن حجرة كبيرة 
ومن شدة االنفجار أصابته في رأسه وقتل على الفور، بحسب 
ما استطعت جمعه من معلومات، فقال أحد الحاضرين وهو 
أحد مرافقي اللواء علي محسن وتربطني به عالقة شخصية: 
)صحيح(، واعترف أمام المقدشي قائاًل:   تلك   كانت   أكبر   غلطة  

 وأكبر   جريمة   ارتكبناها .  
وأض��اف البحري: إن��ه قبل أي��ام وه��و يتابع 
برنامج 10/10 الذي يبث عبر قناة )سهيل( 
لفت انتباهه المذيع وهو يتحدث عن 240 
شهيدا هم إجمالي ضحايا جمعة الكرامة قبل 
أن يستدرك ويصحح المعلومة أنهم 46 
شهيدًا، ما يعني أنه كان قد قرأ ما تم تسريبه 

قبيل الجريمة. 
وتحدى   البحري   في   ختام   تصريحه   قيادات  
 اإلخ����وان   الذين   ارتبطت   أسماؤهم   بثورة  
 الشباب،   مناظرته   علنًا   حول   مجزرة   18   مارس  

 ومجزرة   حي   النهضة . 

قيادات   اإلخوان   تقف   وراء   مجزرة   جمعة   18   مارس


