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نزيف الدماء مستمر بعد المبادرة
نضع امام ممثل االمين العام لالمم المتحدة السيد جمال بن عمر واالشقاء
واالصدقاء بعضاً من الجرائم التي تواصل المليشيات المتمردة اقترافها بحق
ابناء الشعب اليمني باطال..وان تتدخل لوقف سياسة االرض المحروقة التي يستخدمها
المتمردون ضد أبناء شعبنا ..وأال تظل القرارات الدولية عاجزة عن وقف نزيف الدم
اليمني أو الدمار الذي يطال الممتلكات العامة والخاصة..
وهنا نقدم خالصة مختصرة لمأساة شعبنا رصدتها العديد من المنظمات المدنية
المستقلة وفي مقدمتها مؤسسة البيت القانوني (سياق) ونوردها نماذج للتذكير
بحجم الماساة..
وهذه الجرائم التي نتحدث عنها باختصار شديد جداً إرتكبتها مليشيات الفرقة
المنشقة او بالتنسيق مع اللجنة األمنية للمعتصمين التابعة لحزب اإلصالح أو مع
كيانات أخرى تهدف األضرار باليمن.

الجرائم بحق المواطنين
يعاني المواطنون القاطنون في أحياء الجامعة
األمرين جراء استمرار احتالل أحيائهم وقطع
الطرق عليهم واغ�لاق محالتهم وحرمانهم
من الخدمات ،وفوق ذلك اليزالون يتعرضون
النتهاكات واعتداءات ليل نهارطوال عام من
قبل مليشيات الفرقة واالص�لاح منذ افتعال
المشترك لالزمة والتي أدت إلى استشهاد العديد
من األبرياء وتهديم وقصف الكثير من منازلهم
بصورة متعمدة وعشوائية ..ومن تلك الجرائم:
االغتياالت
تواصل مليشيات الفرقة المنشقة واالصالح
وعصابة اوالد االحمر قتل المئات من المواطنين
األبرياء ظلماً وعدواناً سوا ًء في األحياء المتضررة
من االعتصامات أو في بقية أحياء العاصمة
صنعاء ولم يتوقف نزيف الدماء رغم التوقيع
على المبادرة الخليجية واليتها وقرارات مجلس
االمن ..وعدد الضحايا يزدادون يوماً بعد يوم..
االختطاف
تعتقل مليشيات الفرقة المنشقة واالصالح
واوالد االحمر اآلالف من المواطنين وتنقلهم الى
معتقالت مجهولة وال يعرف مصير المئات منهم
 ..باإلضافة إلى من يتم اعتقالهم من الشباب
من قبل اللجنة األمنية للمعتصمين التابعة
لحزب اإلص�لاح جوار جامعة صنعاء ويزجون
بمعتقالت غير قانونية يتعرضون فيها لمختلف
صنوف التعذيب وألبشع االنتهاكات حتى هذه
اللحظة  .وقد كشفت الناشطة الحقوقية اسماء
الباشا قبل ايام احد هذه المعتقالت وبشاعة
االنتهاكات التي يتعرض لها ابرياء..
اما عن اسباب تلك االعتقاالت التي تقوم
بها مليشيات الفرقة فتتم بدعوى انهم من
المحسوبين على النظام او من المواطنين الذين
تضرروا من االعتصامات وقد طالت العديد من
الصحفيين والمحامين الذين ال تتوافق أراؤهم
ومعتقداتهم ومنهج أحزاب في اللقاء المشترك
وخصوصاً األخوان المسلمين.
وهناك عدد كبير من المعتقالت المعروفة
والمكتظة بالمواطنين االبرياء داخل جامعة
االيمان وفي مقر الفرقة ..وكذلك داخل مباني
جامعة صنعاء واخيراً في بدرومات المدارس
والمرافق الحكومية المحتلة ..ولعل ابرزها:
معتقالت
يقع هذا المعتقل في مبنى مؤسسة األسمنت
بمنطقة مذبح فبعد ان احتلته الفرقة المنشقة
حولته الى معتقل يشرف عليه شخص يدعى
زياد الطلوع.
تقوم ادارة المعتقل والتي تمثل الخصم
والحكم بترهيب المواطنين والضغط عليهم
لتنفيذ طلبات قائد التمرد والخضوع لإلصالح

وتوجد فيه فرق من
ا لعنا صر ا لمد ر بة
والمزودة بالسيارات
و مختلف ا أل سلحة
وال��ذي��ن يقومون
ل���ي� ً
ل�ا ب��اخ��ت��ط��اف
ال���م���واط���ن���ي���ن
واالع���ت���داء على
ال��م��م��ت��ل��ك��ات
واق���ت���ح���ام���ه���ا
وإغ��ل��اق�����ه�����ا
ومداهمة منازل
ال��م��واط��ن��ي��ن
واع��ت��ق��ال كل
من يعارضهم.
احتالل
المنازل
ت����ط����ورت
ج������رائ������م
م��ل��ي��ش��ي��ات
ال�����ف�����رق�����ة
واالص���ل��اح ض���د ال��م��واط��ن��ي��ن
وممتلكاتهم أكثر وأكثر باعتبارهم
(الحلقة األضعف) والسعي الستثمار
تلك الجرائم ف��ي الضغط على
المجتمع الدولي لتحقيق مصالح
سياسية وهذه الجرائم مستمرة على
مدار الساعة ،ومن ذلك :
أ -اقتحام واح��ت�لال ع��م��ارة دبأ
(الغيل) الكائنة جوار سيتي مارت منذ
عدة اشهر وإخراج جميع المستأجرين
منها من محامين وأطباء ومهندسين
ومحاسبين ومعاهد ومراكز خدمية
منها فرع البنك اليمني لإلنشاء والتعمير
بالقوة .
ب -قصف العديد من المباني الخاصة
السكنية والتجارية ومنها عمارة (ال إله إال
اهلل) وعمارة الصايدي ومحالت القدسي وبيت
الشاعر /عبداهلل هاشم الكبسي وغير ذلك
الكثير.
ج -إحراق وتكسير وإتالف العديد من السيارات
الخاصة بالمواطنين.
د -نهب العديد من ممتلكات المواطنين
والمحالت التجارية.
كل هذه الجرائم تحدث والعالم يتفرج وال
يحرك ساكنًا هذا خالفًا للعقوبة الجماعية
التي يفرضها المشترك على الشعب من خالل
استمرار قطع الطرق والكهرباء ومنع دخول
السلع واغ�لاق المدارس ومداهمة المنازل
واختطاف الشباب او قتلهم والتي تعد صوراً من
حرب إبادة ضد أبناء الشعب.

الفرقة تعتدي على منزل الشيخ ربيد
قامت مليشيات الفرقة
واالص��ل�اح وجامعة
االي���م���ان المدججة
بمختلف ا أل س��ل��ح��ة ا لثقيلة
والخفيفة الخميس بمحاصرة
منزل أوالد المرحوم الشيخ
محمد ربيد أح��د أب��رز مشائخ
نهم الكائن جوار جامعة األيمان،
وهددت بنسفه اذا لم يسلموا
انفسهم للمنشق علي محسن.
وافاد شهود عيان ان المنشق
علي محسن وجه حراسته الى
باب منزل الشيخ ربيد الفتعال
مشكلة معهم وذلك من خالل
استحداث نقطة تفتيش امام

منزلهم ،وهو ما رفض السماح
به أوالد الشيخ ربيد كون نقطة
ا لتفتيش تضا يق عا ئلتهم
وتقيد من حرياتهم.
وذك�����ر ش���ه���ود ع���ي���ان ان
مليشيات الفرقة واالص�لاح
قامت باستحداث النقطة بالقوة
واقدمت على اختطاف اثنين من
احفاد المرحوم الشيخ محمد
ربيد ثم اقتيادهما الى داخل
الفرقة..
هذا فيما عززت قيادة الفرقة
المنشقة قواتها وطوقت منزل
الشيخ ربيد من كل االتجاهات
وه���ددت بقصفه او تفجيره

بعبوات ناسفة إذا لم يرضخوا
لهم..
من جانبهم حذر ابناء قبيلة
نهم قائد الفرقة المنشقة من
عواقب وخيمة في حال تعرض
اوالد الشيخ ربيد او احد افراد
اسرتهم ألي مكروه ..
إل���ى ذل���ك ذك���رت م��ص��ادر
مطلعة أن لجنة وساطة قد
ت��دخ��ل��ت وت���م االف�����راج عن
المختطفين لدى علي محسن
بعد ب��دء ت��واف��د قبائل نهم
إل��ى صنعاء لمواجهة الفرقة
المنشقة وال��وق��وف مع أوالد
الشيخ ربيد.

آالف املواطنني
اختطفوا واليعرف
أقاربهم مصريهم
احتالل منازل
املواطنني ونهب
املحالت التجارية

جرائم
بشارع هائل
يعتبر ش��ارع هائل بالعاصمة صنعاء
من أهم الشوارع التجارية التي يعتمد عليها
المواطنون والتجار كمصدر للدخل ولتوفير
مختلف احتياجاتهم..
ولذلك عمدت مليشيات الفرقة واالص�لاح
على إدخاله ضمن أعمالها اإلجرامية حيث
لم تكتف باحتالله واغالقه وتحويل شوارعه
الفرعية والعديد من عماراته إلى مقر لآلليات
والمليشيات وشوارعه الى متارس ترابية كبيرة
مدعمة باألسوار المبنية بحوائط مسلحة بل
حولت شارع هائل الى شارع منكوب منهوب
وساحة للقتل وقنص المارة من سكان الحي
او التجار وقد قتل وأصيب فيه العشرات من
األبرياء كما تم إحراق ونهب العديد من محالته

( )123مختطف ًا في
سجون اإلصالح

كشفت مصادر حقوقية عن تعذيب نحو ( )76مواطناً مختطفاً في
سجن غير قانوني لما يُسمى باللجنة التنظيمية واألمنية التابع
لإلصالح بساحة االعتصام أمام جامعة صنعاء.
وأشارت المصادر إلى نقل ( )76مختطفاً من أصل ( )123كانوا معتقلين
بكلية التربية والتجارة بمبنى جامعة صنعاء األيام الماضية إلى مبنى تابع
لجامعة العلوم والتكنولوجيا « فرع الطالبات» الواقع جوار بوابة معسكر
الفرقة المنشقة.
ووفق مقربين من أهالي عدد من المعتقلين فإن التهم المنسوبة
القاربهم « تنوعت ما بين العمالة والخيانة واالنتماء لألمن القومي
و»مندسين» وإثارة الفوضى داخل المخيمات ومحاولة خلخلة صفوف ما
يسمونها «ثورة» الشباب.
هذا وكان معتصمون بساحة جامعة صنعاء طالبوا قيادات المشترك
بالتدخل إلغالق ما أسموه مكتباً العتقال مواطنين جوار مسجد الجامعة.

التجارية ومنها العديد من محالت
(الذهب) والمجوهرات التي نهبت
بالكامل واصبح هذا الشارع شارعاً
للموت وال حركة فيه اال للمتارس
والمصفحات ومليشيات الفرقة
واالصالح وعصابات القتل..
انتهاك حق التعليم
التعليم حق من حقوق اإلنسان
ال��م��ك��ف��ول��ة ش��رع��اً وف���ي كل
المواثيق الدولية ..هذا الحق أيضًا
تم حرمان الشعب اليمني منه فهناك أكثر من
مائة ألف طالب محرومون من الدراسة منذ أن
احتلت الفرقة األول��ى م��درع المنشقة بعض
أحياء العاصمة فقد عمدت على اغالق العديد
من المدارس والمعاهد العامة والخاصة كما
قامت باحتالل جامعة صنعاء القديمة والجديدة
بكامل كلياتها وكذا بإغالق واقتحام بعض
الجامعات األهلية األمر الذي تسبب في حرمان
عشرات اآلالف من الطالب من مواصلة دراستهم
وتعليمهم وهو ما حاولت الدولة تدارك محاذيره
ومخاطره بتوفير مقرات بديلة وخصوصاً لطالب
جامعة صنعاء لكن ال أح��د يتحدث عن آالف
الطالب النازحين والطالبات الالتي حرمن من
حق التعليم.
المواطنون المقتدرون والحريصون على تعليم
أوالدهم يتكبدون أعباء مالية كبيرة نظير نقلهم

إلى مدارس خاصة خارج المناطق الواقعة تحت
سيطرة الفرقة كنفقات ورسوم دراسة ورسوم
مواصالت هذه المبالغ ال يقدر على تحملها
المواطن العادي وذوو الدخل المحدود.
ولو كانت أحزاب اللقاء المشترك المتحالفة
مع الفرقة حريصة على كفالة حق التعليم
لكان لها موقف جاد إزاء ذلك الحق ..لكن من
يقبولون بقطع الطرق متوقع منهم ذلك بدليل
أنها لم تتخذ أي موقف القناع القيادة المنشقة
في الفرقة األول��ى م��درع بإخالء الجامعات
والمدارس العامة والخاصة ،لكن الذي يمكن
مالحظته أن احزاب المشترك تمارس نوعاً من
العنصرية المقيتة تجاه التعليم وذلك بصمتها
عن استمرار التعليم في مدارس وجامعة العلوم
والتكنولوجيا التابعة لحزب اإلصالح المجاورة
لمقر الفرقة األولى مدرع دون غيرها.
نهب الممتلكات
الممتلكات العامة تعد ملكًا للشعب اليمني
وتمثل البنية التحتية للوطن إال أن الفرقة األولى
مدرع المنشقة واالصالح ومن يشاركهم ارتكبوا
جرائم واعما ً
ال تخريبية بشعة طالت الممتلكات
العامة بغرض هدم البنية التحتية ..ومنها:
 -1نهب العديد من محتويات مباني كليات
جامعة صنعاء.
 -2احتالل العديد من المقرات الحكومية
ومكتب النائب العام الذي اليزال تحت االحتالل
إلى هذه اللحظة.
 -3قصف وتدمير العديد م��ن المقرات
الحكومية ك���وزارة النفط وبنك التسليف
وبنك اليمن والكويت والمستشفى الجمهوري
والتلفزيون ورئاسة الوزراء.
 -4استخدام أسلحة الدولة وتوزيع العديد منها
الثقيل والخفيف على العديد من المليشيات
ا لقبلية و ا ل��ج��م��ا ع��ا ت ا لمتطر فة بمختلف
المحافظات ومن ذلك المدافع الرتكاب جرائم
ضد المواطنين والممتلكات العامة والخاصة
والجنود ولالعتداء على معسكرات القوات
المسلحة.
 -5قتل العديد من الجنود والمواطنين وإتالف
العديد من المعدات واآلليات العسكرية.

المشترك يحمل اإلصالح
مسئولية االنتهاكات
رفض حزب اإلصالح نتائج لجنة سياسية كان المجلس األعلى للمشترك شكلها
للتحقيق في االعتداءات وانتهاكات حقوق اإلنسان بساحة االعتصام أمام جامعة
صنعاء ،ألنها حملت عناصر حزب اإلصالح والفرقة المنشقة مسئولية اعتقال وتعذيب
مواطنين في سجون غير معروفة خصصها االصالح لقمع معارضيه والتنكيل بهم.
مشيرة الى إن قيادة حزب اإلصالح اتهمت لجنة المشترك بعدم الحياد ،ألن تقريرها ألصق
التهمة بعناصرهم دون غيرهم ،فيما أكدت اللجنة تورط ما يسمى اللجنة األمنية التابعة
لإلصالح في مختلف أحداث العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان التي شهدتها ساحة التغيير.
وطالبت اللجنة في تقريرها -وفقاً لصحيفة «اليمن» -بضرورة أن يتنازل حزب اإلصالح
عن شيء من السيادة على المنصة فيها لبعض المكونات واالئتالفات في الساحة ،محذراً
من ان استمرار استحواذ اإلصالح على لجان الساحة وإدارة منصتها سيفاقم اعمال العنف
والصدامات التي غدت ساحة التغيير مسرحاً لها.

