
يا اهللا ..هل سمعتم عن جوبلز .. هل سمعتم عن أطفال تقطع 
أوردتهم وتترك دماءهم تنزف حتى الموت .. ليست المشكلة في 
الجنس اآلري وال بالدم النقي ألطفال الشعب البولندي.:.المشكلة 
أن ثورة الفاشيت تتكرر في صنعاء وفي تعز ..ووزراء يمجدون  

القتل  ويبيحون دماء الشعب  ..
 للتذكير كان الهتلريون يرتكبون المذابح بحق شعبهم وشعوب 
العالم وعلى أحزمتهم مكتوب (إن اهللا معنا ) وفي بالدنا صار 
المحتلون لشوارعنا باسم الدين يغتالون شعبنا ويدمرون مكاسب 

الوطن ويربطون رؤوسهم بخرق مكتوب عليها مشروع شهيد..
هل سمعتم عن معتقل مدرسة اسماء الرهيب وسيارة وزيرة 
حقوق االنسان تمر لزيارة الجالدين والقتلة .. وهل سمعتم اصوات 
الطالبات والمدرسات ونحيبهن واستغاثتهن إلنقاذ شباب أبرياء 
من مخالب أولئك الكالب التي تنهش أجسادهم ..قد يقولون بأننا 
نكذب.. لكن اسألوا حسن زيد  فهو قيادي في المشترك وستعرفون 
الحقيقة.. افضل ندعو الوزيرة ان  تكذب.. وتنزل وتأخذ شهادة 
الطالبات والمدرسات..ان لعنة السماء ستحل بكم ولن تذهب دماء 

ودموع االبرياء كصوت صفير الرياح أبداً..
اليوم نضع أمام الرأي العام تقريرا أعدته لجنة محايدة ومن 
وزارة حقوق اإلنسان وسكان األحياء المتضررة من المحتلين 
لشوارعهم .. التقرير يكشف عن جرائم توجب على معالي  الوزيرة 
أن  تتحرك فورا وتطالب المجتمع الدولي بنقل المتورطين في 
ارتكاب الجرائم بحق سكان أحياء الجامعة إلى جونتاناموا.. وتعتذر 
ألبناء الشعب .. او  تستقيل من عملها كوزيرة ، ان ظلت تتلذذ  
بمشاهد تعذيب األبرياء وتبارك المجرمين.. وال تقول لهم كفى ..

التقرير بالتأكيد سيجبر الوزيرة على اتخاذ قرارات قوية غصباً.. 
وال مفر من ذلك اليوم بعد ان تبرقعت ذات يوم وخرجت من وزارتها 
خلسة ولم تصغ لشكاوى عشرات اآلالف من المواطنين رجاال 

ونساء الذي قدموا اليها طالبين منها إغاثتهم..
أظهرت نسب االستبيان الذي اجرته اللجنة ليس ارتفاع  معدل 
االنتهاكات وإنما وجود رفض شعبي لما يقترفه محتلو شوارعنا 
وأساليب أحزاب المشترك ومليشيات علي محسن ، فمن جميع  
الردود على اسئلة االستبيان يتضح أن أكثر من ٩٥٪ يطالبون 

برحيل المحتلين لشوارعنا..
قبل ايام رفعت اللجنة  المكونة من ١١ شخصا (٥ من األهالي 
و٦ من وزارة حقوق اإلنسان ) المكلفة بالنزول الميداني لتقصي 
الحقائق عن الموضوع الالنساني الذي يعاني منه  سكان حي 

الجامعة المتضررون من االعتصام..
بناء على تكليف الوزيرة لهم الصادر بتاريخ ٢٠١٢/١/١٦م .

قامت اللجنة بتوزيع استمارات االستبيان بنزولها الميداني 
واخذت عينات عشوائية من األهالي وأصحاب المنازل والمحالت 
والمدارس والمنشآت الخاصة وكذا تم االستماع الى شكاواهم.. 
وتم تفريغ استمارات االستبيان عدد (٢٨٧) استمارة واحتوت كل 
منها على أحد عشر سؤاالً وزعت على الذكور وعددهم (٢٤٧) 

واإلناث وعددهن (٤٠) ..
وتفيد اللجنة أن عدد االستمارات التي وزعت على أصحاب 
المنازل والمحالت (المالكين) (١٣٥) استمارة وأصحاب محالت 

ومنازل (إيجار) (١٥٢) استمارة وكان االستبيان كالتالي :
 السؤال األول: هل هناك صعوبة في وصول 

الخدمات األساسية؟
أجاب: بـ«نعم» (٢٨١) بنسبة (٩٨٪)

و بـ«ال» (٦) بنسبة (٢٪)
وكانت اهم الصعوبات في الخدمات األساسية هي:

ماء- كهرباء - مواصالت- غاز- تلفون - مواد غذائية - صرف 
صحي

 السؤال الثاني:هل لحق بك ضرر اجتماعي؟
أجاب : بـ«نعم» (٢٥٨) بنسبة (٩٠٪)

و بـ«ال» (٢٩) بنسبة (١٠٪)
االضرار االجتماعية

- صعوبة التواصل مع األهل
- القلق والضغط النفسي أدى إلى مشاكل أسرية
 - انقطاع الزيارات األسرية والعالقات االجتماعية

- عدم خروج ودخول العائالت
- تأجيل األعراس

- سفر بعض االسر ومغادرتها
- ظهور حاالت عنف اسري وحاالت طالق

السؤال الثالث: هل لحق بك ضرر اقتصادي؟
أجاب بـ«نعم» (٢٧٧) بنسبة (٩٧٪)

-بـ«ال» (١٠) بنسبة (٣٪)

االضرار االقتصادية
- عدم القدرة على دفع االيجارات ومرتبات العمال

- صعوبة وصول الزبائن إلى المحالت
- ترك الوظائف

- خروج المستأجرين من المنازل
- انقطاع مصدر الدخل

 - ارتفاع اسعار الخدمات األساسية
- إغالق بعض المحالت والمدارس الخاصة والعيادات

- ارتفاع فواتير الماء والكهرباء والتلفون
- تحمل تكاليف الموظفين والنظافة وفقدان الزبائن

- سحب العقود المبرمة مع الجهات الحكومية والخاصة
- توقف حركة العمل واالنقطاع النهائي لطالب وطالبات 

المعاهد (لغات-كمبيوتر).
ــــؤال  ــــس ال

الرابع:  هل لحق بك ضرر صحي؟
أجاب بـ«نعم» (٢٣٦) بنسبة (٨٢٪)

- بـ«ال» (٥١) بنسبة (١٨٪)

االضرار الصحية
- المخلفات المتراكمة من المأكوالت ومياه االمطار.

- االمراض النفسية جراء التفتيش واالزعاج
- انتشار بعض الحشرات كالبعوض والفئران وانتشار الحساسية 

وغيرها..
- تلوث الجو وقلة االكسجين أدى إلى ظهور حاالت امراض الجهاز 

التنفسي.
- صعوبة اسعاف بعض الحاالت مثل الوالدة وحاالت الفشل 

الكلوي.

- مضاعفات من لديهم امراض مثل الضغط والسكر.

 السؤال الخامس:
 هل وجود المعتصمين تسبب في انتشار االوبئة واالمراض؟

أجاب بـ«نعم» (٢٤٤) بنسبة (٨٥٪)
و بـ«ال» (٤٣) بنسبة (١٥٪)

اهم أسباب انتشار االوبئة واالمراض 
كاآلتي:

تراكم القمامات في المرافق التي ال تستطيع سيارات النظافة 
الوصول إليها وعدم ازالتها

-  مخلفات الحمامات والتبرز والمجاري
-  انتشار الحشرات والروائح الكريهة والذباب والبعوض الناقل 

لالمراض واالوبئة
-  وجود حشرات غريبة لم تكن موجودة من قبل

- انسداد الكثير من منافذ مياه االمطار.
السؤال السادس: هل هناك أي ازعاج تعاني منه 

من قبل معتصمي الساحة؟
أجاب بـ«نعم» (٢٥٢) بنسبة (٨٨٪)

وبـ«ال» (٣٥) بنسبة (١٢٪)

أنواع االزعاج:
- مكبرات الصوت

- التفتيش اليومي
 - الرقص والغناء إلى وقت متأخر من الليل

- المسيرات واطالق االعيرة النارية والرصاص الحي
- قطع الطرق من جميع االتجاهات

- صعوبة السير بسبب التجمعات

-صعوبة دخول الزبائن والعمالء إلى المحالت التجارية.
السؤال السابع: هل سبق وان تعرضت ألي اعتداء 

من قبل المعتصمين ؟
أجاب بـ«نعم» (٢٠١) بنسبة (٧٠٪)

وبـ«ال» (٨٦) بنسبة (٣٠٪)

نوع االعتداء
لفظي (٨١ ) بنسبة ( ٤٠٪)
جسدي (١١ ) بنسبة ( ٥٪)

االثنين معاً (٨٨ ) بنسبة ( ٤٥٪)
لم يحدد (٢١ ) بنسبة ( ١٠٪)

السؤال الثامن:  عن ما سببه وجود المعتصمين 

في حي الجامعة وما جاورها؟
١- اضطرار الكثير من اولياء االمور إلى حرمان ابنائهم من 
الذهاب إلى المدرسة خاصة االناث خوفاً عليهن، ووجود مظاهر 

مسلحة في بعض مدارس االناث والجامعات.
٢- الخوف والرعب لدى االسر خاصة في اوساط النساء واالطفال 

واصابتهم بحاالت نفسية وعصبية.
٣- التفتيش االجباري لجميع الساكنين في تلك االحياء ومنعهم 
من الدخول إلى منازلهم إذا تطلب األمر خاصة عند حلول الظالم.
٤- التعرض للحبس أو االحتجاز لبعض السكان وفرض طوق 
أمني على ساحة االعتصام الذي عرض السكان لمصادرة حقهم 
في العيش بحرية وسالم وتحويل احيائهم إلى ما يشبه السجن 

الكبير.
٥- انتشار العديد من االمراض واالوبئة جراء اتخاذ مجرى مياه 
االمطار إلى مجاري للمخلفات اآلدمية وتحويل الشارع إلى حمامات 
عامة وتراكم القمامة واالوســاخ والتبرز والتبول أمام مساكن 

ومحالت المواطنين.
٦- المضايقات واطالق الرصاص العشوائي واالعتداء من قبل 
بعض افراد الفرقة األولى 
مدرع والتهديد واالعتقاالت 

المستمرة.
ــدرة على  ــق ــدم ال ٧- ع
اســعــاف المرضى نتيجة 
لقطع الطرق مما تسبب في 
حدوث حاالت وفاة وحاالت 
والدة لصعوبة المواصالت.

٨- تــعــرض الــعــشــرات 
المساكن والمحالت  مــن 
التجارية الضــرار مختلفة 
جراء اطالق االعيرة النارية 

والقذائف وغيرها.
ــؤال التاسع:   ــس ال
هل هناك اسر هجرت 
ــيــوتــهــا مـــن حي  ب

الجامعة وما جاورها؟
أجــاب بـ«نعم» (٢٥٤) 

بنسبة (٨٨٪)
وبـ«ال» (٢٣) بنسبة (٨٪)

-لم يحدد (١٠) بنسبة (٤٪)
وكانت اهم األسباب لترك المنازل هي :

وجود اشتباكات مسلحة
- التفتيش المستمر واالزعاج
- اطالق الرصاص العشوائي

- عدم القدرة على دفع االيجارات
- صعوبة وصول الخدمات األساسية إلى المنازل

- انعدام فرص العمل- ارتفاع االسعار
- وجود الخيام بالقرب من المنازل وصعوبة التحرك

- االزعاج وتقييد الحريات- الخوف من االعتداء والنهب على 
المنازل والمحالت بسبب االوضاع األمنية الغير مستقرة.

السؤال العاشر: هل يتعامل المعتصمون معك 
بطريقة جيدة؟

أجاب بـ«نعم» (٧٠) بنسبة (٢٤٪)
- بـ«ال» (١٨٧) بنسبة (٦٥٪)
-لم يحدد (٣٠) بنسبة (١١٪)

السؤال الحادي عشر: هل هناك اشياء أخرى تريد 
ذكرها؟

١-   معظم المشاركين في االستبيان طالبوا بالتعويض عن 
الخسائر االقتصادية واالجتماعية والنفسية والصحية التي لحقت 

بهم.
٢-   المطالبة برفع االعتصامات من احيائهم واعادة الحياة إلى 

طبيعتها.

مالحظات اللجنة:
* اصابة الكثير من النساء بحاالت نفسية وعصبية جراء تقييد 
حرياتهن الذي يشكله وجود االعتصام بالقرب من مساكنهن 
اضافة إلى تعرض العديد من األطفال والنساء لحاالت نفسية 
عصبية جراء اطالق الرصاص المتكرر والعشوائي في الساحة 
وبالقرب منها وايضا االزعــاج بمكبرات الصوت واالشتباكات 
المتكررة بين المعتصمين انفسهم والهتافات مما تسبب في 
اقالق السكينة العامة والحرمان من النوم الهادئ والكافي والخوف 

والقلق النفسي.
* وجود امراض عديدة ومختلفة اصابت المواطنين جراء تراكم 
النفايات والتبول والتبرز وانتشار الحشرات الغريبة بسبب تواجد 
المعتصمين بالقرب من االحياء السكنية وعدم توفر حمامات 
كافية لالغتسال وقضاء الحاجة جعل من المعتصمين اتخاذ ازقة 
وشوارع االحياء بديال لقضاء حاجاتهم فيها األمر الذي أدى إلى 

تدهور الحاالت الصحية والنفسية لسكان االحياء.
* تعرض سكان واهالي االحياء إلى الحبس أو االحتجاز وفرض 
طوق امني على ساحة االعتصام والتفتيش المستمر عند الدخول 
والخروج عرض السكان لمصادرة حقهم في العيش بحرية وسالم 

وادى إلى تحويل احيائهم إلى ما يشبه السجن الكبير.
* وجود انتهاكات وممارسات مثل الخطف واالهانة واالعتداء 

واالعتقال والتعذيب بحجة حماية الساحة.

االثنين : 13 / 2 / 2012م 
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فرباير:

95٪ من سكان أحياء الجامعة يطالبون برحيل المعتصمين
في تقرير للجنة حقوقية:

ها هي لجنة حقوقية تفضح بشاعة المتورطين في جرائم انتهاك حقوق آالف المواطنين من سكان أحياء  
جامعة صنعاء والزراعة والدائري.. وتكشف المتمادين في اإلثم بإصرارهم على تحريض المليشيات التي 
تحتل شوارع الجامعة وهائل والزراعة والرباط.. ان على وزيرة حقوق اإلنسان ان توقف هذه الجرائم مالم فعليها االمر 

بإشعال محارق الغاز إلبادة أكثر من مائة ألف مواطن والتخلص من صراخهم المزعج..
ايام  الفاشيست تتكرر في صنعاء  .. باسم الثورة او الجنرال المنشق أو (الفوهرر) اقصد الثوار ..

90% يؤكدون أن المعتصمين وراء 
إصابة السكان بأمراض نفسية 
وتوقف األعراس وهجران المنازل

يؤكد 70% تعرض الساكنين 
للحبس ومنع دخول منازلهم أو 
إسعاف مرضاهم

طالب وطالبات محرومون 
من الدراسة حتى إخالء 

المدارس من المسلحين

استمرار اعتقال المواطنين 
وتعرض الشباب للقتل 

واالختطاف

85% يحملون 
المعتصمين 

مسؤولية 
انتشار األوبئة 

والحشرات 
الغريبة

- اللجنة الميدانية اكدت في تقريرها الى ان اهم اهداف النزول هو معالجة األضرار التي 
شملت الجوانب االجتماعية واالقتصادية الصحية والنفسية والبيئية لألهالي وأصحاب المحالت 

التجاري بحي الجامعة وما جاورها والن القانون والدستور كفل الصحاب 
المحال والمنازل المتضررين من االعتصامات واستمرارها يعد 
مخالفة صريحة لما نصت عليه المادة (١٢) من االعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان ويمثل انتهاكاً صارخاً لحرية المواطنين في 
الحركة والشغل وممارسة حياتهم الطبيعية لذا فقد أوصت 

الوزارة  بالتالي:
أوالً: القيام بالعديد من اإلجراءات العاجلة لمنع استمرار 
المعاناة والوضع االنساني المتردي وحتى تعزز الثقة لدى 
األهالي بالوزارة الذين استبشروا خيرا لقرارها بتكليف 

لجنة لتقصي الوضع االنساني في هذه المنطقة أهمها:
أ -       قيام وزارة حقوق اإلنسان بدورها بالتخاطب مع 

الجهات المسئولة وصاحبة القرار برفع الضرر عن أهالي حي الجامعة وما جاورها عبر حكومة 
الوفاق الوطني واللجنة العسكرية واالمنية للقيام بدورها لرفع األضرار عن األهالي.

ب - مخاطبة الجهات المعنية إلعفاء اهالي حي الجامعة وما جاورها من 
رسوم الخدمات األساسية الكهرباء والماء المتراكمة خالل العام ٢٠١١م 

وتخفيض الرسوم المستحقة للفترة القادمة عن الخدمات األساسية.
ج- التخاطب مع الجهات المعنية الزالــة المظاهر المسلحة من 

المدارس والجامعات الحكومية والخاصة.
د- مخاطبة األطراف المذكورة في التقرير والمتسببة بصورة مباشرة 
وغير مباشرة في االنتهاكات واالعتداءات بضرورة التوقف عن االستمرار 

في هذه التجاوزات.
هـ - مطالبة اللجنة العسكرية بسرعة ازالــة المظاهر 
المسلحة والمتارس واخــالء شــوارع االحياء من المظاهر 

المسلحة.

التوصيات:

محافظ المحويت يلتقي بقيادة المؤتمر والمشترك اليوماألحمدي: أبناء شبوة سيسقطون رهانات أعداء الوطن والديمقراطيةعطية: أبناء الحديدة سيتعاملون مع االنتخابات بمسئولية
ــدة    ــدي ــح ــظ ال ــاف ــح شــــدد م

المهندس أكــرم عطية على 
ضــرورة التفاعل الجاد والمسئول مع 
٢١ فبراير  الحدث الديمقراطي في 
الجاري النتخاب األخ المناضل عبدربه 
منصور هــادي رئىساً للجمهورية.. 
وأشار إلى أنها تأتي اليوم والوطن غاية 
في التطلع لتجاوز آثاراألزمة السياسية 
التي ألحقت به وبكل ابناء الشعب اليمني 

الضرر البالغ
وناقش المحافظ ومعه رئيس فرع 

المؤتمر الحاج عبدالجليل ثابت في اجتماع تنظيمي 

عقد األحد للقيادة االنتخابية للمؤتمر 
وأحــزاب التحالف خطة العمل الالزمة 
النجاح االنتخابات واالحتشاد النتخاب 
مرشح المؤتمر الشعبي العام والتحالف 
الوطني الديمقراطي ومرشح التوافق 
الوطني االخ المناضل المشير عبدربه 
منصورهادي  كما ناقش االجتماع االطر 
التنظيمية واالدارية للحملة االنتخابية 
على ضــوء توجهات المؤتمر واحــزاب 
التحالف والــخــروج بالرؤى والــقــرارات 
الملبية  لاللتزامات التي تقع على المؤتمر 

والتحالف الوطني النجاح االنتخابات.

أكد محافظ شبوة الدكتور علي حسن األحمدي على  
أهمية تفاعل أبناء المحافظة إلنجاح االنتخابات 

الرئاسية المبكرة في ٢١ فبراير الجاري.
وشدد المحافظ في اجتماع ضم قيادات فرع المؤتمر الشعبي 
العام وقيادة الهيئة التنفيذية وأحزاب التحالف الوطني على 
ضــرورة قيام مسئولي المؤتمر بحشد وتعبئة المواطنين 
للمشاركة في االستحقاق الديمقراطي والتوجه الى صناديق 
االقتراع تجسيداً للنهج الديمقراطي واسقاط رهانات أعداء  
الوطن والوحدة والديمقراطية. وأقر االجتماع وضع خطة عمل 
إلنجاح المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني للجنة العليا لالنتخابات.

من جانب آخر أكد أبناء مديريتي مرخة السفلى ومرخة العليا تأييدهم المطلق النتخاب 
األخ المشير عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية.

ـــــاد مــحــافــظ   أش
الــمــحــويــت أحمد 
علي محسن بالتفاعل الكبير 
العالي مــن قبل  والحماس 
كــوادر وأعضاء المؤتمر من 
أجل انجاح االنتخابات والدفع 
للمشاركة الواسعة في عملية 
االقتراع المقرر في ٢١ فبراير 

الجاري..
واســتــعــرض فــي اجتماع 
قيادة المؤتمر الشعبي العام 

عقد بحضور رئيس الفرع الشيخ محمد محمد 
ابوعلي المهام المطلوبة من قيادة المؤتمر 

بالمحافظة والمديريات والمراكز 
ب  لشبا ا عي  قطا و لتنظيمية  ا
والمرأة على ضوء الدليل التنفيذي 
للمرحلة والموجبات المطلوبة 
ألجــل الدفع بنجاح االنتخابات 

الرئاسية المبكرة.
وفــي اللقاء تم تحديد اليوم 
مشترك  اجتماع  لعقد  االثنين 
لقيادات فرع المؤتمر بالمحافظة 
مع قيادة أحزاب اللقاء المشترك 
وشركائها لتشكيل لجان العمل 
الرئيسية والفرعية المشتركة وتحديد مسار 

العمل إلنجاح االنتخابات الرئاسية.


