
ب����داي����ة ق���ال 
ال����م����ح����ام����ي 
والحقوقي محمد 

ع���ب���دال���رق���ي���ب 
ال��س��ق��اف: لدينا 

الكثير من المفزعة 
وال��م��وث��ق��ة.. نحن 

كحقوقيين ومتابعين 
نرى ماال يراه البعض 

ومستعدون للدفاع عن 
البلد، ودماء الناس حتى 
بأنفسنا ما دام الحق جليًا 

وواض��ح��ًا.. وه��م يقفون 
وراء ذلك النزيف.. وأضاف: 

هناك مركز عمليات للفرقة 
واالنقالبيين نعرفه، ونعرف مكانه 
وسط األحياء على مقربة من شارع 

)الرقاص(..
مشيرًا إلى أن هؤالء- ال سمح اهلل-  إذا 
وصلوا إلى الحكم عن طريق االنقالب 
فسوف يبطشون بالجميع ولن يستثنوا 
أحدًا.. مؤكدًا على ضرورة وجود قضاء 
ق��وي يتخذ إج���راءات ص��ارم��ة ويعزز 
بالوحدات العسكرية ال��الزم��ة التي 
تساعده في إلقاء القبض على الجناة.. 
اما إذا ما استمررنا على هذه الشاكلة 
فسوف نصل إلى ماهو أشد وأفظع.. 
موضحًا أن االنقالبيين هم من يقومون 
بأعمال القنص وقتل الناس في جولة 
كنتاكي وغيرها، فيما قناة »سهيل« 
تدعي أنهم بريئون ومعتدى عليهم.. 
ولألسف هناك أن��اس بسطاء يضلل 

عليهم واليعلمون الحقيقة..
وقال السقاف: لقد افتوا بقتل أنصار 
الرئيس علي عبداهلل ص��ال��ح.. وهذه 
جريمة كبرى.. نحن متمسكون بالشرعية 

الدستورية وبالسالم والقانون..
معتبرًا ما يقوم به اإلصالح وعناصره 
جرائم وبغي، كما أنهم ال يرعون ذمة 
وال حقًا وال قيمًا، فقلوبهم ونفوسهم 
ونياتهم س���وداء.. وق��د عملوا اآلن 
على تعطيل الشركات والحياة العامة 
ويرفضون االحتكام لصناديق االقتراع..

يقنصون األبرياء
إل��ى ذل��ك ق��ال المحامي والحقوقي 
د. محسن الشاحذي: نحن مطالبون 
ب��وق��ف��ة حقيقية إل���ى ج��ان��ب الحق 
والسالم، والدماء اليمنية التي تنزف 

على أي��دي عصابات 
اإلص���الح عسكريين 
ومدنيين وشركائهم 
الذين يقتلون وينهبون 
ويستحلون المحرمات 
ويدمرون الممتلكات 
وي����ق����ض����ون ع��ل��ى 
المنجزات ويرفضون 
ال��دع��وات التي تحث 
على السالم والحوار 
واالح��ت��ك��ام للمنطق 
وال��دس��ت��ور والقانون 

وحقن دماء الناس..
مشيرًا إلى أن هناك 
توجهًا واصرارًا واضحًا 
من قبل االنقالبيين 
واإلره��اب��ي��ي��ن نحو 
الفوضى وقتل الناس 
عملية  وت��ق��وي��ض 
ال���س���الم وال���ح���وار 
وال��ج��ه��ود االقليمية 
والدولية وفي مقدمتها 

جهود األشقاء في الخليج وتحديدًا 
المملكة العربية السعودية في تقريب 
وجهات النظر واالت��ف��اق على تنفيذ 
المبادرة الخليجية بآلية مزمنة ووفق 
تفويض األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية لنائبه األخ عبدربه منصور 

هادي.
سرعة المحاكمة

وقال الدكتور الشاحذي: نحن نوثق 

كل الجرائم التي تقترفها مليشيات 
اإلصالح والفرقة األولى مدرع، سواًء 
تلك التي اقترفوها في حق الشباب، 
أو تلك الجرائم التي ارتكبوها في حق 
المواطنين األبرياء العزل في أحياء 
جامعة صنعاء وش��ارع هائل والقاع 
والمستشفى الجمهوري وجولة كنتاكي 
وحي الحصبة.. فهذه كلها جرائم في 
حق اإلنسانية كما تُضف وفق القانون 
المحلي من الجرائم ذات الخطر العام 

لتي  ا
يعاقب عليها القانون 

المحلي والدولي.
ودعا الشاحذي القضاء الوطني إلى 
تحمل مسؤولياته وسرعة إلقاء القبض 

على الجناة وتقديمهم للعدالة..
ال تسقط بالتقادم

وف��ي السياق ذات��ه ق��ال المحامي 
عبدالمجيد ع��ي��ش��ان: م��ا ق��ام��ت به 
انتهاكات  اإلرهابية من  الجماعات 
تتنافى مع القوانين المحلية والدولية 
والشرائع السماوية.. فمنعهم للطالب 
والطالبات واألكاديميين ومنتسبي 
جامعة صنعاء من الدراسة إضافة إلى 
االعتداء على السكان األبرياء في جولة 
كنتاكي وش��ارع هائل والقاع ونزالء 
المستشفى الجمهوري وحي الزراعة.. 
وتدمير الممتلكات واقتحام البيوت 
وترويع األطفال والنساء.. كل هذا 
وغيره جرائم كبرى التسقط بالتقادم 
وال تتجاهلها مطلقًا القوانين المحلية 

والدولية.
نوثق جرائم اإلصالح

وع��ن دوره��م كحقوقيين تجاه ما 
يجري من جرائم في حق اإلنسان 
ال��ي��م��ن��ي ق���ال: ن��ح��ن ن��رص��د ه��ذه 
الجرائم واألحداث المروعة أواًل بأول 
عن قرب ونوثق ذلك ونتواصل مع 
أقرباء الضحايا ونأخذ الشهادات كما 
نقوم بكل ما يلزم لرفع دعاوى أمام 
القضاء الوطني، كما أننا ونتواصل مع 
منظمات حقوقية دولية وهيئات معنية 

بحقوق اإلنسان..
وجدد دعوته لكل الحقوقيين إلى 
التخلي  عن السياسة والعمل على 

حماية حقوق المواطن والدفاع عنه.
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العدد: )1574( الوحدة اليمنية.. ثمرة مباركة وإنجاز تاريخي 14
مقدس لكفاح شعب مناضل تغلب على االستبداد 

والظلم والكهنوت والشمولية..
علي عبداهلل صالح

رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

اسكندر المريسي

هارب من 
ساحة الفتنة!!

مع ب��دء ما عُ��رف بموجة االحتجاجات 
التي شهدتها بالدنا أعتقد البعض بأن 
تلك االحتجاجات التي أخ��ذت بالتصاعد 
والتزايد انما هي ثورة شعبية وليس كما 
وصفها البعض بأنها مجرد فتنة كان من 
ضمن من انضموا الى ساحة التغرير أمام 
جامعة صنعاء الشيخ عبده المنصوري 
وال��ذي عرف بصدقه واخالصه الوطني 
وحبه للعمل الخيري، انضم من تلقاء 
نفسه الى تلك الساحة بعيدًا عن التأثيرات 
الحزبية او المكايدات السياسية، معتقدًا ان 
المسألة تتعلق -كما فهم بالبداية- بالتغيير 
المنشود لليمن واألخذ بيد اليمنيين الى 
مافيه صالح البالد والعباد والدفع بالوطن 
نحو مستقبل أفضل.. فالرجل بريء وعلى 
نيته عالوة على كونه وطنيًا بالفطرة ولم 
يسبق له ان تلوث بالسياسة ومصالحها 

المتداخلة.
لذلك ظل المنصوري أيامًا ال كواحد من 
الشباب المعتصمين في الساحة وانما 
كمساهم وداع��م للشباب.. وخ��الل تلك 
االيام اتضحت له اشياء لم تكن في ذهنه 
من قبل ودخ��ل في جدل مع نفسه بين 
ان يستمر في الساحة ويبقى من ضمن 
المساهمين بدعم من فيها أو ان يخرج 
نهائيًا منها.. وقد أخذ يسائل  نفسه : كيف 
تكون هذه ثورة ومن يقودونها ليسوا إال 
فاسدين لكنهم يزعمون بأنهم انما ثاروا 
على الفساد؟! فقال له واح��د من الناس 
التكثر من تلك االستفسارات.. وإذا اردت 
معرفة وطبيعة مايدور انصحك ان تقرأ 
باب الفتن فإن كان ماينطبق على ما يدور 
ويجري يسمى بالفتنة فهي بالتأكيد فتنة 
كبدت وتكبد الشعب خسائر فادحة والفرق 
في تلك الفتنة بين الجالس والساعي اليها 
أو القائم عليها.. وبالرغم ان المنصوري لم 
يكتف بما كان قد قرأ وسمع وما كان ايضًا 
قد الحظه اثناء وجوده في ساحة التغرير 
وان كان كل ذلك قد اثر على قناعاته بأن 
اليبقى معهم لكنه اتصل بأحد أصدقائه 
خاصة ممن يثق بهم لمعرفة رأيه حول 
حقيقة  مايدور.. فأشار عليه ذلك الصديق 
بأن ينسحب من تلك الساحة الن ما هو 
حاصل فيها انما هي الفتنة العمياء بعينها 
وليس ث��ورة شعبية كما يزعمون ،وان 
الشعب قد تضرر من تلك الفتنة التي تنفخ 
فيها وتدار من قوى خارجية واقليمية ودولية 
وان حزب االصالح يريدها علمانية والبعض 
ممن يسمون أنفسهم بالسياسيين ليسوا إال 
مطية لتلك القوى الخارجية.. فاتخذ صاحبنا 
قراره وغادر ساحة التغرير رافضًا خزعبالت 

شيوخ النافخين في نار تلك الفتنة..
ن��س��أل اهلل لليمن ال��س��الم��ة واالم���ن 
واالستقرار وان يجنب أهلها الفتن ما ظهر 

منها وما بطن.

حقوقيون:

 اإلصالح والفرقة وأوالد األحمر يرتكبون جرائم ضد اإلنسانية
> أكد عدد من الحقوقيين أن الجرائم التي ترتكبها عناصر الفرقة األولى مدرع 
واإلصالح وأوالد األحمر في حق المواطنين والمصالح العامة في أحياء الجامعة وجولة 
كنتاكي وشارع هائل والقاع بأنها جرائم ذات الخطر العام التي يعاقب عليها القانون 

المحلي والدولي وال تسقط بالتقادم..
معتبرين السكوت عنها انقالبًا حقيقيًا على الشرعية الدستورية ويتنافى مع 

الدستور والقوانين الدولية والنهج الديمقراطي..
وطالبوا في تصريحات لـ»الميثاق« كل الحقوقيين والمثقفين على المستوى 
المحلي والخارجي بوقفه مع الشعب اليمني لوقف المجتمع اليمني إلى وقف جرائم 
عناصر الفرقة واإلصالح والعمل على سرعة فتح وتحريك ملفات هذه الجرائم 

قضائيًا وإلقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم.. فإلى الحصيلة:

 استطالع/ عبدالكريم محمد

نرصد كل الجرائم وسيتم مقاضاة 
الجناة أمام القضاء المحلي والدولي

السقاف: هناك مركز 
عمليات للفرقة في الرقاص 

متورط بسفك الدماء
د. الشاحذي: على القضاء تحمل 

مسؤولياته والقبض على 
الجناة.. والفرقة ارتكبوا جرائم 

مخالفة للقانون المحلي والدولي
عيشان: نوثِّق الجرائم 

ونتواصل مع المنظمات 
الحقوقية أواًل بأول


