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 هادي منصور السيد
الرئاسيالقصر     

 
مفتوحة رسالة       
 
الرئيس فخامة                                                                                                                                                             
 

المنظمات من العديد طرف من ادينت والتي جيبوتي جمهورية أراضي على باستمرار ترتكب التي االنسان حقوق انتهكات تدين وجمعيتنا ٢٩٩١ منذ                 
                             
                                                                                                                                            
١ ١١٢٢ يوليو ٥ يوم االروبي البرلمان فيها بما                                                                                                        الدولية  

 

من  طلب على ءا بنا وذلك صنعاء مطار في اليمنية السلطات طرف من الحميقاني صالح محمد السيد باعتقال أغسطس ١٢ يوم إشعارنا ثم السياق هذا في

         السلطات الجيبوتية
   ال يخفى عن                

ي برنار بوريل سيادتكم أن السيد الحميقاني هو الشاهد الرئيسي في التحقيق الذي اجرته العدالة الفرنسية للتعرف على الجناة والمحرضين على قتل القاض

١ ٢٩٩٥في شهر  أكتوبر   

 

 جوليد حسن عمه مكتب رئيس حينها كان الذي جيله عمر اسماعيل الرئيس مسؤولية مدى في الشك الى تؤدي ان المحتمل من الحميقاني السيد شهادة

 ١ أبتيدون

 يتنازل لكي( بالقتل ابتزاز،تعذيب،تهديد) الطرق وبكل ليحصل منه أو إلسكاته وذلك الحميقاني السيد بتسليمه جيله الرئيس اهتمام مدى نفهم يجعلنا ما وهذا

١مما يجعلنا نفترض في هذا السياق أن التهم التي قدمتها جيبوتي إلى القضاء اليمني ال اساس لها من الصحة  اقواله عن  
                     

  مالية وعود وراءها تخفي قد والتي الجيبوتية السلطات مختلف بها تقوم التي االجرامية االعمال هذه عن ضى تتغا بلدكم سلطات كون فعال صدمنا لقد
   

 اعتقاال يشكل تهمة اي بدون شهر لمدة سجنه وأن الحميقاني للسيد توجهها تهمة اي لديها ليس اليمنية السلطات بان لنا تأكد الراهن الوضع خالل من

 والقانون العدالة إقرار على العمل اجل من سيادتكم الى الكتابة الى دفعنا ما هو السبب هذا١ المختصة الدولية السلطات امام به التنديد الى يدفعنا تعسفيا

١ بلجيكا الى وآمنا سالما بالعودة له والسماح الحميقاني السيد على شرط او قيد وبدون باالفراج وذلك بلدكم داخل الدولي  

  حقوق بانتهاكات للتنديد النطاق واسعة دولية عملية في الشروع بامكانية طرفنا من ونحتفض بقراركم توافونا ان سيادتكم من ونطلب مسبقا نشكركم
 
بلدكم في االنسان   
 

 ١وتقديرنا احترامنا فائق تقبل فخامتكم من نرجو
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