
وأكد المتحدث باسم مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن 
بعثة المفوضية تلقى تعاونًا جيدًا من الحكومة.

وقال روبرت كولفيل، في تصريح صحفي بجنيف الجمعة: »إن 
بعثة المفوضية إلى اليمن تجري عملها على ما يرام فيما يتعلق 
بتعاون الحكومة والتي سمحت للفريق بالوصول إلى كل المناطق 

وسمحت للفريق بالعمل بشكل كامل«.
وكان الفريق المؤلف من ثالثة خبراء قد وصل إلى بالدنا االثنين 

الماضي ومن المتوقع أن يعود في السادس من يوليو الجاري.
هذا وكان األخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، 
استقبل منتصف االسبوع الماضي،  وفد المفوضية السامية لحقوق 

االنسان التابعة لألمم المتحدة برئاسة هاني المجالي. 
وفي اللقاء رحب االخ نائب رئيس الجمهورية بأعضاء الوفد.. 
مستعرضًا مجمل األوض��اع في اليمن وما عانته خالل الفترات 
الماضية من تشطير وحكم شمولي وانقالبات وتخلف اجتماعي 
وصراعات سياسية بخلفيات قبلية وجهوية حتى تحققت الوحدة 

اليمنية في ال� 22 من مايو عام 1990م.
وأوضح األخ عبدربه منصور هادي ان قيام الجمهورية اليمنية 
اقترن بالنهج الديمقراطي والتعددية السياسية وحرية الصحافة 
والرأي على قاعدة اإليمان المطلق بهذه األسس في طريق بناء 

اليمن الجديد التواق إلى التطور والنهوض.
وأشار إلى انه وبعد انقضاء الفترة االنتقالية جرت أول انتخابات 
نيابية في السابع والعشرين من ابريل عام 93م بتفاوت نسب 
النجاح بين األحزاب المشاركة، كما جرت عدة انتخابات برلمانية 
ورئاسية كان آخرها االنتخابات الرئاسية عام 2006م وما تخللها 
من تنافس بين مختلف االحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات.
وأكد األخ نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ان 
االنتخابات الرئاسية األخيرة 2006م كانت انتخابات تنافسية 
واضحة وقوية وديمقراطية.. الفتًا إلى الخالفات السياسية التي 

ظهرت عقب االنتخابات وتفاقمت بصورة اكبر.
وبين أن هناك قرابة 30 حزبًا وال يُمثل منهم في البرلمان إال 
القليل وتعمل جميعها في الساحة الوطنية الى جانب الكثير من 
منظمات المجتمع المدني بكل اتجاهاتها وبرامجها السياسية 

وثقافتها المجتمعية والوطنية .
واعتبر األخ عبدربه منصور هادي أن توتر األوض��اع األمنية 
السياسية التي وصلت إلى حد استهداف فخامة رئيس الجمهورية 
علي عبداهلل صالح ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونائبي 
رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين في الدولة والحكومة هو ما 

شكل انفجارًا أمنيًا غير مسبوق.
وتطرق األخ نائب الرئيس إلى الجهود التي بذلت في سبيل 
تهدئة األوض��اع والتي ارتكزت على أربع نقاط كانت األولى 

منها وقف اطالق النار فورًا وفتح الطرقات 
والشوارع وإخراج المسلحين من المدن والعمل الجاد لتوفير 
وإيصال النفط ومشتقاته وعدم التعرض لخطوط الكهرباء 
وتوفير مادة الغاز والعمل على االستقرار التمويني ومحاولة 

استعادة ثقة الناس.
من جانبه، عبر رئيس الوفد األممي عن بالغ التقدير والثناء 
لما أبداه نائب الرئيس من إيضاح مستفيض وشفاف شاماًل كل 
المحاور.. وقال: انه والوفد المرافق له سيبذلون الجهود الحثيثة 

لخدمة استقرار وأمن ووحدة اليمن.
كما التقت البعثة االممية، بعدد من المسئولين في سبيل انجاز 
مهمتها في االطالع على حقوق االنسان في اليمن، حيث التقت 
كاًل من وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري، ورئيس 
مجلس القضاء األعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام 

السماوي، والنائب العام الدكتور على االعوش.
وقدم المسئولون شرحًا حول االعتداءات المتكررة التي يتعرض 

لها المواطنون ورجال 
الشرطة واألمن في 
مختلف المحافظات، 
وك��ذا قيام قيادات 
بالمشترك بتحريض 
أع��ض��ائ��ه��م وال���زج 
بهم ل��ل��دخ��ول في 
مهاترات مع الشرطة 
وتحريضهم القتحام 
واح��ت��الل المنشآت 
 ، وتخريبها لعامة  ا
وك����ذا مستجدات 
لتي  ا ت  لتحقيقا ا
أج��رت��ه��ا ال��ن��ي��اب��ة 
العامة في القضايا 
ال��ت��ي وق��ع��ت في 
ع��م��وم محافظات 
ل  خال ية  ر لجمهو ا
ال��خ��م��س��ة األش��ه��ر 

الماضية.
وزارت البعثة بعض 

المناطق التي شهدت اعتداءات واطلعت على حجم االضرار والدمار 
التي لحقت بالمباني والمنشآت الحكومة والخاصة في صنعاء 
)الحصبة وجامعة صنعاء ومذبح(، حيث اطلعت على االعتداء الواقع 
على مبنى وزارة الداخلية والمنشآت المجاورة ، من قبل المشترك 

ومن ورائه، كما اطلعت 
على ع��رض الكتروني 
لمشاهد من االعتداءات 
رج��ال  على  لمتكررة  ا
األم����ن وال��م��واط��ن��ي��ن 
وعلى المنشآت العامة 
صة  لخا ا ت  لممتلكا ا و
في صنعاء وتعز وعدن، 
وكذا مشاهد لقادة اللقاء 
المشترك وهم يحرضون 
على الشغب وأع��م��ال 
العنف واحتالل المنشآت 

الحكومية.
للجنة  ا حصلت  كما 
على معلومات كاملة عن 
الضحايا المدنيين الذين 
استهدفهم اإلخوان المسلمون واألضرار التي لحقت المواطنين 
وممتلكاتهم، اذ سقط 137 شهيدًا من المواطنين، إضافة إلى 
1402جريح، كما استشهد 118 من رجال الشرطة واألمن و1402 
جريح، إضافة إلى تضرر حوالى 70 منزاًل في حي الحصبة وحدها. 

وفيما تزور البعثة حاليًا كاًل من محافظتي 
عدن ولحج، زارت الجمعة، محافظة تعز 
والتقت بالسلطة المحلية، واستوضحت 
المحافظة، حيث  الحقوقي في  المسار 
أكد المحافظ حمود خالد الصوفي للجنة، 
بتعز حرصت منذ  المحلية  السلطة  أن 
الوهلة األولى على توفير الحماية الكاملة 
للمعتصمين على الرغم من كل التجاوزات 
واألض��رار التي لحقت بالوطن والمواطن 

وتعطيل مصالحهم. 
م��ش��ي��رًا إل��ى أن االع��ت��ص��ام��ات خرجت 
عن إطارها السلمي من خ��الل جملة من 
الخروقات أب��رزه��ا قيام مجاميع مسلحة 
باالعتداء على رجال األمن واقتحام وإحراق 
ونهب المؤسسات الحكومية وكذا نهب معدات 
النظافة ونهب سيارات المواطنين والدولة واالعتداء على المدارس 

وتعطيل الدراسة. 
مؤكدًا أن ثمة عناصر مطلوبة أمنيًا وعليها أحكام قضائية 
تنضوي اليوم تحت لواء أحزاب اللقاء المشترك وتسعى إلى إفشال 
كل المبادرات الهادفة إلى ترسيخ وتثبيت دعائم األمن واالستقرار 

واحترام الدستور والقانون. 
وأشار إلى أن حقوق اإلنسان ال تتجلى إال بإعالء سيادة القانون 

واحترام الحقوق والواجبات الدستورية. 
وأضاف: »نحن مسئولون على الجميع ونتعامل مع كل األطراف 
في ضوء القانون والدستور«، مشيرًا إلى أن اآللة اإلعالمية ألحزاب 
المشترك تعتمد على التضليل وتزييف الحقائق واالبتعاد عن 
المهنية واألخالق الصحفية والتي خلقت ثقافة مشوهة ال تحترم 

العقل اإلنساني. 
من جانبه أكد رئيس البعثة هاني المجالي حرصه على الخروج 
بتوصيات تساعد كل األطراف على تجاوز هذه األزمة بشكل 
عادل واحترام حقوق اإلنسان وعودة الحياة الطبيعية إلى اليمن 

وأهله. 
هذا وقد التقت البعثة بتعز مع عدد من منظمات المجتمع المدني 

وأحزاب وقيادات المعارضة.

العسكرية  أبين  مواجهات  اعتبروا  مراقبون 
وض��راوت��ه��ا ك��ان��ت م��واج��ه��ة حاسمة بين أبناء 
القوات المسلحة واألمن واإلرهابيين والمنشقين 
العسكريين الذين حاولوا من وراء استهداف أبين 
مسقط رأس األخ المناضل عبدربه منصور هادي 
نائب رئيس الجمهورية األمين العام للمؤتمر ووزير 
الدفاع استكمال مؤامرتهم االنقالبية لالستيالء 
على السلطة بعد جريمة النهدين التي استهدفت 
الرئىس وكبار مسئولي الدولة، بيد أن أبناء أبين 
األبطال استشعروا مسؤولياتهم الوطنية وهبوا من 
كل حدٍب وصوب لمواجهة االنقالبيين واإلرهابيين، 
واسقطوا مع أبناء القوات المسلحة واألمن مؤامرة 

القاعدة والجنرال المنشق.
فقد تلقى االنقالبيون صفعة قوية بتصدي عدد 
من األلوية العسكرية الباسلة لعناصر القاعدة 

في  ك  لمشتر ا أب��ي��ن، ومثلت و
ال��م��واج��ه��ة 

ت��أك��ي��دًا 
من 

ابطال القوات المسلحة أن الحرس الجمهوري والقوات 
الخاصة لن تكون لوحدها في المعركة مسطرين في 
زنجبار وجعار وغيرهما اروع البطوالت.. وملحقين 
هزيمة نكراء بعصابة اإلرهاب، هذا خالفًا عن كون 
مواجهات أبين تعد أول ضربة للمنشقين علي محسن 
ومحمد علي محسن اللذين راهنا وهمًا على انضمام 
كتائب أو أفراد من بعض األلوية للعناصر اإلرهابية 
أو تسليمهم أسلحة لمواجهة أبناء القوات المسلحة 
واألمن.. بيد أن الصفعة األشد إيالمًا كانت بفشلهم 
استدراج قوات الحرس في أكثر من مواجهة، وفي 
أكثر من مكان، كما كان يخطط له ذلك علي محسن..
بالتأكيد لقد حسم اللواء محمد ناصر أحمد وزير 
الدفاع المواجهة مع الجنرال المنشق و»صهره« 
الفضلي ليضع بذلك حدًا لخَرَف الجنرال العجوز 
الذي يحاول أن يخفي فشله وضعفه وعجزه بأساليب 
الغدر التي تنم عن جبن متآمر وال تعكس شجاعة 
رجل عسكري وال نتحدث عن قائد قضى ثالثة عقود 

متنكرًا خلف قناع كاذب..
نعم لم يكتف وزير الدفاع الذي استهدف للمرة 
الثانية من الجنرال المنشق علي محسن، عندما 
أراد أن يعبث بأبين، فما كان من اللواء ناصر إاّل 
أن بتر أذيال الجنرال المنشق في زنجبار، بل 
لقد تعمد فضحه ومن يقف معه على المأل 
بذلك البيان الصادر عن السلطة المحلية 
بمحافظة أبين والذي سخر من بيان الخارجين 
عن الشرعية والذين أسموا أنفسهم ب�«قيادة 

الجيش المؤيد للثورة«. 
وق��ال إن الجميع ليعرف جيدًا من هم على 
صلة وثيقة بعناصر اإلره��اب في اليمن ومن 
الذين يتعاطفون معهم ويمدونهم بالسالح، وكان 
األولى بأولئك الخونة الخارجين عن الشرعية الذين 
يذرفون دموع التماسيح على محافظة أبين وأبنائها 
أن يطلبوا من عناصرهم اإلرهابية إخالء منازل 
المواطنين في مدينة زنجبار ومغادرتها والكف عن 
ارتكاب جرائمهم الوحشية ضد المواطنين وأفراد 

القوات المسلحة واألمن. 
وقد حرص المصدر على اإلشادة ببطوالت ضباط 
وأفراد القوات 

المسلحة واألمن وفي مقدمتهم أبطال اللواء 25 ميكا 
واللواء 201 ميكا واللواء 31 مدرع واللواء 111 مشاة 
واللواء 119 مشاة واللواء 39 مدرع وبمشاركة فاعلة 
من القوات الجوية والبحرية, ومعهم المواطنون 
الشرفاء من أبناء محافظة أبين في تأكيد واضح 
الفهام الرسالة ممن اسماهم المتخندقين والواهمين 
بأنهم يقودون »ثورة«.. ولقد جاء ذكر األلوية بهذا 
التحديد والتفصيل في رسالة واضحة لعلي محسن 
ومحمد علي محسن أن ال أحد يقف معهما وليس 
أمامهما إاّل الخضوع أو الموت انتحارًا إن كان ثمة 

بقية للشرف العسكري لديهما..
ولم يكتف المصدر بذلك الرد الشديد بل وضع 
النقاط على الحروف عندما خاطب الذين يقدمون 
أنفسهم بأنهم أوصياء على الشعب وعلى أبناء 
محافظة أبين قائاًل: »إذا كنتم خائفين فعال على 
أبين وأهلها فما عليكم إال أن تغادروا ساحات 
التآمر وتحملوا أسلحتكم بدال من توجيهها ضد 
إخوانكم المواطنين األبرياء في صنعاء وغيرها 

من المحافظات اليمنية وتأتوا إلى أبين 
لتثبتوا صدق مزاعمكم وتقاتلوا 

تلك العناصر اإلرهابية«. 
م���ؤك���دًا أن من 

يقوم بقطع الطرق وتفجير أنابيب النفط وضرب 
أبراج الكهرباء ومنع وصول الغاز والمشتقات النفطية 
إلى المواطنين وخلق أزم��ات مستمرة في البالد 
والسعي لالستيالء على السلطة على حساب دماء 
وأرواح اليمنيين وعلى حساب حاضر مستقبل الوطن 

بأكمله لهو من كبائر اإلرهاب..

صفعة أرحب
وهكذا وضع أبناء القوات المسلحة واألمن وأبناء 
أبين الشرفاء حدًا نهائىًا لحماقات الجنرال المنشق 
علي محسن ويأتي هذا في الوقت ال��ذي يتجرع 
االنقالبيون مرارة صفعة أخرى في أرحب من قبل 
أبطال الحرس الجمهوري على الرغم أن المدعو 
منصور الحنق يتلقى أموااًل باهظة وأسلحة مختلفة 
من المنشق علي محسن وأوالد األحمر نظير قيامه 
بقيادة عناصر القاعدة ومسلحي المشترك وجامعة 
اإليمان والذين أوكلت إليهم مهمة االعتداء على 
المواقع العسكرية واألمنية في العديد من المناطق 
بأرحب وخصوصًا التابعة للحرس الجمهوري والقوات 

الخاصة..
وتفيد المعلومات الميدانية أن ق��وات الحرس 
الجمهوري وبتعاون المواطنين الشرفاء من أبناء 
أرحب لقنوا تلك العصابات اإلرهابية أيضًا دروسًا 
قاسية ال تختلف عن دروس أبين ملحقين بهم 
ضربات موجعة وافشلوا بذلك مخطط المنشق 
علي محسن الذي حاول ومعه المتطرف عبدالمجيد 
الزنداني مهاجمة العاصمة من جهة أرحب مقابل 
قيام طارق الفضلي وعناصر القاعدة والعائدين 
من افغانستان بالسيطرة على أبين ولحج والتحرك 
إلسقاط عدن، وذلك بعد أن تم مد تلك العناصر 

بمختلف األسلحة من المنشق محمد علي محسن.
وتؤكد المصادر أن فشل المؤامرة التي يقودها 
الزنداني ومنصور الحنق في أرحب قد أثارت غضب 
علي محسن وأوالد األحمر الذين دفعوا مبالغ 
باهظة وبعمالت خارجية مقابل سيطرتهم على 
مطار صنعاء، كما أن فشل المدعو ربيش في قطع 
طريق الحديدة- صنعاء، والفضلي في محاصرة 
عدن قد جعل قيادة االنقالب أمام منزلق خطير 
جدًا خصوصًا في ظل تزايد الضغط عليها لتقديم 
المزيد من األموال والعتاد بطريقة ابتزازية مفضوحة 
فاقمت من حدة الخالفات وعدم الثقة بين القيادات 

االنقالبية.
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 عبدالملك الفهيدي 

أخالقيات 
مدّعي 

الثورة..!! 

من يّطلع على صيغة الرسالة الموجّهة من الشباب  
لنائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي سيجد 
أن التعاطي السياسي من قبل شباب المشترك ال يكاد يختلف 

عن تعاطي قياداتهم مع مؤسسات الدولة وشخوصها. 
صيغة الرسالة تكشف غياب أبسط األخالقيات األدبية قبل 
السياسية في التعامل مع نائب رئيس الجمهورية من قبل 
أولئك الشباب، بل ربما باألصح من قبل قيادات األحزاب التي 

ينتمون إليها. 
قبل ذلك كانت قيادات المشترك قد ارتكبت ذات الخطأ حينما 
رفضت الحضور إلى القصر الجمهوري لتوقيع المبادرة الخليجية 
وأصرّت على توقيعها منفردة في غرف مغلقة رغم أنها كانت 
تدرك أن عملية التوقيع ستمثل لحظة تاريخية مفصلية في 
تاريخ اليمن.. لكن عنادها - وال نظن غباءها - السياسي أدّى 

إلى ما أدّى إليه.
ذات الخطأ تكرر في صيغة ومضمون الرسالة التي وجّهها 
الشباب إلى نائب الرئيس, فهم تعمّدوا مخاطبته باسمه دون 
ذكر منصبه حتى, وهو أسلوب ينم عن قّلة أخالق، وقصور 

وعي، وغباء سياسي لمن يدّعون أنهم “ثوار”. 
قبل لقاء نائب الرئيس بالشباب كانوا قد خرجوا في 
مظاهرات إلى أمام منزله حاملين شعارات استفزازية له قبل 
غيره على سبيل المثال “سقط هبل وبقي الالت والعزى” ولنا 
أن نتساءل: من كانوا يقصدون بالالت والعزى إن لم يكن 
النائب وحزبه ورفاقه.. ونضيف سؤااًل: هل هكذا يُخاطب رجال 

الدولة في عرف هؤالء.؟!. 
والحقيقة أن طريقة خطاب قادة المشترك ومن خلفهم شباب 
أحزابهم ومن لفّ لفهم منذ انتخابات 2006م بات خطابًا مليئًا 
بالحقد والكراهية والعناد, وتصاعدت وتيرته ليصل إلى حد 
قلة األدب واألخالق في اآلونة األخيرة.. رغم أن ذلك الخطاب 
المستفز كان أحد عوامل فشلهم في االنتخابات الرئاسية 
والمحلية إال أنهم لم يستفيدوا من الدرس وكرروا ذات األخطاء 

خالل هذه األزمة. 
وفي سياق آخر.. تبدو مشكلة المشترك وشبابها كامنة في 
رؤيتهم غير الواقعية لقوة الدولة من جهة، وكون السلطة 
تستمد قوتها من الشرعية التي منحت لها في االنتخابات, 
ناهيك عن نظرتهم لمؤسسة الجيش واألمن برؤية شخصية, 
حتى إنهم باتوا يصورون قوات الحرس الجمهوري والقوات 
الخاصة وبقية وحدات الجيش واألمن وكأنها تابعة ألشخاص.. 
وهي نظرة ضيقة وخاطئة إن لم تكن نظرة ذات أهداف 
إقصائية واجتثاثية هدفها تصفية الجيش وحّله على غرار ما 
فعلت حماس في قطاع غزة, وهو تفكير يسيطر لدى حركات 

األخوان المسلمين في العالم العربي. 
ومثل تلك الرؤية العقيمة تجعلنا نفهم أسباب احتفاء 
المشترك والشباب بانشقاق اللواء علي محسن عن الجيش 
وارتكابه أكبر جريمة في تاريخ الجيش والعقيدة العسكرية 
اليمنية.. فهم ينظرون إليه نظرة الثائر رغم أنه أحد أركان 
النظام الحالي، بل إن بانشقاقه ذلك كشف عن كونه تعاطى 

مع الفرقة األولى مدرّع وكأنها مزرعة مملوكة له. 
وعودًا على بدء فإن قيادات المشترك وشبابهم يكررون 
ذات األخطاء في تصريحاتهم ومواقفهم حيال نائب رئيس 
الجمهورية كما فعلوا واليزالون مع الرئيس, غير مدركين أو 
مستوعبين ما يمّثله عبدربه منصور هادي في إطار مفهوم 
المنصب الذي يشغله.. ناهيك عن تاريخه النضالي وعقليته 
السياسية والعسكرية وإخالصه الوطني ووفائه الشخصي 
واألخالقي لمفهوم الدولة أواًل.. والشرعية الدستورية ثانيًا 

قبل أن يكون وفيًا بطبعه لصديقه الرئيس. 

متابعات

وزير الدفاع يردع الجنرال المنشق في زنجبار
قيادة وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد لمعركة زنجبار شخصيًا  

كانت أول رسالة شديدة موجهة للجنرال المنشق وأتباعه الذين 
وجدوا أنفسهم وحيدين ومعزولين أمام أبطال القوات المسلحة واألمن 
والذين وقفوا صفًا واحدًا يقاتلون ببسالة ويسطرون أروع االنتصارات ضد 

اإلرهابيين ومتطرفي المشترك..

أعربت بعثة المفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة- التي تزور   
هذه االيام بالدنا لالطالع على أوضاع حقوق اإلنسان في ظل األزمة الحالية- عن 
ارتياحها الكبير على تعاون الحكومة اليمنية بمختلف مؤسساتها مع البعثة في تسهيل 

إنجاز مهمتها االنسانية.
وفي حين تواصل البعثة االممية برئاسة هاني المجالي زيارتها للمحافظات اليمنية، 
أشادت األمم المتحدة بالتعاون االيجابي الذي تلقاه بعثة حقوق اإلنسان من قبل الحكومة 

اليمنية.

رئيس البعثة: 
حريصون على الخروج 

بتوصيات تعيد الحياة 
الطبيعية إلى اليمن

 كتب/ محمد شرف الدين

 مرصد »الميثاق«

فريق المفوضية األممية لحقوق اإلنسان يطلع على جرائم المشترك

األمم المتحدة تشيد بتعاون الحكومة اليمنية.. والبعثة تعرب عن ارتياحها لتسهيل مهمتها

الزنداني والحنق وربيش 
فازوا بأموال االنقالبيين 

وخسروا أمام الحرس

أبناء أبين وأرحب سطروا 
مالحم بطولية ضد عناصر 

اإلرهاب والمشترك

استهداف أبين 
محاولة انقالبية ضد 

نائب الرئيس


