
> كيف تنظرون إلى زيارة وفد المفوضية السامية 
لمجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة؟ وما 
مدى أهميتها بالنسبة لكم كحقوقيين ومنظمات 

مجتمع مدني؟
-نحن كحقوقيين ومنظمات مجتمع مدني نرحب ببعثة 
وفد المفوضية السامية لحقوق اإلنسان لالطالع على 
حالة حقوق االنسان في بالدنا وتوضيح الحقيقة 
وكشف االباطيل والزيف التي يسوقها المرجفون 
وبعض منظمات المجتمع المدني التي تعمل على 
هدم الوطن.. »وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

ينقلبون«.

المتسببون باألزمة
> ما هي المهمة الرئيسة لوفد المفوضية برأيك؟

- المهمة الرئيسة للوفد هي جمع معلومات للجنة 
أخرى في جنيف لغرض تسهيل وصول الجناة الى 
العدالة أيًا كانت، ومحاسبتهم أمام القضاء، وكل 
المتسببين بحدوث هذه األزمة وتبعاتها سواء أكانوا 
أحزابًا أم سياسيين أم نخبًا أم شخصيات دينية.. 

وغيره.

توظيف الدين
> أنتم كحقوقيين تمثلون منظمة حقوقية.. ما هي 
أهم القضايا التي تصديتم لها ورصدتموها معززة 

بالبراهين لتقدموها للبعثة؟
- نحن كمنظمات حقوقية تعيش في هذا المجتمع 
وتنتمي له وتعايش مجمل االح��داث والمتغيرات 
والصراعات الحاصلة فيه نعتبر أن أخطر وأهم وأسباب 
وجود الصراعات والتي أهمها االزمة الحالية التي 
أوصلت المجتمع والمواطن اليمني الى ما وصل اليه 
من شبه انهيار على كافة المستويات إضافة للجرائم 
التي ارتكبت بحقه.. ونعتبر أن أهم األسباب أو قل كلها 
هو التوظيف السياسي للدين من قبل بعض االحزاب 
والقوى التقليدية والتي يقودها كلها عبدالمجيد عزيز 
الزنداني، والذي يشكل مثلث خوف ورعب وإرهاب كبير 
وخطير على العالم وعلى اليمن، وهذا المثلث معروف 
أن أضالعه وأقطابه وأهم مكوناته هما المنشق 
علي محسن صالح وحميد عبداهلل االحمر، وهؤالء 
بكل صراحة ومصداقية ومسؤولية هم المتسببون 
الحقيقيون في األزمة السياسية واالقتصادية الخانقة 
التي تمر بها اليمن، ومن يقف وراء كل االحداث المخلة 
واالنتهاكات لحقوق االنسان من خالل عسكرة أتباعهم 

وغسل عقول الشباب والناس 
البسطاء وتزييف الحقائق.

فكرة الجهاد
> ما ال��ذي يجري اليوم 
في اليمن.. وكيف يمكن 

التغلب عليه؟
- م��ا ي��ج��ري ه��و التوظيف 
الخاطئ للدين الذي يؤثر به 
على عواطف الناس البسطاء 
ح��ي��ث ي��م��أون ص��دوره��م 
د  لجها ا ة  بفكر لهم  عقو و
وال��دي��ن وم��ح��ارب��ة الكفر 
والباطل والمتآمرين على 
األم��ة م��ن داخلها، ليزجوا 
بالناس والدين في الصراع 

السياسي، أما كيف يمكن التغلب عليه وتخليص 
المجتمع من ويالته وسمومه ومهدداته فيأتي من 
خالل تضافر كل الجهود بما في ذلك إقليميًا وعالميًا 
لتجفيف منابع االرهاب وتقييد الفتاوى الدينية التي 
تصنع من رؤوس وعقول وأجساد الشباب ومحدودي 
المعرفة قنابل وأحزمة ناسفة ومتفجرات وآالت رعب 
ودمار وخراب على المجتمع اليمني واالنساني، فهؤالء 
يبيحون ويهدرون دماء الناس وأعراضهم، لذا يجب 

وقفهم والقضاء على فكرهم وخطرهم وموتهم الذي 
يوزعونه في كل مكان.

وثقنا االنتهاكات
> هل أنتم عازمون على رفع دعاوى قضائية ضد 
الجناة الذين ارتكبوا جرائم في حق المواطن 
اليمني؟ وهل هناك توكيالت معينة حصلتم عليها 
الحصبة  المجني عليهم في  أهالي بعض  من 

وغيرها؟
- بدون شك.. فلدينا ملفات كبيرة ومهمة لقضايا 
خطيرة وانتهاكات صريحة وفظيعة في حق االنسان 
من قبل هؤالء المتطرفين، وفيما يخص تحريك 
هذه الملفات في اتجاه المحاكم 
ومجلس حقوق االنسان، نحب أن 
نؤكد من خالل صحيفتكم أن هناك 
مجموعة من زمالئنا الذين يمثلون 
لحقوقية  وا لمدنية  ا لمنظمات  ا
المتعددة التقوا بوفد المفوضية 
السامية لمجلس حقوق االنسان، 
سواء في بالدنا خالل هذا االسبوع 
واالسبوع الفائت في جنيف خالل 

الشهر الماضي.
أقول أغلب المنظمات قد وثقت 
العديد من االنتهاكات وما حصل 
في بالدنا خالل الخمسة االشهر 
الماضية م��ن ج��رائ��م، فكلها أو 
قل معظمها موثقة لدينا سواء 
ضحايا االره����اب، أو انتهاكات 
حقوق االنسان وسوف تقدم لوفد 
مفوضية حقوق االنسان، ومهمتنا هي تحقيق العدالة 

واثباتها وعدم إفالت المجرمين من العقاب.

قضايا نوعية
> هل رتبتم مسألة الدفع ببعض ضحايا االنتهاكات 
لمقابلة وفد المفوضية السامية الذي يزور بالدنا 

حاليًا؟

- مهمتنا األساسية واألهم هي توثيق االنتهاكات 
وتدوينها ومن ثم تسليمها للوفد وأحيانًا هناك قضايا 
نوعية تستدعي مقابلة الوفد لبعض الضحايا.. مثل 
الشاعر المبدع وليد الرميشي الذي قطعت القوى 
الظالمية لسانه وغيرها من االعتداءات الجسدية أو 
الخطف واالخفاء القسري، والتهديد وغيره.. باختصار 
هناك حاالت نوعية نقدمها أو قل ندفع بها لمقابلة 
الوفد كحالتين أو ثالث مثاًل كشهود، وال مانع أن نقدم 
شاهدًا في نوع من أنواع الجرائم التي رصدناها، ألننا 

رصدنا الجرائم الممنهجة.

انتهكت كل الحقوق
> ما نوع الجرائم الممنهجة 

التي رصدتموها؟
- لقد ارتكبت جرائم كثيرة.. 
انتهكت كل الحقوق.. لكن نحن 
في الواقع رصدنا االنتهاكات 
الممنهجة التي ارتكبت بسبب 
طئ  لخا ا سي  لسيا ا ظيف  لتو ا
لسان  قطع  كجريمة   . للدين.
الشاعر الرميشي وبالتالي رصدنا 
ما سقط من ضحايا منذ فترة 
وإلى اليوم والتي جاءت نتيجة 
من  المتطرفة  لقوى  ا لتحالف 
القبليين والدينيين والعسكريين.

نحاججهم
> هناك من يتخوفون من 
طفي  لعا ا ثير  لتأ ا لة  مسأ

لقوى المعارضة من خالل تقديم نفسها أمام وفد 
المفوضية كضحية.. وكيف يمكن أن نبدد هذه 

المخاوف؟
- اإلنسان قوي بحجته.. بما يمتلكه من حجة ومن 
حق ومن قضية عادلة ومظلمة واضحة، ما دام وأنت 
لديك األدلة والبراهين فلن يستطيع أي إنسان في 
العالم أن يقف في طريقك أو يؤثر على قضيتك، ألنك 

تحاجج الناس بأدلتك وبراهينك.. ووفد أو قل جهة 
كمجلس حقوق اإلنسان هم في األساس حقوقيون 
وليسوا سياسيين والحقوقيون يتعاملون في المقام 
األول باألدلة والبراهين، ما دام ولديك األدلة والحجج 

فليس هناك أي خوف.

القضاء الوطني والدولي
> كيف يمكن مالحقة الجناة محليًا ودوليًا؟

- أواًل: أي انتهاكات حصلت لحقوق اإلنسان داخل اليمن 
القضاء الوطني هو المختص أصاًل في التعامل معها 

وتحقيق العدالة فيها..
ثانيًا: الجرائم اإلرهابية أو بمعنى اإلرهاب الذي أصبح 
ظاهرة عالمية، هذا وضعه يختلف.. هناك جرائم 
ارتكبت على خلفية دينية متطرفة، فهذه البد فيها 
من مساعدة المجتمع الدولي لنتعاون معه لمحاكمة 
الجناة دوليًا.. خاصة وهناك اشخاص مطلوبون من 
قبل مجلس األمن بسبب نشاطات إرهابية مثل: 
عبدالمجيد الزنداني، الذي سبق وأن صدر به قرار 
من مجلس األمن وهيئة األمم المتحدة لشراكته في 
اإلرهاب، وتنظيم القاعدة.. نحن سنتعاون مع المجتمع 
الدولي من أجل تقديمه للعدالة هو ومن معه من 
الشركاء المحليين، أما بالنسبة لقضايا االنتهاكات 
األخرى فسوف تنظر أمام القضاء الوطني الذي هو 
محترم ونزيه، والذي سيحاكم أمامه كل من ارتكب 

جرائم في حقوق اإلنسان خالل هذه األزمة.

جمع معلومات
> كيف لمستم تفاعل وتعامل وفد المفوضية مع 
قضايا االنتهاكات التي قد عرضت عليه في األيام 
األولى من الزيارة والمقابالت التي أجراها مع عدة 
أطراف.. وماهي المهمة الرئيسية لهذا الوفد من 

خالل هذه الزيارة؟
- مهمة هذا الوفد االلتقاء بجميع األط��راف وأخذ 
المعلومات منها ال أقل وال أكثر، ألنه ليس فريق 
تحقيق، هو فقط يجمع المعلومات ومن ثم يسلمها 
للفريق اآلخر في جنيف وهذا األخير هو الذي سيعد 

التقارير والذي أيضًا سيأتي لتقصي الحقائق.

وقت حسابهم
> ماهي رسالتكم للمجني عليهم، خاصة وقد سمعنا 
أن هناك انتهاكات فظيعة حصلت للمواطنين في 
حي الحصبة وأولئك الضحايا 
متخوفون من رفع دع��اوى ضد 

الجناة؟
- كل ما حصل في الحصبة 
يتحمل مسؤوليته أوالد األحمر، 
ألنهم من قام بالتمرد المسلح 
ضد سلطات دولة قائمة بغض 
النظر أن يكون هناك شهداء 
وأعمال أخرى.. لكن من يتحمل 
ال���ذي فجر  المسؤولية ه��و 
الموقف.. القانون والدستور 
يقول إنه ال يرفع كائن من كان 
السالح في وجه الدولة، فمن 
رفع السالح في وجهها يعتبر 
لقانون،  وا للدستور  لفًا  مخا
ويدرج مباشرة في قائمة ُقطاع 

الطرق..
أما رسالتي للمجني عليهم هي أن يساعدونا في 
رص��د وتوثيق االنتهاكات ألنها فرصة ال تعوض 
لمحاسبة المسؤولين عن األزمة الحالية في اليمن 
فالقضاء المحلي والدولي سيطال هؤالء اإلرهابيين 
والمجرمين.. وقد أتى الوقت المناسب لتقديمهم 
للعدالة، ولزمالئي الحقوقيون أقول لهم علينا أن نتقي 
اهلل في اليمن ونحافظ على بالدنا وعلى ديمقراطيتنا 

ومكتسباتنا وحياديتنا، ونخلص الوطن من اإلرهاب.

لقاء 14

ملفات كبرية من االنتهاكات سيتم رفعها اىل مجلس حقوق االنسان
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الحقوقي عالو لـ»الميثاق«:

º                                            º                                            

º º

التوظيف الخاطئ 
للدين ادى الى 

انتهاكات خطيرة 
لحقوق االنسان

فريق األمم المتحدة 
يجمع معلومات  حول 
االنتهاكات والتحقيق 

ليس من مهمته

الزنداني مطلوب بقرار من مجلس األمن بقضايا إرهاب

بال نقاط تقطع.. 
أخيرًا نقطة حوار

 تشبه العاصمة صنعاء وهي تخوض 
آالم ومتاعب شهرها السادس وكأنها 
ش��بكة كلم��ات متقاطعة عش��وائية 
الصنع وغريبة االبتكار والتأليف، حيث 
تتكون من قرابة 60 حاجزًا اس��منتيًا وترابيًا 
يتربع كامل الطرقات والش��وارع الرئيس��ية 
والفرعية التي بها تتوقف أيضًا عندما يتجاوز 
)50( نقطة تفتيش من ش��أنها وضع النقاط 
عل��ى ح��روف الجه��ات التابعة له��ا ومن هي 
صاحب��ة الحق 
تغيي��ر  ف��ي 
اتجاهات السير 
كم��ا تري��د إما 
بشكل عمودي 

أو أفقي.
يعن��ي  ال 
ذل��ك ان األمن 
مس��تتب وكل 
شيء تمام يا... 
كما كنا نسمع.. 
بل إن م��ا نراه 
يقط��ع  ن  آل ا
الشك باليقين 
ء  ا ج��ز أ ل��ى  ا
متناثرة بدليل أن بعض هذه الخطوط مغلقة 
أمام المواطنين بقوة السالح.. إضافة الى أن 
الفترة الس��ابقة وما رافقها من أحداث جعلت 
أية جهة مسلحة قادرة على فرض نقاطها في 

الطريق.
هذه المدينة ومن��ذ حوالى 40 يومًا تمضي 
ش��ؤونها صامتة بالتهدئ��ة رغ��م ان الكلمة 
االخي��رة تفص��ل على ال��دوام لوق��ت محدد 
بين مواعي��د ح��رب وحرب.وليك��ن فإنه من 
الجلي أن مدتها س��تدوم طوي��اًل وربما تزول 
وذلك استجابة للمتغيرات الدراماتيكية التي 
أعقبتها حيث تم استهداف رئيس الجمهورية 
وكبار مس��ؤولي الدولة والتزال األنباء تتواتر 
حول صحة رئي��س الجمهورية وانها -والحمد 

هلل- في تحسن مستمر.
الحقيقة ان الكثيرين لم يصدقوا بعد أغلب 
االنباء التي حملت اس��م اليمن خالل الس��تة 
األشهر الماضية رغم أن بعضها كاذب ومنها 
ما حدث بطريقة مباش��رة ف��ي النقل والقول 

والفعل وبصورة عاجلة ومستعجلة للغاية.
 الجمي��ع غي��ر قادري��ن على معرف��ة كيف 
حدث م��ا حدث وم��ن يقدر على كش��ف وجوه 
الحق والباطل بش��أن تفاصيله��ا ويقدم لهم 
المعلوم��ات الدقيق��ة الواضح��ة بعي��دًا عن 
االكاذي��ب وتهييج اس��باب الصراع ومش��اعر 
الحقد.كيفما حسبتها في الوقت الراهن فلن 
تصل لنتيج��ة مؤكدة س��وى أن هن��اك عدة 
أطراف اكتش��فت أخي��رًا مواهبه��ا وأن لديها 

القدرة على منافسة »هوليود«.
لقد أحسن األخ عبدربه منصور هادي أمين 
عام المؤتمر الش��عبي العام صنعًا عندما بدأ 
إجراءات��ه بف��رض التهدئة في ع��دة جوانب 
وك��م نحن بحاج��ة اآلن لله��دوء اضاف��ة الى 
عودة خدمات الكهرباء والغاز المنزلي ووقود 
الس��يارات وغيرها م��ن المش��تقات النفطية 
والم��واد االس��تهالكية بالطريق��ة والس��عر 
المقبولين وعلى النحو الذي ال يؤدي الحتراق 

االعصاب واستنزاف الجيب والجهد.
خمس��ة أش��هر تركت آثارها الس��يئة على 
نفوس اليمنيين من خالل الخطاب االعالمي 
الذي بدأ بدعوتن��ا لمحاكاة ما وق��ع في دول 
مجاورة س��عيًا ف��ي تحقيق الرق��ي والتحضر 
وانته��ى ب��أن كان ق��د ب��دأ يقنعن��ا بضرورة 
االنتق��ام فيم��ا بيننا وبي��ن االخ��وة واألخوة 
المس��لحين بالذات..والبد من حس��م األمور 
بقوة اليد.. شهدنا س��باق تسلح غير مسبوق 
لوال أن حكمة االنس��ان اليمني تحرم وتجرِّم 
القت��ل وتغلبت عل��ى رغبات الفتن��ة، كما أن 
الفت��رة الماضية عطلت أغل��ب تفاصيل حياة 
المجتم��ع ش��ردتهم وأجاعتهم وف��ي الوقت 
ذاته أقنعتهم بأن العمل السياسي واالحزاب 
في اليمن ليس اال ش��يئًا مرادف��ًا للمعصية، 

فجميعها يقطع الرزق.
الثاب��ت حت��ى ه��ذه اللحظ��ة أن س��احات 
االعتصام لم تعد الفتة لالنتباه مهما تركزت 
عليه��ا عدس��ات الفضائي��ات وركزته��ا ف��ي 
مربعاتها الفضية إذ يش��عر الجميع بما فيهم 
المعتصمون والمنسحبون وبالنظر الى وقائع 
االيام الماضية كما لو أن ش��يئًا ما تسلل الى 
كلماته��م مع م��رور األيام وأن عقب��ة ما غير 
محددة وغي��ر منددة أو مؤي��دة لكنها خطيرة 
تقف ف��ي وجوههم وما يري��دون تحقيقه من 

أجل الشعب والوطن.
 خمسة أش��هر جربنا فيها كل الوسائل ولم 
يتبقَ س��وى عنصر الح��وار والتفاهم.. علينا 
الع��ودة للنقاش عل��ى طاولة واح��دة ونحدد 

الحلول السليمة والسلمية لكافة مشاكلنا.

رحب النائب الحقوقي محمد علي عالو- رئيس رابطة المعونة لحقوق اإلنس��ان-بوفد المفوضية الس��امية لمجلس حقوق اإلنسان 
بجنيف التابع لألمم المتحدة الذي يزور بالدنا حاليًا في مهمة لجمع المعلومات حول االنتهاكات التي حصلت في حقوق اإلنسان منذ 

اختالق األزمة السياسية قبل )5( أشهر وحتى اليوم..
مشيرًا  إلى أن أخطر االنتهاكات قد حصلت خالل هذه الفترة بسبب التوظيف السياسي للدين والممارسات والفكر اإلرهابي الذي يقوده 
علي محسن صالح وحميد األحمر وعبدالمجيد الزنداني، الذين حملهم كامل المسؤولية في الوقوف وراء األحداث والجرائم التي حدثت 
في البالد.موضحًا أن هناك جرائم سيحاكمون عليها أمام القضاء الوطني وأخرى أمام القضاء العالمي تتطلب تعاونًا دوليًا، سيما وأنها 

أتت تندرج تحت مفهوم وفكر وسلوك اإلرهاب والتطرف.
ودعا عالو إلى تجفيف منابع اإلرهاب وتقييد الفتاوى الدينية التي تدمر اإلنسان والمجتمع وتشكل خطرًا على العالم بأسره.

وقال ان المنظمات الحقوقية وثقت أهم وأخطر االنتهاكات التي اقترفتها عناصر المشترك وتحديدًا الجناح القبلي واالخواني والعسكري، 
مستداًل على ذلك بجرائم أوالد األحمر في حي الحصبة، وقطع لسان الشاعر الرميشي واالختطافات واالعتداءات المختلفة.. فإلى حصيلة 

الحوار:
لقاء/ عبدالكريم محمد

الجرائ��م االرهابية تتطلب دعمًا ملحاكم��ة الجناة دوليًا
انتهاكات حقوق اإلنسان من اختصاص القضاء الوطني

قدم األخ مطهر رشاد المصري وزير الداخلية لبعثة المفوضية 
السامية لحقوق اإلنسان التابعة لأمم المتحدة التي تزور اليمن 
معلومات عن الضحايا الذين استهدفهم االخوان المسلمون خالل 
األزمة التي تفتعلها أحزاب المشترت حاليًا لالطالع على أوضاع حقوق 
اإلنسان في بالدنا في ظل األزمة الحالية.                                            موضحًا 
أنه سقط  برصاص المشترك 137 شهيدا من المواطنين، إضافة إلى 
1402جريح ، كما استشهد 118 من رجال الشرطة واألمن و1402 جريح، 

وتضرر حوالى 70 منزال في حي الحصبة وحدها. 
كما قدم وزير الداخلية  للبعثة عرضًا الكترونيًا لمشاهد من االعتداءات 
المتكررة على رجال األمن والمواطنين وعلى المنشآت العامة والممتلكات 
الخاصة في صنعاء وتعز وعدن ، وكذا مشاهد لقيادات احزاب اللقاء 
المشترك وهم يحرضون على الشغب وأعمال العنف واحتالل المنشآت 

الحكومية . 

واستعرض تقارير تؤكد االعتداءات 
واالنتهاكات التي تعرض لها رجال 
الشرطة واألمن من قبل عناصر اللقاء 
المشترك في مختلف المحافظات 
مدعمة باألدلة والبراهين التي تؤكد 
على ان الشرطة كانت هي المعتدى 
عليها في حين كانت تنفذ واجبها 

متحلية بالصبر. 
كما أطلع الوزير المصري البعثة 
على جزء من االعتداء الذي تعرض له 

مبنى وزارة الداخلية والمنشآت المجاورة، أثناء أدائها 
لواجبها من قبل المشترك ومن وراءه.

نجيب شجاع الدين

255  شهيدًا وأكثر من 2000 جريح  سقطوا برصاص المشترك 


