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7االثنين:  تقارير

حبل المشنقة يلتف حول رقبة السعودية
فشلللت السللعودية في االفللات من  

العقاب فللي الدورة الل36 لمجلس 
حقللوق اإلنسللان وهي الللدورة التي تمثل 
جلسللة محاكمة علنية للنظام السعودي 
جراء ارتكابه جرائم حرب بحق اإلنسانية 

فللي اليمللن، ومهمللا كان القللرار مخيبًا آلمال 
اليمنييللن إاّل أنه يعد مكسللبًا للضحايا اليمنيين 

-كمللا أكد ذلك المحامي محمد المسللوري- باعتبارها 
خطوة في مسللار تحقيق العدالللة واالقتصاص من الجناة 

خاصللة وقللد مثلللت السللعودية أمللام العالم كمجللرم حرب 
وأصبحللت األيادي تشللار إليهللا بوضوح كمجللرم حرب حان 
الوقللت ألن يقف خلف القضبان لينال جللزاءه الرادع جراء ما 

اقترفه من جرائم بحق ابناء الشعب اليمني.

يذكر أن المجلس أقر إرسال خبراء دوليين للتحقيق 
في جرائم حرب ارتكبت في اليمن.. ويطلب القرار من 
المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة زيد 
رعد الحسين تشكيل لجنة خبراء دوليين وإقليميين وذلك 
لمدة عام على األقل، وتتولى اللجنة القيام بفحص شامل 
لكافة انتهاكات حقوق اإلنسان، وسيتم تعيين الخبراء 
قبل نهاية 2017م وعليهم تقديم تقرير لمجلس األمن 
في غضون عام ويمكن تجديد مهمتهم.. ويتولى الخبراء 
رصد الحاالت المتعلقة بحقوق اإلنسان واالبللاغ عنها 
وإجراء تحقيق شامل في جميع االنتهاكات منذ سبتمبر 
عام 2014م، بما في ذلك نوع الجنس المحتمل وأبعاد 
هذه االنتهاكات واثبات الوقائع والظروف المحيطة 
باالنتهاكات وتحديد المسئولين عنها حيثما أمكن، فيما 
تنص الفقرة الثانية على تقديم توصيات عامة بشأن 
احترام حقوق اإلنسان وحمايتها والوفاء بها وتقديم 
لة والمصالحة،  التوجيه بشأن الوصول الى العدالة والمساء

حب االقتضاء.
وإن كانت هولندا قد تراجعت -الجمعة- عن مشروع 
القرار الذي تقدمت به مع دول أخرى والقاضي بتشكيل 
لجنة تحقيق دولية في جرائم السعودية في اليمن إاّل أن 
ذلك التراجع ال يعد خسارة أو ضياعًا لحقوق الضحايا، بل 
إن ما حدث مجرد تمديد للجاني ليواصل ارتكاب جرائمه 

وال يعني ذلك تبرئته أو افاته من العقاب.
وكانت مصادر قانونية أكدت أن السلطات السعودية 
ومعها دول تحالف العدوان بدأوا يشعرون بحبل المشنقة 
يطوق اعناقهم في دورة مجلس حقوق اإلنسان فسعوا 
إليجاد حالة توافقية حسب قول الطرفين، بيد أن حالة من 
الهلع والرعب أصبحت تخيم على قيادة النظام السعودي 
وبقية دول التحالف المتورطة في العدوان على اليمن 
وتكشف عن ذلك تفاصيل المذكرة التي وجهها وزير 
خارجية العدو السعودي الجبير الى القصر الملكي والتي 
اعترف فيها بسوء وضعهم في ملف االنتهاكات، وطالب 
باستنفار غير مسبوق وتللحللرك دبلوماسي وسياسي 
واقتصادي للضغط على هولندا وكندا بهدف افشال 
مشروع قللرار يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في 

االنتهاكات والجرائم في اليمن..
فقد كشفت الوثائق التي تناقلتها وسائل إعام عالمية 
عن رشاوى مالية اقترحها الجبير لمسئولين في األمم 
المتحدة واالتحاد األوروبللي وكذلك ممارسة ضغوطات 
مختلفة تحول دون تشكيل لجنة تحقيق دولية في 
االنتهاكات في اليمن، ولم يكتف الجبير بذلك بل إنه 
وضع مخططًا الجهاض محاولة تشكيل لجنة تحقيق 
دولية وهذا المخطط القذر يكشف عن حالة الهلع الذي 

يقض مضاجع النظام السعودي.
ّجل التصويت 

ُ
الجدير بالذكر أن المشروع الهولندي الذي أ

عليه الى الجمعة آخر أيام دورة المجلس كان متعمدًا 
ووضللع المجلس في موقف محرج قبل أن يتم الضغط 
على هولندا لسحبه يوم الجمعة رغم تأييد كندا واالتحاد 
واألوروبي والصين وغيرها من الدول المؤيدة للمشروع 
الهولندي، هذا في الوقت الذي سعت السعودية وعبر 
المجموعة العربية الى التسويف والمماطلة في التصويت 
على مشروع القرار أو بطلب التأجيل لتعطيل مشروع 

القرار.
هللذا وأعلللرب مللصللدر في 

الخارجية اليمنية عللن ثقته 
بأن األصوات الحرة في العالم على 

درايلللة كاملة بللمللنللاورات السعودية 
المفضوحة ومراميها التي تثبت بما ال يدع 

مجااًل للشك نوبة الرعب المسيطرة عليها كونها 
المدان األول باالضافة الى دول أخرى تدرك ذلك في 
قترفت بحق الشعب اليمني.

ُ
كافة االنتهاكات التي ا

إلى ذلك قال مصدر بوزارة الخارجية " إن إتخاذ 
مجلس حقوق اإلنسان في دورتلله الللل 36 حول 
الوضع في اليمن، قرارًا بتشكيل فريق من الخبراء 
الدوليين واإلقليميين ذوي المعرفة بقانون 
ة والحيادية،  حقوق اإلنسان المشهود لهم بالكفاء
خطوة أولى في مسار كشف وتعرية انتهاكات 
العدوان والتي وصلت حد العقاب الجماعي بحق 

الشعب اليمني".
وأكللد المصدر أن تحالف العدوان استهدف 

كافة مقومات الحياة ودمللر البنية التحتية وفرض 
حصارًا شامًا، بما في ذلك إغاق مطار صنعاء الدولي 
وتأخير وصول المعونات عبر ميناء الحديدة بشكل 
متعمد، ما أدى الى تدهور الوضع االقتصادي وانعدام 
األمللن الغذائي وهيأ البيئة الخصبة النتشار األوبئة 
واألمللراض ومنها الكوليرا وخلق أسوأ كارثة إنسانية 

عرفها العالم الحديث من صنع البشر.
وجدد المصدر الشكر لحكومتي هولندا وكندا والدول 
المتبنية لمشروع القرار المطالب بتشكيل لجنة تحقيق 

دولية مستقلة في انتهاكات القانون اإلنساني 
الدولي في اليمن.

الفتًا الى الضغوط التي ُمورست على الدول 
المتبنية للمشروع الهولندي- الكندي من قبل 
مملكة العدوان السعودي والتي أفضت في نهاية 
األمللر إلللى تشكيل فريق خبراء من ذوي الخبرة 
والمعرفة لرفع تقرير للمفوض السامي لألمم 
المتحدة لحقوق االنسان حول وضع حقوق اإلنسان 
والتجاوزات التي ارتكبتها قوى العدوان في اليمن ".

وعبر المصدر عن الثقة في المفوض السامي لألمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان ومكتبه في اختيار الخبراء 
الدوليين واإلقليميين وفقًا لمعايير الحيادية والمهنية 
والشفافية والمصداقية، ورصد االنتهاكات التي وصلت 
بعضها إلللى مستوى جللرائللم حللرب وإبلللادة متعمدة 
كاستهداف القاعة الكبرى وأماكن تجمع المدنيين 

مثل األسواق والمنازل وغيرها .
وأبللدى المصدر استعداد اليمن للتعاون مع فريق 
الخبراء المحايدين ذوي النزاهة لكشف وإظهار جرائم 
العدوان السعودي ل اإلماراتي ومن يدعمه في اإلدارة 
األمريكية والحكومة البريطانية، وعدم إبقاء العدوان 
على اليمن حربًا منسية بسبب شللراء اصللوات العالم 
ومعظم وسائل اإلعللام بالمال السعودي، سعيًا الى 
تحقيق العدالة اإلنسانية للمواطن اليمني الذي أضحى 
هدفًا لعدوان غادر وظالم ينبغي أن يتوقف ويحاسب 

كل من شارك فيه عاجًا أم آجًا.

»الميثاق«: المحامي محمد المسوري لل

قرار مجلس حقوق اإلنسان بتشكيل 
الفريق مكسب لليمن

أوضلللللللللح اللللملللحلللاملللي  
محمد الللمللسللوري أن 
المشروع السابق الللذي قدمته 
هولندا والعديد من الدول 
بللجللانللبللهللا كللللان يللنللص في 
الللفللقللرة الللثللامللنللة مللنلله على 
تللشللكلليللل لللجللنللة تللحللقلليللقللات 
دولية مكونة من ثاثة أعضاء 
تعمل خلللال علللام كللامللل على 
إجراء التحقيقات الازمة بشأن 
االنتهاكات والجرائم المرتكبة 
في اليمن، وعلى أن ترفع تقريرها 
ومللا توصلت إليه لمجلس حقوق 
اإلنسان في الللدورة الل39 بعد عام 
وذلك من خال زياراتها الميدانية.. 
وكانت المجموعة العربية بقيادة 
مصر والسعودية واالمللارات قد 
تللقللدمللوا بللمللشللروع آخلللر بهدف 
إفللشللال الللمللشللروع الهولندي من 
خللال تأييدهم لما تسمى بلجنة 
لللوطللنلليللة والمطالبة  التحقيقات ا
بدعمها في مجلس حقوق اإلنسان.. ما 
حدث من أمس الى اليوم وبعد ممارسة 
الضغوطات وما تم وراء الكواليس هو 
الللخللروج بمشروع توافقي حد وصف 
الطرفين، حيث تراجعت هولندا عن 
مشروعها واستبدل بلجنة 
خللبللراء فقط مللع استمرار 

لجنة هادي.
وقللال: إن فريق الخبراء لم 
يكن لما توصل إليه األثر الملزم 
وإنما هو عبارة عن أثر كاشف، 
يعني يكشفون من وراء الجرائم، 
أؤكد أن هذا يعتبر مكسبًا وإن لم 
نصل الى النتيجة التي نريدها وهي 

تشكيل لجنة تحقيقات دولية.
لسياسي  لمجلس ا متمنيًا مللن ا
والللحللكللومللة والللسلللللطللات الللقللائللمللة 

وخاصة األمنية أن تسهل مهام لجنة 
الخبراء وتتعاون معها بشكل كبير 
وتعجل بمنح الفيزا ألعضائها فور 
إعان تشكيلها خاصة وأن هناك فرقًا 
مساعدة ُمنعت من دخللول اليمن في 
الفترات السابقة وكان أثر المنع سلبيًا 

على اليمن.
وأشلللار الللى أن منظمات المجتمع 
المدني ستستمر في نضالها الحقوقي 
لجنة تحقيقات  يتم تشكيل  حتى 

دولية.
مؤكدًا أن الملف الحقوقي ساح كبير 
وقللوي بأيدينا ولللو وظفناه توظيفًا 
صحيحًا ألدى الى وقف العدوان ورفع 
الحصار، خاصة وأن التقرير الذي أرسله 
وزيلللر الللخللارجلليللة الللسللعللودي الجبير 
للديوان الملكي كشف الرعب الكبير 
لدى النظام السعودي ودول التحالف، 
األمللر الللذي جعلهم يتحركون بقوة 
وينفقون المليارات إلفشال تشكيل 

لجنة تحقيق دولية.
شللاكللرًا فللي خللتللام تصريحه وسائل 
اإلعلللام والمنظمات الحقوقية على 
دورهلللللم الللكللبلليللر فلللي كللشللف جللرائللم 
الللعللدوان وايللصللالللهللا الللى اللللرأي العام 

العالمي.

اليمن تبدي استعدادها للتعاون مع فريق الخبراء الدوليين لكشف انتهاكات العدوان

الزوكا ُيعزي الشيخ محسن الصباري بوفاة نجله
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
في وفاة المهندس معين محسن محسن الصباري، بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة 

الناس.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى والده الشيخ محسن محسن الصباري، وكافة 
آل الصباري، بمديرية النادرة محافظة إب، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، سائًا 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، 

ّ
المولى -جل

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..

..وُيعزي آل الخميسي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
في استشهاد اسحاق محمد محمد حسن سيار الخميسي، وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع 

عن الوطن ضد العدوان السعودي الغاشم في جبهة ميدي.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى والده محمد محمد حسن سيار الخميسي، 
ت 

ّ
وكافة آل الخميسي، بمحافظة حجة، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائًا المولى -جل

قدرته- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن 
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

..ويعزي آل الفقير
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
في وفاة الشيخ محسن علي الفقير، أحد الشخصيات االجتماعية البارزة المشهود لهم 

بالمواقف التنظيمية والوطنية بمحافظة ذمار.
وعبر االمين العام للمؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وخالص المواساة، في برقية 
العزاء التي بعث بها الى نجل الفقيد، علي محسن علي الفقير، واخوانه، وكافة آل الفقير، 
بمديرية عنس، سائًا الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن 

يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

..ويعزي آل الخلقي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
في وفاة الشيخ صالح محمد عايض الخلقي، بمحافظة ذمار، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد 

حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع.
وعبر االمين العام للمؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وخالص المواساة، في برقية 
العزاء التي بعث بها الى نجل الفقيد محمد صالح محمد عايض الخلقي، واخوانه، وكافة آل 
الخلقي، بمديرية عنس، سائًا الله -العلي القدير- أن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته، وأن 

يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون،

..ويعزي القيادي المؤتمري عبدالرحمن قراضه بوفاة والده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
بوفاة الشيخ أحمد محمد قراضه أحد الشخصيات االجتماعية البارزة المشهود لهم بالمواقف 
التنظيمية والوطنية بمديرية صبر الموادم، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة 

حافلة بالعمل الوطني وخدمة الناس. 
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى نجل الفقيد، القيادي المؤتمري عبدالرحمن 
أحمد محمد قراضه، عضو اللجنة الدائمة، نائب رئيس فرع المؤتمر، وإخوانه وكافة آل قراضه 
ت 

ّ
بمديرية صبر الموادم محافظة تعز، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائًا المولى -جل

قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن 
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،
..ويعزي بوفاة العميد أحمد غالب العنسي

بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي العام، االستاذ عارف عوض الزوكا، برقية عزاء ومواساة 
في وفاة العميد احمد غالب العنسي ، الذي امضى معظم حياته في خدمة الوطن في مجال 

القوات المسلحة والدفاع عن الوطن والجمهورية والوحدة
وفي برقة العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد ، الدكتور/ نصر احمد غالب العنسي واخوانه 
وكافة آل العنسي بمديرية مغرب عنس، محافظة ذمار، عّبر االمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام، عن صادق التعازي وخالص المواساة، سائًا الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. انا لله 

وإنا اليه راجعون،

ويعزي القيادي المؤتمري زيد الحاشي باستشهاد نجله
 بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي العام، االستاذ عارف عوض الزوكا، برقية عزاء ومواساة 
في استشهاد اسامة زيد أحمد حسين الحاشي، وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن اليمن 

ضد العدوان السعودي الغاشم ومرتزقته في جبهة عسير.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى والده القيادي المؤتمري الشيخ زيد أحمد حسين الحاشي، 

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية المفتاح، وكافة آل الحاشي، بحجة، عّبر االمين 
العام للمؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وخالص المواساة، سائًا الله -العلي القدير- 
أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.. انا لله وإنا اليه راجعون،

..ويعزي بوفاة الشيخ مجاهد المطري
بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي العام، االستاذ عارف عوض الزوكا، برقية عزاء ومواساة 
بوفاة الشيخ مجاهد احمد على المطري، ، أحد الشخصيات االجتماعية البارزة المشهود لهم 

بالمواقف التنظيمية والوطنية بمحافظة صنعاء.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ يحيى علي المطري عضو مجلس النواب ، وكافة آل 
المطري، مديرية بنى مطر، محافظة صنعاء، عّبر االمين العام للمؤتمر الشعبي العام، عن 
صادق التعازي وخالص المواساة، سائًا الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته، وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. انا لله وإنا اليه راجعون، 

..ويعزي بوفاة الشيخ محمد الرديف
بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي العام، االستاذ عارف عوض الزوكا، برقية عزاء ومواساة 
بوفاة الشيخ محمد على الرديف ، مديرية بني حشيش ، محافظة صنعاء، الذي انتقل إلى 
جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها 
الى نجل الفقيد ، الشيخ على محمد على الرديف، عضو المجلس المحلي بمديرية بني حشيش 
واخوانه وكافه آل الرديف بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء ، عّبر االمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام، عن صادق التعازي وخالص المواساة، سائًا الله -العلي القدير- أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

انا لله وإنا اليه راجعون..

ويعزي الشيخ حزام محمد رسام بوفاة نجله
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
الى األخ الشيخ/ حزام محمد رسام وكافة آل رسام، بمديرية كشر محافظة حجة في وفاة 
المغفور له بإذن الله نجلهم الشاب عبدالله حزام محمد رسام. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا 
وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء 
والمواساة..  سائًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

..و يعزي القيادي الشيخ علي محمد حاج باستشهاد نجله محمد
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
في استشهاد محمد علي محمد حسن حاج في ميادين الشرف والبطولة وهو يدافع عن 
وطنه متصديًا لتلك الجحافل الغازية ألرض الوطن في جبهة ميدي. وعّبر الزوكا في 
برقية العزاء التي بعث بها إلى والده القيادي المؤتمري الشيخ علي محمد حسن حاج، عضو 
اللجنة الدائمة للمؤتمر، وكافة آل حاج بمديرية مدينة حجة، محافظة حجة، عن صادق 
ت قدرته- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته 

ّ
العزاء وعميق المواساة، سائًا المولى -جل

وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا 
لله وإنا إليه راجعون..

.. ويعزي بوفاة الشيخ أحمد السنامي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
بوفاة الشيخ أحمد علي غيان السنامي أحد الشخصيات االجتماعية البارزة المشهود لهم 

بالمواقف التنظيمية والوطنية. 
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى نجل الفقيد، الشيخ أحمد أحمد علي غيان 
السنامي، وإخوانه وكافة آل السنامي بمديرية جهران محافظة ذمار، عن صادق العزاء وعميق 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، 

ّ
المواساة، سائًا المولى -جل

وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي القيادي المؤتمري محمد أبكر قضام بوفاة شقيقه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
في وفاة الشيخ علي أبكر محمد قضام، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة 

بالعمل الوطني وخدمة الناس. 
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى شقيق الفقيد، القيادي المؤتمري الشيخ 
محمد أبكر محمد قضام، رئيس فرع المؤتمر )باجل الريف(، وكافة آل القضام، بمحافظة 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد 

ّ
الحديدة، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائًا المولى -جل

بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر 
والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،

األمين العام يبعث عددًا من برقيات التعازي


