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المساعد ع��ب��داهلل محمد ناصر 
الوادي من منتسبي الفرقة األولى 
مدرع لم يجد بدًا من صب البترول 
على نفسه وإشعال النار في جسده 
المنهك قهرًا بعد عشرة أي��ام من 
االنتظار عند بوابة معسكر الفرقة 
على أمل لقاء علي محسن األحمر 
قائد الفرقة وش��رح قضيته التي 
تتلخص في مصادرة راتبه منذ 6 
أشهر وراتب أخيه الذي استشهد في 
آخر معارك اللواء )الثائر( بمحافظة 

صعده.
جسد المساعد عبداهلل ال��وادي 
43 عامًا مواليد محافظة أبين(  (
المغطى حاليًا بالحروق والجروح 
الخطيرة، صورة حيه لواقع الحال 
داخل معسكر الفرقة األولى مدرع 
وأوضاع منتسبيها منذ إقحامها في 
أتون الصراع السياسي مطلع العام 
الفائت وتسخير إمكانياتها ألغراض 
شخصية وتحقيق أه��داف سياسية 
تحت شعارات مطاطية لالستهالك 

اإلعالمي.
وقعت هذه الحادثة التي يشيب لها 
الولدان أمام بوابة معسكر الفرقة 
لتغرير  ا مقربة من ساحة  وعلى 

المحمية من مليشيات الفرقة.
مثل هذه الواقعة المفزعة قبل 
عام، وفي مثل هذه األيام اشعلت 
ف��ي تونس ش���رارة ث��ورة شبابية 
شعبية حقيقية ص��ادق��ة ، وألنها 
كذلك صادقة وقامت ألجل االنسان 
نجحت في إسقاط نظام بن علي في 
غضون أيام، وأكملت عامها بإجراء 
االنتخابات في تونس.. لكنها في 
بالدنا حدث عادي ال تثير اهتمام قناة 
)الجزيرة( وبقية القنوات الفضائية ، 
وال حتى الصحافة المحلية، ربما ألنها 
حادثة لم ترق تلك األب��واق- وهي 
هنا تتطابق تماما مع حادثة الشاب 
فلم  بوعزيزي-  لتونسي محمد  ا
يحضر لها سياسيًا في مكتب قناة 
الجزيرة بإشراف الشيخ والقيادي في 
المشترك حميد األحمر كما قال في 

حديث صحافي سابق.
ما كان ل� )بوعزيزي الفرقة(  لينتظر 
عشرة أيام عند بوابة معسكر الفرقة 
ويمنع من دخولها لمالقاة القائد 
، لو كان ينتمي لقبيلة نافذة أو أنه 
موصى به من شخصية اجتماعية 
مرضى عنها عند حاشية حامي حمى 
ثورة المشترك االنقالبية ، وأهل 
الحل والعقد في حزب اإلص��الح .. 
وأتصور حينها كان المنشق علي 
محسن سوف يخرج بنفسه لبوابة 
المعسكر الستقبال المساعد الوادي 

وقضاء حاجته..
ويبقى ال��ق��ول ونحن أم��ام هذه 
المأساة أن هذه الحادثة وقعت في 
بوابة معسكر الفرقة األولى مدرع ، 
بعد أيام قليلة من احتفاء قيادة قوات 
الحرس الجمهوري والقوات الخاصة 
بزفاف )320( عريسًا من منتسبيها 
في عرس جماعي هو الثامن من 
نوعه كتقليد سنوي تقيمه قيادة 
ق��وات ال��ح��رس الجمهوري بدعم 
واهتمام وحضور العميد الركن أحمد 
علي عبداهلل صالح ، لتغنى المقارنة 
بين الصورتين عن شرح واقع الحال 

والمقارنة للمجادلين..!

االثنين : 30 / 1 / 2012م 
 الموافق :6 / ربيع أول / 1433هـ 
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250 خرقا ًً لمليشيات المشترك
خالل 30 يومًا

أظهرت االحصائيات األولية أن هناك 250 خرقًا وانتهاكًا أقترفتها مليشيات المشترك والفرقة المنشقة في تحدِ  
صارخ للمبادرة الخليجية وقرار مجلس األمن.. وتعددت أنواع الخروقات بين قتل الجنود والمواطنين واالعتداء على 
المنشآت العامة وضرب الخدمات وغيرها.. وهي من االعتداءات التي جرمها قرار مجلس األمن ودعا الجماعات المسلحة 

في المشترك إلى عدم تكرارها..
»الميثاق« تنشر هذه االحصائيات األولية..

استشهد 24 جنديًا ومواطنًا وأصيب 
144 آخرين في 72 إع��ت��داًء مسلحًا 
لمليشيات اإلصالح والفرقة المنشقة 
على معسكرات للجيش ودوري���ات 
للشرطة في مناطق التوتر خالل شهر 

ديسمبر الماضي. 
وكشف تقرير رسمي ارتكاب مليشيات 
اإلصالح والفرقة المنشقة 249 خرقًا 
وانتهاكا للمبادرة الخليجية  وآليتها 
التنفيذية وق��رار مجلس األم��ن رقم 
2014 بشأن حل األزمة في بالدنا وذلك 
خالل الفترة من 2011/12/1م وحتى 

ال� 2011/12/31م. 
وج�����اءت االع����ت����داءات على 
معسكرات الحرس الجمهوري 
واألم����ن ال��م��رك��زي وال��ن��ج��دة 
واألمن واألمن العام والشرطة 
العسكرية وأل��وي��ة عسكرية 
أخرى بمختلف أن��واع األسلحة 
الثقيلة والمتوسطة والخفيفة 
على رأس قائمة الخروقات 
واالنتهاكات المرتكبة بعدد 
72 إعتداء مسلحًا وما نسبته 
28% من إجمالي الخروقات 
البالغ عددها 249 إنتهاكًا 
تم رصده خالل شهر ديسمبر 
الماضي، تالها في المركز 
الثاني نهب سيارات حكومية 
بحصيلة 29 حالة انتهاك 
ونسبة 11% وه��ي نسبة 
مساوية ل��ح��االت احتجاز 
س��ي��ارات خاصة والبالغ 
عددها 29 حالة معظمها 
ئل  ها عة  لمجمو بعة  تا

سعيد أنعم ورجل األعمال بازرعة. 
خروقات أح��زاب المشترك للمبادرة 
الخليجية تعددت ومنها استحداث نقاط 
تفتيش وانتشار مسلح وانشاء متاريس 
وحواجز ترابية جاءت في المركز الرابع 
برصيد 23 حالة وما نسبته 9% من 
إجمالي الخروقات واالنتهاكات لقرار 
مجلس األمن الدولي رقم 2014 وذلك 

خالل ذات الفترة. 
أم��ا ما يتعلق بقطع الطرق فتشير 
المعلومات األولية إلى أن مليشيات 
مًا  عا طريقًا   21 قطعت  لمشترك  ا
وما نسبته 8% من إجمالي الخروقات 
المسجلة ، فيما قامت بإطالق النار 
على مبانٍ ومنشآت حكومية في 20 
حادثة وما نسبته أيضًا 8% من إجمالي 
االنتهاكات والخروقات البالغ عددها 
249 إنتهاكًا وخرقًا للمبادرة الخليجية 

وق��رار 
مجلس األمن. 

وسجل التقرير االحصائي األول��ي 
ألجهزة األمن احتالل مليشيات المشترك 
لمبانٍ حكومية ونهب وإتالف محتوياتها 
في عدد 10 حاالت انتهاك وبنسبة %4 
من إجمالي الخروقات، متساوية مع 
انتهاكات اختطاف جنود ومواطنين ، 
ونهب سيارات خاصة بعدد 10 حاالت 

ومانسبته 4% لكل منهما. 
نهب  لتفصيلي  ا ير  لتقر ا ك��ش��ف  و
مليشيات اإلصالح والفرقة مبالغ مالية 
باهضة وممتلكات خاصة لمواطنين في 
6 انتهاكات نفذت في طرقات وشوارع 
عامة وبلغت نسبتها 2% من اجمالي 

الخروقات واالنتهاكات. 
كما قامت بنهب وإحراق منازل قيادات 
في المؤتمر الشعبي العام ومقرات 

لفروع 
المؤتمر في 5 حاالت أبرزها 
منزل األمين العام المساعد 
الشيخ سلطان البركاني بمدينة 
تعز ، ومقر فرع المؤتمر الشعبي 
12 بالعاصمة  العام بالدائرة 

صنعاء. 
وخ����الل ش��ه��ر دي��س��م��ب��ر ال��م��اض��ي 
نفذت مليشيات اإلص��الح والفرقة 5 
ح��االت اغتيال لمسؤولين حكوميين 
2% من إجمالي  ومؤتمريين بنسبة 
الخروقات ومثلها م��ح��اوالت اغتيال 
لسلطة  ا ف��ي  لين  مسئو فت  ستهد ا
ضين  ر معا و لمحلية  ا و ية  لتنفيذ ا
لمخططات العنف واالرهاب والفوضى. 

وتأتي خروقات وانتهاكات احزاب 
ك  لمشتر ا
ة  ر د للمبا
لخليجية  ا
وق���������رار 
م���ج���ل���س 
األم��ن قبل 
ن��ح��و شهر 
م���ن م��وع��د 
ان����ت����خ����اب 
ال���م���ش���ي���ر 
ع����ب����درب����ه 
منصور هادي 
- نائب رئيس 
 - لجمهورية  ا
ال��ن��ائ��ب األول 
لرئيس المؤتمر 
العام-  االمين 
مرشحا توافقيا 
رئيس  لمنصب 
ال��ج��م��ه��وري��ة 
وسط اجماع دولي 
وت��أي��ي��د شعبي 
واس����ع ل��ل��خ��روج 
باليمن من األزمة 

الراهنة.
إن ت��زاي��د اعمال 
العنف والخروقات 
الخليجية  للمبادرة 
ية  لتنفيذ ا ليتها  آ و

دف��ع��ت مجلس 
االم���ن ال��دول��ي 
ن��ة  ادا لتجديد 
ال���م���ج���ل���س 
ال���م���ط���ل���ق���ة 
ل�����إره�����اب 
بكافة اشكاله 
وم��ظ��اه��ره ، 
وف����ي ب��ي��ان 
ل����ه -ص����در 
مساء االربعاء 
ال��م��اض��ي ع��ق��ب ج��ل��س��ة خصصت 
لالستماع إلى تقرير عن األوضاع الحالية 
في اليمن من المستشار الخاص لألمم 
المتحدة جمال بن عمر،- حث المجلس 
كافة االط���راف ف��ي اليمن على نبذ 
العنف وكبح جماح الغضب واالمتناع 
عن التحريض واالستفزاز والتعاون مع 
لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق األمن 

واالستقرار. 
وكان قرار مجلس االمن الدولي رقم 
2014 بشأن اليمن  والصادر في 22 
اكتوبر من العام الماضي- حث كافة 
المجاميع المعارضة على االلتزام بأن 
تضطلع بدور كامل وبنَّاء في التوصل 
إلى اتفاق بشأن تسوية سياسية قائمة 
على مبادرة مجلس 
 ، لخليجي ا ن  و لتعا ا
وطالب مجلس االمن 
ت  عا لمجمو ا فة  كا
ال��م��ع��ارض��ة بنبذ 
والكف عن  العنف 
اس��ت��خ��دام ال��ق��وة 
وس��ي��ل��ة ل��ب��ل��وغ 
أه��داف سياسية، 
ك��م��ا ط��ال��ب ب��أن 
ت����ق����وم ك��اف��ة 
ال��م��ج��م��وع��ات 
المسلحة بإزالة 
سلحة  أل ا جميع 
م����ن م��ن��اط��ق 
ال���ت���ظ���اه���ر 
ال���س���ل���م���ي 
وت��م��ت��ن��ع عن 
ارتكاب العنف 
واالس��ت��ف��زاز 
وتمتنع أيضًا 
تجنيد  ع���ن 
األط���ف���ال.. 
وح��ث كافة 
األط�������راف 
ع��ل��ى ع��دم 
اس��ت��ه��داف 
ال���ب���ن���ي���ة 
لتحتية  ا

الحيوية. 

»الميثاق«- خاص
أدان��ت رابطة المعونة لحقوق اإلنسان 
والهجرة وبشدة إعدام أربعة مواطنين من 
أبناء تعز بإطالق الرصاص عليهم في منطقة 
البعرارة بنهاية ش��ارع األربعين بمدينة 
تعز ي��وم الجمعة من قبل المتطرّف عبد 
الملك الشيخ أحد قادة حزب اإلصالح وأبرز 

المسئولين في ساحة االعتصام بتعز.
الرابطة في بيان لها تلّقت  واستنكرت 
»الميثاق« نسخة منه اختطاف العميد حسين 
عمران أركان حرب اللواء 119 دفاع جوي في 
منطقة الحيمة بمحافظة صنعاء من قبل 
ميليشيات الفرقة األول��ى م��درّع المنشقة 
وحزب اإلصالح بقيادة عضو كتلة اإلصالح 

البرلمانية ربيش العلي.
كما استنكرت الرابطة محاولة اغتيال األخ 

ناصر العجي رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بالدائرة 133 الجمعة بمحافظة البيضاء.
واعتبرت رابطة المعونة لحقوق اإلنسان 
والهجرة االحتجاجات أو االعتصامات المصغّرة 
المتنّقلة التي تنّظمها بعض القوى في أحزاب 
اللقاء المشترك في بعض المؤسّسات والدوائر 
الحكومية منذ اليوم األول لتوقيع المبادرة 
الخليجية، بأنها محاولة التفاف على المبادرة، 
مؤّكدة بأنها أعمال فوضى ممنهجة أكثر مما 

هي أي شيء آخر.
واعتبرت الرابطة تلك الجرائم أعمال عنف 
ممنهجة وجرائم ضد اإلنسانية وخروقات 
فاضحة لقرار مجلس األمن الدولي رقم 2014 
وقرار مجلس حقوق اإلنسان الصادر بشأن 
اليمن في 29 سبتمبر 2011 اللذان دعيا كافة 

أطراف األزمة اليمنية إلى نبذ العنف.

 إخالء منازل بالسنينة من النساء واألطفال 

لتكديس أسلحة المنشق علي محسن

> أعرب مواطنون يقطنون في منطقة السنينة غربي شارع 

الستين بالعاصمة صنعاء عن مخاوفهم من تحركات مريبة لمجاميع 

غريبة تتنقل في حارات وتتردد على بعض منازل الحي الذي كانوا 

يعيشون فيه بأمان وطمأنينة منذ سنوات.

وقال شهود عيان ل�»الميثاق« إن عناصر تتبع المنشق علي محسن 

وأوالد األحمر وقيادات في حزب االصالح استأجرت منازل وشققًا في 

الحي منذ عدة أشهر، وبدأوا يالحظون تحركات لسيارات محملة 

بأسلحة تفرغ حمولتها في تلك المنازل والشقق ، األمر الذي أصبح 

يثير الهلع لدى جميع ساكني الحي.

موضحين أن كمية من صواريخ »لو« كانت قد وضعت قبل أيام 

في مقبرة جوار بيت نائب رئيس الجمهورية وقد تم نقلها الساعات 

الماضية الى شقق ومنازل مستأجرة، اضافة الى أن هناك العديد 

من المنازل لعسكريين قد تم اخالؤها من النساء واالطفال وتحولت 

الى مخازن لألسلحة أيضًا.

> في تصاعد لخروقاتها المستمرة لآللية من أعمالها اإلجراميةمليشيات المشترك تصعد 
التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، والتنصل 
عن التزاماتها، تواصل أحزاب اللقاء المشترك 
وع��ل��ى رأس��ه��ا مليشيات اإلص���الح حملتها 
حيث قامت مجاميع مسلحة بالتهديد باقتحام تعز، رداع، مأرب وحجة.التخريبية وتصعيد الفوضى في كل من ذمار، 

الحرم الجامعي لجامعة ذمار، ونقل الفوضى 
إلى المرافق العامة والتعليمية، والمؤسسات 
الحكومية، ومحاولة ايقاف الدراسة في جامعة 
ذمار، وتعطيل إدارتها، كما حركت مسيرة حتى 
وفي حجة استمرت االعتصامات بميدان حوره إلفشال المبادرة الخليجية..ساحة االعتصام توعدت خاللها بالتصعيد 

وفي تعز نظمت أحزاب اللقاء المشترك مسيرة العنف وافشال المبادرة الخليجية.مصحوبة بالدعوات إلى الفتنة، والمحرضة على 
لحوالي 400 شخص إلى ساحة صافر مرورًا 
بشارع جمال، فضاًل عن تواجد سيارات تقل 
عناصر مسلحة تتوزع في شارع جمال، وحي 
الروضة، وجولة سنان، بهدف القيام بأعمال 
عنف وتخريب بغرض افشال المبادرة الخليجية 
المقررة في 21 فبراير القادم.وإعاقة إج��راء االنتخابات الرئاسية المبكرة 

المعونة تدين جرائم 
الفرقة واالصالح


