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تناقضات المنشق

بشير الحداد

> عندما طالعتنا صحيفة »26 سبتمبر« في عددها قبل األخير 
بمقابلة مع المنشق علي محسن صالح، استغربت ولمت منتسبي 
هذه الصحيفة خاصة وهي المتحدثة باسم الجيش اليمني الواحد، 
لكنها أظهرت ما كان يخفى علينا من شخصية وعقلية هذا 
الشخص الذي كان يحيط نفسه بهالة من التكتم وعدم الظهور، 
فالشعب اليمني بعد أن أصبح يدرك جل حقائق األمور ومسبباتها 
وأهدافها، يأتي هذا الشخص ليستغبينا ويستخف بعقولنا وكأننا 
نعيش في بلد آخر فهو يحذر مما يفعله هو ويطالب بما ينقضه 

هو.. وإليكم هذه التناقضات بين أقواله وأفعاله:
1- يدعو علي محسن جماهير الشعب اليمني إلى االلتفاف حول 
القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، 
في حين يلتف وتحاصر مليشياته المسلحة منزل فخامة الرئيس، 
كما أن العرض العسكري الهزيل والمخزي الذي أقامه في شارع 
الستين يوم 18 مارس دليل على عدم احترامه لقيادته السياسية 
التي لم تحدد ذلك اليوم عيدًا ولم تأمر باالحتفال والعروض 

العسكرية.
2- يدعو المنشق إل��ى بقاء ال��ق��وات المسلحة بمنأى عن 
االستقطابات أيًا كان نوعها ومصدرها، فهل هناك من استُقطبَ 
غيره من قيادات الجيش العليا وأصبح مسيرًا من قوى حزبية 

وقبلية الكل يعرف من هي.
3- يدعو المتمرد إلى تحييد القوات المسلحة عن الصراعات 
السياسية.. أوليس انشقاقه عن الجيش صراعًا سياسيًا بالدرجة 
األولى، ثم إنه ينكر في المقابلة أن هناك انشقاقًا في الجيش وإنما 
هو خالف سياسي فوقي، فمن كان األداة العسكرية  التي انشقت 
ومالت إلى طرف لتعزز بذلك الخالف السياسي الذي كاد أن يودي 

بنا وبوطننا إلى الهاوية.
4- يطالب المنشق بتوحيد ودمج القوات المسلحة وهذا اعتراف 
منه بأن القوات المسلحة منقسمة، فمن قسمها وجعلها جيشين!! 
ثم يطالب بأن تكون هيكلة الجيش قبل بدء الحوار الوطني وهذا 
ليس من اختصاصه إنما من اختصاص القيادة السياسية وحكومة 
الوفاق الوطنية، فكيف يحذر من تسييس الجيش وهو يتدخل في 

األمور السياسية؟!
5- يذكر بأن اللجنة العسكرية نجحت في إزالة بؤر التوتر وإزالة 
النقاط الكثيرة التي كانت تضيق على المواطنين وتعكر صفو 
حياتهم وتحول دون تحركاتهم!! فأي بؤر توتر أعظم من بؤرة 
»ساحة« الجامعة التي يحيط بها وبشارع هائل وشارع الستين 
بعشرات النقاط التي »تضيق على المواطنين وتعكر صفو حياتهم 
وتحول دون تحركاتهم« والتي لم يرفعها إلى اآلن رغم ارتفاع 

نقاط الحرس الجمهوري واألمن المركزي من وسط المدينة.
كل هذه التناقضات في أقواله وأفعاله أظهرت لنا مدى كذبه 
وتناقضه.. وصدق الحق تعالى القائل: »كبر مقتًا عند اهلل أن 

تقولوا ما ال تفعلون« صدق اهلل العظيم.

تزداد حالة االنفالت األمني في محافظة تعز 
وتتصاعد أعمال العنف والفوضى وجرائم القتل 
واإلرهاب بشكل لم يكن مألوفًا حدوثه في هذه 
المدينة الحالمة.. وت��زداد المخاوف أكثر يومًا 
عن ي��وم بسقوط المدينة بأيدي اإلرهابيين 
واستخدامها مثل أبين كورقة إلفشال التسوية 

السياسية..
وهنا نحب أن نرصد بعض أعمال الفوضى 
والتواطؤ األمني الفاضح مع ما يحدث والتي توجب 

على وزير الداخلية سرعة إقالة مدير األمن:
1- في يوم االثنين الموافق26 / 3 / 2012م 
قام علي السعيدي مدير أمن تعز بتسليم ثالثة 
أطقم امنية االول يحمل رقم )7240( شرطة 
والثاني يحمل رقم )8341( شرطة والثالث يحمل 
رقم )8343( شرطة وذلك للعقيد توفيق عبيد 
احمد ضابط الفرقة األولى مدرع بساحة صافر 
والمكلف بتدريب مجاميع وعناصر تابعة لحزب 
االصالح في ساحة المعهد العالي للمعلمين الكائن 
بجوار ساحة صافر والذي تم تجنيدهم بطريقة 
سرية في االسبوع الماضي وأصبح مبنى المعهد 
العالي ساحة للتدريب وللسكن لهؤالء وصرف لهم 
بدالت ومهمات متكاملة من ادارة األمن ويذكر ان 
توجيهات المنشق قائد الفرقة االولى مدرع صدرت 
الى وزير الداخلية والسعيدي بتسليم االطقم 
للعقيد عبيد وال��ذي كلف بضبط ما أسماهم 

البالطجة في تعز.

2- في يوم الثالثاء الموافق 27 / 3 / 2012م 
انتشرت المليشيات المسلحة في منطقة حوض 
االشراف بقيادة المدعو نصر الحربي قيادي في 
االصالح ورجل أعمال على خلفية تبادل اطالق نار 
مع الطرف الثاني محمد علي السامعي احد اقرباء 
النائب سلطان السامعي نتج عنه اصابة شخصين 
من الطرف الثاني بطلقات نارية على اثر خالف 
حاد بين قيادة االصالح والنائب السامعي والذي 
وصفوه بأنه يحارب اهلل في االرض من خالل نشر 
الفكر الشيعي في تعز وعقب تبادل اطالق النار 

قام الحربي وجماعته بقطع الطرق الفرعية من 
أسفل الحوض وحتى الجولة وصواًل الى مبنى 
المحافظة ونشر مليشيات مسلحة في كل مدخل 
دون ان تحرك اجهزة األمن ساكنًا األمر الذي يقلق 

المواطنين.
3- في تاريخ 24 / 3 / 2012م قام خمسة من 
المليشيات المسلحة يستقلون سيارة صالون 
موديل 84 تابعين لحمود المخالفي باختطاف 
االخ منصور علي مصلح الحياني عضو المجلس 
المحلي لمديرية صالة ويعمل ايضًا امين صندوق 

المعهد الوطني للعلوم االدارية وذلك من امام 
ساحة صافر واخذه الى مفرق حذران كما اخذوا 
عليه مبلغ خمسمائة الف ريال واربعة شيكات 
باسمه وبعض الوثائق ولم يكتفوا بذلك بل 
قاموا بإطالق النار عليه من مسدس، مما أدى الى 
اصابته بطلقة في الصدر واخرى في فخذه اليمنى 
ورموا به من السيارة وتم اسعافه الى مستشفى 

الثورة من قبل فاعلي خير..
- وفي نفس اليوم قام المدعو عدنان ومعه 
مايقارب )40( شخصًا مدججين بمختلف االسلحة 
تابعين لصادق سرحان تجمعوا في جبل جرة 
وقاموا بطرد افراد حراسة المؤسسة االقتصادية 
ومحاصرة افراد الشرطة العسكرية المرابطين 
هناك وطالبوهم بسرعة االنسحاب ليتسنى لهم 

السيطرة على المجمع القضائى لمحافظة تعز.
- وفي نفس اليوم قام المدعو عماد الطبري من 
اهالي مقبنة ومعه اشخاص مسلحون بالتقطع 
لعبدالكريم عبدالقادر هايل اثناء ما كان يستقل 
سيارته في الخط العام منطقة البرح ونهب مبلغ 

مليون ريال واالعتداء عليه بالضرب.
4- في يوم 25 مارس قام اربعة من المليشيات 
المسلحة بنهب سيارة هيلوكس غمارتين تحمل 
اللوحة المعدنية رقم )27140/4( موديل 2011 
لون ابيض تابعة للمواطن ناصر محمد غالب 
الصوفي وذل��ك من جولة سوفتل ام��ام ثالجة 

الجعشني واخذها الى مكان مجهول.

بعض فضائح مدير أمن تعز

االنفــالت األمني.. بلغ ذروته

المتوكل يكشف عن محاولة المشترك اغتياله ب»موتور سياسي«
المتوكل-  الدكتور/ محمد عبدالملك  اتهم 
الرئيس األسبق ألحزاب اللقاء المشترك- أطرافًا 
في اللقاء المشترك بالوقوف وراء محاولة االغتيال 
التي تعرض لها قبل فترة .. مرجعًا اسباب ذلك 
الى القضايا الوطنية التي كان قد طرحها على تلك 
االطراف في احد االجتماعات.. وقال: ال أستطيع أن 
أقول على الحادثة إنها بريئة لكنها )موتور سياسي( 
وهي ناتجة عن عدد من القضايا التي كنت أطرحها 
على المشترك وأولها قضية عسكرة الثورة، حيث 
قلت لهم إن اإلخوان المسلمين هم الذين جاءوا 
بالعسكر إلى السلطة، وحينها رد عليَّ عبدالوهاب 
اآلنسي بقوله: أنت تتهم اإلص��الح؟ فقلت له: 
لماذا ال يوجد إسالميون غيركم؟ االتحاد إسالمي 
والشيخ إسالمي ولكن أنا أقصد اإلسالميين في 
العالم العربي كله، إذًا ال بد أن تكون هناك أسس، 
فقال قحطان مداخاًل: علي محسن مستعد أن يترك 
السلطة، قلت له: القضية ليست قضية شخص، 

وإنما قضية أسس..
والشيء اآلخر انني طلبت تشكيل لجنة لعملية إعادة 
التفكير في هيكلة القوات المسلحة، وهذا ما أزعج 
الطرفين.. إضافة إلى ما حصل قبل يوم واح��د من 
الحادثة، حيث كان األساتذة مجتمعين في الجامعة، 

فذهبت ووجدت/ صالح السنباني وعددًا من األساتذة، 
مجتمعين للتفكير في كيفية إعادة الطلبة، فقلت: ما 
الذي منع الطلبة من العودة؟ قالوا: اتحاد الطلبة، قلت 
لهم: يا جماعة هذا عمل غير أخالقي، هل تعرفون أن 
الذين تمنعونهم من الدراسة هم الفقراء أما األغنياء 

دخلتموهم في الجامعات الخاصة..

الفتًا الى انه دعا إلى ض��رورة إيجاد قوى 
متعددة، إليجاد ت��وازن ق��وى، وبدأنا نتفق 
على الحوار مع الحراك في الجنوب، وأيضًا مع 
الشباب، وذلك إليجاد توازن قوى نشط، يؤمن 
بالتحالف، ويؤمن باآلخر.. فهذه القضايا تقف 

وراء حادثة »الموتور السياسي«.
وحول مسالة هيكلة الجيش قال الدكتور 
محمد المتوكل في حوار نشرته صحيفة الهوية 
: لقد تحاورنا مع األخوة الذين كنا معهم حيث 
قالوا: إن عملية هيكلة القوات المسلحة يجب 
أن تبدأ، فقلت لهم  ال بد من االتفاق على أسس 
ولجنة محايدة، وعلى الدور الذي ستلعبه هذه 
القوات، وبالتالي ال يمكن أن يتم هذا إال من 
خالل الحوار.. ومن يقول إنه ال يمكن أن يكون 
هناك حوار إال بعد رحيل أقارب صالح من اليمن 
فهؤالء هم من يريدون أن يتحكموا في زمام 
األم��ور بعد خروجه وفق تصوراتهم وتكون 
المسألة وكأنهم سيطروا أو انتصروا، وهذا كالم غير 

مجدٍ وجهل..
وأكد المتوكل على ضرورة وضع  تصور واضح للدولة 
وهيكلة القوات المسلحة.. منبهًا الى ان المستعجلين على 

هيكلة الجيش اآلن لهم برنامج يريدون أن يبرموه.

التحالف المدني 
يستنكر التصريحات 

المسيئة لحورية 
مشهور

> عبر التحالف المدني 
الحقوق  للسالم وحماية 
والحريات عن استنكاره 
لتصريحات وزي��رة حقوق 
اإلن��س��ان ح��وري��ة مشهور 
حول حضور رئيس التحالف 
ورئيسة اتحاد نساء اليمن 
مجلس  خصصها  جلسة 
حقوق اإلنسان التابع لألمم 
المتحدة في جنيف لمناقشة 
أوضاع حقوق اإلنسان في 

اليمن.
وأش��ار التحالف في بيان 
إلى أن التصريحات المسيئة 
للوزيرة مشهور تضمنت 
ت  لطا لمغا ا م��ن  لكثير  ا
واإلقصاء لمنظمات مجتمع 
مدني فاعلة في الساحة 
الوطنية وح���ازت الصفة 
االستشارية في منظمات 

األمم المتحدة..
وان��ك��رت ال��وزي��رة وجود 
م��ن��ظ��م��ة ات���ح���اد اليمن 
والتحالف المدني للسالم 
خلفية  على  ليمن  ا ف��ي 
مناقشة تقريرين لهما عن 
انتهاكات حقوق اإلنسان 
ف��ي اليمن ف��ي ت���داوالت 
االجتماع الدولي في جنيف..

وق���ال���ت ف���ي ت��ص��ري��ح 
لقناة ال�»بي بي سي« إن 
التقريرين للمنظمتين لم 
لرؤيتها  موافقين  يكونا 

ورغبتها..
وطالب التحالف المدني 
الترفع  ح��وري��ة مشهور 
ع��ن األه����واء واالغ���راض 
سية  لسيا ا و لشخصية  ا
وعدم الكيل بمكيالين في 
قضايا ال تحتمل إاّل الصدق.

 أهالي الجامعة يطالبون إيقاف صلف مليشيات االصالح والفرقة
عبر رئيس ملتقى أهالي األحياء المتضررة من 
االعتصامات والمليشيات المسلحة المنتشرة 
بحي جامعة صنعاء واألحياء المجاورة بالعاصمة 
صنعاء - عن تضامن األهالي مع موظفي جامعة 
صنعاء جراء االعتداءات المتكررة عليهم من قبل 
مليشيات المشترك التي  انتهكت حرمة الصرح 
العلمي وقامت بإخراج موظفي األمانة العامة 
بالجامعة بقوة السالح مهددين بإغالق الجامعة.

وطالب االخ/ بكيل الجعدبي - رئيس الملتقى - 
المشير عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية 
واللجنة العسكرية لتحقيق األمن واالستقرار 
بوضع حد لكل هذا الصلف واالعتداءات المتكررة 
على األهالي وعلى موظفي الدولة الواقعين حول 
ساحة االعتصام وذلك حتى تثبت الدولة وجودها.
وقال: ان بقاء المعتصمين للعام الثاني على 
التوالي في حيهم السكني والتجاري امر اصبح 
خارج المنطق ..وخاطب رئيس ملتقى أهالي 
األحياء المتضررة من االعتصامات قائاًل: إذا 
كنتم استبحتم أحياءنا باسم الحقوق الدستورية 
وانقلبتم على الدستورية باسم الشرعية الثورية.
 فنقول لكم إذا كنتم مصرين على البقاء في 
الخيام فعليكم اختيار مكان أخر ال يوجد فيه أحياء 
سكنية تتذرعون بحمايتهم وانتم تحتمون بهم«.

وثيقة شرف لرفض االختطاف والتقطع بين )5( محافظات
> في خطوة هي األولى من نوعها ولكنها قد تفتح الباب لتعميمها على مستوى 
الجمهورية أقرت خمس محافظات )الضالع، لحج، إب، ذمار، البيضاء( وثيقة شرف تحرم 
أعمال االختطاف وقطع الطرقات ونهب الممتلكات بين المحافظات.. وتعهد أبناؤها 
العمل بشكل جماعي لمنع هذه الجرائم والتصدي لمرتكبيها.. وفيما يلي بنود الوثيقة:
1- أجمع ممثلو محافظات )الضالع-لحج - إب - البيضاء - ذمار( على تحريم ظاهرة 
التقطع واالختطاف باعتبارها ظاهرة دخيلة على عاداتنا وتقاليدنا ويحرمها الشرع 

ويجرمها الدستور والقانون.
2- أعلن ممثلو المحافظات الخمس المذكورة أعاله أنهم فريق واحد ضد أي ظاهرة 
تقطع او اختطاف من خالل التواصل والتعاون واتخاذ الموقف المناسب لحل أي مشكلة 

طارئة.
3- إن كل من يقوم بأي عمل من أعمال التقطع او السلب والنهب والحجز للمركبات 
يعتبر مجرمًا تطبق عليه عقوبة الحرابة ويتحمل وحده المسئولية الكاملة نتيجة 
ألعماله، ويجب على شيخ القبيلة التي ينتمي اليها ضبطه وتسليمه الى الجهات 

المختصة.
4- اتفق ممثلو المحافظات الخمس على محاربة ظاهرة التقطع بكل الوسائل 

واالجراءات القانونية والشعبية والقبلية.
5- اتفق ممثلو المحافظات الخمس على منع ظاهرة التقطع واالختطاف ألي اسباب 
كانت سواء خالفات بين االشخاص او الشركات او المؤسسات او على مصالح تجارية 
او مالية وغيرها، على ان تحل جميع القضايا عن طريق اللجوء الى القضاء وعدم الحق 
ألي شخص اللجوء الى قطع الطريق مهما كانت المبررات واالسباب، وعلى شيخ القبيلة 
متابعة أي مشكلة في نطاقه الجغرافي امام القضاء او من خالل التفاهم على حلها مع 

أطراف المشكلة.
6- تتحمل كل محافظة المسئولية عن الشخص او الجماعة التي تقوم بالتقطع او 

الخطف في نطاقها الجغرافي.
7- تعتبر هذه الوثيقة وثيقة وميثاق شرف بين أعضاء المحافظات الخمس وتعتبر 

مكملة لدور الدولة ومساعدة لها في حفظ األمن واالستقرار.
8- تمنح نسخة لكل محافظة ونسخًا للجهات األمنية والسلطات المحلية.

صادر عن اجتماع مشائخ وأعيان محافظة )الضالع - لحج - إب -ذمار -البيضاء(


