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8االثنين: 

لماذا يخذل مجلس حقوق اإلنسان الشعب اليمني للمرة الثانية؟!

غير أن دورة مجلس حقوق اإلنسان مجددًا فشلت في تشكيل لجنة دولية 
للتحقيق في االنتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني.

واختتمت الدورة أعمالها لتعطي فرصة جديدة لتحالف العدوان ليواصل 
جرائم حرب اإلبادة بحق الشعب اليمني.

ى مجلس حقوق اإلنسان- الذي يضم ٤٧ دولة- قرارًا  وللمرة الثانية تبنَّ
قدمته دول تحالف العدوان أجهض تشكيل لجنة دولية للتحقيق وأوكل 
مهمة التحقيق الى القتلة عبر اللجنة التابعة للفار هادي والسعودية.. 
واألنكأ من ذلك أن القرار يطالب مكتب حقوق اإلنسان بالمنظمة الدولية 

بدعم مادي وفني..
 إفالت السعودية وتحالف العدوان من العقاب مجددًا خسارة في معركة 
شعبنا اليمني ويجب أن ال تمر مرور الكرام، وعلى المجلس السياسي األعلى 
أن يقف بجدية أمام هذه الخسارة وكيف ال نستطيع أن ننتصر لدماء أكثر من 

خمسين ألف شهيد وجريح سقطوا جراء العدوان الذي تقوده السعودية.
الجدير بالذكر أن كيت غيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق اإلنسان 
التابع لألمم المتحدة، أكدت األربعاء، أن ما تسمى باللجنة اليمنية التي أنشئت 
للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن التي شكلها الفار هادي تفتقر 
إلى النزاهة واالستقاللية وال تصل إلى مستوى هذا المنصب- بحسب ما أوردته 

وكالة "رويترز" االنجليزية.
وقالت غيلمور لمجلس حقوق االنسان، إن اللجنة 
اليمنية تفتقر إلــى الــنــزاهــة، وال تلتزم بالمعايير 
األساسية للحماية.. مضيفة: أن منهجيتها ال ترقى إلى 

المعايير الدولية.
ُيذكر أن دول الخليج أفشلت تحقيقًا دوليًا تقدمت 
به هولندا العام الماضي، وبدًال من ذلك أيدت تشكيل 

لجنة تحقيق تتبع الخائن هادي.
وقال مكتب األمم المتحدة لحقوق االنسان: إن غارات 
جوية من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية هي 
المسؤولة عن معظم اإلصابات في صفوف المدنيين، 
فيما طالبت جماعات حقوق إنسانية دولية، في رسالة 
مشتركة لمجلس حقوق اإلنسان الدولى، بفتح تحقيق 
دولي مستقل في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن، 
بما في ذلك قتل العديد من المدنيين في غارات جوية 

شنتها قوات التحالف التي تقودها السعودية..

وشددت كيت غيلمور على إجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة 
في اليمن.

وكشفت غيلمور أن المحققين اليمنيين إما رفضوا أو تقاعسوا في الرد على 
العروض التابعة لألمم المتحدة للمساعدة، كما أنهم أخطأوا في تقريرهم 
الشهر الماضي، أن مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان فشل في تقديم 

المساعدة التقنية.
وقالت غيلمور: إن األمم المتحدة كانت تريد التحقيق في الهجمات على 
المناطق السكنية واألســواق والمرافق الطبية والتعليمية، وعلى البنية 
التحتية العامة والخاصة، وكذلك في استخدام األلغام األرضية والقنابل 

العنقودية، وأعمال القتل وهجمات القناصة ضد المدنيين.
ورفع مشروعان بذات الشأن األول قدمه السودان ال يطالب بتحقيق، فيما 
الثاني قدمته هولندا بدعم من عدة دول أوروبية يطالب األمم المتحدة 
بإرسال بعثة تقّصي حقائق من الخبراء الى اليمن مكلفة بمراقبة انتهاكات 

حقوق اإلنسان المرتكبة منذ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٤م.
وسحبت هولندا نص مشروعها الذي كان أشد لهجة في نهاية المطاف، 
ما أثار خيبة المدافعين عن حقوق اإلنسان وبينهم منظمة العفو الدولية، 

وبالتالي تبّنى مجلس حقوق اإلنسان القرار السوداني دون تصويت.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحبط فيها حلفاء السعودية تشكيل 

لجنة تحقيق مستقلة.
ل آلية مراقبة دولية، وناشدت 

ّ
من جانبها قالت المكسيك: إنها كانت تفض

مقدمي القرار العمل مع أعضاء مجلس حقوق اإلنسان.

وطالب القرار من المفوض السامي يقديم تحديث شفوي الى مجلس حقوق 
اإلنسان في دورته الرابعة والثالثين (القادمة) عن حالة حقوق اإلنسان في 
اليمن، وتقرير مكتوب عن االنتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر ٢٠١٤م 

في دورته القادمة.
الى ذلك قالت سلمى عامر مسؤولة النشاط باألمم 
المتحدة في مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 
في بيان: «حتى اآلن، أظهرت السعودية وحلفاؤها 
أنهم مــازالــوا قادرين على عرقلة الجهود باألمم 
المتحدة لضمان عدم المحاسبة على جرائم الحرب 

في اليمن»- بحسب الغارديان.
وقــال مسؤول في األمــم المتحدة: إن بريطانيا 
حليفة السعودية عرقلت مشروع القرار الذي رعته 

هولندا داخل االتحاد األوروبي.
وكان مشروع القرار الهولندي ينص على إرسال 
بعثة لتقّصي الحقائق تابعة لألمم المتحدة الى 
اليمن، على أن تقدم تقريرًا بشأن االنتهاكات هناك 

في مارس آذار ٢٠١٧م..

< مجددًا يخذل مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة الشعب اليمني ويرفض فتح تحقيق مستقل في 
انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن والجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي بحق الشعب اليمني.

واضح جدًا أن اليمن ومظلومية الشعب اليمني كانت غير حاضرة بشكل قوي رغم بشاعة جرائم العدوان، 
ومــا نمتلكــه من أدلة وشــهادات لمنظمات دولية تؤكد تورط الســعودية في ارتــكاب جرائم حرب بحق 

الشعب اليمني.

القوة الصاروخية تدّمر سفينة 
حربية إماراتية قبالة سواحل المخا

الميثاق»- محمد سفيان
تمكنت القوة الصاروخية التابعة للجيش 
واللجان الشعبية من تدمير سفينة حربية تابعة 
لتحالف  العدوان السعودي- فجر السبت- قبالة 

سواحل المخا غرب محافظة تعز.
وأعلن مصدر عسكري أن السفينة الحربية 
التي تم استهدافها من قبل صاروخية الجيش 
قبالة ســواحــل المخا تابعة لبحرية دويلة 
اإلمارات ومن طراز "سويفت" أثناء محاولتها 

التقدم باتجاه سواحل مديرية المخا.
واكد المصدر أنه تم تدمير السفينة الحربية 
بشكل كامل في الضربة الصاروخية الموجهة 

وهدت النيران تشتعل فيها .
ُ

وش
مــوضــحــًا أن الــســفــيــنــة الــحــربــيــة (ســويــفــت) 
اللوجيستية فائقة السرعة من طراز "٢ (إتش إس 
في-٢)" تؤدي عدة وظائف، مثل االستكشاف، 
ونقل القوات والمعدات، وتحديد مواقع األلغام، 
والسيطرة على العمليات العسكرية، وكانت في 

 للبحرية األمريكية.
ً
السابق تابعة

واعترفت دولة العدوان اإلماراتي باستهداف 
ــاب الــمــنــدب قبالة  سفينتها الحربية فــي ب
السواحل اليمنية.. ونقلت وكالة "وام" إعالن 
القيادة العسكرية اإلمــاراتــيــة عــن تعرض 
إحدى سفنها المؤجرة- صباح السبت ١أكتوبر 
الجاري- لحادث في باب المندب أثناء رحلة 
 من عدن.

ً
العودة من مهمتها المعتادة قادمة

ــذكــر أن الــســفــيــنــة الــحــربــيــة  ــال ــر ب ــجــدي ال
عد الثانية التي تم تدميرها قبالة 

ُ
اإلماراتية ت

سواحل المخا حيث كانت القوة الصاروخية 
للجيش واللجان قد دمــرت في الخامس من 
ديسمبرالعام الماضي ٢٠١٥م  السفينة 
الحربية التابعة للقوات البحرية اإلماراتية من 
طراز(فندال)  فرنسية الصنع وتحمل اسم 
(زايد٦) مزودة بالصواريخ وكاسحة ألغام.. 
وتعد السابعة التي يتم تدميرها من قبل 
القوة الصاروخية قبالة سواحل المخا وذوباب 
.. ُيذكر أنه تم تدميرالبارجة األولى بتاريخ 

٧أكتوبر٢٠١٥م 
والبارجة الثانية بتاريخ ٢٠أكتوبر٢٠١٥م  
والبارجة الثالثة بتاريخ٢٥-أكتوبر٢٠١٥م  
والبارجة الرابعة بتاريخ ٧-نوفمبر٢٠١٥م
والـــــــبـــــــارجـــــــة الـــــخـــــامـــــســـــة بــــتــــاريــــخ 

٢٤نوفمبر٢٠١٥م 
والبارجة السادسة بتاريخ٥ديسمبر٢٠١٥م 
كما تم تدمير ستة زوارق حربية في أوقات 
متفرقة منها ثالثة  بتاريخ ٢٨يناير٢٠١٦م 

قبالة سواحل المخا.
هذا وحذرت قوة االستطالع البحرية تحالف 
الــعــدوان من مــحــاوالت تكرار االقــتــراب من 
السواحل اليمنية.. مؤكدة أنها تراقب جميع 
السواحل اليمنية وأن القوة الصاروخية تقف 

بالمرصاد لكل من يحاول االقتراب منها..

ي مرتزقتها 
ّ

لمواجهة العفو العام.. السعودية تصف
< حذرنا منذ بداية العدوان السعودي البربري 
االرهابي الوحشي على اليمن إن المستهدف هو 
أبناؤه جميعًا في وطنهم بكل كيانه الجغرافي 
ــشــري دون تــفــريــق بــيــن مــن هــم ضــده  ــب وال
ويواجهونه بصمودهم وتصّديهم له دفاعًا 
عن سيادة ووحدة وحرية واستقالل وطنهم 
وشعبهم، وبين من وقفوا مع النظام السعودي 
ألسباب ونــوازع واعية وغير واعية، عاقلة أو 
غبية وحمقاء، السيما وأن حجم الضخ المالي 
النفطي السعودي والخليجي المتورط في هذا 
العدوان مهول، كما أن الكذب والدجل والتضليل 
ر واستمر مصاحبًا 

َّ
اإلعالمي الذي سبق وحض

له ومركزًا بدرجة رئيسية على إشعال نيران 
فتن النعرات المناطقية والطائفية والمذهبية 
وتأجيجها وهو ما لبى أهواء وطموحات وأحقاد 
بعض الــقــيــادات الحزبية والنخب المنحطة 
الــمــتــجــردة مــن أي شــعــور بــاالنــتــمــاء الوطني 
المستعدة دومـــًا لعقد الصفقات التآمرية 
الخيانية كأسوأ تجار حروب عرفتهم األوطان 

والشعوب في التاريخ.
مملكة آل سعود، كافة اليمنيين بالنسبة لها 
مشروع إبــادة.. فالذي وقف في وجه عدوانها 
ورفــض انتهاك سيادة وطنه وواجــه الغزاة 
والمحتلين ملحقًا الهزائم بهم أو من يقاتل 
في صفهم مدفوعًا بأمراض أوهام العصبيات 
الجهوية المناطقية والحزبية والطائفية الغريبة 

والطارئة على وطن الحكمة واإليمان.
ــن نــتــحــدث عــن ضحايا   فــي هـــذا الــســيــاق ل
القصف الجوي للمدنيين األبرياء والذين وصلوا 
الــى عــشــرات اآلالف مــن الــشــهــداء والجرحى 
ومعظمهم من النساء واألطفال والشيوخ دون 
تمييز وإنما عن أولئك المغرر بهم الذين وقعوا 
ات الــمــال السعودي المدنس  فريسة إلغـــراء
والتضليل السياسي واإلعالمي الممنهج وتعرض 
المئات منهم للقتل بصواريخ وقنابل طائرات 
الــعــدوان على شعبهم ووطنهم ولعشرات 
الــمــرات والتي صمت عنها النظام السعودي 
عــمــدًا، معتبرًا هــؤالء الحمقى المغفلين قد 
قبضوا ديتهم مسبقًا، وحتى إْن لم يقبضوا 

شيئًا فهم أوًال وأخيرًا بالنسبة له يمنيون يجب 
تلوا 

ُ
قتلهم، وإن أعلنها فهو يبرر ذلك بأنهم ق

عن طريق الخطأ أو على الطريقة التلطيفية 
األمريكية «نيران صديقة خاطئة»، حصل ذلك 
في الضالع ولحج وعدن وشبوة ومارب والجوف 
ونهم ومؤخرًا وليس أخيرًا في ميدي، ويتضح 
من ذلك أن السعودية من وراء هذا االستهداف 
الممنهج لمرتزقتها فــي األونـــة األخــيــرة هو 
الحيلولة دون عــودة المغرر بهم الى صفوف 
الشعب واالستفادة من قرار العفو العام وهذا 
ليس مستغربًا.. وألن المعتدي السعودي نظام 
استبدادي دمــوي وهابي تكفيري متخلف ال 
قيمة وال معنى للحياة اإلنسانية عنده فهو 
لــم يكلف نفسه حتى القيام بتحقيق شكلي 
يبرر جريمته أو حتى السؤال عن هؤالء، ولماذا 
تلوا.. فــاألســرة السعودية المجرمة تعتبر 

ُ
ق

كافة اليمنيين موضوعًا للقتل وال يهم إْن 
كانوا معها أو ضدها فــإن لم يقتلوا أو ُيقتلوا 
من أبناء جلدتهم، فطائراتها لهم بالمرصاد.. 
وهكذا فهم عندما يساقون الى محارق حربها 
العدوانية القذرة يجب أن يموتوا أو يستمروا 
في القتال وتدمير وطنهم، وهو الخيار الوحيد 

ماداموا ارتضوا القتال في صف مملكة الشر ضد 
شعبهم.

ــام المغرر بهم  ويبقى الــخــالص الوحيد أم
من الخزي والعار والموت السعودي المحتوم، 
اســتــعــادة وعيهم وإدراك أنــهــم يخوضون 
المعركة الخطأ لصالح عدوهم وعدو وطنهم 
وشعبهم، والعودة الى حضن وطنهم وشعبهم 
ــاب العفو العام مفتوح  الـــرؤوم المتسامح وب

أمامهم..
إننا نتألم ونحزن على شهدائنا الصامدين 
المدافعين عن وطنهم وشعبهم ووحدته 
وحاضره ومستقبله مرة واحدة ألنهم شهداء 
سقطوا في مواقع الشرف والعزة والبطولة.. 
أما المغرر بهم فنحزن عليهم مرتين ألنهم 
في صف عدو الله وعدوهم الــذي يريد إبادة 
اليمنيين جميعًا وتدمير وطنهم وتقسيمه 
وتمزيقه فيخسرون الدنيا واآلخرة، لهذا فعلى 
المغرر بهم أن يستغلوا قرار العفو العام الصادر 
عن المجلس السياسي، فاليمن يتسع لكل أبنائه 
ماداموا استعادوا وعيهم وثابوا الى رشدهم 
واستشعروا انتماءهم ألرضهم الطيبة المباركة 

وشعبهم الحضاري العريق قبل فوات األوان.

مصدر إعالمي يسخر من تبريرات 
قتل السعودية مؤيدي عدوانها

اعتبر مصدر إعالمي بالمؤتمر 
الشعبي العام أن محاولة 
تـــبـــريـــر وســــائــــل إعــــالم 
العدوان لعملية القتل التي 
تــعــرض لــهــا مــقــاتــلــون في 
صفوف الــعــدوان- االثنين 
الماضي- من قبل الطيران 
السعودي بأنه خطأ أمر يثير 

السخرية .
مشيرًا إلى أن عمليات القتل 
الـــذي تمارسها السعودية 
ء  ليمنيين ســوا ا تستهدف 

للعدوان أو المساندين له وفي الـــــرافـــــضـــــيـــــن 
مختلف المناطق ، وأن العدوان السعودي يمارس أساليب 

التضليل بالتالعب بالمسميات والتوصيف لجرائمهم. 
وأوضـــح المصدر : "بعض العمليات التي يمارسونها 
يصفونها بالخطأ وأخرى بإصابة الهدف وبعضها بالناجحة 
ومنها تضييق الخناق أو إحكام فرض الحصار"، مؤكدًا أن 
ل المصدر :" فهل  جميعها تستهدف شعبنا اليمني.. وتساء
يعي أولئك الذين يستخدمهم العدوان السعودي لمقاتلة 
اخوانهم ســواء في تعز أو مــأرب أو شبوة والبيضاء أو لحج 
وغيرها، أن هدف النظام السعودي هو حصار الشعب اليمني 
ومحاولة إذالله وقتله وتدمير مقدرات الوطن؟" منوهًا إلى 
استخدام العدوان السعودي في سبيل ذلك كل اإلمكانات 
من عتاد وآليات عسكرية في البر والبحر والجو باإلضافة إلى 
األموال التي يسخرها سواء لالقتتال الداخلي أو شراء الذمم 

والمواقف للمنظمات الدولية والدول .
ــزال متاحًا أمــام الجميع  وأضـــاف المصدر: أن الــوقــت ال ي
لتفويت الفرصة على النظام السعودي وحلفائه بتحكيم 
العقل وتوحيد الصف، وقال: "اليمنيون قادرون على معالجة 
قضاياهم بعيدًا عن تدخل نظام آل سعود الذي يخدم مصالح 
الكيان الصهيوني في المنطقة ولو على حساب مصالح الشعب 

السعودي"..

فـــــي ظـــــروف 
غامضة انتقلت 
الـــى رحــمــة الله 
تعالى القيادية 
ـــة  ـــمـــري ـــمـــؤت ال
ـــــورة/  ـــــت ـــــدك ال
ـــة حــمــود  فـــوزي
حسن الشرعبي 
للجنة  -عــضــو ا
ــــــــة  ــــــــم ــــــــدائ ال

ــيــس قسم  ــعــام -رئ للمؤتمرالشعبي ال
االقتصاد بكلية العلوم اإلداريــة -جامعة 
تعز، الخميس ٢٩سبتمبر٢٠١٦م في 

منزلها بمدينة تعز.
وطالبت قيادة المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة تعز وجامعة تعز بإجراء تحقيق 

شفاف وعاجل لكشف مالبسات وفاتها .

وأكــــــد فـــرع 
مـــــــؤتـــــــمـــــــر 
الـــمـــحـــافـــظـــة 
والــــجــــامــــعــــة 
حــــيــــل  ر ن  أ
األكـــاديـــمـــيـــة 
والـــقـــيـــاديـــة 
الــمــؤتــمــريــة 
الـــــدكـــــتـــــورة 
ـــــــــــة  فـــــــــــوزي
الشرعبي مثل خــســارة كبيرة للمؤتمر 
الشعبي العام وجامعة تعز والتعليم العالي 

بشكل عام .
ــواســع الرحمة  ــلــه الــفــقــيــدة ب تغمد ال
والمغفرة وأسكنها فسيح جناته وألهم 
أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.. «إنا 

لله وإنا إليه راجعون»

رئيس مؤتمر مأرب يرأس اجتماعًا تنظيميًا 
لفرع الدائرة (٢٧٩)

رأس الشيخ/ منصور الصيادي- رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافطة مأرب 

-اجتماعًا تنظيميًا للدائرة (٢٧٩).
وفي مستهل االجتماع رحب الصيادي 
بالحاضرين وشــكــرهــم علي صمودهم 
وثباتهم وتضحياتهم واكد ان استهداف 
المؤتمر وقيادته يدلل بما اليــدع مجاًال 
للشك ان المؤتمر كان وما يزال وسيظل 

رقمًا صعبًا لن يستطيع احد تجاوزه.
ـــى ان  ــيــس مــؤتــمــر مــــأرب ال واشــــار رئ
المؤتمر مستهدف داخليًا وخارجيًا النه 

لم ينحِن ويسلم البلد وسيادته للخارج كما يفعل وفعل البعض.
كما حث رئيس فرع المؤتمر في مأرب قيادات واعضاء المؤتمر في الدائرة على 
ضرورة تفعيل األداء التنظيمي ومواصلة الصمود في وجه العدوان ومرتزقته 

الذين يحاولون النيل من وطننا وشعبنا.

قطاع اإلعالم بالمؤتمر يعزي وفاة القيادية د.فوزية الشرعبي في ظروف غامضة بتعز
الزميل علي الشعباني في وفاة عمه

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 
يــتــقــدم قــطــاع الــفــكــر والــثــقــافــة 
ــه واالرشـــــاد  ــوجــي ــت واالعــــــالم وال
بالمؤتمر الشعبي العام بالتعازي 
القلبية للزميل علي الشعباني وذلك 
في وفاة المغفور له بإذن الله عمه:
الــفــقــيــد/ عــبــدالــلــه احــمــد حــزام 

الشعباني
ــى عـــز وجــــل ان  ــول ــم ســائــلــيــن ال
يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة 
وان يسكنه فسيح جناته وان اليري 

اهله وذويه مكروهًا سواه.
إنا لله وإنا إليه راجعون..

المجلس السياسي يدين قرار مجلس حقوق اإلنسان ويعتبره اشتراكًا في الجريمة
دان مصدر مسئول بالمجلس السياسي األعلى للجمهورية 
اليمنية، قرار مجلس حقوق اإلنسان بشأن اليمن الصادر 

..(٣٣) عن الدورة الـ
وعبر المصدر عن خيبة أمــل الشعب اليمني للمرة 
ــذي خضع كغيره  الثانية في مجلس حقوق اإلنــســان ال
من المؤسسات الدولية التي يفترض فيها الحيادية 
لنفوذ وهيمنة أموال النفط وغطرسة واستكبار القوى 

االستعمارية.

واعتبر المصدر قــرار تشكيل لجنة من طــرف دول 
اتها قرارًا  تحالف العدوان على اليمن للتحقيق في اعتداء
غير مسئول ويخالف العقل والمنطق ويعد ضربًا من 
العبث الذي ال يحترم اإلنسانية وحقوق اإلنسان ويجعل 
من المجرم قاضيًا للتحقيق في جرائمه، ما ُيعد تواطؤًا 

واشتراكًا في الجريمة.
ونوه المصدر إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق 
اإلنسان التي أيدت تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة 

وفقًا للمقترح الــذي تقدمت بــه هــولــنــدا.. داعــيــًا هذه 
المنظمات التي تعمل بشفافية في مجال حقوق اإلنسان إلى 
تشكيل لجنة تحقيق محايدة في جرائم العدوان في اليمن.

داعيًا أيضًا هذه المنظمات إلى زيارة اليمن لالطالع على 
الجرائم التي ارتكبها العدوان لكشف مجلس حقوق اإلنسان 
والهيئات األممية األخرى التي تحولت إلى صناديق مقفلة، 
مفاتيحها بيد مال الرياض وقوى الهيمنة واالستكبار 

والنفوذ العالمي.


