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مقدمة
وضــع اليمنيــون أقدامهــم علــى طريــق التحــول الديمقراطــي فــي أعقــاب »ثــورات الربيــع العربــي«، التــي 
انطلقــت مطلــع 1102، مطالبــة بالتغييــر واالصــاح الديمقراطــي، حيــث انتهــت أحــداث االحتجاجــات الــى اتفاق 
تســوية رعتــه األمــم المتحــدة وفقــا لمــا عــرف بـ«المبــادرة الخليجيــة«، غيــر أن تصاعــد وتيــرة الثــورات المضــادة 
وحــدة االســتقطابات اإلقليميــة والدوليــة ألقــت بظالهــا علــى مســار األحــداث فــي هــذا البلــد الــذي يعانــي 
أصــا مــن أزمــات مزمنــة واختــاالت كبيــرة ، األمــر الــذي أعــاق فــرص المضــي فــي عمليــة االنتقــال الســلمي 
التــي تاشــت فــور االنقــاب علــى الحكومــة الشــرعية التوافقيــة أقدمــت عليــه مليشــيا الحوثييــن، بالتحالــف 
ــة  ــًا بقي ــخ١٢ ســبتمبر ٤١٠٢، وتالي ــح، واجتياحهــا العاصمــة صنعــاء بتأري ــه صال ــي عبدالل مــع الرئيــس الســابق عل

المــدن، فــي محاولــة إلعــادة رســم المشــهد العــام فــي البــاد بقــوة الســاح.

لــم تكــن حالــة حقــوق االنســان فــي اليمــن فــي وضــع مثالــي، غيــر أن البلــد شــهد انفتاحــا نســبيا فــي أعقــاب 
الربيــع، قضــى عليــه االنقــاب الــذي مثــل انتكاســة كبيــرة فــي المشــهد اليمنــي برمتــه، ووصفــه كثيــرون بأنــه 
»يــوم النكبــة« ، حيــث نجــح المتمــردون الحوثيــون فــي اختطــاف الدولــة، بالتحالــف مــع صالــح وتواطــؤ معظــم 
وحــدات األمــن والجيــش، ومــن ثــم إحــكام الســيطرة علــى ســاح الجيــش ومقــدرات الدولــة، وعمــدت جماعــة 
الحوثييــن وقــوات صالــح إلــى عســكرة كل مظاهــر الحيــاة، وشــنوا حروبهــم علــى فرقــاء العمــل السياســي 
والمناهضيــن لانقــاب، وعلــى الحريــات السياســية والمدنيــة وعلــى الحريــات الصحافيــة ووســائل اإلعــام، مــا 

أدى إلــى تفاقــم الحالــة اإلنســانية، وتحــول البلــد إلــى ســاحة صــراع إقليمــي مفتــوح.

أقدمــت قــوات الحوثييــن وصالــح علــى وضــع الرئيــس هــادي رهــن اإلقامــة الجبريــة وكذلــك رئيــس الــوزراء، 
وقامــوا بحــل البرلمــان وأعلنــوا عــن إنشــاء لجنــة إلدارة شــؤون الحكــم ومجلــس للرئاســة. تمكــن الرئيــس مــن 
الهــروب إلــى عــدن وإعانهــا عاصمــة مؤقتــة، غيــر أن الحوثييــن وصالــح أقدمــوا علــى قصــف مقــر إقامتــه 
وأرســلوا فــي إثــره قــوات عســكرية اجتاحــت مــدن الجنــوب وارتكبــت جرائــم حــرب. اضطــر الرئيــس هــادي وأعضــاء 
حكومتــه إلــى الهــرب خــارج البــاد، مســتنجدًا بجامعــة الــدول العربيــة ومجلــس التعــاون الخليجــي للتدخــل 
عســكريًا، والحقــا وجــه هــادي رســالة إلــى مجلــس األمــن يطلــب منــه إصــدار قــرار بموجــب »الفصــل الســابع«، 
يدعــو إلــى تدخــل دولــي لوضــع حــد لتقــدم قــوات صالــح والحوثييــن، ويبلغــه فيهــا بطلبــه الســابق إلــى مجلــس 

دول التعــاون الخليجــي »بالتدخــل عســكريا« .

بــدا أن الفرصــة مواتيــة للســعودية للقضــاء علــى قــدرات الجيــش اليمنــي بعــد أن بــات تحــت تصــرف الحوثييــن، 
خاصــة بعــد تصاعــد وتيــرة التهديــدات العلنيــة لقيــادات الحوثييــن ضــد المملكــة الســعودية، واتخــاذ خطــوات 
وصفــت بأنهــا »عدائيــة«، بــدًءا بإجــراء منــاورات عســكرية علــى الحــدود الجنوبيــة للســعودية، مــرورًا بعقــد 
اتفاقيــات اقتصاديــة ونفطيــة، واتفاقيــات ســيادية مــع طهــران، مــن بينهــا تســيير أكثــر مــن 42 رحلــة جويــة 

ــران اإليرانــي بيــن صنعــاء وطهــران . ا للطي أســبوعيًّ

منتصــف ليــل الخميــس 62 مــارس 5102، أعلنــت الســعودية انطــاق »عاصفــة الحــزم«، ضمن تحالف عســكري 
لدعــم الشــرعية اليمنيــة، تقــول الحكومــة الشــرعية اليمنيــة وقــوات التحالــف العربــي أنهــا اســتندت فــي 
العمليــات العســكرية إلــى اتفاقيــة الدفــاع العربــي المشــترك، وقــرارات مجلــس األمــن بشــأن عمليــة االنتقــال 
ــار الهجمــات الجويــة طالــت المدنييــن، وألحقــت أضــرارًا بالبنيــة التحتيــة فــي  السياســي فــي اليمــن ، غيــر أن آث

البلــد، وأســفرت عــن ســقوط آالف المدنييــن، بينهــم أطفــال ونســاء.
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وفــي ســبيل تعزيــز موقفهــا السياســي والقانونــي بشــأن التدخــل العســكري فــي اليمــن، اســتصدرت المملكــة 
العربيــة الســعودية بتأريــخ 41 إبريــل، 5102، قــرار مجلــس األمــن 6122، تحــت البنــد الســابع، أكــد علــى شــرعية 
الرئيــس هــادي، وطالــب الحوثييــن وقــوات صالــح باالعتــراف بشــرعية هــادي، والتخلــي عــن العنــف، والتوقــف 
عــن اجتيــاح المــدن وتســليم مؤسســات الدولــة. كمــا أقــّر مجلــس األمــن عقوبــات تمّثلــت فــي تجميــد أرصــدة 
وحظــر الســفر للخــارج، طالــت زعيــم الحوثييــن عبدالملــك الحوثــي، وأحمــد علــي عبداللــه صالــح، المّتهميــن 
ــاد  ــد األســلحة والعت ــك حظــر توري بـ«تقويــض الســام واألمــن واالســتقرار« فــي اليمــن. ويشــمل القــرار كذل
ووســائل النقــل العســكرية، لعلــي عبداللــه صالــح، ونجلــه أحمــد، وعبدالملــك الحوثــي، وعبدالخالــق الحوثــي، 
وعبداللــه يحيــى الحاكــم )أبــو علــي الحاكــم(، وكافــة األطــراف التــي تعمــل لصالحهــم، أو تنفيــًذا لتعليماتهــم 

فــي اليمــن، وذلــك فــي إشــارة إلــى أنصــار حركــة الحوثييــن، والجنــود المواليــن لصالــح .

وفــي تأريــخ 2 أكتوبــر 5102، تبنــى مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، فــي ختــام دورتــه الثاثيــن، 
باإلجمــاع قــرارًا قدمتــه المجموعــة العربيــة بدعــم لجنــة حقــوق اإلنســان الوطنيــة المكلفــة بالتحقيــق فــي 
انتهــاكات حقــوق االنســان فــي اليمــن منــذ العــام 1102 ، حيــث يطــرح المشــروع العربــي دعمــا تقنيــا وفنيــا 

للجنــة حقــوق اإلنســان اليمنيــة التــي أمــر بتشــكيلها الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، فــي وقــت ســابق .

نجحــت المقاومــة الشــعبية بمســاندة التحالــف فــي طــرد مليشــيا الحوثــي وصالــح مــن محافظــات الجنــوب، 
لكــن ســرعان مــا تحــول التحالــف إلــى عــبء أثقــل كاهــل اليمنييــن والشــرعية فــي النضــال الوطنــي الســتعادة 
الدولــة وإســقاط االنقــاب، بــل عمــدت اإلمــارات وبضــوء أخضــر ســعودي، كمــا يبــدو، فــي تمويــل انقــاب آخــر 
علــى الشــرعية فــي الجنــوب فــي العاشــر مــن أغســطس 9102، تــوج باإلجهــاز علــى مــا تبقــى مــن رمزيــة الدولــة 
والســيطرة علــى المعســكرات الحكوميــة، نفــذه هــذه المــرة مــا يعــرف بـ«المجلــس االنتقالــي« وقــوات الحــزام 
ــى  ــي عل ــه بقصــف قــوات الجيــش الوطن ــي عســكري وإعامــي ولوجســتي، وصــل ذروت ــي بدعــم إمارات األمن

أبــواب عــدن بتاريــخ 82 مــن نفــس الشــهر.

يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي اليمــن خــال خمــس ســنوات مــن االنقــاب علــى 
الســلطة المعتــرف بشــرعيتها، ويســتند أساســا إلــى تقاريــر وبيانــات ومعلومــات صــادرة عــن منظمــات حقوقيــة 

تابعــة لألمــم المتحــدة وأخــرى عــن منظمــات غيــر حكوميــة، باإلضافــة إلــى وســائل اإلعــام.

العنف سمة بارزة
تســببت الصراعــات المســلحة فــي اليمــن فــي تصدعــات كبيــرة وانشــقاقات داخــل صفــوف قــوات األمــن 
والجيــش بيــن مواليــن للرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح وللحوثييــن عــدوه باألمــس، وبين تابعيــن للحكومة 
المركزيــة، ينتمــون فــي الغالــب إلــى القبائــل الســنية فــي الجنــوب ووســط وشــرق البــاد، انتظمــوا فــي شــكل 

لجــان للمقاومــة الشــعبية . 

ــدًا، يتســم بالقمــع،  ــذ ســيطرتها علــى العاصمــة صنعــاء واقعــًا جدي مــن جهتهــا، فرضــت جماعــة الحوثييــن من
اضطــرت بموجبــه المكونــات واألحــزاب السياســية تحــت فوهــات البنــادق، علــى التوقيــع بتأريــخ 12 ســبتمبر 
4102، علــى اتفــاق »الســلم والشــراكة« ، برعايــة المبعــوث األممــي الســابق إلــى اليمــن جمــال بنعمــر، ينــص 
علــى تشــكيل حكومــة كفــاءات جديــدة، ووقــف النــار ورفــع معســكرات االعتصــام مــن صنعــاء ومحيطهــا ، بينمــا 
اعتبــر االتفــاق مجــرد تكتيــك سياســي للحوثييــن لشــرعنة االنقــاب، وتكريــس لســلوك العنــف وصــواًل لغايــات 
سياســية، وجــاء قبــول األطــراف السياســية والســلطة الشــرعية فــي البــاد بــه منعــًا لمزيــد مــن االحتــراب، بينمــا 
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لــم يتقيــد بــه الحوثيــون وحلفاؤهــم ، خصوصــًا مــا يتعلــق بإنهــاء اعتصاماتهــم فــي مناطــق بالعاصمــة وســحب 
قواتهــم منهــا, وإعــادة الســاح الــذي نهبــوه مــن معســكرات الجيــش.

أعلــن بتاريــخ 7 نوفمبــر 4102 والدة حكومــة الكفــاءات برئاســة خالــد بحــاح تضــم ممثليــن مــن مختلــف القــوى 
والمكونــات السياســية الموقعــة علــى المبــادرة الخليجيــة، باإلضافــة الــى جماعــة الحوثييــن والحــراك الجنوبــي 
بموجــب اتفــاق »الســلم والشــراكة«، فيمــا أصــدر هــادي تعيينــات واســعة لممثليــن عــن جماعــة الحوثــي فــي 

مختلــف أجهــزة الدولــة .

ــات السياســية، فاقتحمــت  ــم تتوقــف عــن ســلوكها العنيــف تجــاه القــوى والمكون ــي ل ــر أن جماعــة الحوث غي
الناشــطين  مئــات  واختطفــت  والمســاجد،  الخيــري واإلغاثــي  العمــل  اإلصــاح ومؤسســات  حــزب  مقــرات 
السياســيين واالعامييــن، مشــحونة بخطــاب تحريضــي ضــد خصومهــا السياســيين باعتبارهــم »دواعــش« 
و«تكفيرييــن«، حســب تعبيرهــا، بالتزامــن مــع اغتيــاالت سياســية غامضــة، طالــت شــخصيات محســوبة علــى 
الحوثييــن، وهجمــات »انتحاريــة« متفرقــة، طالــت مئــات المدنييــن، أعلــن مســؤوليته عنهــا تنظيــم »الدولــة 

ــل. ــم يكــن معروفــًا وجــوده فــي اليمــن مــن قب ــذي ل اإلســامية« فــرع اليمــن، ال

اســتبق مســلحو الحوثــي اإلعــان عــن مســودة الدســتور الجديــد باختطــاف مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة 
أحمــد عــوض بــن مبــارك بتأريــخ 61 ينايــر 5102 ، ثــم شــنوا بتأريــخ 91 ينايــر 5102، هجومــًا علــى مقــر دار الرئاســة 
فــي صنعــاء وســيطروا عليــه، وفرضــوا حصــارا كامــا علــى منــزل الرئيــس الشــرعي عبــد ربــه منصــور هــادي ، إثــر 
اشــتباكات مســلحة أســفرت عــن مقتــل وإصابــة نحــو 52 شــخصًا مــن أقــارب هــادي وأفــراد حراســته، األمــر الــذي 

أدانــه مجلــس األمــن، مجــددًا دعمــه للرئيــس هــادي .

اضطــرت الحكومــة لتقديــم اســتقالتها إلــى رئيــس الجمهوريــة فــي تأريــخ 22 ينايــر 5102، إثــر الحصــار الــذي 
اإلقامــة  قيــد  والــوزراء ووضعهــم  الحكومــة  ورئيــس  الجمهوريــة  رئيــس  علــى  الحوثــي  مليشــيات  فرضتــه 
الجبريــة، تــاه إعــان الرئيــس هــادي هــو اآلخــر تقديــم اســتقالته إلــى مجلــس النــواب، وعــزا ســبب اســتقالته 
إلــى »المســتجدات التــي ظهــرت منــذ 12 ســبتمبر 4102« ، قبــل أن يعلــن تراجعــه عــن اســتقالته الحقــًا بعــد 

ــة. ــى عــدن وإعانهــا عاصمــة مؤقت ــه إل هروب

اســتقالة هــادي أحرجــت الحوثييــن وحليفهــم الرئيــس الســابق علــي صالــح، الذيــن كانــوا ســببًا فــي إيصــال اليمــن 
إلــى حالــة فــراغ دســتوري، وللهــروب مــن هــذا المــأزق، ذهبــت جماعــة الحوثــي بتأريــخ 6 فبرايــر 5102، إلــى 
اإلعــان بشــكل أحــادي، عــن مــا أســمته »اإلعــان الدســتوري« ، قضــى بحــل البرلمــان وتشــكيل مجلــس ثــوري 

مــن ضمــن مهامــه إدارة شــئون الدولــة والحكومــة .

لــم تتوقــف ممارســات الحوثييــن القمعيــة وحلفائهــم بحــق الناشــطين السياســيين ورجــال اإلعــام والصحافــة 
والتجمعــات الســلمية والتظاهــرات المعارضــة لهــم، بــل زادت وتيرتهــا فــي أكثــر مــن مدينــة يمنيــة، مســتفيدة 

مــن إمكانيــات الدولــة، مــا أســفر عــن قتلــى وجرحــى بالعشــرات.

تمكــن الرئيــس هــادي مــن كســر اإلقامــة الجبريــة المفروضــة عليــه بمنزلــه فــي صنعــاء، متجهــًا إلــى عــدن بتاريــخ 
12 فبرايــر 5102، حيــث أعلــن مــن هنــاك تراجعــه عــن االســتقالة، وتبعــه عــدد مــن أعضــاء حكومته إلــى العاصمة 
المؤقتــة عــدن، كمــا اتخــذ هــادي قــرارًا يؤكــد بــأن »جميــع القــرارات التــي اتخــذت مــن 12 ســبتمبر باطلــة وال 

شــرعية لهــا« .
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كان ضعــف أداء الرئيــس هــادي أحــد األســباب الرئيســية فــي انقســام الجيــش واألمــن، وهــو مــا ســاهم فــي 
تســلل علــي صالــح إلــى المشــهد مــرة أخــرى للعــب دور بــارز فــي االنقــاب، حيــث ســيطرت قــوات مواليــة لــه 
بتأريــخ 52 مــارس 5102، علــى مطــار عــدن، كمــا عــاودت طائــرات حربيــة قصــف مقــر إقامــة الرئيــس هــادي، 
اضطــر علــى إثــره األخيــر لمغــادرة البــاد بــرًا إلــى حضرمــوت، ومنهــا إلــى ســلطنة عمــان، ثــم العاصمة الســعودية 

الريــاض.

وبينمــا كانــت قــوات الحوثييــن وصالــح تواصــل اجتيــاح المــدن وتعيــد رســم خارطــة جديــدة فــي المشــهد 
السياســي فــي البــاد بقــوة الســاح والعنــف، انطلقــت منتصــف ليــل 62 مــارس 5102 أولــى العمليــات 
العســكرية لقــوات التحالــف العربــي فــي اليمــن بقيــادة الســعودية، أطلــق عليهــا »عاصفــة الحــزم«، حيــث شــنت 
المقاتــات العربيــة غــارات جويــة علــى المواقــع العســكرية قــوات الحوثييــن وصالــح فــي العاصمــة صنعــاء 

ومحافظــات أخــرى.

نجــح التدخــل العســكري بقيــادة الســعودية، فــي شــّل قــدرات الجيــش الموالــي لصالــح ومليشــيات الحوثييــن، 
كمــا نجــح فــي طــرد قواتهــم مــن مــدن جنــوب اليمــن، غيــر أنــه لــم يتمكــن حتــى اآلن مــن إعــادة الحكومــة 
الشــرعية إلــى العاصمــة صنعــاء، فــي الوقــت الــذي أســفرت غــارات التحالــف العربــي عــن ســقوط مئــات القتلــى 

والجرحــى فــي صفــوف المدنييــن، وتدميــر قطاعــات واســعة مــن البنيــة التحتيــة والمؤسســات المدنيــة .

وبالمقابــل أيضــًا، أدت هجمــات المســلحين الحوثييــن وقــوات الرئيــس الســابق علــي صالــح علــى مختلــف المــدن 
والبلــدات اليمنيــة إلــى ارتــكاب مجــازر وانتهــاكات واســعة ومروعــة، ناهيــك عــن سياســاتها القمعيــة وانتهاكاتها 
للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وممارســة العقــاب الجماعــي ضــد الســكان المدنييــن وحرمانهــم مــن 

خدمــات الكهربــاء والميــاه واالســتئثار بمقــدرات البلــد لتمويــل عملياتهــا الحربيــة.

فــي منتصــف يوليــو 5102 أعلــن تحريــر العاصمــة المؤقتــة عــدن مــن مليشــيا الحوثــي وقــوات صالــح، وبينمــا 
كانــت أنظــار اليمنييــن تتوجــه إلــى العاصمــة المؤقتــة عــدن باعتبــار أنهــا ســتكون نموذجــا لعــودة الدولــة اليمنيــة 
بقيــادة الرئيــس المعتــرف بشــرعيته دوليــا عبــده ربــه منصــور هــادي، تحولــت المدينــة إلــى جحيــم وبــؤرة للعنــف 
والقمع والترهيب وتحولت إلى ســاحة مفتوحة لجرائم االختطافات وشــبكات الســجون الســرية، واالغتياالت 

علــى أيــدي مرتزقــة أجانــب، وغيرهــا مــن االنتهــاكات الصارخــة لحقــوق اإلنســان برعايــة إماراتيــة مطلقــة.

اإلعدام خارج نطاق القضاء
بالنظــر إلــى جــذور الكارثــة الحقوقيــة فــي اليمــن، ســاهمت العديــد مــن العوامــل فــي إشــاعة منــاخ هــدر 
الحقــوق األساســية خــال األعــوام الخمســة الماضيــة، فــي مقدمتهــا الحــق فــي الحيــاة وفــي الســامة 
ــة، أبرزهــا التدخــات الخارجيــة التــي ألقــت بظالهــا علــى مســار األحــداث، باإلضافــة إلــى  الجســدية والمعنوي
هشاشــة أداء الرئيــس عبــده ربــه منصــور هــادي، خــال المرحلــة االنتقاليــة منــذ توليــه الســلطة فــي فبرايــر 
2102، األمــر الــذي ألقــى بظالــه علــى مســتوى أداء مؤسســات الدولــة المعنيــة بإنفــاذ القانــون، ناهيــك عــن 
األزمــات االقتصاديــة والصــراع السياســي المزمــن فــي اليمــن، وتوســع نشــاط جماعــات العنــف المســلح علــى 

ــون. حســاب ســلطة القان
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تناوبــت أطــراف النــزاع المســلح علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان، فمــن جهتهــا، اســتمرت القــوات الحكوميــة 
وأعوانهــا فــي ارتــكاب عــدد مــن جرائــم االنتهــاكات، بينمــا ارتكبــت جماعــات العنــف المســلح أكثــر االنتهــاكات 
ضــراوة، وتحديــدا المليشــيات التابعــة لجماعــة الحوثييــن وحلفائهــم، والمليشــيات التابعــة للمجلــس االنتقالــي 

والتشــكيات التــي أنشــأتها اإلمــارات.

التحالــف اليمنــي لرصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان، فــي تقريــره العــام لحالــة حقــوق اإلنســان فــي اليمــن خــال 
أربــع ســنوات وثــق مقتــل وإصابــة 62053 مدنيــًا، بينهــم نســاء وأطفــال ومســنين، خــال الفتــرة مــن 12 ســبتمبر 

4102 وحتى 13 ديســمبر 8102م

وأوضــح أن عــدد القتلــى 76211 مدنيــا وإصابــة 95732 آخريــن بالقصــف العشـــوائي والقنــص والرصـــاص 
والهجمــات األخــرى، واأللغــام التــي زرعتهــا المليشــيا الحوثيــة االنقابيــة.. الفتــًا الــى أن المليشــيا الحوثيــة 

تصــدرت القائمــة بقتــل 6109 وجــرح وإعاقــة أكثــر مـــن78122 آخريــن فــي مختلــف المحافظــات.

ــى العاصمــة صنعــاء  ــي تســيطر عل ــم تتوقــف طالمــا بقيــت مليشــيا الحوث ــر أن االنتهــاكات ل وجــاء فــي التقري
وبعــض المحافظــات وعلــى ســاح وإمكانيــات الدولــة، ولــم تعتــرف مليشــيا الحوثــي أو تجــري تحقيقــا فــي أي 

مــن االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا بحــق المدنييــن ممــا يؤكــد تعمدهــا اســتهداف المدنييــن. 

وأضــاف التقريــر بــأن تغاضــي المجتمــع الدولــي وفشــله فــي إلــزام مليشــيات الحوثــي بتطبيــق قــرارات الشــرعية 
الدوليــة شــجعها علــى التمــادي فــي االنتهــاكات وحصــار المــدن وســرقة اإلغاثــة وتحويــل عائدهــا لدعــم حربــه 
علــى اليمنييــن وبذلــك تقتلهــم مرتيــن – عبــر ســرقة اإلغاثــة مــن أفــواه الجوعــى وتحويــل عائدهــا الــى رصــاص 

يفتــك بهــم. 

وأكــد أن إزالــة االنقــاب أهــم العوامــل المســاعدة إليقــاف االنتهــاكات والتدهــور المســتمر لحقــوق اإلنســان 
حيــث إن الدولــة قابلــة للمســاءلة كمــا أن ســيادة حكــم القانــون ضامــن للحــد مــن االنتهــاكات والقضــاء علــى 
المليشــيا والتنظيمــات المتطرفــة.. مشــيرًا الــى رفــض المليشــيا المتكــرر لالتــزام باالتفاقيــات وآخرهــا اتفــاق 

ســتوكهولم، مــا يؤكــد عــدم رغبتهــا فــي الوصــول الــى حــل لوقــف نزيــف الدمــاء وإيقــاف االنتهــاكات. 

وطالــب التحالــف اليمنــي المجتمــع الدولــي بإلــزام ميليشــيا الحوثــي بتنفيــذ القــرارات ذات الصلــة باليمــن، 
وتحديــدًا القــرارات 0412 و 4102 و6122، واعتمــاد إجــراءات وتدابيــر عقابيــة ضــد كافــة المعرقليــن للعمليــة 

السياســية فــي اليمــن.

كمــا طالــب المليشــيا الحوثيــة التنفيــذ الفــوري والكامــل لكافــة قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان وتحديــدا 
القــرارات )71 / 81( 1102 )72/ 92( 4102 والتنفيــذ الفــوري والتــام لكافــة قــرارات مجلــس األمــن وأهمهــا 
القراريــن 0412 و 6122 واالمتنــاع عــن تجنيــد األطفــال وتســريح مــن تــم تجنيدهــم فــورًا وإطــاق ســراح كافــة 
الســجناء المدنييــن وعــدم اســتغالهم فــي أي عمليــة تبــادل قادمــة واإلطــاق الفــوري لكافــة الصحفييــن 

والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان وخاصــة النســاء .

مــن جهتهــا، قالــت المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة، أخيــرا، إنهــا وثقــت فــي 
الفتــرة مــا بيــن 62 مــارس 5102 و 6 نوفمبــر 8102، مــا مجموعــه 04671 ضحيــة مدنيــة فــي اليمــن، بمــا فــي 
ذلــك 6278 قتيــًا و 86701 جريًحــا. غالبيــة هــذه اإلصابــات )25801( نتجــت عــن الغــارات الجويــة التــي قــام 

بهــا التحالــف بقيــادة الســعودية .

وكانــت العديــد مــن المــدن اليمنيــة شــهدت عمليــات اســتهداف للمتظاهريــن الســلميين بالرصــاص الحــي مــن 
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طــرف قــوات الحوثييــن وصالــح، فــور االنقــاب فــي 12 ســبتمبر 4102، كمــا قامــت هــذه القــوات بعمليــات 
قصــف عشــوائي طالــت المدنييــن، خاصــة فــي عــدن ولحــج وتعــز، وتوجــه لهــا المســؤولية عــن االســتخدام 
المفــرط للقــوة ضــد المدنييــن والتجمعــات الســكانية واغتيــال الناشــطين السياســيين والتصفيــات الجســدية 
لعناصــر األمــن والجيــش التــي ترفــض االشــتراك بالحــرب فــي صفــوف الحوثييــن، ناهيــك عــن اإلعدامــات 
الميدانيــة، والقتــل بــدم بــارد، وتطــورت هــذه الممارســات لتأخــذ طابعــًا أكثــر قســوة باتخــاذ ناشــطين سياســيين 
وصحافييــن دروعــًا بشــرية فــي مواجهــة غــارات التحالــف العربــي، بقيــادة الســعودية، كمــا عمــدت قــوات 
الحوثييــن وصالــح إلــى زرع آالف األلغــام المضــادة لألفــراد قبــل انســحابها مــن المناطــق التــي كانــت تســيطر 

عليهــا، وهــو األمــر الــذي ال يــزال يســتنزف أرواح المزيــد مــن المدنييــن.

الغــارات التــي شــنتها مقاتــات التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية أســفرت أيضــا عــن ســقوط مئــات المدنييــن، 
ورغــم إعــان توقــف الغــارات ال تــزال أطــراف النــزاع مســتمرة فــي معاركهــا اليوميــة علــى األرض فــي أكثــر مــن 
جبهــة، وهــو األمــر الــذي انعكــس بــدوره علــى األوضــاع اإلنســانية للســكان المحلييــن والمدنييــن، الذيــن وجــدوا 
أنفســهم عالقيــن وســط لظــى هــذا القتــال، الــذي أدى إلــى مقتــل وإصابــة المئــات، بينهــم أطفــال ونســاء، 

ونــزوح اآلالف.

قتل المتظاهرين واالغتياالت السياسية
شــهدت العديــد مــن المــدن اليمنيــة احتجاجــات واســعة مناهضــة للحوثييــن منــذ ينايــر 5102، تطالــب بخروجهم 
مــن المــدن ومــن مؤسســات الدولــة، غيــر أنهــا قوبلــت بقمــع مفــرط وممنهــج، مــن قبــل مليشــيا الحوثــي 
وقــوات مواليــة للرئيــس الســابق علــي صالــح، مســتخدمة الذخيــرة الحيــة والقنابــل المســيلة للدمــوع، كمــا 
اختطفــت متظاهريــن وأســاءت معاملتهــم، ووصلــت بعــض حــاالت التعذيــب للمختطفيــن حــد الوفــاة تحــت 

التعذيــب.

ففــي مدينــة تعــز، علــى ســبيل المثــال، شــنت قــوات األمــن الخاصــة )األمــن المركــزي ســابقًا(، المواليــة 
ــة،  ــام متتالي ــات القمــع ألربعــة أي ــة علــى محتجيــن ســلميين، اســتمرت عملي ــرة الحي للحوثييــن، هجومــا بالذخي
بــدءًا مــن يــوم 22 مــارس 5102، مــا أســفر عــن قتــل مــا ال يقــل عــن ثمانيــة محتجيــن وإصابــة مــا ال يقــل عــن 
03 آخريــن، وأســعف مــا يربــو علــى 972 جريحــًا مــن المتظاهريــن بســبب استنشــاقهم الغــاز المســيل للدمــوع. 
وقــد اعتبــرت منظمــة العفــو الدوليــة بــأن اســتهداف المتظاهريــن الســلميين علــى هــذا النحــو، يوضــح االزدراء 

الصــادم للحيــاة اإلنســانية، بينمــا تنزلــق البــاد فــي الفوضــى .

وفــي مدينــة إب )وســط اليمــن(، هاجمــت جماعــة »الحوثييــن« المســلحة، بمشــاركة عناصــر يرتــدون زي قــوات 
األمــن الخاصــة )األمــن المركــزي ســابقًا(، المتظاهريــن الســلميين بإطــاق الرصــاص الحــي ضدهــم أكثــر مــن 

مــرة، مــا أســفر عــن ســقوط قتلــى وجرحــى . 

وفــي مدينــة البيضــاء، قتــل 3 متظاهريــن وأصيــب 51 آخريــن بتأريــخ 21 مــارس 5102، فــي هجــوم بالرصــاص 
الحــي نفــذه الحوثيــون علــى محتجيــن خرجــوا فــي مدينــة البيضــاء جنــوب شــرقي اليمــن رفضــا لـــ« االنقــاب 

الحوثــي« .

ســاهمت عمليــات القمــع التــي مارســتها قــوات الحوثييــن وصالــح ضــد المحتجيــن الســلميين فــي إذكاء عوامــل 
العنــف المســلح فــي البــاد، وأغلقــت أمــام اليمنييــن أي أدوات للنضــال الســلمي فــي مواجهــة اختطــاف 

الدولــة.
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فــي غضــون ذلــك، ازدهــرت جرائــم االغتيــاالت السياســية فــي الفتــرة التــي أعقبــت انقــاب الحوثييــن وحلفائهم 
علــى الســلطة الشــرعية فــي البــاد، وطالــت فــي بــادئ األمــر قيــادات سياســية إصاحيــة وحوثيــة توصــف 
بأنهــا معتدلــة، قبــل أن تزدهــر جرائــم االغتيــاالت بوتيــرة غيــر مســبوقة فــي العاصمــة عــدن، وعلــى مــدى نحــو 
أربــع ســنوات حصــدت آلــة القتــل الغامضــة )االغتيــاالت( أرواح عشــرات الشــخصيات السياســية والعســكرية 
واالجتماعيــة والدينيــة، بينهــم علــى األقــل خمســة وثاثيــن خطيبــا وإمامــا، وتشــير أصابــع االتهــام إلــى دولــة 

اإلمــارات والتشــكيات التــي أنشــأتها بالضلــوع فــي هــذه االغتيــاالت.

وقــد نشــر موقــع »بــز فييــد نيــوز« اإلخبــاري تقريــرًا عــن تمويــل اإلمــارات الغتيــاالت ضــد حــزب اإلصــاح وأئمــة 
مســاجد ســلفيين مــن التيــار المتصالــح مــع الديمقراطيــة فــي مدينــة عــدن اليمنيــة.

وقــال الموقــع، الــذي أجــرى مقابلــة مــع قائــد المرتزقــة، إن »اثنيــن مــن المنفذيــن لاغتيــاالت عمــا ســابقًا 
ضمــن قــوات الكومانــدوز فــي القــوات البحريــة األمريكيــة. لكنهــم اآلن يعملــون لحســاب شــركة أمريكيــة خاصــة 

اســتأجرتها اإلمــارات العربيــة المتحــدة«.

الموقــع ســرد تفاصيــل بعــض العمليــات، وأرفــق صــورا لقيــادات فــرق االغتيــاالت ومقاطــع فيديــو تصويــر 
طائــرة مــن دون طيــار، مــا يعــزز التقاريــر الســابقة التــي نشــرت بشــأن تــورط اإلمــارات عبــر وكائهــا المحلييــن فــي 
التصفيــات الجســدية للناشــطين السياســيين وأئمــة مســاجد وحتــى قيــادات أمنيــة وعســكرية ال تديــن بالــوالء 

لإلمــارات .

هجمات عشوائية »إرهابية«
القــوات  مــع  التواطــؤ  أو  باالشــتراك  الدولــة  علــى مؤسســات  المســلحة  الحوثييــن  جماعــة  أدت ســيطرة 
المواليــة للرئيــس الســابق علــي صالــح إلــى حالــة مــن الفوضــى، يدفــع ثمنهــا المدنيــون، الذيــن وجــدوا أنفســهم 
مكشــوفي الظهــر ودون حمايــة مــن الهجمــات العشــوائية، فقــد شــهدت العاصمــة صنعــاء فــور االنقــاب 
عــددا مــن الهجمــات، رأى البعــض أن التوظيــف السياســي لجرائــم العنــف والقتــل العشــوائي حينهــا كان 
حاضــرًا بقــوة، حيــث يتــم إقحــام الخصــوم السياســيين فــي تهمــة الوقــوف وراء هــذه الهجمــات العشــوائية، 
ــة العشــوائية  ــرات االنتحاري ــم التفجي ناهيــك عــن الخلــط بيــن االغتيــاالت السياســية والقتــل العشــوائي وجرائ
وبيــن العمليــات العســكرية التــي تســتهدف قيــادات الحوثييــن وتجمعاتهــم علــى أيــدي مســلحي المقاومــة 
الشــعبية ووحــدات عســكرية مواليــة للرئيــس المعتــرف بشــرعيته عبــده ربــه منصــور هــادي، بحيــث توصــم كل 
العمليــات التــي تســتهدف مســلحيها بأنهــا هجمــات »إرهابيــة«، وذلــك فــي محاولــة الســتخدامها فزاعــة أمــام 
ــم فــي مواجهــة  ــم نفســها كشــرطي للعال ــى الســلطة الشــرعية، وتقدي ــر انقابهــا عل ــي لتبري المجتمــع الدول

خطــر »اإلرهــاب« المفتــرض فــي اليمــن .
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الهجمات العشوائية للحوثيين
وثــق ناشــطون ومنظمــات حقوقيــة يمنيــة تفاصيــل مجــازر مروعــة، ارتكبــت خــال أحــداث العنف التي يشــهدها 
اليمــن، يتهــم بارتكابهــا أطــراف عــدة، فــي مقدمتهــا قــوات الحوثييــن والرئيــس الســابق علــي صالــح، خــال 

عملياتهــا العســكرية للســيطرة علــى المــدن وقمــع األعمــال المســلحة المناهضــة.

علــى ســبيل المثــال، فــي تأريــخ 5 مايــو 5102 أمطــرت قــوات مواليــة للحوثييــن بقذائــف الهــاون تجمعــات 
لنازحيــن عنــد رصيــف التواهــي فــي مدينــة عــدن )جنــوب اليمــن(، بينهــم أطفــال ونســاء، كانــوا يتأهبــون للصعــود 
إلــى قــوارب تقلهــم بحــرًا إلــى جيبوتــي هروبــًا مــن جحيــم الحــرب والحصــار فــي المدينــة، وقــد كشــفت العديــد 
مــن المصــادر الحقوقيــة والصحافيــة عــن صعوبــات كبيــرة حالــت دون توثيــق المجــزرة والحصــول علــى أرقــام 

نهائيــة بعــدد الضحايــا، غيــر أنهــا تمكنــت مــن جمــع وتوثيــق شــهادات مروعــة لبعــض الناجيــن . 

فــي تقريــر بتأريــخ 31 مايــو 5102، قالــت منظمــة العفــو الدوليــة إنهــا جمعــت أدلــة تديــن المســلحين الحوثييــن 
بشــن هجمــات عشــوائية بقذائــف الهــاون علــى مدنييــن، كمــا اســتهدفوا مــرارا عامليــن طبييــن ومرافــق صحيــة 

فــي محافظــة عــدن .

وكشــفت المنظمــة، عــن ســقوط عشــرات القتلــى فــي صنعــاء جــراء نيــران المدافــع المضــادة للطائــرات التــي 
أطلقهــا عناصــر ميليشــيا الحوثــي المســلحة وانفجــرت عقــب ســقوطها فــي المناطــق اآلهلة بالســكان متســببًة 
بمقتــل بعــض المدنييــن وتشــويه البعــض اآلخــر منهــم. ونقلــت عــن أحــد أطبــاء مستشــفى الثــورة الــذي ُيعــد 
ــة الســاحقة مــن المرضــى المصابيــن فــي الحــرب  ــأن الغالبي ــة فــي صنعــاء ب ــر المستشــفيات الحكومي أحــد أكب
)حوالــي 09% منهــم( يتــم إدخالهــم جــراء إصابتهــم بنيــران المدافــع المضــادة للطائــرات. وقالــت المنظمــة بــأن 
مندوبيهــا تحدثــوا مــع الســكان وأفــراد الطواقــم الطبيــة العاملــة فــي تســعٍة مــن مستشــفيات المدينــة، أكــدوا 
بدورهــم أن المدافــع المضــادة للطائــرات هــي الســبب األول لوقــوع خســائر فــي األرواح داخــل صنعــاء. كمــا 
أدى القصــف الجــوي لقــوات التحالــف الــذي تقــوده الســعودية علــى مخــازن األســلحة إلــى التســبب بحــدوث 

انفجــارات ثانويــة متســببًة بمقتــل مدنييــن آخريــن وإصابتهــم.

ــة تعــز، ارتكبــت هــذه القــوات  وإلــى جانــب الحصــار الخانــق الــذي فرضتــه قــوات الحوثييــن وصالــح علــى مدين
مئــات الهجمــات العشــوائية المميتــة ضــد الســكان واألعيــان المدنيــة في المدينة، راح ضحيتهــا آالف المدنيين، 

حســب تقديــرات المنظمــات الحقوقيــة.

وكانــت قــوات الحوثييــن وصالــح صعــدت هجماتهــا العشــوائية ضــد المدنييــن فــي مدينــة تعــز، منــذ اجتياحهــا 
المدينــة رغــم انعقــاد مشــاورات الســام فــي الكويــت برعايــة األمــم المتحــدة، وقــد أدانــت مفوضيــة األمــم 
المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان حينهــا بأشــد العبــارات، سلســلة الهجمــات الصاروخيــة وقذائــف الهــاون 
علــى العديــد مــن المناطــق الســكنية واألســواق فــي مدينــة تعــز اليمنيــة والتــي وقعــت بيــن الثالــث والثامــن 

مــن حزيــران/ يونيــو 6102، وأســفرت عــن مقتــل 81 مدنيــا، مــن بينهــم ســبعة أطفــال، وجــرح 86 آخريــن .

ــا الحــرب والحصــار المفــروض علــى تعــز خــال  ووفقــا للمركــز االنســاني للحقــوق والتنميــة، وصــل عــدد ضحاي
األشــهر الثمانيــة األولــى مــن عمــر الحــرب )مارس-نوفمبــر 5102(، 5351 قتيــا، بينهــم أطفــال ونســاء، و6878 
جريحــا، كمــا رصــد المركــز قيــام الحوثييــن بإنشــاء 41 ســجنا للتعذيــب، وأقامــت 52 حاجــزا ونقطــة تفتيــش، 

وتفجيــر 52 منــزال، وتضــرر 1651 منــزال جــراء الحــرب،
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مــن جانبهــا، تتهــم قــوات التحالــف العربــي بارتــكاب مجــازر أيضــا بحــق مئــات المدنييــن، بينهــم أطفــال ونســاء، 
منــذ 5102، وّثقــت هيومــن رايتــس ووتــش نحــو 09 غــارة جويــة تبــدو غيــر مشــروعة أصابــت المنــازل واألســواق 
إلــى جرائــم حــرب. فــي 8102،  والمستشــفيات والمــدارس والمســاجد. قــد ترقــى بعــض هــذه الهجمــات 
قصفــت قــوات التحالــف حفــل زفــاف، مــا أســفر عــن مقتــل 22 شــخصا، بينهــم 8 أطفــال. وفــي هجــوم آخــر 
قصــف التحالــف حافلــة مليئــة باألطفــال، مــا أســفر عــن مقتــل 62 طفــا علــى األقــل. تعّرفــت هيومــن رايتــس 
ــر مــن 42 هجومــا، بمــا فيهــا هجمــات 8102  ــر أمريكيــة المنشــأ فــي مواقــع أكث ووتــش علــى مخلفــات ذخائ

علــى حفــل الزفــاف والحافلــة .

وتعتبــر هــذه الغــارات جــزءا مــن غــارات عديــدة يشــنها التحالــف علــى مواقــع وتجمعــات عســكرية للمتمرديــن 
الحوثييــن، لكــن بعــض الغــارات طالــت أهدافــًا مدنيــة، بمــا فيهــا االســواق وصــاالت العــزاء واألفــراح ومحطــات 
البتــرول والبنــى التحتيــة، وهــو مــا يشــكل انتهــاكات خطيــرة لقوانيــن الحــرب. وحــذرت منظمــات حقــوق االنســان 
مــن اتخــاذ المــدن والمســاكن المدنيــة أهدافــا شــرعية مــن قبــل التحالــف بقيــادة الســعودية دون تمييــز، 

لتســتهدف المــدارس والمستشــفيات والبيــوت وغيرهــا مــن المرافــق المدنيــة.

ــة خــال الحــرب،  ــان مدني ــه وراء اســتهداف أعي ــه بأن ويشــكك التحالــف العربــي بصحــة االتهامــات الموجهــة ل
لكنــه أيضــا اعتــرف بمســؤوليته عــن العديــد منهــا.

دروع بشرية
فــي ســابقة أكثــر خطــورة اختطفــت مليشــيات الحوثييــن ناشــطين ومعارضيــن سياســيين، وقامــت بنقلهــم 
إلــى مراكــز اعتقــال ســرية غيــر قانونيــة، مــن قبيــل معســكرات تابعــة للجيــش، حيــث اتخذتهــم دروعــًا بشــرية، 
فعلــى ســبيل المثــال، فــي تأريــخ 51 أبريــل 5102، اختطفــت مليشــيات الحوثــي والقــوات المواليــة لصالــح 
القيــادي اإلصاحــي بمحافظــة إب القيــادي أميــن الرجــوي بعــد اســتدراجه الــى مبنــى إدارة أمــن المحافظــة 
واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة بتأريــخ 3 أبريــل 5102، حيــث أخفــي قســريًا منــذ تلــك اللحظــة، وإثــر جهــود مضنيــة 
بذلتهــا أســرته لمعرفــة مكانــه ومصيــره، تمكنــت بتأريــخ 13 مايــو 5102 مــن العثــور علــى جثتــه مشــوهة 
وعليهــا آثــار حــروق وكســور بمستشــفى ذمــار العــام، تعرفــت عليــه بواســطة أبنائــه ، الذيــن كشــفوا عــن احتمــال 
تعرضــه للتعذيــب قبــل اتخــاذه مــع مختطفيــن آخريــن دروعــًا بشــرية فــي موقــع جبــل هــران العســكري الــذي 
اســتهدفته طائــرات التحالــف أكثــر مــن مــرة، آخرهــا الهجــوم الــذي أودى بحيــاة عشــرات المختطفيــن بتأريــخ 12 
مايــو 5102، بينهــم الناشــط السياســي الرجــوي واثنيــن صحافييــن مختطفيــن؛ همــا: عبــد اللــه قابيــل مراســل 
ــزري مراســل تلفزيــون »ســهيل«، كانــت مليشــيات الحوثــي  التلفزيــون اليمنــي »يمــن شــباب«، ويوســف العي
والقــوات المواليــة لهــا اختطفتهمــا يــوم األربعــاء 02 أيار/مايــو أثنــاء عودتهمــا مــن تغطيــة مهرجــان لرجــال 
قبائــل مناوئيــن للحوثييــن. وقــد طالــب االتحــاد الدولــي للصحافييــن األمــم المتحــدة بالتحقيــق فــي مقتلهمــا .

ــا مجــزرة الــدروع البشــرية فــي  وقــد وثقــت المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان مقتــل 11 شــخصًا مــن ضحاي
جبــل هــران، وذكــرت نقــًا عــن إفــادات األهالــي وشــهود عيــان بــأن الحوثييــن وقــوات صالــح تمركــزت علــى 
قمــة جبــل هــران ونصبــت علــى قمتــه مضــادات الطيــران واســتخدمت مقــر إدارة حديقــة هــران كمخــزن أســلحة 
وســجن غيــر قانونــي لمعارضيهــا، وذلــك بالتــوازي مــع حملــة اعتقــاالت واســعة شــنتها قــوات الحوثــي وصالــح 
ــي لإلصــاح  ــادات حــزب التجمــع اليمن ــى وجــه الخصــوص أعضــاء وقي ــن لهــا وعل فــي صفــوف كافــة المناوئي
وكل مــن يخالــف فكــر الجماعــة ونشــاطها مــن اإلعامييــن والصحفييــن وخطبــاء المســاجد ورمــوز الفكــر فــي 
المحافظــة. وتقــول المنظمــة التــي أجــرت تحقيقــًا فــي هــذه الجريمــة، إنــه ال يعــرف علــى وجــه الدقــة عــدد 



11مساعي اإلمارات في تقويض اإلنتقال السياسي في اليمن

الضحايــا الذيــن قتلــوا فــي غــارات التحالــف علــى مقــر الرصــد الزلزالــي وحديقــة هــران، بســبب القبضــة الحديديــة 
لمســلحي الحوثــي علــى محيــط منطقــة حديقــة هــران ومستشــفى ذمــار العــام، وكذلــك خــوف أهالــي الضحايــا 
نتيجــة تهديديــات الحوثييــن، غيــر أن فريــق البحــث الــذي أعــد التحقيــق ، تمكــن مــن توثيــق مقتــل 11 شــخصا 

مــن واقــع هوياتهــم التــي عثــر عليهــا .

وفــي مطلــع ســبتمبر 9102، أعلــن الصليــب األحمــر األحــد مقتــل مــا ال يقــل عــن 001 شــخص فــي الغــارة التــي 
شــنها التحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية فــي اليمــن، علــى مركــز اعتقــال تابــع للحوثييــن فــي ذمــار 

جنــوب صنعــاء. وكان التحالــف قــد أعلــن أنــه اســتهدف »موقعــا عســكريا« للحوثييــن.

وقــال رئيــس بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي اليمــن فرانــز راوخنشــتاين الــذي توجــه إلــى ذمــار بعــد 
الغــارة »نقــدر أن أكثــر مــن 001 شــخص قتلــوا« فــي الغــارة. وبحســب رواخنشــتاين فــإن 04 شــخصا علــى األقــل 

يتلقــون العــاج فــي مستشــفيين فــي المدينــة إثــر الغــارة.

وأكــد أن الموقــع الــذي تــم اســتهدافه كان عبــارة »عــن مبنــى فــارغ تابــع لكليــة ويتــم اســتخدامه منــذ فتــرة 
كمركــز احتجــاز«. مضيفــا »مــن المثيــر لاســتياء أن )الغــارة( اســتهدفت ســجنا. إن ضــرب مبنــى مماثــل أمــر مثيــر 

للصدمــة ومحــزن. الســجناء محميــون بالقانــون الدولــي« .

اإلعدامات الميدانية والقتل بدم بارد
لــم يقــف األمــر عنــد شــن الحــرب فــي أكثــر مــن منطقــة يمنيــة واســتهداف الخصــوم السياســيين والصحافييــن 
والمتظاهريــن الســلميين، بــل شــملت ممارســات القتــل خــارج القانــون حــاالت إعــدام بــدم بــارد لمواطنيــن عــزل، 

بصــورة مفزعــة لــم يســبق لهــا مثيــل، األمــر الــذي يكشــف حالــة مخيفــة مــن االســتهتار بالحــق فــي الحيــاة.

ووثــق ناشــطون ووســائل إعــام حــاالت إعــدام بــدم بــارد لمليشــيا الحوثــي عنــد نقــاط التفتيــش وطوابيــر 
المواطنيــن أمــام محطــات الوقــود وداخــل مقــرات حكوميــة خدميــة وحتــى خــال اقتحامــات المنــازل.

كمــا وثقــت تقاريــر موثوقــة ارتــكاب مليشــيا المجلــس االنتقالــي وقــوات الحــزام األمنــي عمليــات إعــدام 
ميدانــي انتقاميــة خــال األحــداث األخيــرة التــي شــهدتها العاصمــة المؤقتــة عــدن.

ألغام الحوثيين
يحظــر القانــون اليمنــي و«اتفاقيــة حظــر األلغــام« لعــام 7991 اســتخدام األلغــام المضــادة لألفــراد؛ لكــن 
مليشــيا الحوثــي اســتخدمت األلغــام المضــادة للمركبــات عشــوائيا فــي انتهــاك لقوانيــن الحــرب، مــا شــكل 
خطــرا علــى المدنييــن بعــد فتــرة طويلــة مــن توقــف القتــال، حيــث تواصــل مليشــيا الحوثــي زراعــة األلغــام 
بشــكل عشــوائي فــي الطرقــات والمــزارع وأماكــن الرعــي والمنــازل والمــدارس واألماكــن العامــة، فــي مناطــق 

ســيطرتها.

ووفقــا لمصــادر حقوقيــة، فــإن اســتمرار زراعــة األلغــام يأتــي فــي إطــار اســتهداف كل المواطنيــن حتــى طــاب 
المــدارس. مشــيرة إلــى أن مجمــوع مــا تــم نزعــه منــذ انطــاق المشــروع فــي يونيــو 8102 وحتــى 6 ســبتمبر 

9102 بلــغ 18778 تنوعــت بيــن ألغــام وذخائــر غيــر منفجــرة وعبــوات ناســفة.

ووفقــا لـــ »هيومــن رايتــس ووتــش«، فــإن اســتخدام قــوات الحوثييــن الواســع لأللغــام األرضيــة علــى طــول 
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الســاحل الغربــي لليمــن منــذ منتصــف 7102 قتــل وجــرح مئــات المدنييــن ومنــع منظمــات اإلغاثــة مــن الوصــول 
إلــى المجتمعــات الضعيفــة. 

وقالــت المنظمــة إن األلغــام األرضيــة المزروعــة فــي األراضــي الزراعيــة والقــرى واآلبــار والطــرق قتلــت 041 
مدنيــا علــى األقــل، مــن بينهــم 91 طفــا، فــي محافظتــي الحديــدة وتعــز منــذ 8102، وفقــا لـــ موقــع »مشــروع 
رصــد األثــر المدنــي«، وهــو مصــدر بيانــات إنســانية. ومنعــت األلغــام األرضيــة واألجهــزة المتفجــرة اليدويــة 
الصنــع المنظمــات اإلنســانية مــن الوصــول إلــى الســكان المحتاجيــن، وأدت إلــى منــع الوصــول إلــى المــزارع وآبــار 

الميــاه، وألحقــت األذى بالمدنييــن الذيــن يحاولــون العــودة إلــى ديارهــم.

وأفــاد »المركــز اليمنــي التنفيــذي لمكافحــة األلغــام«، أن الجيــش اليمنــي أزال 003 ألــف لغــم فــي جميــع 
أنحــاء البــاد بيــن 6102 و8102. ووثقــت هيومــن رايتــس ووتــش ســابقا اســتخدام الحوثييــن لأللغــام األرضيــة 
المضــادة لألفــراد والمضــادة للمركبــات بيــن 5102 و8102 فــي محافظــات أبيــن وعــدن ولحــج ومــأرب وتعــز .

وكانــت منظمــة وثــاق للتوجــه المدنــي، ســلطت فــي تقريــر لهــا، الضــوء علــى واحــدة مــن صــور جرائــم الحــرب 
التــي ارتكبتهــا قــوات تحالــف االنقــاب فــي اليمــن، وهــي الجرائــم ذات الصلــة باســتخدام األلغــام، التــي تعــد 
ــرة  ــة موثقــة خــال الفت ــارات ميداني واحــدة مــن أخطــر األســلحة العشــوائية المحظــورة، وذلــك مــن واقــع زي
مــن يوليــو الــى نوفمبــر 5102م فــي خمــس محافظــات يمنيــة؛ عــدن، أبيــن، لحــج، الضالــع، ومــأرب، وذلــك بعــد 

تحريرهــا مــن قبضــة مليشــيات الحوثــي – صالــح.

ففــي محافظــات عــدن وأبيــن ولحــج والضالــع زرعــت قــوات الحوثــي – صالــح المئــات مــن األلغــام المضــادة 
ــر أن هــذه القــوات لــم تلتــزم ولــو بالحــد األدنــى مــن  لألفــراد أو تلــك المخصصــة لآلليــات، ويتبيــن فــي التقري
االلتزامــات القانونيــة واألخاقيــة خــال عملياتهــا العســكرية، وفقــا لقوانيــن وأعــراف الحــروب، ووفقــا لمــا 
ــل عوضــا عــن  ــي اإلنســاني بخصــوص حظــر اســتخدام األلغــام المضــادة لألفــراد، ب ــون الدول ــه القان ينــص علي
ذلــك، ثبــت أن مليشــيات الحوثــي – صالــح زرعــت ألغامــًا فــي مناطــق وأحيــاء مدنيــة مأهولــة بالســكان، كمــا 
هــو الحــال فــي كريتــر بمدينــة عــدن أو بمدينــة مــأرب، بــل وفــي بعــض الحــاالت يوثــق التقريــر إقــدام هــذه 
المليشــيات علــى زراعــة األلغــام فــي المنــازل بعيــدًا عــن أي هــدف عســكري، أو علــى أبــواب منــازل النازحيــن، 

ــاء عودتهــم. بقصــد قتلهــم أثن

وابتكــرت قــوات الحوثــي طرقــًا جديــدة فــي اســتخدام األلغــام المضــادة للمركبــات وتحويــل اســتخدامها الــى 
مضــادة لألفــراد وذلــك بقصــد إحــداث أكبــر قــدر مــن القتــل والضــرر تجــاه النــاس و/ أو الممتلــكات.

خــال الفتــرة مــن يوليــو5102م وحتــى منتصــف نوفمبــر نفــس العــام، قتلــت األلغــام 001 شــخص علــى األقــل 
وجرحــت أكثــر مــن 051 آخريــن، بينهــم نســاء وأطفــال فــي محافظــات عــدن وأبيــن ومــأرب ولحــج والضالــع 
بحســب البيانــات التــي توصلــت إليهــا فــرق الرصــد الميدانــي التابعــة للتحالــف اليمنــي لرصــد انتهــاكات حقــوق 

االنســان.

اســتخدمت قــوات الحوثــي ألغامــا مضــادة للمركبــات وأخــرى مضــادة لألفــراد مصنعــة فــي بعــض دول أوروبــا 
الشــرقية واالتحــاد الســوفيتي ســابقًا تعــود صناعــة بعضهــا لحقبــة الثمانينيــات، رغــم أن اليمــن صادقــت فــي 
ســبتمبر 8991م علــى معاهــدة حظــر األلغــام للعــام 7991م ودخلــت حيــز النفــاذ فــي مــارس 9991م، وهــي 

تلــزم الــدول األطــراف بعــدم اســتخدام األلغــام المضــادة لألفــراد تحــت أي ظــرف.

فــي أعقــاب ســيطرة مليشــيات الحوثــي و صالــح علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء واســتيائها بالقــوة علــى 
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مؤسســات الدولــة اليمنيــة أواخــر العــام 4102م وبدايــة العــام 5102م، تــواردت معلومــات عــن ســيطرة 
مجاميــع تابعــة للحوثييــن علــى المركــز التنفيــذي للتعامــل مــع األلغــام فــي العاصمــة صنعــاء، وقيامهــا بنهــب 
كافــة محتوياتــه، باإلضافــة الــى الســطو المســلح علــى مخــازن القــوات المســلحة اليمنية واســتخدامها لإلمداد 
وتمويــل اعتداءاتهــا علــى الســكان فــي معظــم المحافظــات التــي انتفضــت للدفــاع عــن نفســها فــي مقاومــة 

هــذه المليشــيات.

ــة فــإن قــوات الحوثــي تركــت وراءهــا فــي معظــم المناطــق التــي انســحبت منهــا  ــر مســح أولي ووفقــا لتقاري
مخزونــًا هائــًا مــن آالف األلغــام المضــادة لألفــراد، والمضــادة للمركبــات وعبــوات ناســفة مرتجلــة، والتــي 
تنفجــر بمجــرد اقتــراب أو مامســة شــخص لهــا، وتنــدرج تحــت األلغــام المضــادة لألفــراد المحظــورة بموجــب 

معاهــدة حظــر األلغــام.

انتهاكات الحق في الحرية وفي السالمة 
الجسدية

علــى مــدى خمســة أعــوام مــن ســيطرتها علــى الســلطة فــي اليمــن، نســفت ممارســات الحوثييــن وحلفائهــم 
كســلطة أمــر واقــع كل مضاميــن التشــريع الوطنــي وفــي مقدمتــه الدســتور، والحقــوق المكفولــة بموجبــه أو 

بموجــب المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة التــي يعــد اليمــن طرفــًا فيهــا.

ويواجــه الصحفيــون والناشــطون المدنيــون والمدافعــون عــن حقــوق اإلنســان فــي اليمــن حمــات قمع بصورة 
غيــر مســبوقة، وتتســم بالعمــل الممنهــج، بالتــوازي مــع حمــات تحريــض وتخويــن واتهــام بالعمالــة تســتهدف 
أي صــوت يحــاول الوصــول إلــى الحقيقــة أو انتقــاد السياســات القمعيــة التــي تتبعهــا ســلطات األمــر الواقــع 
فــي البــاد، وهــو األمــر الــذي تبــدو معــه أداوت النضــال الســلمي المدنــي متعــذرة ومحفوفــة بالمخاطــر، 

وتشــبه الســير فــي حقــل ألغــام.

رصــدت تقاريــر حقوقيــة اختطــاف اآلالف مــن حــاالت االختطــاف علــى مــدى خمــس ســنوات، فقــد ســــجل 
اختطــــاف واعتقــــال واحتجــــاز مليشــيا الحوثــي لنحــو 56561 مدنيــا، مــن بينهــم 863 طفــا و 89 امــــرأة و583 
مســــنا، ومــن بيــن هــؤالء المختطفيــن 4453 حالــة مخفــي قســريًا فــي اليمــن خــال الفتــرة من ســبتمبر 4102م 
وحتــى ديســمبر 8102م فــي عــدد مــن المحافظــات، تحتــل محافظــة صنعــاء المركــز األول كأعلــــى نســــبة 
اختفــــاء التي سجل فيها 255 مختفـــيا، تلتهـــا محافظـــة الحديـــدة بواقـــع 635 مختفـيا، ومحافظـة حجـة بواقـع 

784 مختفـــيا، طبقــا للتحالــف اليمنــي لرصــد انتهــاكات حقــوق االنســان )تحالــف رصــد(.

ووفقــا للتحالــف، فــإن مــن بيــن المخفييــن 46 طفــا و51 امــرأة و27 مســنا، ارتكبتهــا المليشــيا الحوثيــة 
االنقابيــة فــي محافظــات صنعــاء والبيضــاء والحديــدة وتعــز وحجــة واب منــذ انقابهــا علــى الســلطة الشــرعية 

ــذ ســبتمبر 4102. من

عمليــات االختطــاف واالخفــاء التــي تطــال الناشــطين والسياســيين والنســاء واألطفــال بحســب تحالــف رصــد 
غالبــا مــا تقــوم بــه مليشــيا الحوثــي مــن خــال مداهمــة المنــازل ومقــر االعمــال والطرقــات العامــة وهــي 

انتهــاكات يصفهــا حقوقيــون بالصارخــة ضــد حقــوق االنســان والحريــات العامــة .
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وفــي وقــت ســابق، أفــاد تقريــر حقوقــي صــادر عــن منظمــة رايتــس رادار لحقــوق االنســان، أن عــدد المعتقليــن 
السياســيين والنشــطاء اليمنييــن فــي ســجون جماعــة الحوثــي والقــوات اإلماراتيــة فــي اليمــن، يقــدر بأكثــر مــن 

41 ألــف معتقــل.

وأوضــح التقريــر أن عــدد المعتقليــن يــزداد بشــكل مضطــرد مــع اســتمرار الصــراع المســلح بيــن أطــراف الحــرب 
اليمنيــة، فيمــا لــم يتــم االفــراج إال عــن عــدد محــدود منهــم خــال الثــاث ســنوات الماضيــة، عبــر عمليــات تبــادل 

أســرى بوســاطات قبليــة.

ورصــدت المنظمــة، وقــوع 121 حالــة وفــاة لمعتقليــن تحــت التعذيــب فــي معتقات جماعــة الحوثي والقوات 
التابعــة لدولــة االمــارات فــي اليمن.

وأشــارت إلــى أنهــا تأكــدت مــن وفــاة نحــو 82 معتقــا منهــم فــي ســجون القــوات اإلماراتيــة فــي جنــوب اليمــن، 
بينمــا توفــي البقيــة فــي ســجون جماعــة الحوثــي فــي عــدة محافظــات بشــمالي اليمــن.

مارســت اإلمــارات عبــر وكاء محلييــن )قــوات الحــزام األمنــي والنخبــة الحضرميــة( حمــات اعتقــال واســعة 
طالــت ناشــطي حــزب اإلصــاح وســلفيين مــن التيــار المتصالــح مــع الديمقراطيــة وآخريــن مــن أفــراد وقيــادات 
المقاومــة الشــعبية التــي ناضلــت لطــرد مليشــيا الحوثييــن وقــوات صالــح إبــان اجتياحهــا لعــدن ومــدن الجنــوب، 
وشــهدت الفتــرة التــي أعقبــت تحريــر عــدن مــن المليشــيا االنقابيــة عمليــات اختطافــات وبنــاء شــبكات ســجون 
ســرية مورســت فيهــا صنــوف التعذيــب والتنكيــل، وصلــت حــد االعتــداءات الجنســية والتعذيــب حتــى الوفــاة، 

بحســب مــا وثقتــه منظمــات حقوقيــة وتقاريــر دوليــة.

علــى ســبيل المثــال، تقــول بعــض المصــادر الصحافيــة اليمنيــة إن الضابــط اإلماراتــي ابــو خليفــة ســعيد المهيــري 
ــواع الجرائــم واالنتهــاكات  ــد القــوات اإلماراتيــة فــي عــدن هــو المســؤول المباشــر عــن ممارســة أبشــع أن قائ
فــي حــق اإلنســانية ويشــرف علــى عمليــات االختطــاف والســجن واإلخفــاء القســري ويديــر الســجون الســرية 
فــي عــدن ومحافظــات الجنــوب التــي ســبق لمنظمــات حقوقيــة ووســائل إعــام ووكاالت أنبــاء دوليــة تناولــت 

خارطــة بهــذه الســجون ومــا يجــري فيهــا مــن جرائــم .

ــح،  ــى أيــدي مســلحي الحوثــي وقــوات صال ــن لاختطــاف عل ــن والصحافيي ــات الناشــطين المدنيي وتعــرض مئ
ــزال اآلالف رهــن اإلخفــاء  ــة، أطلــق ســراح عــدد منهــم، بينمــا ال ي وزجــت بهــم فــي مراكــز احتجــاز تابعــة للدول
ــًا، تســعة منهــم اختطفــوا مــن طــرف قــوات الحوثــي  القســري أو االحتجــاز التعســفي، بينهــم نحــو 51 صحفي
فــي صنعــاء بتأريــخ 9 يونيــو 5102، وأودعــوا أحــد ســجون وزارة الداخليــة، ثــم أخفــوا قســريًا، وقــد جــاء اختطــاف 
الصحافييــن التســعة انتقامــا مــن نشــاطهم فــي فضــح انتهــاكات حقــوق االنســان التــي ترتكبهــا قــوات الحوثــي 

فــي اليمــن .

وأصــدرت نقابــة الصحفييــن اليمنييــن عــدة نــداءات تطلــب مــن قــوات الحوثــي إطــاق ســراح المختطفيــن، لكــن 
دون جــدوى. كمــا أرســلت عائــات المختطفيــن شــكاوى إلــى العديــد مــن المنظمــات الدوليــة للتدخــل مــن 

أجــل إطــاق ســراحهم . 
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تفشي جريمة التعذيب 
تتفشــى ظاهــرة التعذيــب بوتيــرة ممنهجــة فــي الســجون الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات الحوثييــن وصالــح فــي 

اليمــن، والســجون الخاضعــة للقــوات اإلماراتيــة والتشــكيات العســكرية التابعــة لهــا.

وتتــراوح أعمــال التعذيــب وســوء المعاملــة بيــن الضــرب والصعــق بالكهربــاء، والحرمان من أي اتصــال بعائاتهم 
أو الحصــول علــى أي مســاعدة قانونيــة، فــي ظــروف احتجــاز ســيئة للغايــة، وأحيانــا المقايضــة علــى حريــة 

الضحايــا مقابــل مبالــغ ماليــة، بالنســبة لمليشــيا الحوثــي.

علــى ســبيل المثــال، كانــت قــوات تحالــف علــي صالــح والحوثييــن ألقــت القبــض بتأريــخ 21 أكتوبــر 5102، علــى 
92 ناشــطا، بينما كانوا يحضرون لمســيرة مســافتها 46 كيلومترا من مدينة إب إلى تعز، مصحوبين بشــاحنات 
ميــاه الشــرب للمواطنيــن فــي تعــز التــي تعانــي مــن حصــار كبيــر فــي المــواد األساســية. وبعــد فتــرة أفــرج علــى 
32 منهــم بينمــا احتفظــت تلــك القــوات بآخريــن، ووفقــا لشــهادات المفــرج عنهــم، تعــرض جميــع النشــطاء 
للتعذيــب وســوء المعاملــة، واحتجــزوا فــي زنازيــن مكتظــة محروميــن مــن الغــذاء ومســتلزمات النظافــة، فضــا 

عــن تعرضهــم ألعمــال التعذيــب كالضــرب والصعــق بالكهربــاء خــال اســتجوابهم.

وتحدثــت عائــات معتقليــن صحافييــن عــن انتهــاكات وإهانــات كبيــرة تمارســها قــوات الحوثــي بشــكل ممنهــج 
ضــد الســجناء، خصوصــًا المحتجزيــن علــى خلفيــة نشــاطهم الفكــري أو السياســي المناهــض لجماعــة الحوثييــن.

علــى ســبيل المثــال، فــي تأريــخ2 يونيــو 6102، أطلقــت جماعــة الحوثــي جثــة المواطــن اليمنــي عبداللــه ســالم 
ــه قســريا، فيمــا كانــت أطلقــت  ــه تحــت التعذيــب بعــد عــدة أشــهر مــن اختطافــه واخفائ ــر وفات عبدالقــوي إث
فــي وقــت ســابق ســراح كل مــن الناشــط المدنــي أنــس الصــراري مشــلوال جــراء التعذيــب، والمواطــن اليمنــي 

عبدالقــوي حســين صالــح العمــري مصابــا بانســداد األوردة فــي قدميــه جــراء التعذيــب .

ووفقــا لتقريــر صــادر عــن التحالــف اليمنــي لرصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان، الــذي يضــم كبــرى المنظمــات 
الضحايــا  أفــادت شــهادات هــؤالء  أفــرج عنهــم،  الذيــن  المخطوفيــن  بعــض  عــن  نقــا  اليمنيــة،  الحقوقيــة 
بتعرضهــم وزمائهــم للضــرب لفتــرات طويلــة، وتعليــق آخريــن فــي أوضــاع معاكســة، فضــا عــن تعذيبهــم 
بالصدمــات الكهربائيــة والحــرق بالســجائر وصــب المــاء الســاخن علــى أجســادهم، وتهديدهــم بالقتــل وانتهــاك 

أعراضهــم، وإخضاعهــم لعمليــات إعــدام صوريــة.

وفــي وقــت ســابق، وثقــت منظمــات حقــوق اإلنســان ووســائل اإلعــام مقتــل الناشــط اليمنــي والمعلــم 
صالــح عــوض البشــري، تحــت التعذيــب فــي ســجون الحوثييــن، والبشــري البالــغ مــن العمــر 53 ســنة، مــن أبنــاء 
منطقــة الحيمــة الخارجيــة بمحافظــة صنعــاء، وهــو أب لســبعة أطفــال، كانــت اختطفتــه مليشــيات الحوثــي 
صالــح مــع ثاثــة آخريــن مــن رفاقــه، بتأريــخ 11 فبرايــر 5102، عقــب مشــاركتهم فــي احتفاليــة ســلمية بصنعــاء 
بمناســبة ثــورة 12 فبرايــر، واقتيــدوا إلــى مــكان مجهــول، تعرضــوا فيــه ألبشــع أنــواع التعذيــب، قبــل أن يعثــر 
علــى أجســادهم فــي أحــد شــوارع العاصمــة، بتأريــخ 31 فبرايــر، كانــوا جميعهــم فــي حــال يرثــى لهــا، أســعفوا إلــى 

المستشــفى، غيــر أن البشــري فــارق الحيــاة متأثــرًا .

فــي مايــو 8102، أظهــر مقطــع فيديــو مســرب مــن داخــل ســجون ميليشــيا الحوثــي االنقابيــة المدعومــة مــن 
ــي ســراحه بعــد أن أصيــب  ــذي أطلقــت ميليشــيا الحوث ــب المختطــف جمــال المعمــري، ال ــة تعذي ــران، عملي إي
بشــلل تــام؛ بســبب التعذيــب الــذي تعــرض لــه فــي الســجن. وعلــى مــدى مــا يقــارب 3 ســنوات، هــي فتــرة ســجن 
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جمــال المعمــري تفننــت الميليشــيا الحوثيــة بشــتى أنــواع التعذيــب الجســدي والنفســي الوحشــيين، ليــؤدي 
ذلــك إلــى أن يصبــح مجــرد كتلــة آدميــة ينهشــها األلــم.

ــن  ــن مــن الذي ــع فيهــا آالف المدنيي ــن ســرية بالغــة حــول الســجون التــي تديرهــا ويقب وتحيــط جماعــة الحوثيي
خطفتهــم الميليشــيات، وبلــغ عددهــم أكثــر مــن ثمانيــة آالف شــخص. وتشــهد هــذه الســجون حــاالت تعذيــب 

وحشــية نجــم عنهــا وفــاة العشــرات.

ووثــق فريــق المنظمــة الوطنيــة للتنميــة اإلنســانية فــي اليمــن خــال عاميــن فقــط، 63 حالــة وفــاة داخــل 
ســجون جماعــة الحوثــي والقــوات المواليــة للرئيــس المخلــوع بينهــم 21 مختطفــًا توفــوا تحــت التعذيــب و21 
آخــرون تمــت تصفيتهــم بالرصــاص الحــي فــي حيــن توفــي 21 مختطفــًا نتيجــة اســتخدامهم كــدروع بشــرية 
أمــام ضربــات طيــران التحالــف العربــي لتدهــور أوضاعهــم الصحيــة داخــل ســجون الجماعــة ومنعهــم مــن تلقــي 

العــاج.

ووفقــًا للمنظمــة، فــي 92 ينايــر 6102 تســلمت أســرة المختطــف منيــف الجبــري )72 عامــًا( جثــة ابنهــا الــذي 
توفــي داخــل أحــد الســجون التابعــة لجماعــة الحوثــي بحــي مذبــح شــمال غربــي العاصمــة صنعــاء.

ــأن منيــف توفــي تحــت التعذيــب الــذي تعــرض لــه داخــل  ونقلــت عــن أحــد أقــارب الجبــري لفريــق المنظمــة ب
ســجن منطقــة الكرامــة األمنيــة بأمانــة العاصمــة الــذي احتجــزه فيــه مســلحو الحوثــي وصالــح، وأن آثــار تعذيــب 
مختلفــة كانــت ظاهــرة علــى جثتــه أثنــاء تســليمها ألســرته التــي تعرضــت هــي األخــرى للتهديــد والوعيــد فــي 

حــال اثــارت القضيــة عبــر وســائل اإلعــام أو المنظمــات الحقوقيــة.

وفــي 02 نوفمبــر 5102 توفــي علــي حمــود عوضــه )33 عامــًا(، يحمــل درجــة الماجســتير، بعــد تعرضــه للتعذيــب 
الشــديد مــن قبــل جماعــة الحوثــي داخــل ســجن إدارة أمــن مديريــة شــبام بمحافظــة المحويــت. وذكــر أحــد 
أقاربــه أن مســلحي الحوثــي وصالــح قامــوا باختطــاف علــي عوضــه عقــب عودتــه مــن أداء فريضــة الحــج للعــام 
الماضــي وذلــك بتهمــة زائفــة مفادهــا تســلمه مبالــغ ماليــة مقابــل اإلدالء بمعلومــات عــن تحــركات جماعــة 

الحوثــي وحليفهــا صالــح فــي محافظــة المحويــت.

وفــي الواقــع لــم تكــن جرائــم التعذيــب التــي تمارســها جماعــة الحوثييــن بحــق المختطفيــن أمــرًا جديــدًا، 
فقــد وثــق ناشــطون وصحافيــون يمنيــون فــي وقــت ســابق، جملــة مــن هــذه الجرائــم فــي ســياق تحقيــق 
صحافــي مطــول عــن ســجون الحوثييــن فــي محافظــات صعــدة وحجــة ســفيان شــمالي اليمــن، وقدمــوا أرقامــًا 

ومعلومــات ألول مــرة عــن قصــص التعذيــب وأوضــاع الســجناء .

وال تقتصــر انتهــاكات الحــق فــي الحريــة علــى مســلحي الحوثــي وقــوات صالــح، ففــي مدينــة المــكا عاصمــة 
حضرمــوت، أقــدم مســلحو تنظيــم »القاعــدة« بتأريــخ 21 أكتوبــر 5102، علــى اختطــاف 5 ناشــطين، بينهــم 3 

صحفييــن، واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة، دون أن تســمح لهــم بــأي اتصــال مــع عائاتهــم أو زيارتهــم . 

أعلنــت قــوات الحكومــة الشــرعية فــي اليمــن أواخــر أبريــل 6102، اســتعادة مدينــة المــكا الغنيــة بالنفــط مــن 
قبضــة عناصــر »القاعــدة«، فــي عمليــة عســكرية، مدعومــة بقــوات التحالــف العربــي، وقالــت إنهــا طــردت 
عناصــر »القاعــدة« منهــا بعــد أن كان التنظيــم يســيطر علــى المدينــة منــذ عــام، وشــاركت قــوات خاصــة 
ســعودية وإماراتيــة إلــى جانــب الجيــش اليمنــي فــي تلــك العمليــة العســكرية الخاطفــة التــي اســتهدفت أحــد 
أهــم معاقــل التنظيــم ، غيــر أنــه حتــى بعــد رحيــل »القاعــدة« عــن المــكا، بــدت جرائــم االختطافــات والتعذيــب 
التــي رصدهــا ناشــطون وإعاميــون أكثــر فداحــة مــن ذي قبــل، ففــي تأريــخ 51 مايــو 6102، أعلــن فــي مدينــة 
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ــام مــن  المــكا عــن وفــاة القيــادي فــي المقاومــة الشــعبية بمحافظــة شــبوة محمــد عــوض بارحمــة بعــد أي
اعتقالــه مــن بيتــه واثنيــن مــن إخوانــه مــن قبــل قــوات النخبــة الحضرميــة المدعومــة إماراتيــا بمدينــة المــكا 

فــي ظــروف غامضــة.

وأفــاد مصــدر مقــرب مــن أســرة بارحمــة بــأن جثــة بارحمــة وجــدت فــي ثاجــة مستشــفى بــن ســيناء الحكومــي 
بمدينــة المــكا وعليهــا آثــار تعذيــب، وقــد رفضــت أســرة الضحيــة تســلم الجثــة إال بعــد تقريــر مفصــل عــن 

الظــروف التــي توفــي فيهــا ومــن المســؤول عــن ذلــك.

وأوضــح المصــدر أن قــوات الجيــش بالمــكا اعتقلــت بارحمــة وشــقيقيه وليــد وعيــدروس فــي وقــت ســابق، 
مــن منزلهمــا الواقــع بمنطقــة بويــش بالمــكا .

و قــد عبــرت منظمــة ســام للحقــوق والحريــات، ومقرهــا جنيــف، حــوادث االختفــاء القســري والتعذيــب التــي 
يتعــرض لهــا النشــطاء فــي محافظــة حضرمــوت. وقالــت المنظمــة فــي بيــان أصدرتــه بتأريــخ 11 يوليــو 6102، 
إنهــا وثقــت 57 حالــة اعتقــال تعســفي وإخفــاء قســري خــال شــهري أيــار/ مايــو وحزيــران/ يونيــو 6102، 
وأضافــت: »تابعــت منظمــة ســام للحقــوق والحريــات بقلــق بالــغ االعتقــاالت التعســفية واالخفــاء القســري 
التــي طالــت ناشــطين سياســيين واجتماعييــن فــي محافظــة حضرمــوت مدينــة المــكا من قبل قوات عســكرية 
تابعــة للســلطات المحليــة فــي المحافظــة، حيــث تــم اعتقــال وإخفــاء العشــرات مــن الناشــطين بعضهــم تعــرض 

لتعذيــب حتــى المــوت«.

وتابعــت بــأن فريــق الرصــد التابــع للمنظمــة فــي محافظــة حضرمــوت وثــق خــال الفتــرة المذكــورة 57 حالــة 
اعتقــال تعســفي وإخفــاء قســري تعــرض منهــم اثنــان للتعذيــب حتــى المــوت أغلبهــم فــي مدينــة المــكا، 
ــار فــي الســن وضعــوا فــي  وشــمل االعتقــال التعســفي واالخفــاء القســري فئــات عمريــة مختلفــة بينهــم كب

ــا. ــون، األمــر الــذي ســينعكس ســلبا علــى حالتهــم الصحيــة الحًق ــة القان ســجون بعيــدة عــن رقاب

ووثــق راصــدو المنظمــة بتاريــخ 6102/60/71  وفــاة المواطــن لطفــي جمعــان بافطيــم الملقــب )بيليــه( جــراء 
التعذيــب بعــد اعتقالــه مــن قبــل قــوة عســكرية واقتيــاده إلــى جهة غيــر معروفة، كما رصدت المنظمة بحســب 
شــهادة الشــهود تعــرض بعــض المعتقليــن لمعاملــة غيــر انســانية ومنــع ذويهــم مــن زيارتهــم واالطمئنــان 

عليهــم .

أغلقــت القــوات اإلماراتيــة مطــار الرّيــان فــي المــكا واتخــذت منــه ثكنــة عســكرية ومركــز اعتقــال ســري رغــم 
مــرور خمــس ســنوات علــى تحريــر المدينــة مــن عناصــر »القاعــدة«.

االنتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين
تصاعــدت وتيــرة االعتــداءات ضــد الصحفييــن منــذ انقــاب مليشــيا الحوثــي أواخــر 4102، حيــث بلــغ إجمالــي 
االنتهــاكات ضــد الصحفييــن 0011 انتهــاك بحســب إحصائيــة نقابــة الصحفييــن اليمنييــن، التــي أكــدت مقتــل 93 

صحفيــا منــذ بــدء الحــرب وتصــدرت مليشــيا الحوثــي قائمــة المنتهكيــن.

ووفقــا لتقريــر النثابــة، فقــد اختطفــت مليشــيا الحوثــي 71 صحفيــًا منــذ 5102 فيمــا ال يــزال صحفــي مختطفــا 
لــدى القاعــدة، وتعــرض 01 صحفييــن مختطفيــن لــدى مليشــيا الحوثــي للتعذيــب والمعاملــة القاســية.

وقــد أجبــرت االنتهــاكات المســتمرة ضــد الصحافــة أكثــر مــن 004 صحفــي علــى النــزوح مــن مناطقهــم، فيمــا 



18مساعي اإلمارات في تقويض اإلنتقال السياسي في اليمن

يعيــش مــا يقــارب مــن 0001 صحفــي يعملــون فــي مؤسســات اإلعــام الحكومــي دون رواتــب ويعانــون مــن 
أزمــة معيشــية.

وتراجــع ســجل اليمــن فــي مؤشــر الحريــات الصحفيــة إلــى 861 مــن بيــن 081 دولــة، فيمــا أكــدت منظمــة العفــو 
الدوليــة أن هنــاك مؤشــر قاتــم للحالــة األليمــة التــي تواجههــا حريــة اإلعــام فــي اليمــن.

األوضاع اإلنسانية المتدهورة
تفاقمــت األوضــاع اإلنســانية فــي اليمــن بصــورة غيــر مســبوقة، وذلــك إثــر انهيــار مؤسســات الدولــة، بالتــوازي 
ــح علــى الســكان، ناهيــك عــن تعطــل الخدمــات األساســية،  مــع حصــار داخلــي فرضتــه قــوات الحوثييــن وصال
فباإلضافــة إلــى الظــروف اإلنســانية الصعبــة الناجمــة عــن الحــرب وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، أوقــف الحوثيون 
وحلفاؤهــم، منــذ ســيطرتهم علــى مؤسســات الدولــة بقــوة الســاح، كل المشــاريع التنمويــة فــي اليمــن، كمــا 
أقدمــوا علــى تعطيــل كافــة الخدمــات األساســية للمواطنيــن، وفــي مقدمتهــا؛ الكهربــاء والمشــتقات النفطية 
والغــاز المنزلــي، ونهــب مخصصــات التعليــم والصناديــق الخدميــة لصالــح الحــروب، تحــت مســمى »المجهــود 
الحربــي«، فــي الوقــت الــذي ســمحوا بازدهــار الســوق الســوداء للمــواد النفطيــة ، بأســعار باهظــة، وإشــاعة 
مظاهــر الفســاد المالــي فــي الجهــاز اإلداري للدولــة، عــاوة علــى قيامهــم بنهــب ومصادرة المعونــات اإلغاثية 
إلــى اليمــن ، كمــا قــام مســلحو الحوثــي وقــوات صالــح بفــرض إتــاوات ماليــة علــى التجــار، وفــرض اســتقطاعات 
مــن مرتبــات الموظفيــن لتغطيــة عجــز الميزانيــات التــي نهبــت مــن قبــل، باإلضافــة إلــى نهــب كامــل االحتياطــي 
النقــدي فــي البنــك المركــزي ، كمــا قامــوا بفصــل تعســفي لموظفيــن حكومييــن وقطــع مرتباتهــم، وبالمقابــل 
ــة وفــي  ــة والعســكرية بأعــداد هائل ــر المدني ــي عــن توظيــف أنصارهــم فــي الدوائ ــم يتوقــف مســلحو الحوث ل
مختلــف مســتويات الوظيفــة العامــة، بمــا فيهــا مواقــع قياديــة بكلــف ماليــة ضخمــة، ودون أي معاييــر إداريــة 

أو مهنيــة.

كل هــذه االختــاالت والممارســات ألقــت بظالهــا علــى األوضــاع اإلنســانية للســكان، وفاقمت مــن معاناتهم، 
فــي بلــد يعيــش أكبــر مأســاة إنســانية يشــهدها العالــم، حيــث يحتــاج أكثــر مــن 22 مليــون يمنــي إلــى مســاعدات، 
حســب األمــم المتحــدة، وهــو مــا يعــادل ثاثــة أربــاع الســكان، مــن بينهــم 3.11 مليــون بحاجــة ماســة إلــى 

المســاعدة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة .

فــي مدينــة تعــز، علــى ســبيل المثــال، رغــم التحذيــرات المتكــررة التــي أطلقتهــا المفوضيــة الســامية لحقــوق 
اإلنســان فــي اليمــن واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، بســبب تفاقــم األوضــاع اإلنســانية هنــاك، جــراء الحصــار 
والحــرب التــي تشــنها قــوات الحوثييــن ضــد المدينــة، لــم تلــق تلــك التحذيــرات أي آذانــًا صاغيــة، بــل تــزداد 
الحــرب ضــراوة مــع كل حديــث يجــري علــى لســان المبعــوث األممــي إلــى اليمــن بشــأن مشــاورات مرتقبــة ينجــح 
المســؤول األممــي فــي إقنــاع أطــراف النــزاع عليهــا خــال زياراتــه المكوكيــة بيــن صنعــاء والريــاض علــى مــدى 

الســنوات الخمــس الماضيــة.
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الخالصة
تميــزت الحالــة اليمنيــة منــذ ســبتمبر 4102 حتــى ســبتمبر 9102، بهــدر غيــر مســبوق للحقــوق األساســية، وفــي 
مقدمهــا الحــق فــي الحيــاة، حيــث يحصــد العنــف أرواح اليمنييــن بشــتى الوســائل وعلــى يــد أكثــر مــن طــرف، 
مــع تفشــي سياســات القتــل العشــوائي بصــوة غيــر مســبوقة، فــي الوقــت الــذي تبــرز معــه ظاهــرة التوظيــف 
ــا وقمــع الخصــوم السياســيين، فــي  ــات شــماال وجنوب ــر لانقاب السياســي لملــف اإلرهــاب فــي ســياق التبري

ظــل انعــدام أي آليــات تحقيــق أو نظــام عدالــة محايــد ومســتقل.

كمــا يشــهد اليمــن زيــادة كبيــرة فــي وتيــرة قمــع الحريــات السياســية والمدنيــة، واالختطافــات واالعتقــاالت 
التعســفية واإلخفــاء القســري والتعذيــب للناشــطين السياســيين والصحافييــن وتكميــم األفــواه، ووصــل األمــر 
كمــا ســبقت اإلشــارة إليــه، إلــى اتخــاذ المختطفيــن دروعــًا بشــرية في مواجهــة هجمات طيران التحالــف العربي، 

وهــذه ســابقة خطيــرة فــي تأريــخ الصــراع السياســي فــي اليمــن وفــي ســجل انتهــاكات حقــوق االنســان.. 

تشــمل انتهــاكات الحــق فــي الســامة الجســدية والمعنويــة مجموعــة مــن االنتهــاكات للقانــون الدولــي 
اإلنســاني )قانــون الحــرب( أو القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، تبــدأ باالختطــاف مــن نقــاط التفتيــش أو 
باقتحــام المنــازل دون إذن أو مذكــرة اعتقــال مــن ســلطة مخولــة بالضبــط، مــرورًا باالعتقــال التعســفي دون 
أي إجــراءات قانونيــة، ثــم إخفــاء قســري فــي مراكــز احتجــاز يفتــرض أنهــا تابعــة للدولــة، أو أماكــن احتجــاز غيــر 
قانونيــة، إمــا تابعــة للمليشــيات الحوثيــة أو المليشــيات التابعــة للمجلــس االنتقالــي المدعــوم إماراتيــا، أو 
ــة، وانتهــاًء باتخــاذ  ــم التعذيــب وســوء المعامل ــة العامــة، ث فــي معســكرات للجيــش ال تخضــع إلشــراف النياب
ــا دروعــًا بشــرية فــي مواقــع عســكرية تعرضــت مــن قبــل لقصــف قــوات التحالــف أو يحتمــل تعرضهــا  الضحاي
لقصــف. وفــي كل األحــوال فــإن المليشــيات أو القــوات األمنيــة التــي تختطــف هــؤالء الناشــطين السياســيين 
والصحفييــن تتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن حياتهــم فــي كل األحــوال، وال يمكنهــا التملــص مــن هــذه 

المســؤولية الجنائيــة واألخاقيــة.

لقــد عملــت هــذه الممارســات علــى عســكرة كل مظاهــر الحيــاة، وفرضــت حالــة طــوارئ غيــر معلنــة، فــي البــاد، 
وهــي الحالــة التــي تمثــل انتكاســة جــد خطيــرة، إن علــى الصعيــد الوطنــي أو اإلقليمــي والدولــي، ألنهــا تغلــق 
أمــام اليمنييــن خيــارات مدنيــة ســلمية وتدفــع بقــوة نحــو العنــف.. ويــزداد األمــر خطــورة عندمــا تتاشــى ثقــة 
اليمنييــن بالتحالــف الســعودي اإلماراتــي وبالمجتمــع الدولــي والهيئــات األمميــة المعنيــة بالقانــون والســلم 
الدولــي، نتيجــة االســتهتار بحيــاة اليمنييــن وغــض الطــرف عــن هــذه االنتهــاكات الخطيــرة فــي إطــار حســابات 
سياســية لقــوى دوليــة ال تكتــرث لمصلحــة اليمنييــن وال يعنيهــا مســتقبل البلــد، واألخطــر مــن ذلــك أن يأخــذ 

هــذا العنــف أبعــادًا طائفيــة أو مناطقيــة أو جمهوريــة.
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التوصيات
علــى جميــع األطــراف المســلحة فــي اليمــن احتــرام مبــادئ القانــون الدولــي االنســاني والقانــون الدولــي 	 

لحقــوق االنســان، والتوقــف فــورا عــن ارتــكاب االنتهــاكات، واتخــاذ كافــة الســبل الكفيلــة بحمايــة المدنييــن.

علــى مليشــيا الحوثييــن إنهــاء الحصــار علــى مدينــة تعــز، والبيضــاء، وغيرهــا مــن المــدن المحاصــرة، والبــدء 	 
ســراح  وإطــاق  المنهــوب،  الســاح  وإعــادة  الدولــة،  ومؤسســات  المــدن  مــن  باالنســحاب  الفــوري 
المختطفيــن والمختفيــن قســريًا، كواحــدة مــن خطــوات بنــاء الثقــة التــي تــم التأكيــد عليهــا خــال جــوالت 
مشــاورات الســام، مــن أجــل الذهــاب إلــى حــل سياســي وكالتزامــات قانونيــة وأخاقيــة دون أي شــرط أو 
قيــد، ناهيــك عــن كونهــا مطالــب ملحــة بموجــب قــرارات مجلــس األمــن الدولــي، وفــي مقدمتهــا القــرار 
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كافــة 	  واتخــاذ  المدنييــن،  اســتهداف  عــن  التوقــف  الســعودية  بقيــادة  العربــي  التحالــف  قــوات  علــى 
االحتياطــات الازمــة لتجنــب اســتهداف المدنييــن، والتحقيــق فــي حــوادث ســقوط ضحايــا مدنييــن، جــراء 
الغــارات، وتعويــض الضحايــا بمــا يتناســب مــع حجــم الضــرر، والبــدء بإعــادة إعمــار المناطــق التــي باتــت تحــت 
ــن فــي هــذه المناطــق، وضبــط  ــة بأمــن المواطني ســلطة الحكومــة الشــرعية، واتخــاذ المعالجــات الكفيل
األمــن، وتوفيــر الخدمــات الازمــة، واإلســراع فــي إيصــال المعونــات اإلغاثيــة إلــى مختلــف البــاد، وفــق 

ــات إلــى المســتحقين. آليــة تضمــن وصــول المعون

يجــب علــى المجتمــع الدولــي التوقــف عــن تعمــد الخلــط بيــن الموقــف السياســي مــن أطــراف الصــراع فــي 	 
ــرة التــي يعانــي منهــا المدنيــون والناجمــة عــن  اليمــن، وبيــن انتهــاكات حقــوق االنســان، والمآســي الكبي

هــذا الصــراع الدامــي، بســبب أزمــة الشــرعية فــي البلــد.

كمــا يجــب علــى المجتمــع الدولــي التوقــف عــن إقحــام األزمــة اليمنيــة فــي خضــم التســويات السياســية 	 
بيــن الغــرب وبيــن بعــض القــوى اإلقليميــة، أو المقايضــة علــى حقــوق االنســان اليمنــي األساســية بمصالــح 

قــوى إقليميــة أو دوليــة وطموحاتهــا.

اليمنييــن الســتعادة الدولــة ومؤسســاتها باعتبارهــا 	  يجــب علــى المجتمــع الدولــي مســاندة نضــاالت 
الوطنيــة  اللجنــة  جهــود  وكــذا مســاندة  المواطنيــن،  حقــوق  وحمايــة  القانــون  إنفــاذ  بمهــام  الكفيلــة 
ــات  ــم اإلمكاني ــق حــول ادعــاءات انتهــاكات حقــوق االنســان فــي اليمــن، وتقدي المكلفــة بتقصــي الحقائ

والدعــم الفنــي الــازم.




