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منظمة حقوقية ترصد انتهاكات مليشيات اإلخوان يف تعز!

• األمناء" جمال محمد حسين:

عقــدت منظمة حــق للدفاع عن
الحقوق والحريات مؤمتر ًا صحفي ًا يف
قاعة قرص العرب باملعال – عدن أول من
أمس الخميس أشــهرت خالله تقرير
نزولها امليداين لتقيص الحقائق حول
اقتحام املدينة القدمية من قبل مليشيا
الحشد الشــعبي التابع لحزب التجمع
اليمنــي لإلصالح يف تعــز؛ حيث بدأ
املؤمتر الصحفي بآي من الذكر الحكيم
تالها حســن باســنبل بعد ذلك تم
عرض فلم وثائقي احتوى مشاهد تم
توثيقها بالفيديو من قبل شهود عيان
وصورا ودالئل برصية فوتوغرافية عن
ً
تبعية ميليشيا الحشد الشعبي لحزب
التجمــع اليمني لإلصــاح يف تعز و
جرائم مليشيا الحشــد الشعبي بحق
املدنيني يف املدينــة القدمية يف تعز
خالل األحداث التي شهدتها املدينة يف
شهري مارس وأبريل 2019م .
بعد ذلك قدم األستاذ الخرض امليرسي
رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق
والحريــات رشحا لجهود منظمة حق
يف تقيص الحقائق ورصد االنتهاكات
التي قامت بها مليشــيات الحشــد
الشعبي يف تعز القدمية ضد املدنيني
ً
مستعرضا مراحل الرصد والتوثيق وما
رافقها من مخاطر وصعوبات واجهت
فريــق منظمة حق الــذي نفذ عملية
الرصــد والتوثيق لهــذه االنتهاكات
وتكللت هذه الجهود بهذا التقرير الذي
تم إشهاره اليوم يف املؤمتر الصحفي
وقدم اإلعالمي منصور صالح مداخلة
عن التقريــر وماتناوله من انتهاكات
صارخــة لحقوق اإلنســان من قبل
مليشــيات الحشد الشــعبي يف تعز

القدمية وأشاد بالجهود الكبرية التي
بذلتها منظمة حق للحقوق والحريات
لرصــد وتوثيق هــذه االنتهاكات يف
الوقت الــذي عجزت فيــه منظامت
حقوقية يف تعز من القيام مبثل هذه
األعامل الحقوقية اإلنسانية محييـ ًـا
منظمة حــق للحقوق والحريات عىل
جهودها اإلنســانية وقدم األســتاذ
القدير محمــد نارص العولقي مداخلة
بعنوان مــؤرشات ودالالت الحشــد
الشــعبي ومخاطرهــا عــى عملية
الســام؛ حيث قدم عدد من املؤرشات
والــدالالت التي تم اســتنتاجها من
خالل املعلومات التــي وردت بتقرير
منظمة حق للحقــوق والحريات بعد
ذلك فتح باب طرح األسئلة واملداخالت
للحارضيــن؛ حيــث شــارك بعض
الحارضين مبداخــات إضافية وقدم
بعض آخر أسئلة رد عليها املتداخلون
الرئيسيون يف املؤمتر الصحفي بكل
شفافية ووضوح .
ويف ختام املؤمتر الصحفي أصدر
املشــاركون بالغا صحفيا أكدوا فيه
عىل اآليت :
إن تخاذل السلطات الحكومية عن
توضيح أسباب عدم اتخاذها خطوات
ملموســة إلجراء تحقيقات وافية يف
الجرائم املرتكبة قــد أثار بواعث قلق
لدى عائــات الضحايا التــي أعربت
عن خشــيتها من أن ال يخضع الجناة
للمحاسبة أبد ًا فإن املساءلة عن جرائم
مبقتىض القانون الــدويل مبا فيها
الجرائم القامئة تكفــل الردع الفعال
ملن يحتمل أن يرتكبوا االنتهاكات يف
املستقبل وتشكل كذلك تدبري ًا رضوري ًا
لضامن العدالــة والحقيقة واإلنصاف

للضحايا وعائالتهم .
 - 2املطالبة باســتدعاء كل من له
صلة بارتكاب هذه الجرائم والتحقيق
معهم ومالحقتهــم قانوني ًا مبا تنص
عليه مواد القوانني الوطنية والدولية

 ,وأن التنصل من مالحقتهم ســيجعل
من املســؤول األول يف الدولة اليمنية
عرضة للمســاءلة  - 3 .إن قائد اللواء
(  22ميكا ) و قائد اللواء ( 17مشــاة
) والقيادات الفاعلة يف حزب التجمع

اليمني لإلصــاح بتعز مســؤولون
مســؤولية جنائية دولية عن الجرائم
املرتكبة مــن جانب قوات مســلحة
نظامية ومليشــيات مسلحة تخضع
إلمرتهــم وســيطرتهم الفعليتــن,
مارستا أفعا ًال جنائية بأوامر رصيحة
وموثقة صــادرة عنهــم وبصفتهم
وبشــخوصهم ,وعــدم مامرســة
سيطرتهم عىل هذه القوات واملليشيات
مامرسة سليمة .
 4يتحمل وزيــر الدفاع والداخليةاملســئولية الجنائيــة القضائية ,يف
حالة عدم اتخــاذ التدابــر الالزمة
واملعقولة يف حدود سلطتهام لعرض
املسألة عىل الجهات املختصة للتحقيق
واملقاضاة عن الجرائم املرتكبة ومنع
تكرارها.
 5مساءلة ومحاسبة كل من قدمالعون أو التحريض أو املســاعدة بأي
شــكل لتيســر ارتكاب هذه الجرائم
مبا يف ذلك توفري وســائل ارتكابها
 .صــادر عن املشــاركني يف املؤمتر
الصحفي إلشــهار تقرير منظمة حق
للدفاع عن الحقــوق والحريات حول
جرائم مليشيا الحشــد الشعبي ضد
املدنيني يف تعز عدن  25 -يوليو 2019
شــارك يف املؤمتر الصحفي عدد من
ممثيل وســائل اإلعالم والشخصيات
اإلعالميــة واألكادمييــة والنخــب
الثقافيــة واالجتامعية والنشــطاء
وممثــي منظامت املجتمــع املدين
واملهتمني بقضايا حقوق اإلنســان.
وعىل هامش املؤمتر كرمت مؤسسة
إنسان منظمة حق للحقوق والحريات
تقدي ًرا لجهودها اإلنسانية التي تبذلها
يف املجال الحقوقي واإلنساين.

حقيقة الجدل حول تحصيل اإليرادات يف املخا

• "األمناء" تقرير خاص:

فجر اإلرضاب الــذي نفذه موظفو
َّ
املحطة البخارية ،وكــذا توقفها عن
العمل بســبب نقص الوقود ،نقاش ًا
مطو ًال يف مواقع التواصل االجتامعي
شملت أيض ًا الدعوة لوضع حلول إلدارة
املحطة وتحصيل اإليرادات املالية وإىل
أين يتم توريدها.
بل إن البعض مل يتحمل أمر توقيف
املحطة وانقطاع التيار ليعلن الخروج
واملشاركة يف اعتصام أمام مقر مدير
املديرية.
ويبــدو أن الســلوك الحضــاري
آخذ بالتزايد ،خصوصــ ًا وأن البعض
منهم دعوا إىل توســيع املشاركة يف
اعتصامات قادمة مــن أجل الضغط
للوصول إىل حل يفيض بعودة التيار
ووضــع معالجات حقيقية ملشــاكل
املحطة
وأجمع املشاركون ،يف الحوار الذي
حاز عىل أكرب نســبة نقاش لقضية
متس املجتمع "بأن خل ًال ينبغي الرتكيز
عليه وهو ضبط إيقاع املبالغ املحصلة
وتحديــد الجهة التي متــارس عملية
الرسقة".
وطالب البعض برضورة ربط كافة
املحالت بالعــدادات ،مع رفض الربط
العشــوايئ وإيقاف تحصيــل املبالغ
املقطوعة التي يتم االتفاق بشــأنها

مسبق ًا مع مالك املحالت.
وتوقع مصــدر يف كهرباء املخا،
وصول حجــم املبالــغ املحصلة من
فواتري االستهالك إىل  35مليون ريال
شهري ًا ،لكن مصدر ًا آخر قال إن املبلغ
الحقيقي يفوق ضعف ذلك املبلغ.
وأنكــر مدير مكتــب كهرباء تعز
عارف عبد الحميــد ،وصول اإليرادات
إىل تلك األرقــام ،قائ ًال :إن إجاميل ما
يصل من إيرادات خالل ثالثة أشهر هو
 15مليون ً
ريال فقط.
وأكد أن كافة املبالغ التي تصل إليه
تورد إىل حســاب املؤسســة العامة
للكهرباء ،وأنه مل يعد مخو ًال بالترصف
بأي مبالغ مالية.
ويشــتيك موظفو مكتب كهرباء
املخا مــن حرمانهم مــن املبالغ التي
يحتاجونها لرشاء بعض احتياجاتهم
مــن أدوات خاصــة ،وافتقارهم إىل
سيارة خاصة باملهندسني الستخدامها
يف التنقل عند إصالح بعض األعطال
وأعامل الربط بالشبكة الداخلية ،غري
أن هنــاك من يــرى أن ذلك غري مربر
لوجود شــبهات فساد ،خصوص ًا وأن
بعض املحالت ال متتلك عدادات لقراءة
وحدات االستخدام.
وقــال عبــد الحميــد :إنــه كان
يلبي مطالــب الفــرع يف رشاء كل
االحتياجات ،لكــن وزارة املالية قررت
منعه من الترصف يف أي مبالغ مالية

ابتداء من شهر أغسطس القادم.
ً
حساب بديل باسم التيار
واتهم البعض مديــر كهرباء تعز
بإنشاء حساب بنك يحمل اسم التيار،
حيث يتم توريد جميع املبالغ املحصلة
إىل ذلك الحســاب ،لكن عبد الحميد
قال :إن التوريد يتم لحساب املؤسسة.
وكان مصــدر يف املحطة البخارية
قال ــ يف وقت سابق ــ إن مؤسسة
الكهربــاء كانت توجــه برصف جزء
من النفقات التشــغيلية للمحطة من
حســاب كهرباء تعز ،لكن املبالغ التي
تم التوجيه بتحويلها ال تتعدى الثالثة
والخمسة ماليني يف كل مرة.

وإداري ًا ال ترتبــط املحطة مبكتب
كهربــاء تعز؛ بل باملؤسســة العامة
للكهرباء ،مام يعفــي املكتب من أي
التزامات مالية أو إدارية تجاه املحطة،
لكــن ذلــك ال مينحه حــق الترصف
باألمــوال التــي تصل إليــه بقدر ما
يتوجب توريدها إىل حساب املؤسسة
العامة للكهرباء.
وهناك من يلقي بالالمئة يف توقف
مســتحقات املوظفني لوجود عهدة
مالية بحوزة مديــر املحطة البخارية
عيل محمــد الرعيني مل يقم بإخالئها
لوزارة املالية حتى اليوم.
وأنكــر الرعيني تلــك االتهامات،
قائ ًال :إنه لن يلتفت إليها وإنه منشغل

مبتابعــة مســتحقات املوظفني يف
وزارة املالية بعدن منذ أشهر ،من أجل
عودتهم إىل العمل.
ونفــذ موظفــو املحطــة وقفة
احتجاجية ،الخميس ،للمطالبة برصف
مســتحقاتهم املالية املتوقفة ،وكذا
انتظام رصف مرتباتهم الشهرية.
وقالوا ــ يف ترصيحات منفردة ــ
إنهم يعملون فوق طاقتهم ،نظر ًا لعدم
تواجــد ثلثي املوظفــن ،وأن األجور
التي يطالبون بها ال تزيد عن عرشين
ألف ريال يف كل شــهر ،وهي مبالغ
تدفع مقابل تغطية ســاعات إضافية
يف العمل من أجل اســتمرار تشغيل
املحطة.
وتســبب غياب ثلثــي املوظفني
وتواجدهــم يف مدن أخــرى ،نتيجة
حرب املليشــيات ،بتحمــل املوظفني
املتواجدين أعباء اســتمرار التشغيل
وإجراءات الصيانة.
وتحتــاج املحطة لعــدد أكرب من
املوظفني للقيام بإصالح الخلل الفني
عند حدوثــه ،ولذا فــإنّ من يعوض
النقص هم املوظفون املتواجدون يف
املحطة والذين يعملون خارج دوامهم
الرسمي.
ويحوم جدل حول شــبهات فساد
كبرية يف قطاع الكهرباء يســتوجب
فتح تحقيق شــامل ملعرفــة مكامن
الخلل ومعاقبة املتسببني بارتكابه.

