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تقرير حقوقي:

احلوثيون �أرتكبوا ( )258انتهاك حلقوق الإن�سان خالل �أ�سبوع
«األمناء» خاص:

اتهم تقرير حقوقي ميليشيات الحويث االنقالبية
بارتــكاب ( )258انتهاكا لحقوق اإلنســان خالل
أسبوع يف املحافظات التي تسيطر عليها.
وقالت الشــبكة اليمنية للحقوق والحريات ،يف
تقريرها األسبوعي ،بأن «امليليشيات الحوثية ارتكبت
 258انتهاك ًا يف أســبوع من السبت  17أغسطس
(آب)  2019مـ وحتى  23أغســطس( 2019آب) م،
حيث سجل فريق الرصد امليداين للشبكة ( )11حالة
قتل خارج نطاق القانون قامت بها ميليشيا الحويث
منها ( )5حاالت قتــل نتيجة قصف مناطق مأهولة
بالسكان حالتان يف محافظة تعز مبنطقة النشمة
وثالث حاالت يف مديرية التحيتا مبحافظة الحديدة،
إضافة إىل ( )3حاالت قتــل نتيجة أعامل القنص،
و( )2حالة نتيجة زراعة األلغام األرضية يف الطرق
العامة من قبل امليليشيات إضافة إىل ( )1حالة قتل
للطفلة رمياس عبد الســام نعامن القادري البالغة
 6ســنوات والتمثيل بجثتها ،وتم تقييد الحالة ضد
مجهول يف مديرية جبلــة عزلة الرشاعي محافظة
إب».
وأضافــت أنه تــم توثيق «( )18حالــة إصابة
للمواطنني أغلبهم من األطفال والنســاء ،منها ()9
حاالت إصابة نتيجة أعامل القصف العشــوايئ عىل
املناطق اآلهلة بالســكان ،خصوصــ ًا يف محافظة
الحديــدة وتعــز ومنطقة مريس شــال الضالع،
( )3حــاالت إصابة نتيجة زراعــة األلغام األرضية
( )4حــاالت نتيجة إطــاق الرصــاص الحي ()2
نتيجة أعــال القنص ،و( )3حــاالت إعاقة دامئة
وبرت األطراف بينهــم الطفل أحمد مثنى عبد القوي
الحقب  12عام ًا ،نتيجة املقذوفات الحوثية واأللغام
األرضية».
كام وثق التقريــر قصف ميليشــيات الحويث
االنقالبية وتدمري مناطق مأهولة بالســكان حيث
ســجل بـ«( )8مناطق ســكنية ،ثالث مناطق يف
مديرية التحيتا مبحافظة الحديدة ،ومنطقة واحدة
يف مريس شامل محافظة الضالع ،ومنطقة واحدة
يف محافظة الجــوف ،باإلضافة إىل منطقة واحده

يف مديرية النشــمة محافظة تعز ،ومنطقة واحدة
يف محافظــة البيضاء ومنطقــة ،وكذلك منطقة
واحــدة يف محافظة حجة نتج عــن هذا القصف
العشوايئ ( )12حالة ترضر منازل املواطنني بشكل
جزيئ ،إضافة إىل ( )7حاالت ترضر ملنازل املواطنني
بشــكل كيل كام تــررت ( )22مركبــة خاصة
ملواطنني ،و( )3أرايض زراعية».
وذكرت الشــبكة اليمنية أن «ميليشيات الحويث
تتعمد قصف املدنيــن بهدف ترحيلهم من أماكنهم،
خصوص ًا يف محافظة تعز والحديدة والضالع ،مع
أن غالبية تلك املناطق اآلهلة بالسكان خالية من أي
مسلحني أو مواقع للجيش الحكومي» .مؤكدة أنها
«ســجلت تهجري ( )75أرسة خــال الفرتة الزمنية
للتقرير نتيجة أعامل القصف العشــوايئ واملكثف
عىل هذه األحياء إضافة إىل زراعة األلغام بشــكل
مفرط».
وكشــف التقرير عــن قيام امليليشــيا الحوثية
بحمالت اختطافات واعتقاالت ممنهجة للمواطنني،
حيث وثق الفريــق ( )76حالة اختطاف تنوعت بني
اختطافات وإخفاء قرسي وحاالت تعذيب خالل فرتة
التقرير ،منهــا ( )23حالة اختطاف وإخفاء قرسي

لتجار يف منطقة الفاخر شــال محافظة الضالع،
و( )19حالة اعتقال تعســفي يف محافظة إب)7( ،
حاالت اختطاف وتعذيب يف محافظة الحديدة و()3
حاالت خطف وتعذيب يف محافظة ذمار إضافة إىل
( )12حالة إخفاء يف محافظة صنعاء ،و( )4اعتقال
يف محافظــة رمية ،و( )7اختطــاف يف محافظة
حجة إضافــة إىل ( )1حالة تعذيــب يف محافظة
تعز».
ونوه إىل أن «الذين تم اعتقالهم بينهم كبار سن
وأطفال ،وبعض منهم مصاب بأمراض مزمنة ،وهو
بحاجة إىل عالج بشــكل منتظم ويومي ،كأمراض
القلب والسكر» .وأن الفريق الحقوقي سجل «()29
حالة مداهمــة وتفتيش ملنازل املواطنني منها ()12
يف محافظــة إب )8( ،حاالت يف محافظة الحديدة
و( )3حاالت يف محافظة حجــة )2( ،يف مديرية
دمت الضالع ،إضافــة إىل ( )4حاالت يف محافظة
صنعاء».
كام ســجل التقرير قيام امليليشيات الحوثية يف
محافظة صنعــاء بتحويل املســاجد ودور العبادة
إىل أماكن للتعبئة والتحريــض املذهبي والطائفي
والتجنيد ،وإقصاء املخالفني لهم فكريا ،إضافة إىل

فرض امليليشــيات الحوثية بالقوة مبالغ ترتاوح ما
بني ( 10 - 3آالف ريال ميني) عىل كل محل تجاري
يف صنعاء تحت مســمى املســاهمة يف إحياء ما
أسمته «عيد إكامل الدين وإمتام النعمة اإللهية».
وتقوم امليليشيات الحوثية بفرض حصار مطبق
عىل «محافظتي الحديدة وتعز واســتهداف املدنيني
العزل بشــكل يومي ومنهجي عرب القنص املبارش
والقصــف املدفعي ،مــا فاقم من تدهــور الوضع
الصحي واإلنساين يف هذه املحافظات».
وبدوره ،قال املحامي محمد أحمد العمدة ،رئيس
الشــبكة اليمنية للحقــوق والحريــات ،بأن «تعز
والحديــدة وإب وحجة والضالع تتعــرض لجرائم
وانتهاكات استهدفت األرض واإلنسان يف ظل صمت
دويل مطبق ومتا ٍد من ميليشيا الحويث يف ارتكاب
هذه الجرائم الجســيمة وطالــب املجتمع الدويل
بالضغط عىل الحــويث لتجنيب املدنيني جحيم هذه
الحرب وحاميتهم وفق ًا للقانون اإلنساين الدويل».
وذكر أن «امليليشيا تتعمد قنص النساء واألطفال،
وتقوم باالعتقاالت التعســفية واإلخفاء القرسي
والتعذيب ،وكام أنها تحول املنشآت التعليمية والطبية
واملصانع واملستودعات التجارية واألحياء السكنية
والشوارع الرئيسية واألســواق العامة ،إىل ثكنات
تتمــرس فيها مام أحدث أرضار ًا جســيمة وكارثية
مبنازل املدنيني وقطع الطرق الرئيسية ،وتسبب يف
حصار املدن ،ووفاة مدنيني بســبب الحصار ،وكام
مارست امليليشيا جرائم القتل خارج نطاق القانون،
وجرائم اإلصابــة ،إضافة إىل جرائم النهب واإلتالف
والخطاب التحرييض الذي يك ّفر املجتمع ويشــحن
بالكراهية والدعوة للقتل واالقتتال».
ودعا املحامي العمــدة املنظامت األممية العاملة
يف مجال حقوق اإلنســان التابعــة لألمم املتحدة،
واملنظامت الدولية جميع ًا ،ووســائل اإلعالم املحلية
واإلقليمية والدولية ،إىل «الوقوف مبســؤولية أمام
الحقائق واالنتهاكات الجسيمة واالعتداءات املبارشة
املرصودة يف التقرير امليداين الصادر عن الشــبكة
اليمنية للحقــوق والحريات والــذي يرصد وقائع
موثقة ومثبتة لالنتهاكات اإلنســانية التي ارتكبتها
ميليشيا الحويث بحق املدنيني يف اليمن».

من وراء ت�سميم العالقات بني ال�سعـودية والإمارات؟
“األمناء” قسم الرصد:

كشــفت الحملة اإلعالمية املمنهجة
التي طالــت اإلمارات العضــو الفاعل
يف التحالف العريب بقيادة الســعودية
خالل الفــرة املاضية ،عن حالة التناغم
بني الخطــاب اإلعالمي لقطر والتنظيم
الدويل لجامعة اإلخوان من جهة وإعالم
الحكومة اليمنية التي يســيطر عليها
حزب اإلصالح من جهة أخرى.
ودأبت قيادات نافذة يف الحكومة منذ
وقت مبكر عىل انتهاج سياسة إعالمية
رديفة لتلك التي يتبناها اإلعالم القطري
يف ما يتعلــق بالوقيعة بــن أطراف
التحالف العــريب والرتويج لفرضيات
وأخبار مزيفة ،تســعى لتشــويه دور
التحالف العريب يف اليمن والتشكيك يف
نواياه وأهدافه.
وامتدت عدوى الفوىض والتشــتت
التي أصابت الخطاب اإلعالمي للرشعية
اليمنية إىل جزء من مســاحة التنفيس
اإلعالمــي لدول التحالــف عىل مواقع
التواصــل االجتامعــي عرب مشــاركة
عنــارص إخوانية كامنــة تلقفت عقب
أحداث عدن تفاصيــل الخط اإلعالمي
الرامي لتســميم العالقة بني السعودية
واإلمارات وعملت عىل تكريسه.
وتصــدر وزراء ومســؤولون
وإعالميــون يف الحكومــة اليمنيــة

اإلساءة لدولة اإلمارات وجهود تسميم
العالقة بــن أبوظبــي والرياض منذ
إنهاء مشــاركة الدوحــة يف التحالف
العريب منتصف العــام  ،2017غري أن
هذا الدور يتصاعد بشكل ّ
مطرد مع كل
أزمة أو حدث تشهدهام الساحة اليمنية
املضطربة.
وأكدت مصادر مطلعــة أن محاولة
اإلربــاك املتعمــدة للتحالــف العريب
ومســاعي الوقيعة بني أطرافه الفاعلة
مثل الســعودية واإلمــارات جاءتا عرب
شــخصيات حكومية مرتبطة بالدوحة
وأجندتها يف املنطقة ،إضافة إىل وجود
دوافع خاصة لدى بعض قيادات الرشعية
ساهمت يف تأجيج وإذكاء هذا الخطاب
عىل خلفية رصاع االستحواذ يف املناطق
املحررة ،الذي يتهم اإلخوان وتيار الرئيس
هــادي دولة اإلمــارات بإعاقته لصالح
دعم أطراف جنوبية أخرى يف مقدمتها
املجلس االنتقايل الجنويب.
وأشــارت املصــادر إىل أن الكثــر
من الوجوه التي اعتلت عتبة اإلســاءة
اإلعالميــة لإلمارات ظلــت ترتدد عىل
الدوحة بشكل متواصل حتى يف أعقاب
املقاطعة التــي أعلنتها الرباعية العربية
لقطر ،غــر أن هذه الوجــوه وغريها
وجدت يف أحــداث عــدن األخرية وما
رافقها مــن فوىض وارتباك ســيايس
وإعالمي فرصة لكــر حالة القطيعة

العلنيــة املزعومة مع قطــر والظهور
مجددا عــى منابرهــا اإلعالمية التي
واصلت بث صيغتها لألحداث ومحاوالت
توتري العالقات بني السعودية واإلمارات.
واعتــر مراقب للمشــهد اإلعالمي
اليمني مل يشــأ ذكر اســمه “أن انزالق
مســؤولني وإعالميني محسوبني عىل
الحكومة اليمنية نحو التشــكيك بدور
التحالــف والتمييز األيديولوجي الخبيث
بني أعضائه بدأ مبكرا ومل يكن ردة فعل
عــى التطورات األخرية التي شــهدتها
عدن واملحافظات الجنوبية ،كام يصور
البعض ،حيث استدعت الرشعية اليمنية
عىل ســبيل املثال صالح الجبواين من
لنــدن يف أواخــر  2017وعينته وزيرا
للنقل ،بالرغم مــن تاريخه الطويل يف
مهاجمة التحالف العريب من عىل منابر
اإلعالم القطري ،يف ســياق سياســة
ممنهجة لتعكــر العالقات مع التحالف
وتحويل بعض املرتبطني بقطر وجامعة
اإلخــوان إىل ‘أحصنة طــروادة’ داخل
الرشعية ،قامت بدور تدمريي يف تأزيم
العالقات بني التحالف العريب (اإلمارات
خصوصا) والحكومة اليمنية”.
وأضاف “كــا لعبــت دورا موازيا
يف إطالق ترصيحــات موجهة لإلعالم
القطري ،تحولــت إىل مادة إعالمية يف
سياق مســاعي الدوحة لتسميم العالقة
بني السعودية واإلمارات”.

وكشــفت مواقف إعالمية ملتبسة
صــادرة عــن مســؤولني وإعالميني
ودبلوماسيني مينيني عن حجم االخرتاق
اإلخواين والقطــري للحكومة اليمنية،
حيث امتــد الهجوم اإلعالمي الذي تركز
حول اإلمارات إىل قيادة التحالف ممثلة
بالسعودية بهدف ابتزازها إعالميا تارة
وتشــويهها تارة أخرى عــر اإليحاء
مبشــاركتها الضمنية يف األحداث التي
شهدتها عدن يف العارش من أغسطس
وصوال إىل تداعيات أبني وشبوة.
وأطلق ناشطون ومسؤولون مينيون
وسوما عىل مواقع التواصل االجتامعي
تصــدر بعضهــا “الرتند الســعودي”
بغرض إظهارها كمواقف سعودية أكرث
منها مينية ،عىل الرغم من احتشــادها
باملغردين واملعرفات الوهمية التي دأبت
عىل اإلساءة للسعودية.
وقالــت مصادر إن دفــع إعالميني
ومســؤولني مينيني لإلســاءة لدولة
اإلمارات من داخل الســعودية ،مل يكن
اعتباطيــا ،حيث عمل إعــام الدوحة
عىل إبراز هذه الجزئيــة يف تغطياتها
اإلخبارية يف سياق محاوالت لتوظيف
هذه املواقف سياسيا ،مستغلني انشغال
الرياض مبلفات كبرية من بينها الحرب
يف اليمــن وحرصها عىل توحيد الصف
اليمني وتجميع شــتاته وصهر أطيافه
يف بوتقــة واحدة ملواجهــة املرشوع

اإليراين يف اليمن.
وبالرغم من فشل املحاوالت القطرية
لإليحــاء بوجــود خالف بــن أطراف
التحالف العريب فضال عن التســبب يف
مثل هــذا الخــاف ،إال أن الدوحة ومن
خلفها اآللة اإلعالميــة للتنظيم الدويل
لإلخوان اســتطاعت جــ ّر امللف اليمني
والعالقــات بــن التحالــف إىل مربع
الفوىض اإلعالمية عىل مواقع التواصل
االجتامعــي ،عــر أدوات مــن داخل
الرشعية ،سعت إلضفاء مصداقية عىل
التضليالت التي يضخها بانتظام وبشكل
ثابت إعالم الدوحة ،باستخدام حسابات
مزيفة مألت الفضاء اإللكرتوين.
وأشــار مراقبون للمشهد اإلعالمي
اليمنــي إىل تقســيم الدوحة وجامعة
اإلخوان مهام استهداف أطراف التحالف
تخصص جناح
العريب املختلفــة ،حيث
ّ
اإلخــوان اليمني الــذي تتواجد قياداته
يف إســطنبول والدوحة ومسقط يف
مهاجمة الســعودية واإلمارات عىل حد
ســواء ،من خالل الحديــث عن وجود
مطامع سعودية يف املهرة وحرضموت
وإماراتية يف ســقطرى وعدن ،ووجود
رصاع مزعــوم للنفوذ بــن الدولتني،
بينام يكتفي جناح اإلخوان الذي تتواجد
قياداته يف عواصم التحالف مبهاجمة
اإلمارات ،يف توزيع مكشــوف لألدوار
واألجندات.

