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تعريف بالمهرة
تقع محافظة المهرة على الحدود الشرقية للجمهورية 
اليمنية مع سلطنة عمان، وتبعد عن العاصمة صنعاء 
بحدود )1318( كيلو مترًا، تبلغ مساحة المهرة حوالي 
)122.500( كيلومترًا مربعًا، وتعد ثاني أكبر محافظة 
جارتها  بعد  الجغرافية  المساحة  حيث  من  يمنية 
اليمنية  المهرة  محافظة  مساحة  وتزيد  حضرموت، 
أن سكانها ال  غير  المنطقة،  عن مساحة بعض دول 
سكان  إجمالي  من   )0.5%( نسبة  سوى  يشكلون 
المحافظات  أقل  تعد  فهي  ولذلك  الجمهورية]1[.، 
 )88.594( عددهم  البالغ  السكان  عدد  حيث  من 
نسمة، وفقًا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن 
والمنشآت لعام 2004، وينمو السكان سنويا بمعدل 
وعدد   0.5% نسبته  ما  سكانها  ويشكل   ،)4.51%(

مديرياتها )9( مديريات، عاصمتها مدينه الغيضة. 

األسماك  وصيد  الحيوانية  الثروة  وتربية  الزراعة  تعد 
سكان  يمارسها  التي  الرئيسة  األنشطة  أهم  من 
على  المحافظة  وتقع  عليها،  ويعيشون  المحافظة 
شريط ساحلي طويل يصل إلى )500( كيلو متر على 

والغني  الهندي  المحيط  على  المفتوح  العرب  بحر 
المهرة  أراضي  وتتوفر  البحرية.  واألحياء  باألسماك 
على موارد طبيعية وإمكانات اقتصادية متنوعة، إذ 
المعادن،  بعض  وجود  إلى  األولية  المؤشرات  تشير 
والرمال  والجرانيت  والرخام  الذهب  أهمها  من 
اللبان  بأشجار  المهرة  محافظة  وتشتهر  السوداء، 
البخور، ونشاط تجاري متميز كونها الشريان  وصناعة 
العربي،  الخليج  دول  بعض  مع  اليمن  لتجارة  الرئيس 
ويشهد ميناء نشطون حركة تجارية في صيد وتصدير 
حوف  محمية  السياحية  معالمها  ومن  األسماك. 
الطابع  المحافظة  تضاريس  على  ويغلب  الطبيعية. 
السهلي والصحراوي، مناخها حار في الصيف ومعتدل 

في الشتاء.

الشمال،  من  الخالي  الربع  بصحراء  المهرة  تتصل 
من  العربي  والبحر  الغرب،  من  حضرموت  ومحافظة 

الجنوب، وسلطنة عمان من الشرق.

1

تقرير حقوقي

منظمة سام للحقوق والحريات

المهرة.. انتهاكات غير مرئية

2020



لماذا التقرير
تصدر الصراع في محافظة المهرة البعيدة عن مناطق القتال 
عسكرة  بعد  والسياسي،  اإلعالمي  المشهد  اليمن  في 
قبلها  السعودية ومن  العربية  المملكة  قبل  المحافظة من 
اإلمارات العربية المتحدة، ما دفع أبناء المحافظة المعارضين 
واعتصامات  بمظاهرات  الخروج  إلى  المحافظة  لعسكرة 
المدنيون  تعرض  األحيان  بعض  وفي  رفضهم؛  عن  تعبيرا 
والسلطة  السعودية  القوات  قبل  من  تعسفية  النتهاكات 
واالعتقال  كالقتل  سواء،  حد  على  لها  الموالية  المحلية 
العامة،  الوظيفة  من  والفصل  القسري  واإلخفاء  التعسفي 
والمعاهدات  اليمني  الدستور  مع  تتعارض  انتهاكات  وهي 
الضوء  تسليط  إلى  منظمة سام  دفع  الذي  األمر   ، الدولية 
على ما يحدث في محافظة المهرة من انتهاكات غير مرئية، 

للمطالبة بوقفها ومحاسبة المتسببين.
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منهجية التقرير
بها  قام  ميدانية  زيارة  نتائج  على  التقرير  يعتمد 
شهر  خالل  المهرة  محافظة  إلى  اإلعداد  فريق 
فبراير 2019، حيث قابل هناك 25 من الناشطين 
في  قيادات  فيهم  بمن  المهرة،  محافظة  في 
الحراك االحتجاجي المعنيين بتنظيم االعتصامات 
السلمية المناهضة للوجود العسكري السعودي 
من  العديد  إلى  واستمع  المحافظة،  في 
وانتهاكات  القمع  وقائع  حول  الشهادات 
إلى  الميداني  الفريق  وخلص  اإلنسان،  حقوق 
اإلنسان في  لحالة حقوق  واضحة  تشكل صورة 
تشهدها،  التي  التطورات  ضوء  في  المحافظة 
بخاصة ما يتعلق بعسكرة المحافظة البعيدة عن 

النزاع المسلح في البالد.

مقتضبا  وتعريفًا  قانونيًا  إطارًا  التقرير  يقدم 
للمحافظة وخلفية تاريخية عنها، قبل أن يخوض 
سواء  فيها،  الحقوقي  الوضع  تفاصيل  في 
المتعلقة بالحقوق األساسية أو االنتهاكات التي 
طالت الحقوق المدنية والسياسية، والسياسات 
سلطة  تقويض  على  تعمل  التي  السعودية 
القانون وتشكل وقائع انتهاك للسيادة الوطنية 
وتسبب باإلضرار بالسلم االجتماعي الذي عرفت 
به المحافظة اليمنية البعيدة عن الصراع والحرب 
الذي تشهده البالد، مع التركيز على اآلثار الناجمة 
عن التواجد العسكري السعودي في المحافظة.
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اإلنسانية  القيم  تجسيد  على  الدولية  المواثيق  وتحرص   
والحرص الكبير على مبدأ السالمة اإلقليمية للدول، وعلى 
العيش المشترك الذي يكفل التنوع البشري ويحترم إرادة 
أو  وصاية  أو  هيمنة  دون  أرضه  على  وسيادته  اإلنسان 

اعتداء وتدخل سافر يستند إلى القوة ويمارس اإلرهاب.

بعدم  عام  بشكل  العام  الدولي  القانون  ويتجلى موقف 
تشجيعه على التقسيم أو فرض الوصاية على أي جزء من 
أراضي دولة أخرى، ألنه يتعارض مع مبدأ وحدة وسالمة 
أراضي الدولة، بل يشدد على ضرورة حماية أراضي الدولة 

وحدودها من التغيير أو التقسيم.

العربي،  والتحالف  اليمنية  الشرعية  بين  الشراكة  أن  وبما 
قائمة  المتحدة،  واألمم  اليمنية  الشرعية  بين  والشراكة 
بـ)المبادرة  المتمثلة  األساسية  المرجعيات  أساس  على 
الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس االمن؛ 
2216(، فإنه لوال هذه الشرعية، لما وجد  وخصوصا قرار 

التحالف أو تشكلت المرجعيات األممية.

الدولية،  القرارات  وصدور  التحالف  نشوء  فإن  وعليه؛ 
أكدت  وقد  واستعادتها،  الشرعية  حماية  بهدف  كان 
وسالمة  اليمنية  الجمهورية  وحدة  على  المرجعيات  كل 
لها  يحق  من  وحدها  هي  اليمنية،  والشرعية  أراضيها، 
بالمرجعيات  العمل  انتهاء  أو  للتحالف،  تقرير عدم حاجتها 
اإلرادة  عن  والمعبرة  األصل،  هي  لكونها  األممية، 
الشعبية، التي تشكلت في 21 فبراير 2012، كما أنها من 
يرسم حدود تدخل دول التحالف وبالتالي مدى مشروعية 

أشكال التدخل، وما إذا كان يندرج ضمن الحدود المرسومة 
إلى  الجمهورية  رئيس  من  المقدم  الطلب  بموجب  له 
الطلب  حدود  يتجاوز  أم  السعودية،  العربية  المملكة 
المعلنة،  تلك  غير  التدخل ألهداف  أخرى من  أشكال  إلى 

والمتمثلة بإعادة الشرعية.

جوهرية  فكرة  على   ،2216 األممي  القرار  مرجعية  بنيت 
هي استعادة الشرعية، وإنهاء االنقالب، في بلد كان قد 
البند  2140، وهو  القرار  البند السابع بموجب  وضع تحت 
على  وبناء  العسكري،  التدخل  األمن  لمجلس  يتيح  الذي 
والذي  السابع،  الفصل  تحت  اليمن  أدخلت  الفكرة،  هذه 
الطرق  تعذر  حال  في  بالقوة،  الشرعية  باستعادة  يقضي 
انتهاكًا  يعد  المرجعيات  هذه  عن  خروج  وأي  السلمية، 
لقواعد القانون الدولي، وإضرارًا بمبدأ السالمة اإلقليمية 

للدول.

ومحافظة  المهرة  محافظة  في  االنتهاك  هذا  ويتجسد 
المملكة  بدولتي  المتمثل  التحالف  قبل  من  سقطرى 
يفرض  بما  المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية 
على المحافظتين المهرة وسقطرى اآلمنتين المستقرتين 
المسالمتين نفوذًا عسكريا غير مسبوق دونما احترام لحق 
التدخل في شؤون  تكفل عدم  التي  والمعاهدات  الجوار 
الدول  بين  المتبادل  االحترام  على  تؤكد  والتي  اآلخرين، 
المصالح  ويحقق  البشري  التعايش  مفهوم  يجسد  وبما 
اإلنسان  وسيادة  والحريات  الحقوق  واحترام  المشتركة 

على أرضه.

الميثاق  ومن  وكرامته،  وحرياته  اإلنسان  حقوق  وصون  حماية  على  الدولية  والمعاهدات  المواثيق  تؤكد 

العالمي لحقوق اإلنسان ووفقًا لما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة )1( )يولد جميع الناس 

أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق(، ويؤكد ميثاق األمم المتحدة في المادة )1( على )حفظ السلم 

أو  القوة  باستعمال  التهديد  الهيئة جميعًا في عالقاتهم عن  أعضاء  )يمتنع   )2( والمادة  الدولي(  واألمن 

استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر(

إطار قانوني
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خلفية مختصرة
ُعرف اإلنسان المهري والسقطري بانتمائه اإلنساني الحضاري وموروثه التاريخي 
الذي يعبر عن الوحدة والتنوع في آن ببعد قيمي رفيع، يمثل قيم الحق والخير 
المهريون لغة خاصة تعود جذورها  الدارجة، يتحدث  للعربية  والجمال، وإضافة 

إلى اللغة الحميرية قبل ثالثة آالف عام.

تعاني المحافظة النائية حالة ركود اقتصادي، زاد أثره مع تعطل عملية التنمية 
بسبب استمرار الحرب وسيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء، 
د اإلمارات العربية المتحدة استمرار تعطيل أعمال الحكومة في العاصمة  وتعمُّ

المؤقتة عدن.

استقبلت محافظة المهرة عشرات اآلالف من النازحين داخليا هربا من جحيم 
أيدي  إلى  تحولوا  النازحين  معظم  لكن  البالد،  في  النزاع  مناطق  في  الحرب 
التجاري  النشاط  إثراء  في  وساهم  المضيف،  المهري  المجتمع  لدى  عاملة 
بشكل ملحوظ، لكن مع ذلك، الحظ فريق البحث الميداني خالل وجوده في 
المحافظة أن أعدادًا كبيرة من النازحين لم يتوفروا على فرص عمل، في ظل 
غياب أي مبادرات حكومية أو غير حكومية الستيعاب هؤالء النازحين العاطلين 
عن العمل، الذين تحول العديد منهم إلى متسولين، ناهيك أيضًا عن تضرر عدد 
بفعل عسكرة  الصيد  مهنة  ممارسة  من  وحرمانهم  الصيادين  قطاع  من  كبير 
القوات السعودية ألماكن الصيد ومنع الصيادين من مزاولة مهنتهم والتضييق 

عليهم.
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مؤتمر  تنظيم  كدة  بن  السابق  المحافظ  حاول 
مهمة،  خطوات  سبيله  في  وُقِطعت  استثماري، 
طوال  المهرة  في  المحلية  السلطة  ألجله  وعملت 
عام كامل، وتم إعداد كتيبات عن الفرص االستثمارية 
في محافظة المهرة، ووجهت الدعوة لشركات يمنية 
وأخرى من دول الخليج ودول العالم، وكان من المقرر 
أن يرعى المؤتمر رئيس الجمهورية الذي وعد بحضور 
جلسة االفتتاح، إال أن المؤتمر لم ير النور، وكان قرار 
افتتح  عمل  أول  هو  مسمى،  غير  موعد  إلى  تأجيله 
كمحافظ  عمله  باكريت  راجح  الجديد  المحافظ  به 
للمهرة، حيث تم تعيينه بتاريخ 27 نوفمبر 2017 خلفا 
لمحمد عبدالله باكدة، وكان من المقرر عقد المؤتمر 

في ديسمبر 2018.

القوات  من  دفعة  أول  وصلت   2017 نوفمبر  في   
مع  تنسيق  بدون  الغيضة  مدينة  إلى  السعودية 
أبناء  من  مسلحون  أوقفها  المحلية،  السلطات 

المحافظة، لكنهم سلموا لها المطار بعد أيام قليلة 
مطار  بفتح  التعهد  تتضمن  بشروط  تلتزم  أن  على 
الغيضة للطيران المدني، وعدم استبدال العاملين فيه 
السلطة  مع  مستمر  تنسيق  وجود  وضرورة  بآخرين، 
جديدة  استحداثات  أو  أي مساعدات  بشأن  المحلية 
قد تحدث في المطار، غير أن القوات السعودية لم 
تلتزم بأي من هذه الشروط، وحولت المطار إلى ثكنة 

عسكرية بمجرد استالمها له.

 تعاني محافظة المهرة حاليا عملية عسكرة سعودية 
مخالفة لألعراف والقوانين الدولية وانتهاك للسيادة 
اليمنية  للجمهورية  الدستورية  والشرعية  الوطنية 
وليس ضمن أي مشروعية قانونية أو سياسية تستند 
إليها عمليتي "عاصفة الحزم – إعادة األمل" الهادفة 

أساسا إلى دعم الشرعية في البالد.
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عسكرة المحافظة
توجهت السلطات اإلماراتية صوب هذه المحافظة بعد أشهر من بدء عمليات "عاصفة الحزم - إعادة األمل"، 
واستخدمت الهالل األحمر اإلماراتي غطاء لتوسيع نفوذها عبر شراء والءات قبلية وكسب شخصيات سياسية 
واجتماعية وأمنية، ثم تحركت عسكريا وأمنيا بإنشاء معسكر تدريب وتشكيل قوات "النخبة المهرية"، قبل أن 
النخبة المهرية بقوات الشرطة العسكرية،  تنسحب الحقا لصالح الوجود العسكري السعودي، الذي استبدل 
وهي قوات مختلفة في تشكيلها وتدريبها ومهامها عن القوات الرسمية التي تحمل ذات االسم وتتبع وزارة 
الدفاع، غير أن الرئيس هادي أصدر قرارا بتعيين قائد لها، كان قد باشر مهام القيادة بشكل عملي قبل أشهر 

من قرار تعيينه.

الستحداث  مبررات  أي   2216 األمن  مجلس  وقرار  األمل"  إعادة   - الحزم  "عاصفة  عملية  بنود  تتضمن  ال 
التحالف  بين  الدائرة  والحرب  الصراعات  بعيدا عن  نائيتين  المهرة وسقطرى كمحافظتين  وجود عسكري في 
واالنقالبيين الحوثيين، وال يوجد أي مبرر لوجود عسكري سعودي إماراتي مطلقًا، كما ال يوجد ما يسوغ قانونًا 
إنشاء ميليشيات عسكرية تتبع مباشرة من حيث التجهيز والتسليح والتدريب دولتي اإلمارات العربية المتحدة 

والمملكة العربية السعودية.

ولم تعقد أي اتفاقيات دولية بين البلدين اليمن والسعودية، وبالرغم من موقع المحافظ الرفيع على هرم 
السلطة المحلية إال أن القانون ال يعطيه من الصالحيات ما يسمح له بلعب دور تسليم المحافظة لدولة أجنبية، 

أو غير ذلك من الممارسات غير القانونية التي سنورد بعض الشهادات التي حصلنا عليها.
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الوجود العسكري اإلماراتي
منذ نهاية العام 2015، وبعد أشهر من بدء عمليات "عاصفة الحزم- إعادة األمل"، عملت 
دولة اإلمارات العربية المتحدة على التدخل في المحافظة من خالل الهالل األحمر اإلماراتي 
ثم بدأت باستمالة بعض الشخصيات بصرف أموال، وسيارات، واستهدفت بذلك شخصيات 
من قبائل معينة، وأعقب ذلك عمليات تجنيد غير قانوني لشباب من أبناء تلك القبائل خارج 
أطر وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتين، في محاولة إلنشاء جهاز عسكري وأمني شبيه بما 
تم إنشاؤه في محافظات أخرى مثل عدن وأبين، ولهذا الغرض استحدثت اإلمارات مواقع 
بالمحور الشرقي  الغيضة  الخالدية بمديرية رماه، ومعسكر  استقبال وتدريب في معسكر 

ومعسكر األمن المركزي بالغيضة عاصمة المحافظة. 

العسكرية في  النقاط  من  كبير  عدد  باستحداث  لها  التابعة  والمليشيات  اإلمارات  قامت 
الطرق الرابطة بين مناطق ومديريات المحافظة.

واتخذ اإلماراتيون من مبنى المحافظة مركزًا للقيادة اإلماراتية، ثم أنشأوا مبنى خاصًا لهم 
داخل معسكر شرطة المحافظة واتخذوا منه مركزًا للقيادة والسيطرة.

سكان  من  عريض  قطاع  قبل  من  بالرفض  اإلماراتية  والتحركات  األعمال  هذه  قوبلت 
المحافظة وشخصياتها االجتماعية البارزة، بمن فيهم قيادة السلطة المحلية حينها، وخالل 

وقت قصير انسحبت القوات اإلماراتية، لتخلفها قوات سعودية.
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الوجود العسكري السعودي
يتخوف السكان من وجود أهداف اقتصادية وسياسية غير 
معلنة للحضور السعودي العسكري في المهرة وسقطرى 
تتمثل أهمها في مد أنبوب نفط يمر عبر األراضي المهرية 
إلى البحر العربي واستغالل الموقع الفريد لجزيرة سقطرى 
العربية  والمملكة  اليمنية  الجمهورية  بين  اتفاق  دونما 

السعودية.
االقتصادية  المنافذ  على  المباشر  االستيالء  عن  ناهيك 
المنطقة  دول  تهديد  بهدف  والجوية،  والبحرية  البرية 

المجاورة.
في الـ 13 من نوفمبر نهاية العام 2017 فوجئ المهريون 
بقدوم   - آنذاك  المحلية  السلطة  قيادة  فيهم  بمن   -
الريان  مطار  من  السعوديين  العسكريين  من  مجموعة 
األمر  الغيضة،  مطار  إلى  المجاورة  حضرموت  بمحافظة 
الذي أثار حفيظة السكان معترضين وبقوة على دخول هذه 

القوات إلى المطار ومنعوها من الوصول إليه.
وأكدت السلطة المحلية -حينها ممثلة في المحافظ محمد 
عبدالله كده- أن قدوم هذه القوات العسكرية السعودية 
لم يحدث بتنسيق معها أو موافقتها، وقد جرت مناقشات 
واسعة حيال هذا التدخل أوضح فيه الجانب السعودي أن 
والمساعدة  العون  تقديم  لغرض  المحافظة  إلى  مجيئهم 

لتشغيل مطار الغيضة وتأهيله.
والشخصيات  الوجهاء  من  عددًا  ضم  اجتماع  يومها  عقد 
أكد  الذي  السعودي  الجانب  عن  ممثلين  مع  االجتماعية 

السلطة  عليهم  واشترطت  إنساني،  غرض  ذات  قواته  أن 
عسكرية  كقاعدة  الغيضة  مطار  استخدام  عدم  المحلية 
على  للمطار  والعسكري  واألمني  اإلداري  الطاقم  وبقاء 
الدائم مع السلطة المحلية وعدم  ما هو عليه والتنسيق 
والمساعدات  المدنية  لألغراض  المطار  استخدام  تجاوزها، 
اإلنسانية فقط، و إعادة تشغيل الطيران المدني، ووافق 
الجانب السعودي في حينه على  الممثلون الحاضرون عن 
وتم  شيئا،  منها  ينفذوا  لم  لكنهم  المطروحة،  الشروط 
تحويل مطار الغيضة المدني إلى مطار عسكري ال يستقبل 
المعدات،  لنقل  السعودي  العسكري  الطيران  سوى 
السعودية  من  والجنود  األسلحة،  العسكرية،  اآلليات 
لم  اليوم  إليه حتى  المشار  التاريخ  الغيضة ومن  إلى مطار 
يوميًا  تصل  فهي  السعودية  العسكرية  الطائرات  تنقطع 
إضافة  العسكري،  النقل  طيران  أو  الحربي  الطيران  سواء 
إلى الطيران المروحي. وبهذا تم تحويل المطار إلى قاعدة 
اليمنيون من  السعودية يمنع  العسكرية  للقوات  عسكرية 
الدخول إليها أو حتى االقتراب منها ووضعت فيه القوات 

السعودية وسائل مراقبة واتصال حديثة.
العسكري  الطيران  إن  سام  لمنظمة  شهود  يقول 
السعودي، وبشكل أسبوعي، ينفذ استعراضات جوية في 
في  السكانية  التجمعات  وفوق  المديرية  عاصمة  سماء 

المديريات األخرى.
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عالمات خط النفط
عالمات  وضع  على  السعودية  أقدمت   ،2018 سبتمبر  شهر  في 
خرسانية في المنطقة اليمنية المحاذية لمنطقة الخرخير السعودية، 
ساحل  إلى  سعودي  نفط  أنبوب  خط  مسار  لتحديد  عالمات  وهي 
الموافقة عليه من قبل  يتم  المهرة، لم  العربي عبر محافظة  البحر 
العمال  أوقفت  11 مشاة،  للواء  التابعة  الجيش  لكن قوات  اليمن، 
تلك  بنزع  المواطنين  من  عدد  قام  ثم  خاصة  شركة  يتبعون  الذين 

العالمات في أكتوبر 2018.

في 5 أكتوبر 2018م بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء للمحافظة عقب 
في  جماهيريا  مهرجان  المعتصمون  نظم  )لبان(  المدارية  العاصفة 
مدينة الغيضة وصدر عن المهرجان بیان رافض لما وصفها باألطماع 
دون  للمحافظة  الوزراء  رئيس  زيارة  وانتهت  واإلماراتية،  السعودية 
العسكري  للوجود  الرافضين  المعتصمين  ممثلي  من  أيا  يقابل  أن 

السعودي.
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استحدثت القوات السعودية معسكرات ونقاط عسكرية في األراضي اليمنية بمحافظة المهرة، رصدت "سام" 
منها "33" موقعا، بين معسكر ونقطة عسكرية ومواقع تحت اإلنشاء، منها عشرة مواقع في مديرية الغيضة، 
ومعسكر كبير في مركز مديرية حات، وستة مواقع في مديرية سيحوت، خمسة مواقع في مديرية المسيلة، 
وخمسة مواقع عسكرية سعودية في مديرية شحن منها نقطة تفتيش بالقرب من معسكر اللواء 123 مشاة 
اليمني، وأربعة مواقع في مديرية حصوين، ونقطتان  الثانية في الجيش  التابع لعمليات المنطقة العسكرية 

عسكريتان في مديرية منعر إحداهما قبلية.

المناطق التي تتواجد فيها مواقع 
ومعسكرات تابعة للسعودية.
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مضايقة الصيادين
بتأريخ 23 فبراير2019، أصدرت قيادة القوات السعودية، في مديرية سيحوت حزمة من 
القرارات، اشتملت على منع الصيادين من االقتراب من المواقع العسكرية التابعة لها 

على سواحل المديرية، وكذلك بمنع االصطياد بشكل كامل في فترة ما بعد العصر.

 وفي تاريخ 6 يوليو 2019، قام مجموعة من الجنود التابعين للقوات السعودية بطرد 
الصيادين،  تعاونية  بجانب  سيحوت  مدينة  في  الرئيسي  اإلنزال  موقع  من  الصيادين 
وأمروهم بسحب قواربهم ومعداتهم ألنها قريبة من محيط موقع عسكري سعودي 
مستحدث على شاطئ البحر، وأبلغوهم بأن موقع اإلنزال سيتحول لمنشأة عسكرية 

خاصة بالقوات السعودية.

واستمرت سياسات التضييق على الصيادين، ففي تأريخ 7 يوليو 2019، قامت قوات 
األمن العام باعتقال الصياد أنيس أحمد بن ربيع ومجموعة من زمالئه تنفيذا ألوامر 
اإلنزال  موقع  تحويل  على  السابق  اليوم  في  اعتراضهم  خلفية  على  المديرية  مدير 

الرئيسي للصيادين في سيحوت إلى منشأة عسكرية سعودية.
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خاليا اإلرهاب الوهمية
في تاريخ 4 يونيو 2019، تناولت وسائل إعالم تابعة لمحافظ المهرة الموالي للسعودية راجح 
باكريت، مزاعم إلقاء قوات "التحالف والشرطة العسكرية" القبض على عناصر إرهابية مطلوبة 
للعدالة وتابعة لتنظيم القاعدة" في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة. وبحسب ما نقله 
المركز اإلعالمي لمحافظ المهرة راجح، فقد تم "القبض على أخطر العناصر اإلرهابية دون اللجوء 

إلى استخدام القوة"ش

القضائية  المؤسسات  إلى  متهمين  تسليم  إلى  تفض  لم  المزعومة  العملية  هذه  أن  غير 
لمحاكمتهم، كما أن هذا اإلعالن عن إلقاء القبض على عناصر إرهابية أو مهربين ليس اإلعالن 
الوحيد الذي يذاع في وسائل اإلعالم، وال يصل المتهمون المفترضون فيه إلى القضاء، وهو ما 
يثير مخاوف من استخدام فزاعة اإلرهاب ألغراض سياسية، لتبرير الوجود العسكري السعودي 

في المحافظة وتحقيق مطامع غير معلنة.
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العبث بالنسيج االجتماعي 
عمدت السعودية بالتواطؤ مع السلطة المحلية إلى محاولة العبث بالنسيج االجتماعي 
من خالل استقدام مجموعات دينية سلفية متشددة إلى المحافظة، وتوزيعها على بعض 
المساجد لفرض خطاب ديني يتماشى مع السياسات السعودية الهادفة إلى تقويض 
السلم االجتماعي وإشاعة خطاب ديني متطرف يمارس التحريض ضد أي مظاهر مدنية 
في المحافظة، ويتبنى التكفير ضد أي مطالب سياسية أو اجتماعية، بما في ذلك تكفير 

االحتجاجات السلمية الرافضة لعسكرة المحافظة والمطالبة برحيل القوات السعودية.

وتعتمد السعودية على بعض الجماعات المتشددة في اليمن كجزء من أدوات النفوذ، 
وجودها  لتعزيز  كخطوة  المهرة،  في  السلفية  للجماعات  دينية  مراكز  أسست  لهذا 
السياسية  الخريطة  لتغيير  بمحاوالت  الرياض  عملت  الوقت  ذات  في  العسكري، 
واالجتماعية في المحافظة، فحاولت إنشاء مركز سلفي آخر في مدينة "قشن"، ثالث أكبر 
مدينة في محافظة المهرة، وشهدت المدينة سابقا توافد أعداد كبيرة من السلفيين، 
وعقد محافظ المهرة راجح باكريت -الموالي للسعودية- اجتماعًا مغلقًا مع شيخ سلفي 
يقيم في مدينة مكة، زار المركز ووزع مساعدات غذائية مقدمة من السعودية، قبل أن 

يعود إلى مقر إقامته في مكة.

وبالرغم من إعالن هؤالء الخطباء واألئمة اعتزالهم السياسة ورفض العمل السياسي، 
إال أنهم ال يكفون عن إبداء آراء متطرفة والتحريض على فعاليات سلمية أو شخصيات 

مدنية وحقوقية على خلفية مواقفها السياسية.
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بدأ االعتصام األول في التاسع من مايو 2018 وفيه 
تم تحديد األهداف والمطالب ألبناء المحافظة في 

ست نقاط هي:-

وميناء . 1 وصرفيت  شحن  منفذ  في  العمل  إعادة 
وتسليمهم  الطبيعي،  وضعهم  إلى  نشطون 
بحسب  والجيش  المحلية  األمن  قوات  إلى 
بالبرقية  ونائبه  الجمهورية  رئيس  األخ  توجيهات 
السماح ألي قوات  2017 وعدم  لعام   41 رقم 

غير رسمية بالقيام بالمهام األمنية في محافظة 
بشكل  الحدودية  والمنافذ  عام  بشكل  المهرة 
وإجراءات  معامالت  تسهيل  على  والعمل  خاص 

المواطنين فيها.

إلى . 2 الدولي  الغيضة  مطار  إعادة  على  العمل 
إشراف  تحت  مدني  كمطار  السابق  وضعه 
لقوات  وتسليمه  بالمحافظة  المحلية  السلطة 

األمن التابعة لها.

االعتصامات الرافضة للوجود العسكري السعودي

 مع بدء ظهور النيات السعودية لتعزيز وجودها العسكري في المحافظة واستحداث مواقع عسكرية إضافية، 
بدأ أبناء المهرة سلسلة من االحتجاجات السلمية تمثلت في اعتصامات متقطعة ومسيرات سلمية
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حركة . 3 على  المفروضة  االستثنائية  القيود  رفع 
شحن  منفذي  في  والتصدير  واالستيراد  التجارة 
وصرفيت وميناء نشطون التي تؤثر بشكل سلبي 
لتوفير  المحافظة  تحتاجها  التي  اإليرادات  على 

الخدمات األساسية وتسيير حياة المواطنين.

بين . 4 التكامل  العمل حيثما أمكن لتحقيق  مراعاة 
التنفيذية  األجهزة  ومدراء  المحافظة  قيادة 
وفق قانون السلطة المحلية بحيث تصب جميع 

الجهود لصالح خدمة المحافظة وأبنائها.

الخدمات . 5 وضع  لتحسين  األولوية  إعطاء 
والتعليم  والصحة  والمياه  الكهرباء  مثل  العامة 
والطرقات وغيرها من الخدمات المرتبطة بحياة 

الناس

الشرطة . 6 مؤسسة  لبناء  خاص  اهتمام  إعطاء 
لقيامها  واستعدادًا  تمهيدًا  وطنيًا  بناء  المحلية 
ومن  األقاليم  إطار مشروع  في  بمهامها الحقًا 

ضمنها إقليم المهرة وسقطرى.

 ومنذ 25 يونيو 2018، بدأ بعض أبناء المهرة اعتصاما 
مفتوحا لالحتجاج على وجود القوات السعودية التي 
الحيوية  والمنشآت  الرئيسية  المنافذ  على  سيطرت 

بالمحافظة وعملت على عسكرتها.

منصور  عبدربه  الرئيس  أقال   ،2018 يوليو   14 في 
الصحراء  لشؤون  المهرة  محافظة  وكيل  هادي، 
الوجود  وصفه  من  يومين  بعد  الحريزي،  سالم  علي 

السعودي في مطار الغيضة بـ "االحتالل"، كما أقال 
قحطان  محمد  احمد  اللواء  بالمحافظة  األمن  مدير 
العقيد  منه  بدال  الشورى، وعين  وعينه في مجلس 
مفتي سهيل نهيان، الذي يحمل جنسية سعودية إلى 

جوار جنسيته اليمنية.

وكيال  كلشات  بدر  الرئيس  عين  نفسه  اليوم  وفي 
للمحافظة لشئون الشباب. ولكن في 14 يوليو 2019 
أصدر المحافظ أمرا بمنعه من دخول المحافظة، وكان 
للتحقيق  وإحالته  العمل  عن  بإيقافه  قرارا  أصدر  قد 

بتاريخ 17 فبراير 2019.

منصور  عبدربه  الرئيس  زار   ،2018 أغسطس   1 في 
السفير  المهرة، وكان في استقباله  هادي محافظة 
الحقائق  تقصي  لجنة  شكل  زيارته  وبعد  السعودي، 

بعد األحداث التي شهدتها المحافظة.

سعوديتان  مروحيتان   ،2019 أغسطس   3 في 
الواقعة في ضواحي مدينة  العبري  قرية  استهدفتا 

الغيضة بعدد من الصواريخ.

لم يسفر القصف عن وقوع ضحايا لكنه تسبب في 
القرية  سكان  نفوس  في  والهلع  الخوف  من  حالة 
التي تقع في ملتقى طريقين يصالن مدينة الغيضة 
العمانية،  الحدود  على  لليمن  البريين  بالمنفذين 

ويعارض غالبية أهلها الوجود العسكري السعودي.
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انتهاك الحق في الحياة
ظلت محافظة المهرة بعيدة طيلة الوقت عن أتون 
قدوم  حتى  اليمن،  في  المزمن  السياسي  الصراع 
 18 تاريخ  ففي  المحافظة،  إلى  السعودية  القوات 
نوفمبر 2017، وبعد أيام من وصول الفريق العسكري 
السعودي شهدت مدينة الغيضة أول عملية اغتيال 
سياسي في تاريخها، وقع ضحيتها الشيخ مصطفى 
عليه  النار  مسلحون  أطلق  حيث  الطيب،  عبدالله 
في  مسجد  إمام  الطيب  وكان  الغيضة،  سوق  في 
المهرة  إلى محافظة  ينتقل  محافظة شبوة قبل أن 

للعمل فيها، وهو من أبناء محافظة أبين.

صالح  محمد  صالح  قتل   ،2018 مايو   19 تاريخ  في 
للمحافظ  شخصي  مرافق  وهو  الميسري،  حسن 
باكريت، وبينما تقول الرواية الرسمية أنه مات منتحرا 
بينه  إنه قتل بعد مالسنة  إال إن روايات أخرى تقول 
لمطار  المحافظ  زيارة  أثناء  سعودي  ضابط  وبين 
سعودية،  عسكرية  لقاعدة  تحويله  بعد  الغيضة 
انتحاره مطالبة بتحقيق  وشككت أسرته في فرضية 

رسمي في الواقعة.

معتصمون  تعرض   ،2018 نوفمبر   13 تاريخ  وفي 
القوات السعودية في منطقة  نار من قبل  إلطالق 
هما  مواطنين؛  بمقتل  النار  إطالق  وتسبب  األنفاق 
على أحمد عرعرة الجدحی وناصر سعيد أحمد نشوان، 
سمحان  سالم  المواطن  بالغة  بجروح  أصيب  كما 

الجدحي.

محمد  زيد  الجنديان  قتل   ،2019 يناير   2 تاريخ  وفي 
القميحة وعمار محمد مفرح، وهما من جنود القوات 
الخاصة "األمن المركزي سابقا"، ويتهم بقتلهما نجل 
تابعة  سيارة  يستقل  كان  للسعودية،  موال  شيخ 
مصحوبا  حاول  والده  أن  مصادر  وقالت  للدولة، 
المركزي في  السجن  من  إخراجه  بمدرعات سعودية 

الغيضة بالقوة، لكن محاولته باءت بالفشل.
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اليمنية(  والقوانين  )الدستور  الوطني  التشريع  يكفل 
في  الحق  مقدمتها  في  األساسية،  الحقوق  كافة 
والحق  والمعنوية  الجسدية  السالمة  وفي  الحياة 
تكفل  كما  والتعبير،  الرأي  حرية  وفي  الحرية  في 
الواردة  الحقوق  كافة  لإلنسان  الدولية  التشريعات 
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  الخاص 
الواردة في  التنمية وغيرها من الحقوق  والحق في 
بقية االتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها اليمن، 
مادته  في   2001 لعام  اليمني  الدستور  أكد  وقد 
السادسة "تؤكد الدولة العمل بميثاق األمم المتحدة 
جامعة  وميثاق  اإلنسان  لحقوق  العالمي  واإلعالن 
الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها 
بصورة عامة"، هذا التأكيد يلزم السلطات في اليمن 
وفي السعودية باحترام كافة حقوق المواطنين دون 
وبالتالي  أصيلة،  حقوقًا  باعتبارها  وحمايتها  استثناء 
فإن التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية تحمي 
هذه  ممارسة  لهم  وتكفل  كافة  اإلنسان  حقوق 
الحقوق بكل حرية، وفقا لما التزم به اليمن وصادق 
التذرع  يمكن  ال  أنه  كما  العالم.  دول  بقية  مع  عليه 
أو  الحقوق األساسية  بالحرب إلسقاط أي من هذه 

مصادرتها.

بتاريخ 10 يونيو 2019، داهم مسلحون ملثمون منزل 
يونس سيف صالح سعيد الردفاني 28 عاما، ونقلوه 
إلى سجن القوات السعودية في مطار الغيضة، بقي 
للتعذيب  تعرض  إنه  وقال  أيام،  ثالثة  السجن  في 

ليومين متواصلين ورأى مشاهد تعذيب مفزعة.

أثناء  برصاص  مواطنة  أصيبت   ،2019 يوليو   2 بتاريخ 
بمدينة  النور  حارة  في  لمنزلها  أمنية  قوة  مداهمة 
الغيضة،  لمستشفى  إصابتها  إثر  ونقلت  الغيضة، 
حيث داهمت القوة األمنية المنزل بدون أمر قضائي، 
إنها  أفرجت عنهما الحقا، وقاال  واعتقلت شخصين، 

تعرضا للتعذيب في سجن سري سعودي.

بتاريخ 2 يوليو 2019، هوجم منزل في مينة الغيضة، 
وقال ناصر محمود مبروك وصالح محمد حسن، من 
أبناء محافظة أبين إن منزلهما تعرض لهجمة مفاجئة 
من قبل عناصر "الشرطة العسكرية" التابعة للمحافظ 
والقوات السعودية، وتم اقتيادهما إلى سجن سري 
واإلهانة  والضرب  للتعذيب  فيه  تعرضا  إنهما  قاال 
الشخصية  أغراضهما  تم سرقة  كما  أيام  ثالثة  لمدة 

ومالبس وأموال.

وهو  أسماها،  تكن  لـم  إن  لإلنسان  الجوهرية  الحقوق  أهم  من  الواسع  بمفهومها  الجسدية  السالمة  تعد 
حق كرسته معظم التشريعات والدساتير علـى مـدى األحقـاب واألزمنة، يقتضي عدم جواز المساس بجسم 
االنسان أو االعتداء علـى كيانـه الجسـدي والمعنوي، في أي ظرف من الظروف، وتحت أي مسوغ، السـيما 
بعـد أن أقـرت المجموعة الدولية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 1948 الذي عدت بموجبه السالمة 

الجسدية والمعنوية حقا أساسيا لجميع األفراد بدون استثناء. 

انتهاك الحق في السالمة الجسدية، وضحايا التعذيب
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السجن التعسفي واإلخفاء القسري
تنص المادة التاسعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على التالي: )ال يجوز اعتقال أي إنسان 

أو حجزه أو نفيه تعسفا( وتنص المادة )5( أيضا من اإلعالن العالمي على التالي:

)ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة( 
ولألسف فهناك الكثير من الجرائم التي يتم ارتكابها من قبل القوات السعودية بحق المواطنين 
غير  والمعامالت  القانون  إطار  خارج  معهم  والتحقيق  اعتقالهم  تم  الذين  المهرة  محافظة  في 
اإلنسانية سواء بالضرب والتعذيب أو التهديد واالبتزاز وغيرها من المعامالت التعسفية، فمنهم 
في  وسجن  اعتقل  من  أيضًا  ومنهم  متوسطة  فترات  والبعض  طويلة  لفترات  اعتقاله  تم  من 
سجن القوات السعودية في مطار الغيضة ومنهم من تم نقله إلى السجن في السعودية وبعد 
فترات تتراوح بين المتوسطة والطويلة ُأطلق سراح البعض والبعض منهم اليزالون في غياهب 
المعتقالت ونورد هنا بعض المعتقلين وليس جميعهم نظرا لعدم وجود معلومات عن المخفيين 

قسرا وال يعلم أحد عن مصيرهم:
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تعرض 	  عن  اليمنية  اإللكترونية  المواقع  بعض  كشفت   2018 مايو  مطلع  في 
المواطن أحمد بن بريك التميمي لالعتقال من قبل قوات يمنية محلية، ثم سلم 
أخفي  حيث  السعودية،  إلى  بترحيله  بدورها  قامت  التي  السعودية  القوات  إلى 

قسرا، وأشارت معلومات حصلنا عليها إلى إطالق سراحه الحقا.

بتاريخ 10 ديسمبر2018، تم اعتقال المواطن حازم محمد كدة، تعرض للتحقيق 	 
القوات  عنه  وأفرجت  الغيضة،  مطار  في  السعودية  للقوات  التابع  السجن  في 

السعودية بوساطة قبلية.

الله 	  عبد  محمد  المواطنين  السعودية  القوات  اعتقلت   ،2019 مارس   9 بتاريخ 
مسلم وعلي سعد بخيت كده، ليال ، تم أخذهما من خيمتهما في قرية يروب، 30 
كم شرق الغيضة، واقتيادهما إلى مطار الغيضة الخاضع للقوات السعودية، بعد 
بمغادرة  السعودية  القوات  يطالب  أقاربهما،  من  لشخص  فيديو  مقطع  انتشار 
أرض المهرة، يقول علي: "تم سجننا وإهانتنا داخل سجن المطار لمدة 15 يوما، 

ولم يفرج عنا إال بعد تدخل قبلي أثناء زيارة اللجنة الرئاسية للمهرة"

بواسطة 	  العامري،  سليمان  الصيدلي  الطبيب  اختطف   ،2019 سبتمبر   9 بتاريخ 
وتغطية  بتقييده  وقاموا  محله  داهمت  المهرة،  لمحافظ  تابعة  عسكرية  قوة 
عينيه قبل نقله إلى سجن سري، قال إنه تعرض فيه للتعذيب بالصعق الكهربائي 
لدرجة فقدانه الوعي، ثم بفضل وساطة قبلية سلموه إلدارة البحث الجنائي التي 

أفرجت عنه في اليوم التالي الختطافه.

2019، اعتقلت قوة سعودية الصحفي والمصور يحيى السواري 	  2 يوليو  بتاريخ 
بينما كان محتجزا في السجن المركزي على ذمة النيابة بقضية جنائية، ونقل إلى 
مكان مجهول، ظل السواري مختطفا ومخفيا عن األنظار حتى تاريخ 27 أغسطس 
حين نشر صورة حديثة له على صفحته في الفيسبوك، قال إنه كان مختطفا في 
سجن تابع للسعودية "طوال فترة االعتقال لم أكن أدري أين أنا، تم نقلي ألكثر 
من سجن معصوب العينين ويداي مقيدة إلى ظهري". ويضيف السواري: "في 
بالكهرباء  الصعق  لحد  وصل  وجسدي  نفسي  شديد  لتعذيب  تعرضت  التحقيق 
صنعاء  مركز  لصالح  يعمل  السواري  وكان  بدر."  الصغير  أخي  بقتل  والتهديد 
للدراسات االستراتيجية قبل اعتقاله وإخفائه قسريا في سجون القوات السعودية 

في المهرة.

بتاريخ 18 يوليو 2018، داهمت قوة مسلحة شقة يسكنها بدر السواري 25 عاما، 	 
واختطفت  السواري،  يحيى  للصحفي  األصغر  الشقيق  الغيضة، وهو  في مدينة 
القوة المسلحة بدر ونقلته الى مكان مجهول، وظل مخفيا حتى تاريخ 3 سبتمبر 
2019، حين نجحت وساطة قبلية في اإلفراج عنه بعد مناشدة مصورة ومكتوبة 

أطلقها شقيقه يحيى الذي عرض تسليم نفسه مقابل اإلفراج عن شقيقه.
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رفع الجمارك وتعطيل حركة مرور الشاحنات

في أغسطس 2018 أصدر محافظ المهرة قرارا 	 
برفع الجمارك بنسبة مائة بالمائة على "البضائع 
فترة  بين  السعودية  القوات  وتقوم  المنوعة"، 
أجهزة  ونقل  القاطرات  عبور  بتوقيف  وأخرى 
التفتيش، األمر الذي يسبب خسائر فادحة للتجار 
عالقين  أنفسهم  يجدون  الذين  والمواطنين 
بينما  أسابيع  وربما  أليام  الحدودي  المنفذ  في 
وكانت  العبور،  إذن  على  الحصول  ينتظرون 
القوات السعودية قد استغنت عن جهاز فحص 
بجهاز  واستبدلته  الحديث،  األمريكي  الشاحنات 
التي يمكن  الشاحنات  لتنخفض عدد  أقل كفاءة 
شاحنة  ستين  من  اليوم  خالل  فحصها  للمنفذ 
إلى عشر شاحنات فقط. وتزامن قرار رفع رسوم 
الجمارك في المنفذ مع قرارات أخرى بمنع دخول 
والمّعدات  واألجهزة  والمنتجات  لع  السِّ عشرات 

إلى األراضي اليمنية.

احتجاز قاطرات محملة بألواح الطاقة الشمسية

في شهر مارس 2019، احتجزت القوات السعودية 	 
عشرين قاطرة محملة بألواح الطاقة الشمسية، 
كانت قد خرجت من جمرك منفذ شحن الحدودي 
بطريقة رسمية، وأعادتها القوات السعودية من 

تتخذ منه  الذي  الغيضة  إلى مطار  رماه  منطقة 
قاعدة عسكرية.

االعتداء على محل تجاري

فرتك 	  متجر  تعرض   2018 ديسمبر   3 بتاريخ 
للمواد الغذائية بالغيضة لالعتداء من قبل جنود 
المطار،  في  المتمركزة  القوات  من  سعوديين 
خميس  محمد  المواطن  المحل  مالك  وقال 
مغفيق، إن هذه الحادثة هي الرابعة التي يتعرض 
التابعة  المليشيات  "تقوم  لالعتداء  محله  فيها 
المطار  من  بالخروج  السعودية  المطار  لقوة 
وسبهم  العمال  ومضايقة  المحل  ومهاجمة 
بأقذع األلفاظ مما يضطر العمال إلى ترك العمل 

في المحل."

مداهمة مخازن الصيادين والعبث بأدواتهم

السعودية  القوات  قامت   ،2019 يناير   3 تاريخ  في 
"الفيدمي"  منطقة  في  الصيادين  مخازن  بمداهمة 
الصيادين  شباك  بتمزيق  وقامت  الغيضة  بمديرية 
أن  البعض  ويعتقد  الخاصة،  ممتلكاتهم  وإتالف 
أبدوا  الذين  للصيادين  عقاب  بمثابة  كانت  العملية 
السعودية  استحداث  على  أيام  قبل  اعتراضهم 
لمعسكر جديد في مناطق ساحلية يعتمدون عليها 

في الحصول على رزقهم من الصيد.

االعتداء على الممتلكات الخاصة
12آب/ في  المؤرخة  الحرب  وقت  في  المدنيين  األشخاص  حماية  بشأن  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  تشدد 

أغسطس 1949، على حماية ممتلكات األفراد ومتعلقاتهم الشخصية وعدم تدميرها أو المساس بها.

وينص دستور الجمهورية اليمنية في المادة 20 على مادة )20( أن "المصادرة العامة لألموال محـظورة، 
وال تجـوز المصادرة الخاصة إال بحكـم قضائــي".

لكن منذ سيطرة القوات السعودية على المنافذ الحدودية لليمن مع سلطنة عمان، بدأت باالشتراك مع 
قيادة السلطة المحلية في تطبيق إجراءات تعسفية غير قانونية بحق التجار العابرة بضائعهم من خالل هذه 

المنافذ، رصدنا منها: 
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انتهاك الحق في التجمع السلمي

 نص الدستور اليمني على حق أي مواطن في التعبير 
عن الرأي والتجمع السلمي، كما ضمن القانون اليمني 
ولألحزاب  اليمنية  الجمهورية  للمواطنين في عموم 
السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية 

حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية.

المهرة  للسعودية في  العسكري  الوجود  بدء  ومنذ 
اعتصامات  تنظيم  في  المواطنين  بعض  ينشط 
السعودية  للسيطرة  رافضة  جماهيرية  وفعاليات 
األساسي  حقهم  إلي  مستندين  محافظتهم،  على 
في التجمع والتعبير وإبداء الرأي، وهي الحقوق التي 
ينظمها القرار الجمهوري بقانون رقم 29 لسنة 2003 
هذه  أن  غير  والمسيرات،  المظاهرات  تنظيم  بشأن 
لدرجة  واألذى  للقمع  تتعرض  السلمية  الفعاليات 
إطالق النار ومقتل اثنين من المعتصمين، إضافة إلى 
شن حمالت إعالمية تتضمن تهديدات للمعتصمين، 
ومن بينها نشر وثيقة أمر قبض قهري بحق الحريزي 
وكيل المحافظة المقال على خلفية موقفة الرافض 

للوجود العسكري السعودي.

النار  إطالق  لدرجة  لإلرهاب  االعتصامات  وتعرضت 
اثنين  مقتل  عنه  نتج  معتصمين،  على  مباشر  بشكل 
طائرات  وتحلق  الدم،  معصومي  المواطنين  من 
ارتفاع  على  سعودية  عسكرية  وطائرات  مروحية 
دواٍع  دون  المهرية  والقرى  البلدات  فوق  منخفض 
يشهدها  التي  الحرب  في  االشتباك  قواعد  تفرضها 
اليمن ودون هدف عسكري سوى إرهاب المواطنين.

انتهاك الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي

تكفل المعاهدات الدولية حرية الراي والتعبير، وتلتزم 
كان  وإن  بذلك،  لنص دستوري  اليمنية وفقا  الدولة 
النص الدستوري قد وضع حدودا لحرية الرأي والتعبير 
وهو  والمطبوعات  بالصحافة  الخاص  للقانون  أحالها 

القانون الذي يراه الصحفيون مقيدا للحريات.

وتنص المادة )42( من الدستور اليمني على ما يلي: 

السياسية  الحياة  في  اإلسهام  حق  مواطن  "لكل 
الدولة  وتكفل  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
والكتابة  بالقول  الرأي  عن  واإلعراب  الفكر  حرية 

والتصوير في حـدود القانـون".

لكن ممارسات السلطة المحلية والقوات السعودية 
في المهرة تتعمد مصادرة هذا الحق، وهو ما يمكن 

تأكيده من خالل هذه الوقائع التي رصدها التقرير:

المحافظ 	  وجه   ،2018 أغسطس   23 بتاريخ 
الجدحي  ماهر  المهريين  الناشطين  باعتقال 
المعارضة  مواقفهم  بسبب  حزحيز،  وعيسى 

للوجود العسكري السعودي في محافظتهم.

بتاريخ 10 ديسمبر 2018، تعرضت السيدة نادية 	 
إيصالها لها عبر  للتهديد، برسالة تم  محمد كدة 
أخيها حازم الذي اعتقلته القوات السعودية في 
االعتصامات  في  نادية  وتنشط  الغيضة،  مطار 
في  السعودي  العسكري  للوجود  الرافضة 

المحافظة.

أمر 	  وثيقة  ناشطون  تداول   2018 أكتوبر  في 
المحافظة  وكيل  الحريزي،  بحق  قهري  قبض 
قمصيت،  هبود  عبود  القبلي  والوجيه  المقال 
على خلفية موقفهما الرافض للوجود العسكري 

السعودي في المهرة.

تعرض سميح علي نصيب 	   ،2019 مايو   4 بتاريخ 
للتهديد من قبل مدير األمن العام في المحافظة، 
الوطني  الحوار  مؤتمر  أعضاء  من  واحد  وسميح 
حوف،  بمديرية  المحلي  المجلس  في  وعضو 
للوجود  المعارض  االعتصام  لجان  في  وينشط 
وتعرض  المحافظة،  في  السعودي  العسكري 
خاصا  اعتصاما  تنظيمه  خلفية  على  للتهديد 
محمية  من  السعودية  القوات  بخروج  للمطالبة 

حوف الطبيعية.
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الغيضة 	  نيابة  2019، وجه وكيل  مايو   23 بتاريخ 
االبتدائية مذكرة لمدير أمن الغيضة يطالبه فيها 
بلحاف  أحمد  اإلعالمي  الناشط  من  كل  بإحضار 
من  اتهامهما  على  بناء  قهور،  سعيد  والناشط 
تكدير  بغرض  كاذبة  أخبار  بنشر  المحافظ  قبل 
النيابة  تبعية  مستوى  المذكرة  وتظهر  األمن، 
المفترض في  للمحافظ وبعدها عن االستقالل 

السلطة القضائية. 

إساءة استخدام الوظيفة العامة

على  اليمنية  للجمهورية  الوطنية  التشريعات  تحرص 
تجريم إساءة استخدام الوظيفة العامة، ألي أهداف 
السلطة  استخدام  إساءة  وتعتبر  مشروعة،  غير 

العمومية صورة من صور الفساد السياسي.

ويشدد القانون رقم )12( لسنة1994م بشأن الجرائم 
بإساءة  تتعلق  عقوبات  على  وتعديالته  والعقوبات، 
المهرة  محافظة  وشهدت  الوظيفة،  استخدام 
السلطة  أعمال  على  السعودية  الوصاية  ظل  في 
المحلية عملية تجريف واسعة للوظيفة العامة، من 
الموظفين  لعشرات  التعسفي  الفصل  قرارات  خالل 
العموميين، وتعيين آخرين، على أساس المحسوبية أو 
عقابا على رفض هؤالء الموظفين عسكرة المحافظة 
ومصادرة حق السكان في السلم االجتماعي واألمن.

قرارات غير قانونية  

قائمة  المحافظ  أصدر   ،2018 أغسطس   7 في 
بالبضائع الممنوع دخولها إلى اليمن شملت عشرات 
األصناف من بينها ألواح الطاقة الشمسية والدراجات 
النارية وبعض األلعاب، وعدسات التصوير تحت الماء 
وأسمدة زراعية، ومنتجات أخرى قد تستخدم بعضها 
الممنوعة  البضائع  أغلب  أن  غير  عسكرية،  ألغراض 
بقرار المحافظ ليس له من القانون سند يجيز له إصدار 

قرار بمنع جمركتها.

عام  لمدير  توجيها  باكريت  أصدر   2019 مايو   2 في 
الطاقة  منظومات  دخول  فيه  يمنع  شحن  منفذ 

الشمسية إال بتوجيه خاص من المحافظ، على الرغم 
لمنظومات  اليمنيين  المواطنين  احتياج  شدة  من 
غالبية  عليها  يعتمد  صار  التي  الشمسية  الطاقة 
الشبكة  من  الكهربائي  التيار  انقطاع  نتيجة  السكان 
الحوثي  مليشيا  سيطرة  مناطق  كل  في  العمومية 
على وجه الخصوص وهي مناطق الكثافة السكانية، 

وكذلك أغلب مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

تعيينات غير قانونية

 بتاريخ 27 نوفمبر 2017 صدر قرار جمهوري برقم )70( 
عبدالله  لمحمد  خلفا  باكريت  راجح  المحافظ  بتعيين 
باكده، وعلى الرغم من أن المحافظ الجديد قد أدى 
بالحفاظ  االلتزام  على  تنص  التي  الدستورية  اليمين 
على سيادة اليمن واستقالله وسالمة أراضيه إال أن 
تبين  "سام"  عليها  التي حصلت  والشهادات  الوثائق 
أنه لم يدخر جهدا في سبيل تمكين القوات السعودية 
سلطاته  واستخدام  المحافظة،  على  السيطرة  من 
الرسمية خارج نطاق وظيفته وصالحياته التي يمنحه 
إياها القانون بمقابل مسئولية وواجبات تجاه الدولة 

والمواطنين.

بتعيين  قرارًا  المحافظ  أصدر   2018 مايو   3 بتاريخ 
صهره "محسن علي بلحاف" مديرا لشركة النفط، ولم 
يكن بلحاف موظفا في الشركة من قبل، وال يحمل 
أي شهادة تخصصية في أي مجال يؤهله لمثل هذا 

الموقع.

وبتاريخ 10 أكتوبر 2018، أصدر المحافظ قرارًا بتعيين 
صرفيت  لمنفذ  مديرا  باكريت،  سالم  أحمد  عمه 

الحدودي.

انتهاك الحق في الوظيفة العامة

 بعد ثالثين يوما من وصوله إلى المحافظة وتحديدا 
حزمة  الجديد  المحافظ  أصدر   ،2017 يناير   30 في 
ونواب  العموم  مدراء  أغلب  بموجبها  غير  قرارات 
المحافظة،  في  المكاتب  ومدراء  العموم  مدراء 
مستشارين  بتعيين  السابق  المحافظ  قرارات  وألغى 
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للمحافظة، وقال في صفحته على الفيسبوك إنه سيتم الرفع بترشيحات بكل المدراء 
السابقين الذين تم إصدار القرارات بتغييرهم إلى الوزارات بدرجة وكالء لتكريمهم نظير 

جهودهم التي بذلوها في خدمة المحافظة، لكن ذلك لم يحدث.

ضابطا  عشرة  أحد  وطرد  بتسريح  السعودية  القوات  قامت  بشهرين  وصولها  بعد 
الغيضة بشكل تعسفي رغم خدمتهم في  الجوية بمطار  القوات  وثالثين جنديا من 
المطار لمدة طويلة، وتم نقلهم إلى أعمال إدارية وأمنية في إدارات أخرى بالمحافظة 

بعد تعطيل المطار وتحويله إلى ثكنة عسكرية سعودية.

  بتاريخ 25 يوليو 2019، أوقف مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت سعيد 
خلفية  على  وذلك  ربيع  سعيد  محمد  عوض  الفني  الموظف  راتب  معرابي  مبارك 
الرافض  المهرة  ألبناء  المساند  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  اإلعالمي  نشاطه 

للتواجد السعودي في المحافظة.

لمديرية  بخيت ساالم يسهول من عمله كمدير  أقيل   ،2018 يوليو   24 تاريخ   وفي 
المسيلة، ويقول يسهول إن سبب إقالته هو عدم تجاوبه مع قيادة السلطة المحلية 
والقوات السعودية في مساعي إنشاء معسكرات للقوات السعودية في المديرية، 
وبعد إعالنه تأييد االعتصامات الرافضة للوجود العسكري السعودي تمت إقالته من 

عمله.

في شهر يناير 2019، تم عزل علي عفرار من عمله كمدير لمكتب وزارة حقوق اإلنسان 
اإلنسان في  انتهاكات حقوق  تقرير حقوقي رصد  إصدار  المحافظة على خلفية  في 

المحافظة.
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كشف بقرارات عزل مدراء عموم على أسس الوالء السياسي:
 

الجهة والصفةاإلسمم

مدير عام التجارة والصناعةعامر سعد علي كلشات-1   
مدير عام الشئون االجتماعية والعملراشد علي سعد يسهول-2   
مدير عام المياه والبيئةاالثنين كسوات بن سلم-3   
مدير عام تنمية المرأةهند سالم عرفة-4   
مدير عام المعلومات واإلحصاءسالم مسلم محمد-5   
مدير عام العالقات والمراسيمعزان محمد عيسى القميري-6   
مدير إدارة التعليم بمكتب التربيةسعد علي مسلم القميري-7   
مدير عام إذاعة المهرةعلي عمر محمد اآلنسي-8   
مدير التربية والتعليم م/ الغيضةبشير سالم السليمي-9   

مدير إدارة التربية م/ حصوينعلي سعد سعدوت-10        
مدير إدارة التربية م/ حوفعلي سالم علي قراهاف-11        
مدير إدارة التربية م/ سيحوتسالم عمر باسلم-12        
مدير إدارة التربية م/ المسيلةمحمد أبوبكر باعباد-13        
مدير إدارة التربية م/ منعرسعد عاطي سعد القميري-14        
مدير إدارة التربية م/ شحنمسلم أحمد سالم رعفيت-15        
مدير عام مديرية المسيلةبخيت ساالم يسهول-16        
مدير عام مديرية قشنسعد سالم حسن الجدحي-17        
مدير عام مديرية حوفعلي سعيد محيسن رعفيت-18        
مدير عام مديرية حصوينمحمد عامر سدون-19        
مدير عام مديرية منعرعبدالله عبدالمجيد األسد-20        
مدير مستشفى الغيضةسالم علي سعيد القميري-21        
مدير عام الخدمات الصحيةأحمد محمد عفرار-22        
نائب مدير مستشفى الغيضةحسن نصيب-23        
رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكيةمحمد سعد مشعجل السلميي-24        
مدير عام شركة النفطعبدالله سليمان دويل-25        
مدير شئون الموظفين بمكتب األشغالعبدالحكيم أحمد مبارك التميمي-26        
مدير عام مكتب األشغالمحسن كرامة باقطيان-27        
مدير جمرك صرفيتثابت عوض مبارك-28        
مدير عام المتاحف واآلثارعامر ساالم قمصيت-29        
مدير إدارة األراضي م/ المسيلةسالم سعد عبدالله الزويدي-30        
مدير الشئون االجتماعية م/ المسيلةفايز سالم عامر الدحيمي-31        
مدير الصحة م/ المسيلةضاوي حيمد عوض عمره-32        
مدير مكتب حقوق اإلنسانعلي عبدالله عفرار-33        

25

تقرير حقوقي

منظمة سام للحقوق والحريات

المهرة.. انتهاكات غير مرئية

2020



مدراء عموم يستقيلون من وظائفهم
السياسي 	  األمن  مدير   " الدويلة  مولى  عمر  "علي  العميد  اضطر   ،2018 ديسمبر   12 بتاريخ 

بالمحافظة، لتقديم استقالته من عمله احتجاجا على ما وصفه بفشل السلطات المحلية وتبعية 
المحافظ للسعودية.

بتاريخ 17 يونيو 2019، استقال محمد علي كلشات، مدير عام الكهرباء بالمحافظة احتجاجا على 	 
طريقة المحافظ في "تقديم حلول ترقيعية لمشاكل الكهرباء، وتوريد مولدات ال تغطي العجز 
في الطاقة الذي يعاني منه المواطن في كل صيف." وبعد أشهر من استقالة كلشات نشرت 
وسائل إعالم صورا لمولدات قالت إنها مولدات مقدمة من السعودية مؤخرا لكنها خرجت بشكل 
نهائي عن الخدمة، وقالت مصادر ان تلك المولدات من نوع )الباركنز( كانت رديئة و"مغشوشة" 
وتستهلك كميات كبيرة من الديزل وتنتج كهرباء أقل بكثير من قدرتها المفترضة، إذ يصل إنتاج كل 

واحد منها إلى 400 كيلو وات، بدال من  800 كيلو وات وهي قدرتها المفترضة.

التربية 	  لمكتب  كمدير  عمله  من  استقالته  بلحاف  سعيد  محمد  قدم   ،2019 نوفمبر   2 بتاريخ 
والتعليم في مديرية حات، وقدم الستقالته عدة مبررات، أولها عدم التعامل بحسن نية من قبل 

السلطة المحلية في المحافظة مع طلبات المكتب واحتياجاته.
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التوصيات
 الحكومة اليمنية

حماية السيادة الوطنية، والدفاع عن مصالح الشعب اليمني، وفقا اللتزاماتها بموجب دستور الجمهورية 	 
اليمنية والقوانين النافذة، وإنهاء كل مظاهر عسكرة المحافظة من طرف القوات السعودية، خصوصا في 
األماكن الحيوية المرتبطة بمصالح المواطنين، ال سيما المطارات والموانئ والمنافذ، وتولي مسؤولية 

حمايتها وإدارتها.

الخروج من دائرة الصمت إزاء السياسات السعودية في اليمن عموما ومحافظة المهرة خصوصا، واإلفصاح 	 
أمام المجتمع الدولي عن رفضها ألي مساس بمبدأ السالمة اإلقليمية للجمهورية اليمنية.

القمع 	  المدنية والسياسية، والكف عن أعمال  المهرة، بما في ذلك الحقوق  حماية حقوق اإلنسان في 
واإلقصاء التي تطال الناشطين الرافضين للوجود العسكري السعودي.

السلطات السعودية

الكف عن سياسات القمع وفرض الوصاية على القرار الوطني واحترام السيادة الوطنية للجمهورية اليمنية 	 
التزاما بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. 

احترام االتفاقيات الثنائية بين اليمن والسعودية على أساس مبدأ السالمة اإلقليمية حسن الجوار وضمان 	 
سالمة ووحدة أراضي الجمهورية اليمنية.

إنهاء كل مظاهر السيطرة على األماكن الحيوية، وإخالء المطارات والموانئ ومناطق الصيد في المهرة، 	 
وتسليمها فورا للسلطات الحكومية المختصة.

محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق اإلنسان، وجبر ضرر الضحايا ماديا ومعنويا.	 

________________________________________

/http://www.yemen-nic.info/gover/almahraa/brife ،1[ ( المركز الوطني للمعلومات[

الذي  الدولية،  العالقات  استعمالها في  أو  القوة  باستعمال  التهديد  عن  االمتناع  مبدأ  فعالية  زيادة  بشأن  الدولي  اإلعالن   )  ]2[

http:// ،1987 اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 22/42، المؤرخ في 18 كانون األول/ ديسمبر

hrlibrary.umn.edu/arab/b201.html

 155/32 ]3[ ( إعالن تعميق وتدعيم االنفراج الدولي، الذي اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Deepening_Consolidation.html ،1977 المؤرخ في 19 كانون األول/ديسمبر

ar-pub-62028/19/11/https://carnegie-mec.org/2015 ،ر نظام أمني جديد في الخليج الفارسي ]4[ ( مركز كارنيغي، تصوُّ

5( الموقع بوست، إقاالت بالجملة ودعم للمليشيا وتفريط بالسيادة وتعطيل المؤسسات الرسمية، راجح باكريت.. عامان من تمكين 

https://almawqeapost.net/news/39162 ،السعودية في المهرة وإنشاء محافظة بنمط خاص
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تقرير حقوقي يرصد حالة حقوق اإلنسان في محافظة المهرة اليمنية.
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