
  مدونة السلوك الحوثیة
من خالل القرارات الخاصة بالنساء وإصدارھا مؤخراً ما اسمتھ بــ "المدونة   إخضاع للمجتمع الیمني بأدوات طائفیة

 السلوكیة"
 
  

نوفمبر، في تعلیقھا علي  اصدار جماعة الحوثي ما سمي "  ۱۹قالت منظمة سام للحقوق والحریات الیوم السبت الموافق 
مدونة السلوك" ، إن جماعة الحوثي تؤكد للعالم یوماً بعد یوم إنھا جماعة اقصائیة متطرفة، تسعي الى  فرض منھجھا  
وعقیدتھا على االخرین، وإن الصورة  التي تسعى لتقدیمھا إعالمیاً تآكلت بشكل كبیر جداً، مع اصرارھا على  اصدار  

الدینة ، سواء على مستوى المال العام، او تقیید حریة المرأة،    العدید  من  القرارات الخاصة التي تفرض رؤیتھا
 وإصدارھا مؤخراً ما اسمتھ بــ "المدونة السلوكیة".

 
سیاسي أو فكري معارض ویعد  اخفاءھا السیاسي االصالحي "محمد قحطان"  فجماعة الحوثي ال تقبل   الي رأي 

 ً نمط   ریقة التنكیل مع الطائفة  بالبھائیة في الیمن، او من یخالف  ، او رأي ال یتفق مع فكرھم ، حیث تعامل بطنموذجا
رؤیتھا الحیاة العامة  التي  یسعون الى فرضھ على المجتمع ــ "انتصار الحمادي" نموذجاً، كما یعمل الحوثیون على تأكید 

لحوثیون ما سمي بــ أصدر ا 2020تطرفھم الفكري لصالح مشروعھم على حساب التنوع السیاسي والفكري ، ففي عام 
"قانون الخمس" وھو قانون یمنح آل البیت (األسرة الھاشمیة) بنھب االموال العامة والخاصة، وأقرت اآلن ما سمتھ بـــ 

"المدونة السلوكیة " وھي أشبھ ما تكون بمدونة تنظیمیة لجماعة مغلقة ال تتسم بأي خلفیة قانونیة وإنما تھدف بدرجة 
 في الوظیفة المكفولة لھ بموجب الدستور الیمني .  قى من حق للمواطن الیمني اساسیة إلى خنق ما تب

  
توّسعت قرارات الحوثي المتشددة ضد الحریات الشخصیة والسیاسیة بصورة مقلقة لتشمل المرأة والصحفیین والمال العام  

یان التي یمارسھا الحوثي خارج والجمعیات المدنیة ومؤسسات المجتمع المدني. تقدم ھذه الورقة حالة من حاالت الطغ
الدستور الیمني والقوانین العامة والتي یسعى من خاللھا الى فرض أطر عقائدیة إجباریة على الموظف الیمني ضد حریة 

المواطن الشخصیة في االختیار وابداء الرأي وقد تشكل مدخالً للتعسف في استخدام السلطة خارج الدستور الیمني 
 وحرمان الموظف من حقوقھ الدستوریة بحجة ضعف الوالء االیماني للجماعةوالقوانین الوطنیة 

  
 نظرة عامة

حقوقھم القانونیة وانقطاع المرتبات ومعاناة   یعاني موظفو الدولة منذ أكثر من سبع سنوات من انتھاكات عدة: منھا نھب 
الحوثي المساكن والمباني ذات الطراز المرتفع وتُنشئ كبرى  الفقر والحاجة الدائمة في الوقت الذي تُّشید فیھ قیادات ملیشیا 

الشركات التجاریة والنفطیة إلى جانب سیطرتھا على المعابر التجاریة وابتزاز التجار والمستوردین مالیًا من أجل السماح 
والیوم تضاعف من  بمرور بضائعھم إضافة إلى اإلیرادات الكبیرة التي تجنیھا من األسواق السوداء و میناء الحدیدة 

انتھاكاتھا بإلزام الموظفین بالتوقیع على وثیقة ملیئة بالتمییز العنصري والتفوق العرقي، وثیقة ال تتناسب مع القیم اإلنسانیة  
والفطرة البشریة السلیمة والسلوك السوي، وتتنافى مع أسس النظام الجمھوري والدستور الیمني والقانون الدولي على حد  

 سواء.
الرغم من حالة االستھجان والغضب الشعبي لمدونة الحوثي، إال أن الجماعة تبدو ماضیة في إجراءاتھا التعسفیة ضد وعلى 

الموظفین، كما أن ھناك مخاوف من ارتكاب المزید من انتھاكات االختطافات والقمع ضد الموظفین الرافضین لھذه الوثیقة 
 ن انتھاكات داخل الیمن. مع استمرار حالة الصمت الدولي تجاه ما یحدث م

وفیما یلي أبرز ما رصدتھ المنظمة من مخالفات أساسیة من خالل مراجعتھا لمدونة السلوك الوظیفي التي أعلنت عنھا 
 جماعة الحوثي خالل الشھر الجاري: 

  
 اراء خبراء 

 الباحث مصطفي الجبزي  
ھي واحدة من ادوات تقیید المجتمع والتحكم بھ،   كاتب وباحث في الشؤون السیاسیة یري أن "مدونة الحوثیة السلوكیة

والدخول الى عالم الفرد الخاص ، وضمیر المواطن. تجسید لمعتقدات الحوثیین بسلطة دنیویة بتكلیف الھى وسلطة دینیة 
 تحاكم الضمیر وتقرر الثواب والعقاب عبر ادوات الدولة. 

اإلیمان وتجییره لصالح رؤیة الجماعة الطائفیة ، ھي اعمق فھي الى جانب احادیة التفسیر للنصوص الدینیة ، ومفھوم 
 ادوات العنف الدیني.

ستلحق بھذه المدونة صیغ قانونیة اخرى تجعل من الجماعة الدینیة ورجالھا ونساءھا المحتشدین طائفیا وكالء ومنفذي  
 عقوباتھ على االرض. 

الموظفین  " ستضع  قع التواصل یرى آن المدونة وضعت األكادیمي الدكتور عبدهللا أبو الغیث  في مقال نشره على موا
أمام خیارین ال ثالث لھما: فإما التحوث واإلیمان بكل األفكار  العمومیین في المؤسسات العامة التابعة لحكومة صنعاء 



الفة نصوص والتوجھات السیاسیة والمذھبیة للجماعة الحاكمة التزما بنص المدونة ، وإما الفصل من الوظیفة بذریعة مخ
المدونة في حال عدم التزامھم بالبنود التي تكرس فكر الجماعة وثقافتھا، خصوصا والمدونة قد نصت بأن مخالفة أحكام 

المدونة أمر یستوجب اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة والجزائیة، وطبعا سیتم تعیین البدیل للموظف المفصول من بین صفوف 
أفكارھا، كون المدونة قد نصت في فصل األحكام الختامیة بأن التسلیم بكل بنود المدونة الجماعة أو مؤیدیھا المؤمنین بكل 

 والتوقیع علیھا شرطا الستكمال أي توظیف أو تعیین جدید لشغل الوظیفة العامة.
 

، 2014الحقوقي واإلعالمي موسى النمراني یري أن " بعد سیطرة ملیشیا الحوثي الطائفیة على صنعاء بالقوة في العام 
نفذت عدة خطوات في سبیل تكریس سلطتھا غیر الشرعیة، منھا ما ھو متعلق بالجھاز اإلداري للدولة، حیث اتخذت قرارا  

غیر معلن بحل ھذا الجھاز، وتوقفت عن صرف مرتبات الموظفین اإلداریین، لتعید توظیفھم وفق أولویاتھا، وبالطبع فقد  
 بئة المجتمع عقائدیا بغرض جلب أكبر عدد ممكن من المقاتلین.كانت أولویاتھا متعلقة بالحشد للحرب وتع 

 
جعلت ملیشیا الحوثي من الحرب والحشد لھا الوظیفة الوحیدة المتاحة لموظفي الجھاز اإلداري للدولة، فالمرتبات تصرف 

سیر بھا الحوثیون شئون  من خالل جھاز مالي مواز للجھاز الرسمي، ومن أراد أن یعیش فعلیھ أن یفھم اآللیة الجدیدة التي ی
المجتمع، وخالل ھذه السنوات أرغم الحوثیون كل موظفي األجھزة اإلداریة للدولة على الخضوع لدورات تعبئة فكریة 

طائفیة واالستماع لمحاضرات أسبوعیة في مقرات أعمالھم، وجعلوا من حضور ھذه الفعالیات شرطا للحصول على الغاز  
 حدة اإلنسانیة التي یتحكم الحوثیون في توزیعھا. المنزلي ومساعدات األمم المت

 
أرغم الحوثیون موظفي الدولة على العمل بدون أجر، وھو نظام سخرة غیر معلن ینطوي على كل ممارسات نظام 

العبودیة، ومؤخرا عمدوا إلى كتابة وثیقة أطلقوا علیھا تسمیة "مدونة السلوك الوظیفي"، وھي وثیقة استعباد جماعي 
ن ترغمھم على إعالن الوالء والطاعة للحوثیین وحشد المقاتلین إلى جانبھم وااللتزام بمبدأ الوالیة، وھو مصطلح للموظفی

یعني التنازل عن الحقوق السیاسیة للمجتمع باعتبارھا حقا خاصا لزعیم جماعة الحوثیین وأتباعھ ممن یشتركون معھ في 
 االنتماء العرقي باعتبارھم ورثة للرسول

  
 مرجعیات طائفیة

دروس ومحاضرات مؤسس  في  یُظھر اإلطار المرجعي للمدونة والمرتكزات األساسیة االعتماد على أسس طائفیة 
ملیشیات الحوثي، وخطابات ومحاضرات "عبدالملك الحوثي"، واالستناد على تلك المراجع المشبعة بأفكار طائفیة، بعیدة  

ر والمراجع خروًجا على مبادئ ومكتسبات وأھداف ثورة السادس والعشرین من  عن قیم الجمھوریة حیث تُمثل تلك األفكا
سبتمبر التي دعت للتحرر من العبودیة واالستبداد وإزالة الفوارق بین الطبقات وھذا یشكل نسف للترتیب القانوني  

یمنح القضاء الدستوري القدرة  للجمھوریة الیمنیة الذي یستند الى الدستور كمرجعیة أساسیة للقوانین واللوائح الداخلیة و
على المراقبة الدستوریة ومشروعیة القوانین واللوائح والقرارات الصادرة، وتنص المدونة على مرتكزات أعلى من  

وما سماه بأقوال اإلمام علي واالشتر النخعي مبادئ  الدستور الیمني وتدشن لسلوك خطیر یجعل ھذه "المدونة السلوكیة" 
وز الطعن فیھا او مناقشتھا، فالمرتكزات التي قامت علیھا المدونة تؤسس لحكم ثیوقراطي، دیني، فوق الدستور ال یج

 شمولي، على أنقاض القیم القانونیة ومبادئ الحریة وحقوق اإلنسان التي ناضل في سبیلھا الیمنیون. 
  

 تأطیر الموظفین
نیة منذ سیطرتھا على مؤسسات الدولة سواء في  تمارس جماعة الحوثي عملیات تأطیر وتطییف للھویة الوطنیة الیم

المؤسسات التربویة (التعلیم العالي والجامعات) أو المؤسسات المدنیة والعسكریة، وألن أفكارھم ومعتقداتھم واجھت رفضاً 
ـل مـع بقیة شعبیاً واسعاً لجأت لتقنین التأطیر حیث نصت مدونتھم على "التزامات وحدات الخدمة العامة تجاه المجتمع، العم

الجھات على تفعیل البرامج واألنشطة التي تحافظ على الھویة اإلیمانیة، ومواجھة كافة األنشطة العدائیة التي تستھدف 
وحدة المجتمع وقیمھ وأخالقھ". جعلت المدونة من حمل الموظف للروح الثوریة ، والمشاركة في احیاء المناسبات الدینیة 

 والوطنیة "
  

ثل ھذه النصوص اعتداء على حقوق الموظفین ال سیما المساھمة في إلغاء شخصیتھ لفرض آراء تتوافق مع  حیث تعتبر م
منھج جماعة الحوثي. كما تنص تلك الوثیقة على "السعي المستمر لالرتقاء اإلیمـاني مـن خـالل التفاعـل الجـاد مـع  

التدریبیة"، كما نصت في الفقر وتھدف من خالل ذلك استغاللھم  الـدورات الثقافیـة والبرامج التربویـة، وااللتحاق بالبرامج
سیاسیاً وعسكریاً، وھو ما یُثبت عدمیة مدونتھم ومخالفة القوانین الوطنیة وقوانین الخدمة المدنیة لشغل الوظیفة العامة، 

تكوین المغلق على أفراد  فالمدونة في مجملھا أشبھ بمدونة توجیھات داخلیة لجماعة دینیة او متطرفة نازیة في طور ال
 یؤمنون بأفكارھا ومبادئھا وال تتناسب مطلقاً مع موظفین عمومیین یخضعون لنظام و قانون خاص بھم . 

  
 



 تھدید وابتزاز 
) 122م" والئحتھ التنفیذیة الصادرة بالقرار الجمھوري رقم (1991) لسنة 19" رقـم (  في مخالفة لقوانین الخدمة المدنیة 

، والقوانین الوطنیة المنصوص علیھا داخل الیمن حیث حولت المدونة الوظیفة العامة إلى قید لإلذالل، ومدخالً  1992لسنة 
لممارسات واسعة للتعسف ضد الموظفین حیث تضمنت نصوص "مدونة السلوك الوظیفي" تھدیدات واضحة وصریحة  

"المساءلة وتطبیق مبدأ الثواب والعقاب فیما یتعلق   لمن یرفض االفكار المتطرفة والطائفیة، حیث صرحت المدونة على
 بااللتزام من عدمھ بالمدونة".

وذھبت جماعة الحوثي إلى أبعد من ذلك في اجراءاتھا وانتھاكاتھا ضد الموظفین، حیث ألزمت جمیع الموظفین بالتوقیع  
تھاكاً لحقوق الموظفین في حریة الرأي  على تعھد خطي بما جاء في المدونة وحفظھ في ملف الموظف، األمر الذي یعد ان

والتعبیر ومصادرة حقوقھم في حریة المعتقد، حیث تتضمن الوثیقة إجبارھم في االعتقاد بأفكار طائفتھم وطریقة تفكیرھم 
وانتھاكات لخصوصیة الموظفین. وتُمعن الجماعة في انتھاكات التجریف واستبدال الموظفین الوطنیین ذوي الخبرة 

من یخالفونھم بعناصر تحمل الفكر الحوثي لتضمن احتكار الوظیفة العامة بشكل كلي ألتباعھم، األمر الذي  والكفاءة م 
یرفضھ كل الیمنیون حیث جاء في مدونة الحوثي األخیرة "ال یتم استكمال إجراءات التوظیف أو التعیین لشغل الوظیفة 

 جراءات غیر قانونیة وتتناقض مع القوانین الیمنیة والدولیة. العامة إال بالتوقیع على تعھد االلتزام بالمدونة"، وھي ا
  

 تقیید حریة الرأي والتعبیر 
حق المواطنین " الموظف"   تحت عنوان ضوابط التعامل مع اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي ، تعزز الوثیقة انتھاك 

صـل االجتماعـي بحجة المصلحة العلیا ، والحفاظ  في حریة التعبیر و النشر وإنشاء حسابات في أي موقع من مواقع التوا
، متجاھلة حق الجمھور في الحصول علي المعلومة ، وتعزز االنتھاكات التي بدأتھا جماعة  على سریة الوظیفة العامة 

اطنین  الحوثي في تقیید الحریات والتضییق على المواطنین باعتبار وسائل التواصل وفضاء اإلعالم ھو المتنفس الوحید للمو
بعد حرمانھم من العیش الكریم ومصادرة الحیاة السیاسیة والتعددیة الحزبیة واقتحام ونھب مقرات األحزاب والصحف  

 والقنوات التلیفزیونیة واإلذاعات المحلیة وكل وسائل االعالم التي ال تتوافق مع سیاستھم الطائفیة. 
  

 احداث انقسام
، مصطلحات، تعزز االنقسام االجتماعي على أساس طائفیة مثل " عھد اإلمام كررت المدونة في أكثر من فقرة عبارات

علي علیھ السالم لمالك األشتر " " خطابات ومحاضرات قائد الثورة السید عبد الملك بدر الدین الحوثي." كما تصف  
ا " في ظل تنامي الصراع المدونة وسائل االعالم المخالفة لھا في التوجھ والرأي ب " المشبوھة التي حذرنا هللا منھ

ستبقى اثارة علي المدي الطویل والمتوس  السیاسي الذي تسعي جماعة الحوثي الي تحویلة الي صراع على أسس طائفیة ، 
 في المجتمع الیمني 

  
 النفس الطائفي في المدونة

م لتحقیق أھداف سیاسیة ذات  تسعى جماعة الحوثي بشكل متواصل على إحیاء فعالیاتھا وطقوسھا المذھبیة على مدار العا
بعد طائفي ومكاسب مالیة حیث تفرض إتاوات ومبالغ مالیة على الشركات والتجار وأصحاب المحالت والمواطنین وتجني  

منھا ملیارات الریاالت والتي تذھب لقیادات ومشرفي الجماعة بینما یعاني الشعب اقتصادیاً وانسانیاً في ظل األوضاع 
 مرتبات لسبع سنوات. القاسیة وانقطاع ال

حیث نصت المدونة األخیرة على "حمل الروح الثوریة والمشاركة في إحیاء المناسبات الدینیة والوطنیة"، وھذه تشكل  
تھدیداً لحریة االنتماء الفكري والسیاسي للموظفین، فإجبار الموظفین على المشاركة في مناسباتھم المذھبیة وحضور 

ء خشیة التھدید بالفصل من الوظیفة او القمع واالختطاف والسجن والتعذیب بحجة ضعف الوالء فعالیات طائفیة بحجة الوال
 اإلیماني ومخالفة منھج القسط في التعامل، حیث مازالت سجون الجماعة مكتظة بالمخالفین فكریاً وسیاسیاً حتى اللحظة.

  
  

 الوالیة الحوثیة
والحق في االنتخاب والترشح والتعایش السلمي ومبادئ الدیمقراطیة  في مخالفة خطیرة وغیر مسبوقة للدستور الیمني

والمواطنة المتساویة، وفي تجاوز للقوانین المحلیة والمعاھدات واالتفاقیات الدولیة نصت المدونة على مبدأ الوالیة أي  
د مؤسس الجماعة الحوثیة فرض الھیمنة والسیطرة، في انتھاك صارخ لكل قیم الحریة والكرامة اإلنسانیة، والوالیة عن

"حسین بدر الدین الحوثي"، ھي االیمان بأحقیة الصحابي علي بن ابي طالب وجماعة الحوثي من بعده بالحكم كحق إلھي،  
  ومن خالف ذلك فھو كافر من الضالین. 

  
 
 
 



 انتھاك للقوانین المحلیة والدولیة
النظام السیاسي للجمھوریة على التعددیة السیاسیة والحزبیة وذلك ینص الدستور الیمني في مادتھ الخامسة على "یقوم 

بھدف تداول السلطة سلمیاً، وینظم القانون األحكام واإلجراءات الخاصة بتكوین التنظیمات واألحزاب السیاسیة وممارسة 
 سیاسي معین".النشاط السیاسي وال یجوز تسخیر الوظیفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظیم  

 
كما یؤكد الدستور الیمني في المادة السادسة على االلتزام بمواثیق األمم المتحدة "تؤكد الدولة العمل بمیثاق األمم المتحدة  

 واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومیثاق جامعة الدول العربیة وقواعد القانون الدولي المعترف بھا بصورة عامة".
 

) التي نصت على "المواطنون 4یمني بین جمیع المواطنین في الحقوق والواجبات طبقاً للمادة (حیث ساوى الدستور ال
جمیعھم متساوون في الحقوق والواجبات العامة"، كما تكفَّل الدستور بالحفاظ على كرامة المواطنین وحمایتھا من أي فعل 

 مھین أو قاٍس أو غیر إنساني. 
 

من   19أقوى الحقوق األصیلة المكفولة لإلنسان والتي جاء النص علیھا في المادة تعد حریة الرأي والتعبیر أحد أھم و
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي تُظھر بالمعنى الواسع للعبارة الحقوق اإلنسانیة التي یتمتع بھا. وتناول العھد الدولي 

د الدولي حیث جاء النص في نفس المادة من العھد  في العھ للحقوق المدنیة والسیاسیة النص المعني بحریة الرأي والتعبیر
أن "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضایقة" و "لكل إنسان حق في حریة التعبیر ویشمل ھذا الحق حریتھ في التماس 

و  مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقیھا ونقلھا إلى آخرین دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أ
 في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارھا". األمر الذي تخالفھ مدونة الحوثي األخیرة".

ال شك بأن "مدونة الحوثي الوظیفیة" تتعارض مع كل القوانین والمواثیق الدولیة التي تشكل خطر حقیقي على مبادئ 
، كما أنھا تتنصل من االلتزامات الوطنیة  احترام حقوق المواطنین وحریاتھم األساسیة التي تعتبر جوھر حقوق اإلنسان

والدولیة في الحفاظ على ھذه الحقوق التي كفلھا الدستور والقوانین النافذة بنصوص تشریعیة صریحة ال تقبل الشك أو 
 التأویل.

  
 خاتمة

على أھمیة تكثیف  تؤكد منظمة "سام" على رفضھا لما جاء في مدونة السلوك الوظیفي التي أقرتھا جماعة الحوثي، مؤكدة 
أنشطة الرفض المجتمعي والحقوقي ومناصرة الموظفین في مناطق سیطرة الحوثي والوقوف بحزم أمام ھذه الوثیقة غیر 

األخالقیة التي تسعى من خاللھا لتأطیر ھویة الموظفین بشكل ممنھج وغیر مقبول، داعیة المجتمع الدولي ومنظماتھ 
ساني والقانوني في الضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف ممارساتھا وأسالیبھا  المختلفة لضرورة ممارسة دورھم اإلن

 سواء  حد على الُمنتھكة لحقوق الیمنیین القانونیة التي أقرھا الدستور الیمني والقانون الدولي


