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بيت العنكبوتبيت العنكبوت
تقرير حقوقي يرصد ويوثق حالة حقوق اإلنسان التي رافقت أحداث االقتتال بين كال من المجلس 

االنتقالي والحكومة الشرعية في محافظة عدن خالل الفترة |  أغسطس – أكتوبر  | 2019



بيت العنكبوت تقرير حقوقي من إصدار منظمة سام للحقوق  والحريات، 
مستوحي من النص القرآني الكريم »وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت« 
بين  والحرب  التنازع  وحالة  جهة  من  البيت  بنيان  لضعف  إشارة  وهي 
التي  المخلوقات  من  الفصيلة  هذه  حالة  تشبه  التي  التحالف  مكونات 

تأكل بعضها البعض بمجرد االستغناء عن دورها.



w w w . s a m r l . o r g
منظمة سام للحقوق والحريات



المؤقتة  للعاصمة  اليمنية  الحكومة  استرداد  بعد 
علي  السابق  والرئيس  الحوثي  مليشيا  من  عدن 
دول  بمساعدة   ،2015 يوليو  في  صالح  عبدالله 
العربي الذي تقوده السعودية واإلمارات،  التحألف 
موالية  وأمنية  عسكرية  قوات  ببناء  األخيرة  بدأت 
لها في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية اآلخرى. 
فرض  على  تدريجي  بشكل  القوات  هذه  عملت 
سلطتها على العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات 
الغربي،  اليمن  ساحل  من  كبير  وجزء  اليمن،  جنوبي 
فأصبحت اإلمارات - وهذه القوات - هي المتحكم 
الرسمية  المناطق والمؤسسات  فعليًا بمصير هذه 
الشرعية  الحكومة  سلطات  قدرة  وباتت  فيها، 
محدودة للغاية، وتحركاتها مقيدة بموافقة القوات 

اإلماراتية والقوات التي تعمل بالوكالة عنها.

له  اليمن، كان  المسلح في  الصراع  طول مدة 
تأثير مباشر على مصالح دول التحألف العربي، 
المعلن  الهدف  تجاه  سياساتها  في  وتبدل 
الذي تدخلت من أجله، وهو استعادة الشرعية 
اليمنية. بدى هذا التوجه واضحًا من خالل بناء 
اإلمارات تلك المؤسسات األمنية والتشكيالت 
الداخلية  وزارتي  عن  المستقلة  العسكرية 
على  القوات  هذه  بناء  أّثر  اليمنيتين،  والدفاع 
مجرى األحداث وتحول شكل الصراع وأطرافه 

في عدد من المحافظات اليمنية.

السطح،  إلى  الصراع  ظهر   ،2018 يناير  في 
الحكومة  تتبع  قوات  بين  عسكرية  بمواجهة 
»المجلس  تتبع  وقوات  جهة،  من  الشرعية 
الموالي  األمني  الحزام  وقوات  االنتقالي 

لإلمارات من جهة أخرى.

السعودية،  العربية  المملكة  حينها  تدخلت 
ومنعت قوات االنتقالي من السيطرة على مقر 
إقامة الحكومة اليمنية في قصر معاشيق، اال 
الكافي  بالقدر  يكن  لم  السعودي  التدخل  أن 
ما  بقدر  معالجتها،  أو  الصراع  أسباب  إلزالة 

ساعد على تأجيله لدورة عنف لم تتأخر كثيرا.

في أغسطس2019 شهدت الجمهورية اليمنية 
الثاني« من قبل  ما يمكن تسميته »االنقالب 
اإلمارات ضد  عن  بالوكالة  تعمل  التي  القوات 
العاصمة  على  بسيطرتها  اليمنية،  الحكومة 
مرحلة  اليمنية  الحالة  دخلت  لليمنيين.  الثانية 
مختلف  على  آثارها  انعكست  تعقيدًا،  أكثر 
النواحي والجوانب المتعلقة باليمنيين حقوقيًا 

وإنسانيًا واقتصاديًا.

مقدمة
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على  السيطرة  في  اليمني  الرئيس  حظوظ  وأضحت 
الجغرافيا اليمنية تبدو مستحيلة. وأصبح اليمن مقسما 
بين مليشيا ذات والء خارجي، تسيطر كل منها على جزء 

من األرض بقوة السالح.

دقيقة  زمنية  مرحلة  على  الضوء  التقرير  هذا  يسلط 
اليمنية، وانعكاسها على واقع حقوق  األزمة  من عمر 

اإلنسان في اليمن.

بدت مالمح هذه المرحلة تتضح أثناء استيالء تشكيالت 
عسكرية تابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي مدعومة من 
المؤقتة  العاصمة  عدن  محافظة  على  اإلمارات  دولة 
اإلمارات  من  الممولة  المليشيا  وبسطت  لليمن، 
سيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية في محافظة 

عدن وبعض مديريات أبين ولحج. 

والتدخل  النزاع  هذا  تداعيات  على  التقرير  ويعرج 
تدعمها،  التي  القوات  تلك  لصالح  العسكري  اإلماراتي 
وآثار هذا النزاع على الجوانب اإلنسانية وحقوق اإلنسان 

واألوضاع االقتصادية.

األشهر  خالل  اإلنسان  حقوق  حالة  التقرير  ويكشف 
جغرافي  إطار  في  واكتوبر2019،  وسبتمبر  أغسطس 
محدود )عدن، أبين، شبوة، لحج( وهي المحافظات التي 
 ،2019 خالل  اليمن  في  الصراع  أعنف فصول  شهدت 
بين قوات المجلس االنتقالي الجنوبي العاملة بالوكالة 
من  اليمنية  الحكومة  وقوات  جهة،  من  اإلمارات  عن 

جهة أخرى. 

يستعرض التقرير احصائية باالنتهاكات استطاعت “سام” 
ُارُتكبت خالل  اليها، ووقائع وشهادات لجرائم  الوصول 
الفترة التي يشملها التقرير. ويسرد التقرير خلفيات هذا 
من  ابتداء  به،  المتصلة  واألحداث  والمواقف  الصراع، 
تشكيل »األحزمة األمنية” وانتهاء بتوقيع أطرافه على 

وثيقة الرياض التي يؤمل منها وضع حٍد لهذا الصراع.
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أهمية التقرير 
تحرص »سام« على رصد وتوثيق كافة أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن، 
وكان لها دور بارز في كشف قضية السجون التابعة لإلمارات التي ترتكب فيها أبشع 
الجرائم واالنتهاكات بحق المختطفين األبرياء، وتعمل »سام« على توثيق مختلف 
أشكال االنتهاكات في اليمن شماال وجنوبا. وخالل المدة التي يرصدها هذا التقرير 
عانى سكان المحافظات المذكورة ومايزالون يعانون الكثير جراء سيطرة المليشيا 
التابعة لإلمارات، وهي المليشيا التي ارتكبت الكثير من انتهاكات حقوق اإلنسان 
أثناء نشوئها وقبل اكتمال سيطرتها على المشهد األمني في بعض المحافظات 

الجنوبية.
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المنهجية
اعتمدت »سام« على فريق ميداني في محافظات 
عدن وشبوة وتعز، وتمكن فريقنا من مقابلة عدد من 
الضحايا والشهود، واستخدم وسائل اتصال مختلفة 

لالتصال ببعض الضحايا والشهود. 

وشاهد،  ضحية   )53( من  أكثر  إلى  “سام”  استمعت 
والصحفيين  النشطاء  من  عدد  مع  وتواصلت 
المعنية.  المحافظات  تلك  في  والحقوقيين 
والصور  الفيديوهات  عشرات  على  “سام”  وحصلت 
حول  األصلية  مصادرها  من  والوثائق  الفوتوغرافية 
وشبوة  وابين  عدن  محافظات  في  النزاع  أحداث 
قامت  لضحايا،  وصور  النتهاكات،  ووقائع  ولحج، 

بفحصها.

التلفزيونية  التقارير  من  عدد  على  “سام”  واطلعت 
اإلعالم  وسائل  من  عدد  في  المنشورة  والصحفية 
أرشيفية  مواد  من  واستفادت  الدولية.  والوكاالت 
مصادر  على  “سام”  اعتمدت  كما  المصدر،  مفتوحة 
لم  مناطق  في  بمصداقية،  تتمتع  بديلة  »محلية« 
للظروف  نظرًا  اليها،  الوصول  من  راصدوها  يتمكن 
التنقل.  حركة  في  والمخاوف  والتعقيدات  األمنية 
بعض  مع  للتواصل  الكترونية  وسائط  واستخدمت 

الضحايا والشهود ومصادر المعلومات.

اليها  توصلت  التي  االستنتاجات  التقرير  هذا  يقدم 
استطاعت  التي  والمعلومات  واألرقام  “سام” 
االرقام  هذه  أن  مالحظة  مع  عليها،  الحصول 

االنتهاكات،  لكل  شامال،  حصرا  ليست  والمعلومات 
حقوق  انتهاكات  ونوع  حجم  عن  كاشفة  لكنها 
التي  المدة  خالل  المذكورة  المناطق  في  اإلنسان 

يرصدها التقرير.

الضحايا  طرحها  التي  المخاوف  “سام”  تتفهم 
في  القتامة  شديدة  ايام  من  والنشطاء  والشهود 
أوضاع حقوق اإلنسان يمكن أن تمر بها مدينة عدن 
حرصت  لذا  لها؛  المجاورة  الجنوبية  والمحافظات 
على أن ترميز أسماء الشهود الواردة في التقرير أكثر 
الوقائع المذكورة حرصا على سالمتهم من عمليات 
العقاب أو التنكيل المحتملة من قبل المليشيا التي 

مازالت مسيطرة على المشهد األمني.

مناخ تكميم األفواه واألعمال االنتقامية التي تسيطر 
والشهود  الضحايا  من  الكثير  جعل  عدن  مدينة  على 
الُمعزز  المناخ  يترددون في االدالء بشهاداتهم. هذا 
“سام”  لـ  يسمح  لم  األمنية  والقبضة  بالمخاوف 
الكثير من  الضحايا، وقّيد وصول  أغلب  أبواب  بطرق 
وحوادث  أرقام  من  ورد  ما  فإن  بالتالي  المعلومات. 
واالنتهاكات  الجرائم  حجم  على  مؤشر  مجرد  هي 
المسكوت عنها. وهو ما يستدعي العمل الجاد من 
كل المهتمين بأوضاع حقوق اإلنسان في اليمن من 

أجل توثيق الجرائم وإيصال أصوات الضحايا.

7

تقرير حقوقي

منظمة سام للحقوق والحريات

بيت العنكبوت

2019



الوضع في الجنوب من منظور القانون الدولي 
من  الشرعية  الحكومة  بين  نشب  الذي  القتال 
االنتقالي  بالمجلس  يعرف  ما  وقوات  جهة، 
جهة  من  اإلمارات  دولة  من  المدعوم  الجنوبي 
أخرى، على الرغم من تبعية أحد أطرافه للخارج، 
الداخلي.  المسلح  النزاع  إطار  مايزال في  أنه  اال 
لقواعد  النزاع  هذا  أطراف  تصرفات  وتخضع 
إلى  يهدف  الذي  اإلنساني  الدولي  القانون 
أو توقفوا  الذين ال يشاركون،  حماية األشخاص 
وتتضمن  العدائية.  األعمال  في  المشاركة  عن 
الدولة  عاتق  على  ُتلقي  اليات  القواعد  تلك 

المتحدة،  األمم  فيها  بما  الدولية،  والمنظمات 
توفير ما يلزم من إجراءات لضمان حماية المدنيين 
سلوكيات  تخضع  كما  القتال.  عن  توقفوا  ومن 
األطراف في هذا النزاع إلى ما يعرف بالقواعد 
المسلح  النزاع  أثناء  اإلنسان  لحقوق  الناظمة 
باالتفاقيات  منها  يتعلق  ما  سيما  الداخلي، 
اتفاقيات  وخصوصًا  اإلنسانية،  للكرامة  الحامية 
مناهضة التعذيب واالعتقال التعسفي، ومبادئ 
المنع والتقصي الفّعالين لمناهضة االعدام غير 

المشروع.
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تعمل  قوات  وتدريب  بتمويل  اإلمارات  دولة  قيام 
بعيدًا  الجنوبية،  المحافظات  في  عنها  بالوكالة 
صريحًا  انتهاكًا  يشكل  اليمنية  الحكومة  أجهزة  عن 
للقانون الدولي، وميثاق األمم المتحدة. وهو تدخل 
من  وانتقاص  اليمنية،  للدولة  الداخلية  الشؤون  في 
سيادتها. بيانات الرئاسة)1( والخارجية اليمنية)2( أكدت 
هذا السياق.. حيث اُتهمت اإلمارات »بالتدخل السافر 
االنتقالي،  المجلس  »مليشيات«  دعمها  خالل  من 
وهو ما يخألف بشكل صريح وواضح الهدف الرئيسي 
هذه  الشرعية«.  دعم  تحألف  أجله  من  ُدعي  الذي 
الحكومة  رغبة  عن  الخارجة  اإلماراتية  التدخالت 
اليمني،  واألمن  السيادة  بحماية  المعنية  اليمنية 
يضع الحكومة اإلماراتية تحت المساءلة، استنادًا إلى 
أهداف  وأهمها  الرئيسية،  الدولي  القانون  مبادئ 
اللذان  الدولي  األمن  المتحدة ومجلس  األمم  هيئة 

يعمالن على حفظ األمن والسلم الدولي.

باستهدافها  اإلماراتي  العسكري  التدخل  ان  كما 
ضمن  يندرج  وأبين  عدن  في  الحكومية)3(  القوات 
»استخدام القوة غير المشروع ضد سالمة األراضي 
يتفق  ال  الذي  دولة،  ألي  السياسي  واالستقالل 

ومقاصد األمم المتحدة«.))( 

هذا التدخل اإلماراتي بحسب تعبير الحكومة اليمنية 
وترابها  اليمنية  األراضي  وحدة  تقويض  يستهدف 
ميثاق  ومقاصد  »يتناقض  فإنه:  وبالتالي  الوطني. 
اإلنسان  لحقوق  العالمي  واإلعالن  المتحدة،  األمم 
في  التدخل  عدم  الدول  بموجبهما  التزمت  الذي 
حقوق  واحترام  الدول،  لجميع  الداخلية  الشؤون 

السيادة والسالمة االقليمي لجميع الشعوب«.)5(

)1)  سبأ نت. رئاسة الجمهورية تجدد طلبها للمملكة العربية السعودية بضرورة التدخل إليقاف التدخل اإلماراتي. 2019/8/29
53232/viewstory/net.sabanew.www//:https

)2)  سبأ نت. نائب وزير الخارجية: ما حصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس االنتقالي هو انقالب على مؤسسات الدولة. 2019/8/10
https://www.sabanew.net/viewstory/52796

)3)  قالت وزارة الدفاع في تأبين قتلى القوات الحكومية ان االمارات استهدفت تلك القوات بـ)13( غارة جوية يومي 28،27 من شهر اغسطس في محافظتي عدن 
وابين.

سبتمبر نت. وزارة الدفاع ورئاسة االركان تقيمان فعالية اربعينية لشهداء القصف االماراتي في عدن وابين. 10 اكتوبر2019.
/ 4654-1/10/10/https://www.26sepnews.net/2019

)))  مادة)2( من ميثاق االمم المتحدة
)5)  إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة. اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة )151 )د15-( المؤرخ في )1 كانون 

األول/ديسمبر 1960
)6)  موقع االمم المتحدة. إعالن وبرنامج عمل فيينا. اعتمد في المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان المعقود في فينا يوم 25 حزيران/يونيه 1993.

 https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx

الجنوبي  االنتقالي  المجلس  يرفعها  التي  المطالب 
المدعوم إماراتيًا، تهدف إلى استعادة ما كان يعرف 
وعند  الشعبية«  الديمقراطية  اليمن  »بجمهورية 
الدولي  القانون  أحكام  أمام  المطالب  هذه  تشريح 

فإنها تتخذ طابعين اثنين. 

الطابع األول: هو المطالبة بـ »حق تقرير 
المصير«.

وهذا الطلب وفقًا لالتفاقيات الدولية الناظمة فإنه 
ال يكون مشروعًا اال للشعوب الواقعة تحت االحتالل 

أو االستعمار األجنبي. 

لحقوق  العالمي  للمؤتمر  الختامي  اإلعالن  نص 
تقرير  حق  لمفهوم  األول  بنده  في  اإلنسان1993، 
الخاصة  الحالة  اعتباره  في  »يأخذ  بأنه:  المصير 
للشعوب الخاضعة للسيطرة االستعمارية أو غير ذلك 
األجنبي،  االحتالل  أو  األجنبية  السيطرة  أشكال  من 
مشروع،  إجراء  أي  اتخاذ  في  الشعوب  بحق  يسلم 
وفقا لميثاق األمم المتحدة، إلعمال حقها، الذي ال 
يقبل التصرف، في تقرير المصير«.)6(وبالتالي؛ فإن هذا 
المطلب غير متحقق في الحالة اليمنية، باعتبار اليمن 
عضوًة في منظومة األمم المتحدة لها وعليها كل 
التزامات حماية ترابها وسيادتها والحفاظ على األمن 

والسلم الدوليين.

ونص اإلعالن الختامي لمؤتمر حقوق اإلنسان »اعالن 
1993 على ان حق تقرير المصير »يجب عدم  فيينا« 
أن  أو يشجع أي عمل من شأنه  يرخص  بأنه  تفسيره 
يمزق أو أن يمس، كليا أو جزئيا، السالمة اإلقليمية 
أو الوحدة السياسية للدول ذات السيادة المستقلة 
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المساواة  مبدأ  مع  يتمشى  نحو  على  تتصرف  التي 
في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وبالتالي، لديها 
اإلقليم  إلى  المنتمين  السكان  جميع  تمثل  حكومة 

دون تمييز من أي نوع«.)7(

الحركات  شكل  يتخذ  الثاني،  الطابع 
التحررية المنادية باالنفصال من الدولة 

المنطوين فيها. 

وإن كان هذ حقًا مشروعًا في إطار الفعل السياسي 
لكن  اليمني،  الدستور  في  المكفولين  الرأي،  وحرية 
المنادين به يسعون إلى تمزيق كيان الدولة اليمنية، 
المجلس  أن  فالواضح  القوة  استخدام  خالل  من 
القوة المسلحة  الجنوبي يستخدم وسائل  االنتقالي 
بنتائجها.  يعترف  وال  الدولي  القانون  يقرها  ال  التي 
استنادًا على أن االنفصال ال يتم اال بموافقة سلطة 
وبين  بينها  تفاهمات  إطار  وفي  الدولة  في  الحكم 

هذه الحركات المطالبة به. 

)7)  المرجع السابق

عالوة على أن هذه المطالب مدفوعة بدعم عسكري 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  قبل  من  وإعالمي 
مسًا  باعتباره  اليمنية  الحكومة  رفضته  تدخل  وهو 
الشرعية  الحامية  باعتبارها  ترابها،  ووحدة  بسيادتها 

لمصالح اليمنيين.

سابقون  مسئولون  أعلنه  الذي  االنتقالي  المجلس 
نفسه  يفرض  مناصبهم،  من  إقالتهم  من  أيام  بعد 

دون  الجنوبية،  المحافظات  لسكان  شرعيا  ممثال 
أن يكون له مايبرر حمل هذه الصفة، سوى امتالك 
العربية  اإلمارات  الذي حصل عليه من دولة  السالح 
المتحدة،، وينادي »بالقضية الجنوبية« لكنه يتجاهل 
الحوار  مؤتمر  وثيقة  اليها  توصلت  التي  الحلول 
نتاجًا لحوار واسع بين المكونات  التي كانت  الوطني 

اليمنية في 2013.
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ارقام وإحصائيات 
الميداني  فريقها  عبر  »سام«  جمعتها  التي  للمعلومات  وفقًا 
ومقابلة ضحايا، وأهالي البعض منهم، وما حصلنا عليه من نشطاء 
الوصول  استطاعت  التي  االحصائية  فان  الميدان،  في  عاملين 
واكتوبر2019،  وسبتمبر  أغسطس  األشهر  خالل  للجرائم  اليها 
مدينة  من  قسرية  بطريقة  مدني  من)2000(  أكثر  ترحيل  تؤكد 
االنتقالي  المجلس  قوات  بها  قامت  واطفال،  نساء  بينهم  عدن 
للعنف  بينهم  مدني  من)700(  أكثر  تعرض  إماراتيًا،  المدعوم 
الجسدي واللفظي. وأغلقت تلك القوات)13( مطعم في مدينة 
ُأحرقت  فيما  التجارية.  األغراض  متعدد  تجاري  و)90(محل  عدن، 

ودمرت)70( بسطة لبائعين متنقلين.

وهي  قتلى،  واالعدامات)9(  للتصفيات  تعرضوا  الذين  عدد  بلغ 
االحصائية التي استطاعت »سام« الوصول اليها، من بينهم )7( 
ُتتهم قوات المجلس االنتقالي الجنوبي بتصفيتهم، وقتيل واحد 
بين  ما  اغتيال)11(  رصدت »سام«  حين  ُسجل ضد مجهول. في 
بتنظيم  يعرف  ما  اغتيالهم  تبنى  منهم  ومدنيين,)2(  عسكريين 
بسالح  اغتيال)9(  ُسجل  حين  في  »داعش«  االسالمية  الدولة 

عناصر مجهولة.

بسبب  آخرين  وجرح)37(  مدني  مقتل)11(  »سام«  رصدت 
االنتقالي  المجلس  قوات  نفذتها  التي  العشوائية  الهجمات 
كل  مسؤولية  تحديد  »سام«  تستطع  لم  الحكومية،  والقوات 
طرف بسبب تداخل اماكن االشتباك، وعدم توجيه اهالي الضحايا 
رصد  »سام«  واستطاعت  منهما.  طرف  ألي  مباشرة  اتهامات 
وابين  عدن  في  الخفيفة  واألسلحة  بالرصاص  مدني  مقتل)18( 
الجنوبي)7(  االنتقالي  للمجلس  التابعة  القوات  قتلت  وشبوة، 
الدولة  لتنظيم  تابعون  متطرفون  قتل  حين  بين هؤالء، في  من 
الحكومية  القوات  اشتباك  أثناء  وُقتل)3(  )2( مدنيين،  »داعش« 
وقوات المجلس االنتقالي الجنوبي، بينما ُقتل)5( في اشتباكات 

بين مسلحين محليين.

2000
700

1137

09

مدني مرحل قسريا

مدني تعرض للعنف 
الجسدي

جرح مدنيمقتل مدني

مدني صفي وأعدم

نفذتها  التي  العشوائية  الهجمات  بسبب 
قوات المجلس االنتقالي والقوات الحكومية
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بعدد  اليمنية  الدفاع  وزارة  أصدرتها  احصائية  »سام«  وسجلت 
عسكري  لرتل  اماراتية  مقاتالت  قصف  بسبب  والجرحى  القتلى 
حكومي في محافظة أبين، فُقتل وُجرح)300( جندي بينهم)46( 

قتياًل.)1(

انتهاكًا بحق صحفيين ونشطاء ومدافعين   )29( سجلت »سام« 
عن حقوق اإلنسان، ومؤسسات اعالمية، توزعت ما بين االعتقال، 
ومالحقة،  واقتحام،  والتضييق،  والمالحقة،  بالتصفية،  والتهديد 
ومنع عن العمل. ارتكبتها قوات المجلس االنتقالي، عدى عملية 
في  تلفزيوني  لمراسل  الحكومية  القوات  نفذتها  واحدة  اعتقال 
ضد  انتهاكات   )6( »سام«  سجلت  حين  في  شبوة.  محافظة 
واغالق  نار  إطالق  و  اقتحام  بين  ما  تنوعت  صحفية  مؤسسات 
ومصادرة، ارتكبتها قوات المجلس االنتقالي، عدى واحدة ُسجلت 

ضد مجهولين.

وفيما يتعلق باالعتقال حرصت »سام« على رصدها واستطاعت 
و))(  لالعتقال  تعرضوا  ضحية  ب)58(  احصائية  إلى  الوصول 
مختفين قسريًا في مدينة عدن، ُسجل اعتقال)55( من قبل قوات 
المجلس االنتقالي، و)7( احتجزتهم عناصر مسلحة مجهولة. وفي 
الجانب المتعلق بنهب المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة، 
ونهب)131(  واستيالء  عامة،  نهب))1( مؤسسة  “سام”  رصدت 
ممتلكًا خاصًا، بينها منازل وزراء ومعارضين عسكريين وسياسيين 

موالين للحكومة اليمنية.

)1)  سبتمبر نت. وزارة الدفاع ورئاسة هيئة االركان تقيم فعالية اربعينية شهداء القصف االماراتي 
في عدن وابين. 10 اكتوبر.

/ (65(-1/10/10/https://www.26sepnews.net/2019

29

58

300

انتهاكا بحق 
الصحفيين والنشطاء

مدني تعرض 
لالعتقال

قتلى وجرحى لقصف مقاتالت 
االمارات لرتل عسكري في ابين
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وازاحة  العربي على مدينة عدن  التحألف  اليمنية مدعومة من دول  الحكومة  إبان سيطرة قوات 
قوات مليشيا الحوثي وصالح منها في يونيو 2015، بدأت تتشكل قوات عسكرية من المنطوين 
االلوية  ببناء عدد من  اليمنية  الحكومة  والجنوبية. قامت  الشعبية  بالمقاومة  يعرف  فيما  سابقًا 
العسكرية ضمن ما يعرف بقوات »الحماية الرئاسية« التي تتبع عملياتها رئاسة الجمهورية)1(. يوجد 

منها في مدينة عدن )3( الوية)2(، ولوائيين عسكريين يتبعان المنطقة العسكرية الرابعة.)3( 

أمنية وعسكرية صارت تعرف بقوات »الحزام  بناء قوات  الوقت نفسه عملت اإلمارات على  في 
األمني”. ))(يوجد منها في عدن ))( الوية، إضافة لقوات مكافحة اإلرهاب.)5( وساعدها على ذلك 
وجود عيدروس الزبيدي في منصب المحافظ وهاني بن بريك في منصب وزير دولة وشالل شائع 

في منصب مدير أمن المحافظة، إلى أن تمت إقالة األول والثاني في 27 أبريل 2017.

بريك،  بن  وهاني  الزبيدي  عيدروس  قام  مايو،2017   11 وفي  إقالتهما  على  شهر  من  أقل  بعد 
االنتقالي  بالمجلس  ُسمي  سياسي  كيان  تشكيل  بإعالن  إقالتهم،  تمت  آخرين  ومسئولين 

الجنوبي)6(بدعم إماراتي.

وصارت قوات األحزمة األمنية التي شكلتها اإلمارات هي الذراع العسكري للكيان السياسي الجديد، 
وصف تقرير خبراء مجلس األمن الدولي هذا الكيان بالقول: »وما زال المجلس االنتقالي الجنوبي 
هو المصدر الرئيسي لمعارضة حكومة الرئيس هادي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية، ويواصل 
وقوات  اإلمارات،  من  المدعومة  األمني  الحزام  قوات  وحدات  مثل  االنتقالي  المجلس  حلفاء 
يسمى  بما  النهوض  محليين،  حكوميين  ومسؤولين  الشبوانية،  النخبة  وقوات  الحضرمية،  النخبة 
»المخططات السياسية الجنوبية« والعمل في الوقت نفسه على الدفع بالتطلعات االنفصالية«.)7(

)1)  سبا نت. الحماية الرئاسية هي تشكيل تابع لقوات االحتياط االستراتيجي التابع للجيش اليمني، تم تشكيله بقرار جمهوري رقم 32 لسنة 2012 
في 6 أغسطس 2012

 https://sabanews.net/ar/news277201.htm
)2)  يتزعم هذه القوات »ناصر« نجل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

)3)  اللواء 39 مدرع واللواء 31 مدرع
)))  يتزعم هذه القوات رجل الدين السلفي عبدالرحمن شيخ اليافعي. وهو معين وكياًل لمحافظة عدن، كما انه عضو الهيئة العليا للمجلس االنتقالي 

الجنوبي. والقائد الميداني لهذه القوات هو العميد وضاح عمر عبد العزيز
)5)  يقودها العقيد يسران المقطري

)6)  هيئة سياسية في جنوب اليمن تناهض سلطة الحكومة اليمنية، وتسعى إلى فصل شمال اليمن عن جنوبه.
)7)  االمم المتحدة. مجلس األمن . تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس األمن الصادر 25كانون الثاني/يناير 2019. موجز التقرير. صفحة 2

 https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports
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مارست القوات التي تعمل بالوكالة عن اإلمارات عددَا 
المحافظات  سكان  بحق  واالنتهاكات  الجرائم  من 
لسكان  القسري  بالترحيل  يتعلق  ما  أبرزها  الجنوبية، 
وعاملين في مدينة عدن ومحافظات جنوبية أخرى، 
تنحدر أصولهم من محافظات شمالي اليمن. وُمورس 
تقرير  ويقول  ملحوظ  بشكل  والتعذيب  االعتقال 
بشأن  البارزين  واإلقليميين  الدوليين  الخبراء  فريق 
اليمن »هنالك أسباب معقولة لالعتقاد بان اإلمارات 
العربية المتحدة والحزام األمني والنخبة الشبوانية... 
بما  الرسمية،  غير  االعتقال  مرافق  من  أداروا شبكة 
 “ أحمد1  »بير  باسم  المعروفة  المنشئات  ذلك  في 
و “بير أحمد 2” ومنشئات في قاعدة البريقة التابعة 
للتحالف...وحدث داخل هذه المرافق اعتقال تعسفي 

وتعذيب بما في ذلك العنف الجنسي«)1(. 

إماراتيًا  المدعومة  القوات  هذه  في  قيادات  وُتتهم 
بالتخطيط لعميات اغتيال طالت عددا من الناشطين 
تلك  ومنعت  السياسيين.)2(  والمعارضين  الدينيين 
إلى  العودة  من  وحكومته  اليمني  الرئيس  القوات 

عدن لعدد من المرات.

)1)  من تقرير فريق الخبراء الدوليين واإلقليميين البارزين بشأن اليمن. A/HRC/42/CRP.1. 3September2019. صفحة 70
 https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=24937&LangID=A

)2)  “سام” للحقوق والحريات. تقرير »القاتل الخفي« االغتياالت في مدينة عدن يناير2019.
/ https://www.samrl.org/ar/the-assassination

)3)  القوات التي تعرف بالحماية الرئاسية التي يرأسها »ناصر« نجل الرئيس اليمني

والقوات  االنتقالي  المجلس  بين  الخالف  تصاعد 
جهة،  من  إماراتيًا  المدعومين  له  التابعة  العسكرية 
وبين حكومة الرئيس هادي وقواته العسكرية)3( من 
جهة أخرى. تطور ذلك الخالف إلى صراع عنيف في 
مدينة عدن بلغ ذروته باالشتباكات المسلحة بين ما 
يسمى قوات الحزام األمني من جهة والوية الحماية 
الرئاسية الموالية للرئيس هادي من جهة أخرى، في 
لثالثة  الصراع  ذلك  واستمر   ،2018 العام  من  يناير 
ايام، حتى تدخلت المملكة العربية السعودية إلنهائه.

وآخر  تارة،  مسلح  صراع  بين  تتراوح  األحداث  ظلت 
وقوات  اليمنية،  الحكومة  بين  سياسي  إعالمي 
المجلس االنتقالي المدعوم إماراتيًا. مع استمرار منع 
الرئيس اليمني من العودة إلى مدنية عدن، وتواجد 
عبدالملك،  معين  اليمنية  الحكومة  لرئيس  متقطع 
أغسطس  أحداث  اندلعت  حتى  محدودين.  ووزراء 
قوات  في  بارز  عسكري  قيادي  مقتل  بعد   2019
واالنتهاكات  العنف  حدة  فتصاعدت  األمني،  الحزام 

بحق المدنيين إلى مستويات عالية.
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البداية 

)1)  موقع وزارة الداخلية. وزارة الداخلية تصدر بيانا هاما حول استهداف معسكر الجالء وتفجير مركز شرطة الشيخ عثمان وتنشر حصيلة 
العمليتين.1اغسطس2019

 https://imoyemen.com/news/7842
)2)  قائد اللواء االول دعم واسناد التابع للحزام األمني المدعوم اماراتيًا

)3)  مرجع سابق-بيان وزارة الداخلية حول استهداف معسكر الجالء وتفجير مركز شرطة الشيخ عثمان
)))  تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين: متحدث القوات المسلحة يكشف في مؤتمر صحفي آخر المستجدات العسكرية على الساحة.2019/8/2

 https://www.almasirah.net/details.php?es_id=43183&cat_id=3
)5)  البيان االماراتية: داعش االرهابي يعلن المسؤولية عن هجوم عدن.2 اغسطس2019

 1.36189(9-02-08-https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019

في األول من أغسطس2019 وقع هجومين 
عثمان  الشيخ  شرطة  مقر  األول  استهدف 
انه  الداخلية  وزارة  قالت  عدن.  مدينة  في 
عثمان  الشيخ  شرطة  مركز  استهداف  »تم 
)13( من  إلى مقتل  بسيارة مفخخة مما أدى 
العملية  في  آخر  عدد  وجرح  الشرطة  أفراد 
عرضا  اآلخر  التفجير  واستهدف  اإلرهابية«)1( 
الجالء أدى لمقتل )36(  عسكريا في معسكر 
اليافعي  أحمد  محمود  منير  بينهم  جندي 
وزارة  بيان  بحسب  اليمامة«)2(  »ابو  بـ  المكنى 

الداخلية.)3( 

أعلنت مليشيا الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم 
العسكري  ناطقها  عبر  الجالء  معسكر  على 
الصاروخية  القوة  »ان  قال:  الذي  يحيى سريع 
استهدفت معسكرًا »للمرتزقة« في محافظة 
عدن أدت إلى مصرع وإصابة العشرات، بينهم 
بتنظيم  يعرف  ما  أعلن  حين  في  قيادات«))( 
الدولة اإلسالمية، مسؤوليته عن تفجير مركز 

شرطة الشيخ عثمان وفقًا لمصادر إعالمية.)5(
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تطور األحداث تهجير وقمع
تسببت تلك الهجمات وخصوصًا مقتل »ابو اليمامة« بارتفاع حاد لخطاب الكراهية والتحريض، 
انعكس أثره برّدات فعل انتقامية عنيفة، وعلى نطاق واسع، ارتكبتها قوات المجلس االنتقالي 
الجنوبي المدعوم إماراتيًا ضد مدنيين يعملون في مدينة عدن، ينحدر اغلبهم إلى محافظات 
اإلنسان،  لمبادئ حقوق  المناهضة  االنتهاكات  العديد من  اليمن. ورصدت »سام«  شمالي 
التجارية والمطاعم والبسطات واالسواق والفنادق، وترحيل عدد  المحالت  أبرزها مداهمة 
احتجاز  إلى  إضافة  الشمالية،  المحافظات  أبناء  روادها من  أو  أو مالكيها  العاملين فيها  من 
البعض من تلك االماكن أو في النقاط الداخلية المنتشرة في عدن، أو تلك المتواجدة في 
منافذ المدينة باتجاه محافظات لحج والضالع وتعز. كان ذلك االحتجاز أو المنع من المرور 

والتنقل والترحيل يتم على اساس الهوية والمنطقة.

عملية  أثناء  المواطنين  ضد  واللفظي  الجسدي  العنف  االنتقالي  المجلس  قوات  استخدام  »سام«  ووثقت 
الترحيل القسري، خاصة في أحياء مديرية المنصورة وأجزاء من مديرية الشيخ عثمان، ومدينة إنماء السكنية، 
ومنطقة صبر التابعة لمحافظة لحج، وفي منافذ عدن، خصوصًا المنفذ الشمالي »نقطة الحديد« والشرقي 
أبناء  على  االعتداء  بوقف  عدن  »وجهت شرطة  اليمنية  الداخلية  وزارة  ان  من  الرغم  وعلى  العلم«.  »نقطة 
المحافظات الشمالية المقيمين في عدن والعاملين في القطاع الخاص... وتوقيف اي حمالت أو تصرفات 
مناوئة ألبناء المحافظات الشمالية وإيقاف من يقوم بها تحت أي مبرر«)1( اال أن تلك الممارسات استمرت 

بوتيرة عالية في أغسطس، وخفت كثيرًا في سبتمبر واكتوبر.

كما رصدت »سام« عمليات تهديد وخطاب تحريض ضد عدد من النشطاء والصحفيين في مدينة عدن. لوحظ 
ذلك الخطاب التحريضي من قبل منتسبين ومناصرين وداعمين للمجلس االنتقالي الجنوبي وقواته العسكرية، 
المحافظات  وأبناء  والنشطاء  السياسيين  االعالمية، وموجه ضد  والمواقع  االجتماعي  التواصل  في وسائل 
الشمالية المقيمين في مدينة عدن، من خالل الحث على القتل والترحيل، كما لوحظ خطابًا تحريضيًا معاكسًا 

من قبل مناصرين للقوات الحكومية وان بشكل أقل.

)1)  موقع وزارة الداخلية. وزارة الداخلية توجه بوقف أي حمالت ضد أبناء المحافظات الشمالية في عدن. 2019/8/3
 https://imoyemen.com/news/7851
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قصر المعاشيق الرئاسي في قبضة المجلس االنتقالي الجنوبي
المجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا لم ُيحّمل أي جهة مسؤولية ما حدث من هجومين 
استهدفا معسكر الجالء الذي اودى بحياة القائد العسكري »ابو اليمامة« أو الهجوم الذي تعرضت 
له شرطة الشيخ عثمان، حيث أعلن في بيان صادر عنه ان قيادة المجلس: »في حالة انعقاد دائم 
أعلن   ،2019 أغسطس   7 بيان الحق،  انه في  اال  وراءه«)1(  يقف  ومن  الحادث  خلفيات  لمتابعة 
»الدعوة للنفیر العام للشعب الجنوبي ومقاومته وتوجه الجميع إلى معاشیق إلسقاط حكومة 
في  العسكرية  األحداث  تسارعت  وهنا  اإلرهابي«.)2(  اإلصالح  لحزب  الموالية  والفساد  اإلرهاب 

عدن، وتزايدت حدة االنتهاكات واألعمال التي تشكل خرقًا لمواثيق حقوق اإلنسان.

بعد البيان الصادر عن االنتقالي دارت اشتباكات بين قوات المجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم 
إماراتيًا من جهة، وبين قوات الوية الحماية الرئاسية الموالية للرئيس »هادي« وقوات اللواء 39 
مدرع من جهة أخرى. استطاعت قوات المجلس االنتقالي السيطرة على قصر »معاشيق”)3( في 
العاشر من أغسطس. كما تمكنت من السيطرة على مقرات الوية الحماية الرئاسية الثالثة، ومقر 

قوات اللواء39 مدرع))(، في حين أعلن اللواء31 مدرع والئه للمجلس االنتقالي الجنوبي.)5(

)1)  المجلس االنتقالي الجنوبي. بيان هام من المجلس االنتقالي الجنوبي بخصوص الهجومين الغادرين اللذان استهدفا شرطة الشيخ عثمان وأحد 
معسكرات التدريب بالبريقة. 1 اغسطس 2019

 https://stcaden.com/news/10069
)2)  المجلس االنتقالي الجنوبي. المجلس االنتقالي يصدر بيانا هامًا بشأن اعتداءات حكومة معين على المواطنين العزل. 7 اغسطس 2019

 https://stcaden.com/news/10094
)3)  القصر الذي اتخذه الرئيس مقرًا له وحكومته في مدينة عدن بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 2015

)))  يعرف بمعسكر بدر ويتموضع في منطقة خور مكسر. يقوده العميد عبدالله الصبيحي. تمكن الصبيحي من الهرب بعد سيطرة قوات االنتقالي 
على مقر اللواء

)5)  يتموضع في منطقة بير احمد. يقوده العميد الركن عباس عبدالله مسعد الضالعي. حصلت “سام” على بيان التأييد الصادر من قيادة اللواء 
للمجلس االنتقالي الجنوبي 
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تمدد الصراع.. وقصف الطيران اإلماراتي للقوات الحكومية

وحاولت  أبين،  محافظة  إلى  فامتدت  إماراتيًا،  المدعوم  االنتقالي  المجلس  لقوات  السيطرة  رقعة  توسعت 
قوات النخبة الشبوانية)1( المدعومة إماراتيًا السيطرة على محافظة شبوة، غير أنها قوبلت برد عسكري من 
قبل القوات الحكومية التي تمكنت من السيطرة على كامل المحافظة. ثم تمددت االشتباكات وزحفت القوات 
الحكومية باتجاه محافظة أبين في محاولة الستعادة مدينة عدن، اال ان قوات المجلس االنتقالي المدعوم 
إماراتيًا وبغطاء جوي لطيران اإلمارات الحربي استطاعت صد تلك القوات الحكومية واجبارها على التراجع من 
مداخل مدينة عدن، حيث أغار الطيران الحربي اإلماراتي على القوات الحكومية في مدخل عدن الشرقي وفي 
محافظة أبين يوم الخميس 29 أغسطس راح ضحيته العشرات من الجنود، وُدمرت العديد من االليات. حصلت 

“سام” على مشاهد لعمليات القصف وصور لجنود قتلى وعربات عسكرية مدمرة.

)1)  احد االذرع العسكرية للمجلس االنتقالي الجنوبي في محافظة شبوة، وقد دعمت االمارات تشكيل هذه القوات.

خالل هذا الصراع المسلح سجلت “سام” عدد من االنتهاكات التي 
أبين وشبوة ولحج،  ارتكبتها األطراف في مدينة عدن ومحافظات 
كان أبرزها أعمال التصفيات واالعدامات الميدانية لعدد من الجرحى 
االغتيال  وعمليات  الجنوبي،  االنتقالي  المجلس  لقوات  والمناوئين 
التي طالت عسكريين ومدنيين في مدينة عدن، وكذا مقتل عدد من 
المدنيين بسبب تلك االشتباكات المسلحة، إضافة إلى أعمال الترحيل 
القسري واالعتداءات التي قامت بها قوات المجلس االنتقالي على 
مواطنين وممتلكاتهم من المنحدرين للمحافظات الشمالية. كما ان 
ما وثقته “سام” في الفترة التي يرصدها التقرير، من أعمال تهديد 
وصحفيين  اإلنسان  حقوق  عن  ومدافعين  نشطاء  بحق  وتحريض 
ووسائل إعالمية أظهر مناخًا سيئًا تعيشه الحريات العامة والفردية 
والحريات الصحفية في مدينة عدن، والسطوة التي تبديها القوات 

المدعومة إماراتيًا تجاه السكان.
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الفصل الثاني:
مواقف متصلة 

باألحداث

w w w . s a m r l . o r g
منظمة سام للحقوق والحريات



موقف الحكومة اليمنية

على  بالسيطرة  إماراتيًا،  المدعوم  الجنوبي  االنتقالي  المجلس  قوات  فرضتها  التي  العسكرية  التطورات  ازاء 
قصر المعاشيق الرئاسي، والتمدد عسكريا في مدينة عدن ومدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، فقد كانت 
المقاومة العسكرية الحكومية لتلك األعمال محدودة، انتهت بهزيمة تلك القوات وسيطرة قوات المجلس 
االنتقالي على عدن ولحج ومدينة زنجبار، وفي الجانب السياسي فقد وصفت الحكومة اليمنية ما حدث في 
عدن باالنقالب، وقالت وزارة خارجيتها ان »ما حصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس االنتقالي هو 
انقالب على مؤسسات الدولة الشرعية... وُتحّمل الجمهورية اليمنية المجلس االنتقالي ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة تبعات االنقالب على الشرعية في عدن، وتطلب في ذات الوقت من دولة اإلمارات العربية المتحدة 
إيقاف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري المقدم لهذه المجاميع المتمردة على الدولة بشكل كامل 
واستطاعت  محافظة شبوة  االنتقالي في  المجلس  قوات  الحكومية  القوات  واجهت  حين  في  وفوري«.)1( 
السيطرة على المحافظة بعد أن كان لقوات المجلس االنتقالي نفوذ واسع على كثير من مديريات المحافظة.

وأصدرت الرئاسة اليمنية بيانًا حول ما تعرضت له القوات الحكومية من قصف بالطيران الحربي اإلماراتي في 
مدينة عدن وأبين الذي أدى لمقتل وجرح العشرات من تلك القوات قالت فيه: »إن عدة غارات عسكرية قام 
بها الطيران اإلماراتي صباح يوم الخميس 29 أغسطس2019 راح ضحيتها العشرات ما بين شهيد وجريح في 
اإلماراتي  التدخل  إليقاف  التدخل  بضرورة  السعودية  العربية  للملكة  طلبها  وجددت  وعدن...  أبين  محافظة 

السافر من خالل دعم مليشيات االنتقالي واستخدام القصف الجوي ضد القوات المسلحة اليمنية «)2(

في األثناء عقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك، ولم يتمكن الرئيس 
اليمني من حضورها، غير أن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في كلمة الجمهورية أمام الجمعية وصف 
ما حدث في عدن بانه » تمرد على الشرعية الدستورية والهوية اليمنية، من قبل المجلس االنتقالي الجنوبي 
مدعومًا من اإلمارات« كما وصف ما تعرضت له القوات الحكومية من قصف حربي من الطيران اإلماراتي بانه 
»خارٌج عن القانون الدولي، وشكل ضربة قاسية في جسد الوطن، وانحرافًا صريحًا عن االهداف النبيلة لتحألف 

دعم الشرعية«.)3(

)1)  سبأ نت. نائب وزير الخارجية: ما حصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس االنتقالي هو انقالب على مؤسسات الدولة. 2019/8/10
 https://www.sabanew.net/viewstory/52796

)2)  سبأ نت. رئاسة الجمهورية تجدد طلبها للمملكة العربية السعودية بضرورة التدخل إليقاف التدخل اإلماراتي. 2019/8/29
 https://www.sabanew.net/viewstory/53232

)3)  وزارة الخارجية اليمنية. كلمة الجمهورية اليمنية التي القاها وزير الخارجية محمد الحضرمي نيويورك ،الدورة 74 سبتمبر2019.
/ https://www.mofa-ye.org/Pages/8573
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موقف اإلمارات العربية المتحدة

بعد البيان الصادر من وزارة الخارجية اليمنية واتهام اإلمارات بالتدخل السافر في الشأن اليمني، أصدرت وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتي بيانًا اتهمت فيه تلك القوات بانها عناصر إرهابية كانت تسعى لمهاجمة 
قوات التحألف العربي في عدن، وأكدت الوزارة »احتفاظ اإلمارات بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات 
الموجهة لقوات التحألف العربي...حيث بدأت التنظيمات اإلرهابية بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحألف 
والمدنيين األمر الذي أدى إلى تهديد مباشر ألمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات اإلرهابية 
بضربات جوية محددة، وفقا لقواعد االشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي اإلنساني...وأوضحت 
الوزارة في بيان لها أن عملية االستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن المليشيات تستهدف 
عناصر التحألف األمر الذي تطلب ردًا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل 

محدد«.)1(

موقف المملكة العربية السعودية

ظل الموقف السعودي مواربًا من أحداث عدن. حيث صدرت العديد من المواقف كان أبرزها الدعوة لجميع 
السبت  يوم  في  العربي  التحألف  قوات  باسم  المتحدث  فدعا  السعودية.  جدة  في  حوارًا  إلى  النزاع  أطراف 
إلى مواقعها،  المسلحة فورًا  الجماعات  النار وعودة كل  إلى وقف فوري ل إطالق  10 أغسطس  الموافق 
والتخلي عن المناطق التي سيطرت عليها خالل األيام الماضية.)2( ثم أصدرت المملكة السعودية بيانًا مشتركًا 
مع دولة اإلمارات في26 أغسطس اكدتا فيه على ضرورة االلتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي 
شكلتها قيادة تحألف دعم الشرعية لفض االشتباك، وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات 
التحالف، كما طالب بسرعة االنخراط في حوار )جدة( الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب 

وتداعيات األحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية.)3(

عادت المملكة لتؤكد في بيان منفرد صدر بتاريخ 5 سبتمبر2019 عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية 
في اليمن وعدم قبولها بأي محاوالت إليجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها. وضرورة 

استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية.))(

)1)  وكالة انباء االمارات. بيان صادر عن وزارة الخارجية و التعاون الدولي. 29 اغسطس2019.
 https://www.wam.ae/ar/details/1395302782841

)RT  (2. التحالف العربي يدعو لهدنة فورية في عدن ويهدد باستخدام القوة إن لم تعد قوات الحزام األمني إلى مواقعها. 10اغسطس2019.
 https://bit.ly/2Kne70z

)3)  وكالة االنباء السعودية. بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي باإلمارات العربية المتحدة. 26 
اغسطس2019

 https://www.spa.gov.sa/1961777
)))  وكالة االنباء السعودية. المملكة تتابع التطورات األخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين األشقاء في اليمن. 5سبتمبر2019

 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1965952
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وثيقة الرياض

 https://www.sabanew.net/viewstory/55427  (5(
موقع وكالة األنباء اليمنية سبأ )لتوقيع على اتفاقية »الرياض« بين الحكومة والمجلس االنتقالي(

)6)  العربية. حكومة جديدة تبصر النور.. هذا ما نص عليه اتفاق الرياض. االربعاء 2019/11/6.
 https://bit.ly/32xfWht

هل تنهي الصراع وتحفظ حقوق الضحايا؟ 
الحكومة  بين  للوساطة  السعودية  المملكة  سعت 
اليمنية والمجلس االنتقالي الجنوبي، من أجل »معالجة 
بعض  شهدتها  التي  األحداث  وتداعيات  أسباب 
المحافظات الجنوبية« وفقًا للبيان المشترك لوزارتّي 
خارجية السعودية واإلمارات بتاريخ26 أغسطس، ومن 
مدينة  إلى  االنتقالي  المجلس  وفد  وصل  ذلك  أجل 
السعودية  ورعت  سبتمبر،  الثالثاء3  السعودية  جدة 
يوم  الرياض)5(  اتفاق  وثيقة  على  بالتوقيع  ُتوج  حوارًا 

الثالثاء الموافق 5 نوفمبر2019.

وفقًا لتلفزيون العربية المقرب من السعودية فان أبرز 
نصوص تلك الوثيقة هي: »تشكيل حكومة جديدة من 
)2 وزيرًا في غضون 30 يومًا، يحظى فيها الجنوبيون 
المجلس  يشارك  وأن  متساٍو،  بتمثيل  والشماليون 
الحرب.  إلنهاء  سياسية  مفاوضات  أي  في  االنتقالي 
في  ينخرطوا  لم  أشخاص  من  يكون  الوزراء  واختيار 
قضى  األخيرة...كما  األحداث  خالل  والتحريض  القتال 
من  األمن  وقوات  العسكرية  القوات  جميع  بضم 

الجانبين، لوزارتي الدفاع والداخلية.

من  تحركت  التي  القوات  جميع  عودة  على  ونص 
محافظات  باتجاه  األساسية  ومعسكراتها  مواقعها 
عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، إلى 
التابعة  األمن  قوات  محلها  وتحل  السابقة  مواقعها 
المحلية في كل محافظة خالل15 يومًا... للسلطات 

للحكومة  التابعة  العسكرية  القوات  جميع  ونقل 
والتشكيالت التابعة للمجلس االنتقالي في محافظة 
تحددها  عدن  محافظة  خارج  معسكرات  إلى  عدن 
خالل  وذلك  اليمن،  في  الشرعية  دعم  تحألف  قيادة 

ثالثين يومًا من تاريخ توقيع هذا االتفاق«.)6(

الجرائم  مرتكبي  محاسبة  على  الوثيقة  تشتمل  لم 
العدالة  لمبدأ  تؤصل  ولم  النزاع،  أثناء  واالنتهاكات 
الجرائم، ولم تعالج ملف  القانون ضد مرتكبي  وإنفاذ 
المعتقلين تعسفيا والمخفيين قسرا في السجون غير 
القانونية التي تشرف عليها قوات المجلس االنتقالي 
الموالية لدولة اإلمارات، عدى عن االشارة إلى شرط 
تعيين االشخاص في الحكومة ممن لم ينخرطوا في 
القتال أو التحريض خالل األحداث االخيرة. هذا يعطي 
مبادئ  اهملت  التي  الوثيقة  لماالت  سلبيًا  انطباعًا 

المسائلة بالرغم من الترحيب الدولي بها.
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الفصل الثالث:
وقائع كاشفة لحجم 

االنتهاكات

w w w . s a m r l . o r g
منظمة سام للحقوق والحريات



كاشفة  هي  “سام”  منها  تحققت  التي  الحوادث 
لمجمل األوضاع وما مرت به محافظات عدن وأبين 
وانتهاكات  مخيفة  ممارسات  من  ولحج  وشبوة 
وسبتمبر  أغسطس  األشهر  خالل  اإلنسان  لحقوق 
وأكتوبر2019. فالوقائع التي سترد بخصوص أعمال 
الترحيل القسري أو القتل والتصفيات أو االنتهاكات 
أعمال  وكذا  والحقوقي،  الصحفي  العمل  ضد 
العامة  المؤسسات  ومداهمة  التعسفي  االعتقال 
والكراهية،  التحريض  وخطاب  الخاصة،  والممتلكات 
من  “سام”  اليه  وتوصلت  استمعت  ما  لبعض  هي 
شهادات عن هذه الممارسات التي قامت بها قوات 
وكذا  اإلمارات،  دولة  بمساندة  االنتقالي  المجلس 
إلى  باإلضافة  أقل،  بشكل  وإن  الحكومية  القوات 

جرائم ُسجلت ضد تنظيمات ومتطرفين ومسلحين. 
امتنعوا  “سام”  قابلتهم  ممن  العديد  هنالك 
أو  أنفسهم  على  خوفًا  بشهاداتهم  االدالء  عن 
ممتلكاتهم التي قد تتعرض لإلضرار، والخشية على 

مصالحهم وسالمة أسرهم.

حرص عدد من النشطاء والصحفيين على عدم نشر 
وذكروا  للمالحقة،  تعرضهم  من  خوفًا  اسمائهم 
ومالحقة  والتنكيل  االنتقام  أجواء  أن  »سام«  لـ 
المعارضين الذي تقوم به القوات المدعومة إماراتيًا 

تخيم على مدينة عدن.

االغتياالت  ألعمال  رصدية  وقائع  من  سيرد  وما 
المخاوف  تؤكد  واالعتقاالت  والتصفيات  والقتل 

التي أفصح عنها النشطاء وذوي الضحايا.
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القتل واالغتياالت والتصفيات
رصدت »سام« عدد من وقائع القتل بسبب االشتباكات المسلحة بين قوات المجلس 
وقائع  من  عدد  رصدت  كما  أخرى.  جهة  من  الحكومية  والقوات  جهة  من  االنتقالي 
االغتيال، والتصفية، والقتل بالهوية. حققت »سام« في بعض منها، فيما ال تزال عدد من 
القضايا رهن البحث والتحقيق. وسترد عدد من الوقائع التي تم التحقيق فيها ومسؤولية 
أخرى رصدتها  اللحظة. في حين سترد وقائع  اتهامهم حتى  مرتكبها واقتنعت بجدوى 

»سام« دون تحديد مسؤولية الفاعلين، كونها لم تتوصل لذلك بعد.

المدنيين  الضحايا  سقوط  مسؤولية  يتحملون  النزاع  طرفي  ان  إلى  »سام«  توصلت 
تلك  مصدر  تحديد  صعوبة  بسبب  القناصة،  وهجمات  عشوائية  مدفعية  بهجمات 
الهجمات، وتداخل العمليات العسكرية وسط االحياء السكنية، واستخدام طرفي النزاع 

سالح بطبيعته عشوائي كقذائف الهاون.
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نماذج
في 2 أغسطس تعرض المواطن حماده كسيعم عمر سليمان للتصفية بعد اختطافه من قبل 
مسلحين مجهولين وسط عدن. ينحدر حماده من منطقة الجراحي محافظة الحديدة، وكان 
يعمل في ورشة لتصليح الدراجات النارية في جولة السنافر وسط عدن. تواصلت »سام« مع 
عبدالله كسيعم »شقيق الضحية« وقال إن )3( مسلحين ملثمين على متن سيارة »فوشنر« 
حضروا يوم الجمعة2 أغسطس يبحثون عن اخيه في الورشة التي يعمل بها قاصدين اعتقاله. 
حاول اخاه ان يمتنع عن الذهاب معهم لكن المسلحين اعتدوا عليه ووجهوا اسلحتهم نحوه، 

ثم اخذوه ودفعوه إلى السيارة وغادروا.

نتيجة.  إلى  التوصل  دون  القاهرة  إلى قسم شرطة  بالغًا  وقدموا  عنه  بحثوا  انهم  واضاف 
وفي اليوم التالي علموا أن الجثة ُعثر عليها وهي مرمية في منطقة بير فضل. ذهب شقيق 
الضحية إلى قسم شرطة بير فضل، فأخبره مدير القسم ان الجثة عثر عليها أحد المواطنين 
وقام مسؤولي التحريات باالنتقال إلى المكان ونقلوها إلى ثالجة مستشفى الصداقة. وقال 
ان اخاه كان مربوط من فمه عند العثور على جثته وفقًا لما أخبره مدير الشرطة. وان تقرير 
الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة اوضح ان اخاه تعرض لطلقة نارية مدخلها من جهة الظهر 

تحت الكتف ومخرجها من جهة القلب.

بعد  عدن  مدينة  شهدتها  التي  األحداث  خالل  حدثت  الواقعة  إن  الضحية  شقيق  ويضيف 
مقتل »ابو اليمامة« لكنه ال يستطيع توجيه االتهام ألي جهة. واالجراءات التي قام بها قسم 
شرطة بير فضل لم تفِض إلى نتيجة، واسرته اقتنعت اال جدوى من متابعة القضية. خصوصًا 
أنه لم يتمكن من الحصول على التحقيقات التي اجراها قسم الشرطة ولم يتم تسليمه نسخة 

من تقرير الطبيب الشرعي أيضًا.

الدبعي، وهو على متن  نصر عبده قائد  المالزم  اغتيال  13 أغسطس، رصدت »سام«  في 
سيارته في منطقة الممداره وسط مدينة عدن، قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا، 
من قبل مجموعة مسلحة على متن سيارة. المالزم الدبعي يعمل في إدارة اإلمداد والتموين 
بوزارة الداخلية. رصدت “سام” اعالنًا نشرته وسائل اعالمية عن تبني تنظيم الدولة اإلسالمية 
التحقق مما نشرته وسائل  الدبعي.)1( ولم تستطع “سام”  المتطرف مسؤوليته عن مقتل 

االعالم من مصدر مستقل حتى اللحظة.

يوم الخميس الموافق15 أغسطس ُاغتيل الشاب محمد رمسيس نجيب في حي المنصورة 
الموالية  االرهاب  مكافحة  قوات  في  وجندي  عدن  ميناء  في  رمسيس  يعمل   .٣٧ بلوك 
تتوصل  لم  بالمنصورة،  الحريري  بجانب صيدلية  االغتيال  حدث  الجنوبي.  االنتقالي  للمجلس 
»سام« إلى معرفة اسبابه. وبحسب مواقع صحفية فإن تنظيم “داعش” المتطرف قد تبنى 
المتطرف ان  للتنظيم  التابعة  ناقلة عن منشورات على وكالة »اعماق«  اغتياله،  مسؤولية 

)1)  موقع يمن الغد. داعش يتبنى اغتيال ضابط شرطة بعدن. )1 اغسطس 2019
 https://yemenalghad.net/news32412.html
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رمسيس هو أحد عناصر قوات مكافحة االرهاب.)2( تحقق “سام” فيما نشرته تلك المصادر 
االعالمية.

عليه  النار  أطلق  حيث  القعر.  عبدالله  الجندي  اغتيال  »سام«  رصدت  أغسطس،   19 في 
بالقرب  النارية  مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارة فوكسي، وهو على متن دراجته 
من محطة أكسبرس في حي المنصورة بعدن. واصيب إلى جواره شخص اخر يدعى المالحي 
مازالت »سام« تبحث عنه لنقل شهادته عما جرى. يعمل القعر مرافقًا لقائد طوارئ ميناء 

عدن، حميد الخامري.

البديل خالد  بالطب  المعالج  اغتيال  الموافق21 أغسطس رصدت “سام”  األربعاء  يوم  في 
حسين صالح المصعبي أمام عيادته جوار نادي الوحدة في منطقة الشيخ عثمان، من قبل 
مسلحين مجهولين. إذ هاجمه أحدهم من الخلف وهو مار في الشارع. وفقًا لمصادر »سام« 
فإن المصعبي كان يمارس في عيادته مهنة الطب البديل المتعلق في تجبير الكسور وعالج 

العظام. وما زالت “سام” تحقق في مالبسات مقتله والمتهمين في ذلك.

وفي يوم الخميس الموافق 22 أغسطس رصدت »سام« مقتل الطفل بشار أنور عبدالله17 
عامًا في حي السيلة بمنطقة الشيخ عثمان. وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها »سام« 
المحاريق في  السائلة وحي  بين مسلحين من حي  اشتباكات  بسبب  كانت  بشار  وفاة  فإن 
الشيخ عثمان. وُيعتقد أن المسلحين على عالقة بأطراف النزاع المسلح الرئيسيين في عدن، 
بينما ذكرت مصادر أخرى إن االشتباكات بين المسلحين كانت نتيجة لتدهور الوضع األمني 
في مدينة عدن بعد سيطرة قوات االنتقالي على المؤسسات، وان المسلحين ال عالقة لهم 

بأطراف الصراع في المنطقة.

يوم األحد الموافق 25 أغسطس ُاغِتيل أحمد منصور الوليدي، الجندي في الدائرة المالية 
الوليدي  القوي.  عبد  المساجد في حي  أحد  وإمام  عدن،  بمحافظة  األمني  الحزام  لقوات 
نارية بطلقات  اثنان على دراجة  باغته مسلحان  الحي مساء، حيث  إلى منزله في  كان عائدًا 
نارية أردته قتياًل في جولة الخزان بمنطقة عبد القوي في الشيخ عثمان. لم تعلن أية جهة 

مسؤوليتها عن الحادث.

حماية  العام  النقل  لواء  قائد  شقيق  فرحان  خالد  يوسف  الجندي  ُقِتل  أغسطس  في30 
أمنية  قوة  مداهمة  “سام”  ورصدت  للشرعية.  الموالي  فرحان  خالد  أمجد  العميد  رئاسية، 
تتبع الحزام األمني بعدن، منزل قائد لواء النقل في حي المغتربين بمنطقة دار سعد، سمع 
الشهود أصوات إطالق النار، ولم نتمكن أحد حتى االن من الحصول على معلومات كافية 

لحادثة مقتله.

)2)  المصدر اونالين. اغتيال جندي في قوات مكافحة اإلرهاب بعدن ومنشور منسوب لداعش يتبنى العملية. 16 اغسطس 2019 
 https://almasdaronline.com/articles/170681
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في تاريخ 2 سبتمبر، اختطف مسلحون في محافظة لحج كال من ماجد أحمد مالطف الزوار، 
وعزيز أحمد علي الزوار تعرضا للقتل بالهوية بتصفيتهما جسديًا في محافظة لحج، باعتبارهما 
من سكان محافظة صنعاء. تواصلت »سام« مع اقارب الضحيتين وخلصت شهاداتهم إلى 
المحافظات.  من  عدد  وإلى  عدن  من  نقل  »شاحنات«  سائقّي  يعمالن  كانا  الضحيتان  أن 
تعّرضا للتصفية بعد اعتقالهما من قبل مجندين فوق طقم أبيض يتبع قوات الحزام األمني 

بمحافظة لحج.

يقول عبدالله سريع، نقاًل عن أحد زمالء الضحيتين، إن ماجد وعزيز كانا في احدى المطاعم 
بمنطقة الرباط، على المدخل الشمالي لمدينة عدن، حضر مسلحين ضربوا ماجد وعزيز بأعقاب 
البنادق، واخذوهما إلى فوق طقم امني، متهمين اياهما بانهما جنود من اتباع علي محسن 
االحمر. يضيف عبدالله: اختفى الضحيتان، ثم ُعثر على جثتيهما جوار محطة السعيدي في 
شارع الرباط من قبل البحث الجنائي بمحافظة لحج، وقام موظفيه بأخذ الجثتين إلى ثالجة 
مستشفى ابن خلدون في المحافظة، ونشرت إدارة البحث الجنائي صورة للضحيتين وهما 

ملقيان على األرض وعليهما آثار رصاص ودماء..

يصرخان  كانا  أنهما  الضحيتين  اعتقال  أثناء  متواجدين  كانوا  شهود  عن  عبدالله  وينقل 
ويستغيثان« نحن يمنيين، نحن إخوة« لكن دون جدوى.. أولياء الدم ال يستطيعون النزول إلى 
مدينة عدن لمتابعة قضية مقتلهما، فالخوف يسيطر عليهم بعد هذه الواقعة. واقاربهم 

المتواجدين في عدن فروا منها، وال يستطيعون العودة اليها. 

محافظة  الخارجية  الحيمة  مديرية  سليمان  بني  عزلة  الزوار  بيت  قرية  من  الضحيتان  ينحدر 
البضائع من ميناء عدن وتوزيعها في عدد من  نقل  كانا يعمالن سائقان لشاحنات  صنعاء، 

المحافظات بينها صنعاء ومارب.

في 1 سبتمبر، الثانية فجرا داهمت قوة »داهمت قوة أمنية تابعة للواء األول دعم وإسناد 
النار  أطلقت  البريقة،  للشرعية في مديرية  إعالمي موالي  ناشط  منزل  أمني« فجرًا  »حزام 
أنور، 27 عاما، أصيب  المواطن صفوان جالل  األثناء قتلت  بكثافة وبشكل عشوائي، وفي 

بطلقة رشاش »دوشكا« في بطنه، ودفن بعد مرور عشرين يوما على وفاته.
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الترحيل القسري واالعتداءات المصاحبة
في األول من أغسطس، عاودت عناصر تابة للمجلس 
الهوية،  أساس  على  قسري  تهجير  حملة  االنتقالي 
شمالية،  محافظات  من  أصولهم  تنحدر  لمواطنين 
وأثارت جوا من التوتر بين المدنيين، تركزت االنتهاكات 
الشيخ  مديرية  من  أجزاء  المنصورة،  مديرية  في 
التابعة  صبر  منطقة  السكنية،  إنماء  مدينة  عثمان، 
لمحافظة لحج بالقرب من عدن، نقطة العلم. )مدخل 
عدن الشرقي(، نقطة الرباط. )مدخل عدن الشمالي(، 
النقاط الداخلية لمديرية المنصورة وبعض النقاط في 

مديرية خور مكسر التي تتبع الحزام األمني. 

انتهاكات  أشكال  من  الكثير  القسري  التهجير  رافق 
حقوق اإلنسان األخرى، بحسب شهود عيان، وضحايا 
التقتهم »سام« أو تحدثوا اليها، اشتملت االنتهاكات 
والمطاعم  التجارية  المحالت  مداهمة  وقائع  على 
والبسطات واألسواق والفنادق والقاء القبض على 
المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية وترحيلهم 
مباشرة على متن شاحنات نقل، واحتجاز المواطنين 
الهوية  أساس  على  للتفتيش  الداخلية  النقاط  في 
ومن ثم الترحيل الفوري، تعرض الكثير من المواطنين 

الترحيل،  عملية  أثناء  واللفظي  الجسدي  للعنف 
وتم إغالق مطاعم ومحالت تجارية وإحراق وتدمير 

بسطات، نهب أموال ومقتنيات شخصية.

أكد مدنيون مرحلون من عدن، انهم تعرضوا لالعتداء 
الجسدي واللفظي، وعمليات نهب لمنازلهم وأموال 

بعضهم. 

الجهات  إلى  لبالغات  تقديمهم  عن  بعضهم  تحدث 
توصلت  منها.  تفاعاًل  يجدوا  لم  لكنهم  األمنية 
»سام« إلى أن عمليات نهب للممتلكات قد رافقت 
أعمال الترحيل وإغالق المحالت التجارية، وكذا أثناء 
مدينة  والسفر في مداخل  التنقل  من  السكان  منع 

عدن.

وقد شارك في هذه االتهاكات بحسب ضحايا، وتتبع 
مواقع التواصل االجتماعي كال من قوات من الدعم 
من  قوات  عدن،   - األمني  للحزام  التابعة  واإلسناد 
مارسوا  وناشطين  إعالميين  لحج،   - األمني  الحزام 
مواقع  على  والترحيل  القتل  على  تحريض  جرائم 

التواصل
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نماذج
بيع  التجارة في مجال  يزاول  تعز.  عامًا، مديرية حيفان محافظة  العامري38  أيمن فاضل  التاجر 
»المعاوز«)1( قال لـ »سام«: »انطلقُت صباح يوم الخميس 1 أغسطس متوجهًا إلى مدينة عدن، 
وصلت إلى نقطة الرباط مدخل المدينة قرابة الساعة الثانية والنصف عصرًا، قام جنود النقطة 
أجبنا من تعز. طلبوا منا تسليم  أنتم؟  أين  المسافرين، سالونا من  السيارة مع بقية  بإنزالنا من 
البطائق الشخصية والهواتف الخاصة. سالوني ماذا أعمل؟ قلت لهم في بيع وشراء المعاوز. 
قالوا لي أنت مطلوب أمنيًا ومن الخاليا النائمة في عدن. تم إجباري وبقية الركاب على الصعود 
إلى »شاحنة« مفتوحة ومكثنا فيها قرابة الساعة، ثم اتجهوا بنا إلى حوش بالقرب من نقطة 

الرباط«.

أضاف ايمن: »كان بيدي »كيس« فيه مبلغ مليون ريال قيمة البضاعة التي كنت أنوي شرائها، 
أخذوا ذلك المبلغ بالقوة. ويضيف كان معنا شخص كبير في السن رأيته يتوسل إلى المجندين 
لتوسالته.  يلتفتوا  فلم  ريال،  ألف  ثالثمائة  مبلغ  وبداخله  نهبوه  الذي  الكيس  اليه  يعيدوا  أن 
في  لكثرتهم.  حصرهم  أستطع  لم  المحتجزين،  من  المئات  فيه  كان  فيه  ُادخلنا  الذي  الحوش 
مداخل الحوش حراسة من المجندين، وبجانبه مبنى يعتليه مسلحون أيضًا. يقول أيمن أرغمونا 
على البقاء حتى الساعة الحادية عشرة لياًل، في جو مرتفع الحرارة وبال مياه أو طعام، شاهدت 
استدعاء أشخاص من  يتم  التعب واإلعياء والعطش. كان  أغمي عليهم من  بجواري  محتجزين 
داخل الحوش ال نعرف إلى أين يتم أخذهم. عند الساعة الحادية عشر لياًل وضعونا في طابور 
طويل وصل طوله أكثر من كليو متر، بجوارنا حراسة مشددة وأطقم، تم ترحيلنا فوق شاحنات 

وسيارات إلى بعد نقطة الحديد«.

د. محمد المليكي أكاديمي في جامعة تعز، ُمنع من الدخول إلى عدن، وهو قاصد السفر عبر 
مطارها لحضور مؤتمر علمي في باريس. اتصلت به »سام« فقال: »كنت متجهًا إلى عدن يوم 
الجمعة 2 أغسطس برفقة زميلي الدكتور جالل العريقي بغرض السفر إلى باريس ممثلين عن 
اليمن لحضور مؤتمر علمي عن البيئة في الشرق األوسط برعاية االتحاد االوروبي. في الطريق 
إلى عدن اقتربنا من منطقة »الفرشه« بدأت أشاهد مسافرين وهم عائدون إلى تعز. عند وصولنا 
النقطة  أفراد  شاهدت  الفرشة  منطقة  بعد  العوجاء  منطقة  في  مستحدثة  أمنية  نقطة  إلى 
يمنعون الناس من المرور، بطريقة غير إنسانية. شاهدُت البعض من المسافرين يتعرضون للضرب 
وآخرين ُوجهت إليهم الشتائم، والبعض ُاخذت منه فلوسه، وشاهدُت عدد من جرحى الحرب بين 
الممنوعين من المرور كانوا يريدون السفر للعالج. شاهدت شخص وهو رابط على ذراع يده إلن 
أحد الجنود خبطه بحديدة. كثير من المواقف التي شاهدتها مؤثرة حيث إن كل واحد تم ترحيله 

أو منعه من دخول عدن لديه قصة«.

)1)  إزار تقليدي يمني، يرتديه سكان المحافظات الجنوبية والوسطى من اليمن.
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كانوا  إنهم  لي  قالوا  األمنية  النقطة  في  مسافرين  خمسة  »قابلت  المليكي:  الدكتور  يضيف 
إلى نقطة »العلم« مدخل عدن الشرقي)2( تم منعهم  عائدين من السعودية، وعند وصولهم 
حتى  ريال سعودي  ألف   )15000( مبلغ  النقطة  أفراد  منهم  فأخذ  منها،  والمرور  الدخول  من 
يتم نقلهم بطقم يتبع النقطة األمنية إلى مخرج عدن الشمالي باتجاه تعز، وهو ما تم. بحسب 
شهادة الدكتور المليكي: شاهدتهم وكان شكلهم مرعوبين ومفزوعين. كما شاهدت عدد من 

المسافرين ممن تم إرجاعهم كان لديهم تذاكر سفر بالمغادرة إلى السعودي. 

لم أحاول االقتراب من الجنود في الحاجز حتى ال يتم اهانتي. جلسُت جوار مسجد بالقرب من 
النقطة ألشاهد ما يحدث. شاهدت امرأة أعادها الجنود ومعها طفلها الرضيع عمره ال يزيد عن 

الشهر وهو يتنفس على األوكسجين كانت تنوي السفر إلى خارج اليمن. 

بلطمه.  يقومون  معهم  يتكلم  أن  يحاول  ومن  عدن،  باتجاه  بالمرور  ألحد  الجنود  يسمح  لم 
شاهدت عدة شاحنات وسيارات مليئة بالمواطنين تم ترحيلهم من عدن يمرون من هذه النقطة، 
لم  وإب  والحديدة  تعز  من  أغلبهم  محافظات  من  مواطنين  شاهدت  كما  بالمئات.  وعددهم 

يسمح لهم بدخول عدن. 

أنا فانتظرت من  أما  إلى عدن.  بالمرور  للنساء فقط  الجنود يسمحون  رأيت  المساء  وحين دنى 
أتمكن  تعز، ولم  إلى  بالمرور، عدت  لم يسمحوا لي  الخامسة عصرًا، ولّما  الساعة  الصباح حتى 
من السفر إلى فرنسا لحضور المؤتمر العلمي بالرغم أن ما خسرناه قيمة تذاكر السفر أكثر من 

تسعمائة ألف ريال«.

لـ »سام«: »في  عدنان سالم من منطقة بني الحارث محافظة إب يعمل سائق تاكسي. قال 
للخضار،  المنصورة  سوق  جوار  »كوروال«  سيارتي  أوقفت  أغسطس   2 الموافق  الجمعة  يوم 
جاء مسلحين واخرجوني من سيارتي بالقوة، ورموني إلى فوق »شاحنة«، بقيت فوق الشاحنة 
حوالي نصف ساعة وهي واقفة، حتى تمكنت من القفز من فوقها، عدت إلى موقع سيارتي 

ولم أجدها، كان المسلحين قد قاموا بأخذها«.

كاميرات  وتصفح  تتبع  منهم  وطلب  القاهرة  شرطة  قسم  إلى  ببالغ  تقدم  إنه  عدنان  يضيف 
بأن  أفاده  الشرطة  قسم  لكن  سيارته،  بنهب  قام  من  إلظهار  السوق،  على  المثبتة  التصوير 
»الكهرباء كانت مقطوعة أثناء نهب سيارته، وال يوجد تصوير ساعة اقتحام السوق.« وذكر أنه 
مايزال في عدن لمتابعة نهب سيارته لكن دون فائدة. حصلت »سام« على صورة وثائق ملكيته 

للسيارة التي أفاد بتعرضها للنهب مع صورة فوتوغرافية لها. 

بالل سعيد الشرعبي من منطقة شرعب شمالي تعز. مالك بقالة بالقرب من سوق الخضار في 
منطقة المنصورة عدن. قال لـ »سام«: »هجم مسلحون على بقالتي يوم الجمعة 2 أغسطس، 
ونهبوا مبلغ اثنين مليون وثمانمائة ألف ريال، كانت مودعة لدّي كأمانات وودائع، ثم اعتقلوني 

ورحلوني فوق شاحنة إلى خارج عدن«.

)2)  تقع شرق مدينة عدن ويمر عبرها الطريق الدولي إلى السعودية وعمان مرورًا بمحافظات ابين وشبوة ومارب وحضرموت والمهرة
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مطر هادي فتيح  أحد النازحين من محافظة الحديدة بسبب الحرب، استقر في مدينة عدن . قال لـ 
»سام«: »قبل أحداث أغسطس بنحو شهر تقريبًا بدأت مأساة العديد من نازحي مدينة الحديدة 
للسكان  التفتيش  أعمال  بدأت  حيث  شمالية،  محافظات  إلى  أصولهم  تعود  الذين  والسكان 
بحسب الهوية، في حاجز أمني على مدخل المدينة الخضراء يتبع الكتيبة الخامسة حزم، وإطالق 
الفاظ مسيئة وشاتمة وهازئة ومنتقصة للنازحين من أبناء المناطق الشمالية. كان جنود الحاجز 
األمني ينزلون المواطنين من الباصات بصورة فجة، ويبتزونهم بشكل مهين، يتم نهب ما في 
أيديهم من مال أو طعام أو أغراض أخرى. كثرت شكاوى النازحين من تلك النقطة األمنية، فتم 

استبدالها بأخرى، لكنها تفوقت على األولى بامتهان النازحين من أبناء تعز والحديدة«.

ويضيف فتيح: »كان الجنود يتهمون النازحين بالعمالة وأنهم ليس ليدهم الرجولة الكافية لتحرير 
بالدهم.. توالت األحداث حتى يوم الخميس بداية أغسطس عندما بدأت أعمال الترحيل للنازحين، 
كانوا يأخذون بطائقنا ويسحبوننا إلى فوق شاحنات كبيرة، جمعوا بتلك الطريقة المهينة الكثير 
على  خوفًا  الدمع  يذرفون  المرحلين  السكان  من  الكثير  رأيت  تعز.  أبناء  من  خاصة  السكان  من 

أسرهم«.

ويقول فتيح: »كان المدعو »أبو شنب« قائد الكتيبة التي تولت إنزال وسحب وزجر وسب وشتم 
الخضراء  المدينة  في  أطقم عسكرية  انتشرت  الخميس  ليل  منتصف  فمنذ  »دحباشي«)3(.  كل 
وهي تعلن عبر مكبرات الصوت عن مهلة مدتها)2 ساعة لخروج النازحين منها بصورة نهائية. 
صباح وعصر يوم الجمعة شاهدت خروج أسر كثيرة عبر حافالت »هايس« من مناطق )الجب، 
النخيل، الخير، الشموع( رأيت الخوف والقهر بأعينهم. أغلب األسر غادرت دون عائلها. رأيت دموع 
الحاج القردي وجاره القينوع، شاهدت الشاب عباس وعالمات القهر تظهر على وجهه. شاهدت 
السكر  بفعل مرض  العاجز  للبرح. شاهدت سلمان  التابعة  الُعريش  منطقة  تغادر من  أيضا  أسر 
هم من األطفال يخرج دون أن يعلم أين سيذهب، وهو الهارب  وأسرته المكونة من )15( فردًا ُجلُّ
من الحرب في حي الميناء بمدينة الحديدة، وكذلك جاره أحمد الحارسي، غادروا وهم يتعرضون 
للشتائم. شاهدت بعد ذلك مسلحين يدخلون عددا من المنازل في أحياء يسكنها نازحي الحديدة 

في المدينة الخضراء«.

مختار  »التربوي  قائاًل:  للسكان  واالنتهاكات  الترحيل  عمليات  عن  شهادته  في  فتيح  يستطرد 
لزيارة  الخروج  يستطع  فلم  أغسطس،  شهر  في  الترحيل  عمليات  أثناء  لجلطة  تعرض  االثوري، 
طبيب في مستشفى لخوفه من الترحيل. وكذلك عمته التي قِدمت من تعز لتتعالج هنا في 
عدن فكانت جدران المنزل سجنًا لها. ويضيف: أغلب المهجرين كانوا عمال بناء باألجر اليومي، أو 
عاملين في مطاعم، أو يمتلكون بسطات، ومنهم فنيين وخريجين لم يتمكنوا من الحصول على 
فرصة عمل. كان اسم تعز في البطاقة الشخصية يسبب فزعًا للبعض الذين يتم القبض عليهم 
وترحيلهم. كثير من هؤالء المرحلين كانوا نازحين هروبًا من جحيم الحرب في مناطقهم وخصوصًا 
مناطقهم  في  منهم  ُسرق  أمان  عن  بحثًا  عدن  إلى  جاءوا  وموزع،  وشرعب  ويختل  المخا  في 

بسبب الحرب. فتم تهجيرهم من هنا فأين سيجدون األمان؟«

)3)  وصف يطلقه مناصري المجلس االنتقالي والمنادين باالنفصال، على سكان المحافظات الشمالية
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محمد شبالي يسكن مدينة عدن منذ )19( عامًا. قال لـ »سام«: »أنا أعمل جندي في الدفاع 
الجوي، أملك بيت شعبي في منطقة بئر أحمد. أجبرني مسلحون في المقاومة الجنوبية على 
إخالء المنزل بحجة انني جندي من المحافظات الشمالية. تركت البيت بكل أثاثها، وحال خروجي 
البيت، طلبوا مني مبلغ  الطرق استعادة  بكل  بنهب كل محتوياته وسكنوا فيه. حاولنا  قاموا 
جندي  أنني  بدعوى  فيه  اسكن  أاّل  علّي  اشترطوا  لكنهم  لهم،  ريال فدفعته  ألف   )500,000(
شمالي، رضخت لشرطهم وقمت بتأجير المنزل، رحلت بعد ذلك إلى محافظة تعز. بعد أيام من 
ترحيلي اتصل بي المستأجر ليخبرني أن أفراد المقاومة الجنوبية أخرجوه من المنزل. أنا االن ال 
أستطيع الذهاب إلى عدن لزيارة بيتي ومعرفة مصيرها، ألنني علمُت أنهم وضعوا إسمي في 

قائمة المطلوبين لالعتقال«.

يقول شبالي إن منزله يتكون من شقتين، تكلفة بنائه بلغت قرابة عشرة ماليين ريال، ويضيف 
ان هنالك عصابة يزعمون أنهم يتبعون المقاومة الجنوبية، نهبوا عددا من البيوت في منطقة 

بئر احمد، 

أنور طيب مديرية المسراخ محافظة تعز، يعمل في أحد المطاعم بمحافظة أبين. قال لـ »سام«: 
»كنت مارًا في نقطة الرباط الساعة التاسعة لياًل من يوم األحد ) أغسطس، في طريقلي إلى 
محافظة تعز، احتجزني أفراد النقطة مع رفيقي في العمل مصطفى النقيب. تعرضت للضرب 
من قبل مجندين بأعقاب البنادق على الظهر وفي الرأس، ما تسبب لي بنزيف من األنف، ثم 
صادروا هاتفي. الحافلة التي كنا نستقلها كانت مليئة بالمسافرين من أبناء محافظة تعز، قام 
المجندون بإنزالهم جميعًا، ثم اعتدوا عليهم، وأهانوهم لفظيًا، وتم ترحيلهم على متن شاحنة 
الذي أكد تعرضهم  النقيب  إلى زميله مصطفى  إلى منطقة على خط تعز«. استمعت “سام” 
العتداء جسدي ولفظي في نقطة الرباط المدخل الشمالي لمدينة عدن، من قبل قوات الحزام 

األمني المتمركزين فيها.

صفوان رشيد الزواحي يملك »بسطة« لبيع المالبس واألحذية في مدينة المنصورة عدن، قال لـ 
»سام«: »تم ترحيلي من عدن ألنني شمالي، حضر مسلحون بمالبس عسكرية ومدنية وأخذوني 
أثناء عملي ثم قاموا بترحيلي. ويضيف كنت قد استدنت مبالغ مالية وأتيت إلى عدن واشتريت 
بضاعة وأسست لي »بسطة« متواضعة. واثناء أحداث أغسطس سمعت أن مسلحين يقومون 
خير«.  لي كل  الله  انني سأجلس في بسطتي »وليكتب  نفسي  الشمال، فحدثُت  أبناء  بترحيل 
رأيت مسلحين يدخلون السوق ويركلون البسطات، ويضربون من يالقوهم من العمال ومالكي 
أشار  أحد االشخاص  لكن  المجاورة.  المحالت  أحد  امام بسطتي ودخلت  البسطات. هربت من 
للمسلحين بأني أملك بسطة، فأخذوني من داخل المحل وقاموا بركلي وهم ينادونني بالحيوان«

سالحه  رفع  المسلحين  أحد  لكن  البضاعة،  بتجميع  لي  يسمحوا  ان  »رجوتهم  صفوان:  أضاف 
وضربني على وجهي حتى انكسرت )2( من أسناني وسال الدم من فمي. ثم سّبوني وشتموني 
وأهانوني، فأخرجت هاتفي ألتصل بصديقي حتى يأتي إلنقاذي، لكنهم أخذو الهاتف من يدي، 
وفتشوا »أجيابي« وأخذوا مبلغ )38000( ألف ريال. ثم وضعوني مع عدد من الشماليين فوق 

»شاحنة« وقاموا بترحيلنا«.
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ويستطرد صفوان شهادته لـ »سام« قائاًل: »تعرضت في ذلك اليوم لشتى أنواع اإلهانات من 
سب وشتم وقذف وضرب، وتهديد بالسالح وتخويف وركل. أنا لم أكن معتديا أو عابثا أو مخربا 
من  العيش.  لقمة  عن  أبحث  وخرجُت  أسرتي  أعول  انا  الطريقة.  بهذه  يعاملوني  حتى  لص  أو 
بداية الحرب أنا وأسرتي في حصار داخل مدينة تعز، وأتيت إلى عدن للعمل. عملت في صنعاء 
والحديدة لم أجد معاملة كهذه التي وجدتها في عدن من إهانات واعتداءات جسديه ولفظية. 

»حسبي الله« على كل من تواطأ وشارك وخطط ونفذ هذه الجريمة«.

عبدالباقي مراد، أحد المرحلين وشاهد على االعتداءات بحق آخرين، قال لـ »سام«: »اعمل على 
دراجة نارية في عدن منذ شهر ونصف، وفي يوم الجمعة 2 أغسطس جاء مسلحون من الحزام 
كبيرة  سيارات  على  شخص   )100( من  أكثر  مع  ورحلوني  أخذوني  اليمامة،  ألبو  التابع  األمني 
»دينات« شاهدت المسلحين وهم يضربون المرحلين أثناء إصعادهم على الشاحنة وأثناء إنزالهم 

منها. أخرجونا إلى منطقة طور الباحة بمحافظة لحج على طريق تعز وتركونا هناك«.

ثم  يملكها ومن  التي  للبسطة  والنهب  لالعتداء  تعرضوا  الذين  واحد من  الحكيمي  أحمد  نبيل 
الترحيل. قال لـ »سام«: »لدي أسرتان أعولهما األولى مكونة من )7( أطفال وزوجتي والثانية 
مكونة من أمي و ))( من أطفال أخي. كنت أمتلك بسطه في عدن أمام سوق الكراع، اشتغل 
عليها في الصباح إلى العصر، ثم أنتقل للعمل في منطقة الشيخ عثمان، لكني فقدت مصدر 
أخرى، وتعرضُت  بداخلها من مالبس وأغراض  البسطة ونهب ما  بتكسير  بقيام مسلحين  رزقي 
إلهانات منهم. ثم احتجزوني يومين في نقطة الرباط. عدُت إلى تعز خالي اليدين ال أمتلك قيمة 

بدلة ألطفالي. كنت أعمل في بسطتي منذ )201 لكنني اآلن بعد نهبها أصبحت بال عمل«.

علي الوهابي تحدث لـ »سام« عن تجربته في منعه من دخول مدينة عدن، في طريق عودته 
إلى السعودية موطن اغترابه. يقول: »كنت مسافرًا إلى السعودية مارًا من طريق عدن، أنزلني 
مجندون من فوق الباص بمدخل مدينة عدن ألنني من تعز. كان يتواجد بجوار المجندين طقم 
عسكري بداخله عدد من الجنود يرتدون بّزات عسكرية ُرِسم عليها العلم الجنوبي فوق مرفق 
البنادق. أصعدوني بعد  الباص وبدأوا بضربي بالعصي وأعقاب  أنزلني الجنود من  اليد اليسرى. 
ذلك فوق »شاحنة« عليها أزيد من سبعين رجاًل ُجلهم من أبناء تعز ممن تم حجزهم من باصات 

وسيارات. وأخذ المجندين هاتفي وجواز سفري القديم.

واضاف الوهابي: »شاهدت الجنود وهم يضربون العديد من السكان الذين وِضعوا فوق الشاحنة، 
وشاهدُتهم وهم ينهبون هواتف وبطائق ومستلزمات العديد من الضحايا. رفض الجنود إعطائنا 
العطش.  بسبب  عليه  أغمي  البعض  الماء،  أحدنا  كلما طلب  النار  يطلقون  وكانوا  للشرب،  ماء 
وّجه الجنود علينا وعلى المسافرين شتائم مسيئة بحجة أننا »دحابشة« وأننا اعتدينا عليهم في 
عام )9. تم ترحيلنا الساعة الحاديه عشرة مساًء على متن شاحنات إلى ما كان يعرف بالحد بين 

شطري شمال اليمن وجنوبه سابقًا«.
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التضييق على الحريات 
الصحفية والنشاط 

الحقوقي

والحريات  المدني  العمل  على  التضييق  تزامن 
عدن  في  المسلح  الصراع  مع  والجماعية  الفردية 
عدن.  مدينة  في  سيما  المجاورة،  والمحافظات 
للحريات  السالبة  االنتهاكات  من  كثير  ُسجلت  إذ 
وبرزت  والحقوقي،  االعالمي  للنشاط  والمقّيدة 
الحريات  والقمع ضد  الترهيب  أعمال  واضح  بشكل 
الصحفية والحقوقية. سجلت »سام« وقائع تهديد 
لصحفيين  ومضايقات،  ومالحقات،  بالتصفية، 
أعمال  »سام«  رصدت  كما  ومحامين.  ونشطاء 
ومنع  اعالمية،  مؤسسات  على  وسطو  اقتحام 
إعالمية  مؤسسات  وتجيير  العمل،  من  موظفيها 
الجنوبي.  االنتقالي  المجلس  مع  للعمل  رسمية 
قيد  عدن  على  االنتقالي  المجلس  سيطرة  فبعد 
الحريات الصحفية والحقوقية، إلى جانب ما تشهده 
للعمل  واسع  تقييد  من  يمنية  محافظات  كثير 
اإلنسان،  حقوق  عن  المدافعين  وعمل  الصحفي 
على  صالح  وقوات  الحوثيين  سيطرة  بعد  سيما 

العاصمة صنعاء سبتمبر )201.

الوقائع التي سترد تباعًا، كاشفة النتهاكات مخيفة 
بحق العمل الصحفي والحقوقي سيما في مدينة 
عدن. أوضحت »سام« مسؤولية مرتكبيها وفقًا لما 

توصلت اليه من شهادات وبالغات، ووثائق أخرى.

36

تقرير حقوقي

منظمة سام للحقوق والحريات

بيت العنكبوت

2019



نماذج
الناشطة الحقوقية سلوى علي حسن تعرضت لحمالت تهديد وتشهير بسبب نشاطها 
الحقوقي المناهض لسلوك االختفاء القسري وعمليات التعذيب في سجون األجهزة 
وتوثيق  رصد  الحقوقي في  نشاطي  »بفعل  لـ »سام«:  قالت  عدن.  بمدينة  األمنية 
مكافحة  وقوات  األمن  أجهزة  به  تقوم  الذي  القسري  واالختفاء  االعتقال  قضايا 
وتهديد«  وقذف  »سب  لحملة  تعرضت  »للتحالف«  التابع  األمني  والحزام  اإلرهاب 
من أشخاص على صفحاتهم في مواقع التواصل، واعالميين ينتمون لكيانات سياسية 
المحمولة  هواتفي  وتعرضت  واإلخفاء.  االعتقال  تمارس  التي  األمن  موالية ألجهزة 
للسرقة، وتم مهاجمتي وأسرتي بشكل مستفز والتشنيع بسمعتي. ال أستطيع الخروج 
للعمل أو رصد االنتهاكات خوفًا من تهديداتهم. وحمالت التهديد بالقتل مستمرة بين 

فترة وأخرى«.

واضافت سلوى: »أثناء أحداث أغسطس األخيرة في عدن أطلقوا عددا من اإلشاعات 
منها أن السلطات األردنية ألقت القبض َعَلّي ضمن خلية إرهابيه في األردن، ونشروا 

قوائم أسماء ومبالغ ماليه وأجهزة زعموا أنه تم الحصول عليها معي. 

واتهموني باالرتباط »بجماعة االخوان المسلمين« وأن قطر هي من تمول أنشطتي 
بحسب مزاعمهم. هذه اإلشاعات عرضت حياتي وحياة أسرتي في عدن للخطر بشكل 
قد  كنت  التي  والحريات(  للحقوق  )دفاع  مؤسستي  نشاط  لوقف  اضطررت  مباشر، 

أطلقتها في مايو 2018«

منى عبده محمد المجيدي مذيعة سابقة في قناة عدن الحكومية، تعرضت لعدد من 
التهديدات بما في ذلك التهديد بالتصفية، واعتداءات مادية وجسدية متكررة. قالت 
لـ “سام”: »إن جماعة عيدروس الزبيدي)1( بدأوا باستهدافي، لّما كنت انتقده حين كان 
انصاره  الخدمات. فكان عدد من  محافظا لمحافظة عدن، بسبب قصوره في توفير 

يبعثون لي برسائل مفادها إذا لم أسكت فسيتصرفون معي بطريقة أخرى«.

وأضافت منى: »منذ مايو2017 وحتى اكتوبر2018 تعرضُت لـ )5( اعتداءات عن طريق 
تضررُت  عسكرية،  أطقم  سائقي  بها  قام  أقودها  التي  سيارتي  على  دهس  حوادث 
بسببها في يدي ورجلي وعيني اليسرى وانزالق في الظهر وشرخ في الرقبة، سافرُت 

إلى مصر من أجل عالج تلك االصابات«.

وتستطرد منى المجيدي قائلة: »وألن سيارتي اصبحت معروفة لدى المسلحين الذين 
ينفذون االعتداءات، فأثناء سفري إلى مصر وجدوها واقفة بالقرب من منزلي فقاموا 
يتمكنوا  ال  حتى  جديدة،  سيارة  وشراء  بيعها  إلى  اضُطررُت  عودتي  وعند  بتكسيرها. 
عليها  فأطلقوا  الجديدة  وتمكنوا من معرفة سيارتي  تابعوني  لكنهم  من معرفتها. 

)1)  رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي
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النار اوائل أغسطس من هذا العام. وفي منتصف أغسطس تقريبًا وصلتني تهديدات 
بالتصفية عن طريق مكالمات هاتفية. 

أخي »محمد« يقود سيارتي فاستوقفه  السبت31 أغسطس2019، كان  يوم  وفي 
مسلحون على أحد األطقم التابعة للحزام األمني، وقاموا بضربه وكسروا زجاج السيارة. 

كانوا يسألونه عن مالكة السيارة، فينكر معرفته بي، فيزيدونه ضربًا بأعقاب البنادق. 

آخر للحزام األمني فيه مسلحون، أحدهم على معرفة بأخي،  بالمصادفة حضر طقم 
ذلك  ولوال  المنزل.  إلى  وأوصله  األول،  الطقم  مسلحي  يدي  بين  من  بأخذه  فقام 

المسلح لن نتمكن من معرفة مصير أخي حتى اآلن«.

وأضافت المذيعة أن التهديدات ال تزال مستمرة، وأنها أبلغت عددا من المسؤولين 
الحكوميين بالتهديدات من بينهم مكتب رئيس الوزراء واألمين العام لرئاسة الوزراء، 
واألمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية، لكن آذانهم لم تصغ لي ولم يعلقوا بكلمة 
يشتري  من  أجد  ان  أتمنى  الخطر،  من  أسرتي  مع  اآلن  أعاني  لي.  يحدث  الذي  على 

سيارتي حتى أستطيع مغادرة عدن، وأتمنى أن ُيتاح األمان لي وألسرتي.

في منتصف شهر أغسطس، تعرضت االعالمية سمر علي لحمالت تشهير وتحريض 
الجنوبي.  االنتقالي  للمجلس  موالين  قبل  من  باعتقالها،  والمطالبة  بالقتل  وتهديد 
منظمة “سام” استمعت لإلعالمية سمر علي فقالت: »بدأت حملة التحريض ضدي 
في منتصف أغسطس، وكان انطالقها بمناسبة االشتباكات المسلحة بين المجلس 
ولوال  والتصفية،  باالعتقال  مباشر  لتهديد  تعرضُت  اليمنية.  والحكومة  االنتقالي 
في  قيادات  فيهم  بما  واالشخاص  الجهات  من  عديد  من  معي  التضامن  حمالت 
المجلس االنتقالي الجنوبي، لكنُت االن نزيلة في أحد السجون. اضافت سمر أن من 
بدأ بحملة التشهير هو أحد االشخاص الموالين للمجلس االنتقالي.)2( تبع ذلك عدد من 
المكالمات الهاتفية من اشخاص مجهولين هددوني وأخبروني أنهم يراقبون تحركاتي، 

وسيأتي الوقت الذي سيتم فيه تصفيتي«. 

مضيفة: »الحملة التي استهدفتني طالبت أيضا باعتقالي، زاعمين أنهم وجدوا وثائق 
قولها«  »بحسب  ملفقة  اتهامات  وهي  باإلرهاب،  تربطني  الداخلية  وزير  منزل  في 
وقالت ان كل من يخالف التوجهات الجديدة للمسيطرين على عدن يصمونه باإلرهاب«.

سمر علي تعمل في صحيفة »الوطن تودي« اإللكترونية األهلية، وقالت سمر أنها 
الضحايا  على  وركزت  بحيادية،  بعدن  الحرب  أحداث  الصحيفة  تلك  خالل  من  غطت 
من السكان المدنيين. ووصفت الضحية أن حمالت التحريض ضدها كانت من جهات 
عنصرية في مدينة عدن. لكنها ال تستطيع تحميل أي طرف يقف خلف هذه الحملة 

سواء المجلس االنتقالي أو الحكومة الشرعية.

)2)  نتحفظ عن ذكر اسمه نزوال عند رغبة الضحية
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رصدت »سام« قائمة بعدد من الصحفيين والنشطاء الذين اصدرت بحقهم »وحدة الرصد 
الجنوبية« بالغًا باعتبارهم من المحرضين ومعادين للشعب »الجنوبي« نشر القائمة عدد 
من النشطاء الموالين للمجلس االنتقالي الجنوبي.)3( وتحتوي القائمة اعالميين ونشطاء 
وشهدائه  وقضيته  الجنوبي  للشعب  المعادية  القوى  لخدمة  يعملون  بأنهم  ُصِنفوا 
انيس منصور  للفتن. وهم  التعامل معهم كأعداء ومثيري  ناشريها، وانه سيتم  بحسب 
حميدة، وعبد الرقيب الهدياني، ووضاح سالم فارع، و »سام« ح جواس، ومدرج ابو سراج، 
وغيداء الناخبي، ورفيقة الكهالي، وفتحي بن لزرق، ومعين الناصري، واحمد ماهر، وعادل 

الحسني، ومحمد بن تيسير، واحمد با عباد، وحسين اليافعي، وعفراء حريري.

تواصلت »سام« مع ناشط عدني))( أكد ان وحدة الرصد الجنوبية، هي خلية إعالمية تتبع 
منصات  على  رسمية  الوحدة صفحة  لهذه  ُيعرف  ال  لكنه  الجنوبي.  االنتقالي  المجلس 

التواصل االجتماعي.

في سبتمبر، تعرضت الناشطة الحقوقية )ع.ح( للتهديد بالتصفية الجسدية والسحل على 
الجنوبي.  المناهضة للمجلس االنتقالي  السياسية  الحقوقي ومواقفها  خلفية نشاطها 
وصلتها عبر رسائل نصية إلى هاتفها من مجهولين. تواصلت »سام« مع الناشطة فقالت: 
»تقدمت ببالغ بما تعرضت له من تهديد إلى إدارة شرطة عدن التي بدورها أحالت البالغ 
عن  للبحث  إجراءات  بدون  هناك  توقف  البالغ  لكن  بالمدينة،  الجنائي  البحث  إدارة  إلى 
فلم  عني  للبحث  منزلي  جوار  إلى  مسلحون  حضر  أغسطس  نهاية  في  مضيفة  الجناة. 
يجدونني، ألنني كنت قد تركت المنزل بعد تعرضي للتهديد بالتصفية الجسدية. وقالت 
الذي  البالغ  اجراءات  متابعته  بسبب  اآلخر  هو  للتهديد  يتعرض  محاميها)5(  ان  الناشطة 

تقدمت به إلى إدارة شرطة عدن«.

شبوة  محافظة  في  حكومية  عسكرية  قوات  احتجزت  اكتوبر  الخميس10  يوم  صباح 
المراسل الصحفي جمال شنيتر، وأفرجت عنه مساء ذلك اليوم. 

يعمل شنيتر مراساًل تلفزيونيًا لقناة الغد المشرق التابعة للمجلس االنتقالي، ومقرها في 
اإلمارات. ظل شنيتر محتجزًا لمدة 12 ساعة في زنزانة تتبع تلك القوات الحكومية في 

مدينة عزان محافظة شبوة، ثم تم اإلفراج عنه بعد جلسة استجواب قصيرة.

في سبتمبر، وزارة االعالم اليمنية أصدرت بيانًا ادانت فيه اقتحام مقر الوزاراة بعدن من 
»إن عصابة  بياناها:  الوزارة في  وقالت  النواصري.)6(  ايمن  يتزعمها  قبل عصابة مسلحة 
مسلحة اقتحمت مقر الوزارة الكائن بالمعال عنوة يوم الثالثاء الموافق 10سبتمبر2019، 
من  الوزارة  وحذرت  بالديوان،  العامة  اإلدارات  مكاتب  مفاتيح  بتغيير  بالقوة  وقامت 

)3)  تحتفظ “سام” بعدد من كتابات نشطاء موالين للمجلس االنتقالي، نشروا تهديدات ضد صحفيين ونشطاء.
)))  تحتفظ “سام” باسمه

)5)  تحتفظ “سام” باسمه، تلبية لطلب الضحية
)6)  هو احد الموالين للمجلس االنتقالي الجنوبي. عمل وكياًل لوزارة االعالم في الحكومة اليمنية قبل ايقافه عن العمل في تاريخ 
15 اغسطس2018 بموجب قرار من وزير االعالم اليمني. يمن شباب نت. قرار حكومي بإيقاف وكيل وزارة اإلعالم »أيمن النواصري« 

عن العمل وإحالته للتحقيق.16 اغسطس 2019
 https://yemenshabab.net/news/48974
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العبث بمكونات ووثائق الديوان. وحّمل البيان المدعو أيمن النواصري كل ما يترتب على 
قيامه باقتحام مقر الوزارة، واآلثار واألضرار الناجمة عن ذلك. محذرة المرافق والمكاتب 
ال  كونه  المذكور  مع  التعامل  بعدم  المعنية  الدولة  ووزارات  اإلعالمية  والمؤسسات 

يحمل أي صفة شرعية وقد تم إيقافه عن العمل أواخر أغسطس الماضي«.)7(

عن  اليمنيين  الصحفيين  نقابة  من  الصادرة  اإلعالمية  البيانات  من  عدد  رصدت »سام« 
تعرض صحفيين ومؤسسات صحفية النتهاكات ومضايقات. عبرت النقابة في بياناتها عن 
قلقها من تزايد المضايقات بحق الصحفيين والوسائل االعالمية في عدن منذ األحداث 

االخيرة التي شهدتها المدينة. 

في بيان صدر يوم االثنين الموافق 19 أغسطس أدانت النقابة »االنتهاكات بحق حرية 
الرأي والتعبير، وطالبت السلطات المعنية في مدينة عدن بإيقاف الممارسات والتعامل 
عن  والصحفيين  الصحافة  وتحييد  االعالمية  والحريات  الصحافة  تجاه  ايجابي  بشكل 

الصراعات«.

وأضافت النقابة في بيانها انها: »تلقت بالغًا باقتحام منزل علي صالح العيسي، الصحفي 
في صحيفة )1 اكتوبر المتواجد حاليا خارج اليمن، من قبل مسلحين والعبث بمحتوياته 
ووثائق وممتلكات خاصة به. وتلقت بالغًا بقيام عناصر مسلحة تتبع المجلس االنتقالي 
بعدن بمالحقة الصحفي أحمد ماهر على خلفية كتاباته وآرائه. كما حصلت على بالغات 
عن منع عدد من الصحفيين من العمل في صحيفة)1 اكتوبر التي سيطر عليها المجلس 
االنتقالي واالكتفاء بأشخاص محددين.)8( وكذلك الحال في االذاعة والتلفزيون التي تم 
منع دخول االعالميين والموظفين اليها، كما ال يزال العمل في فرع وكالة االنباء اليمنية 

سبأ بعدن ممنوعًا من قبل مجاميع للمجلس االنتقالي«.)9(

الموافق25  األحد  يوم  اليمنيين  الصحفيين  نقابة  عن  صادر  آخر  بيانًا  “سام”  ورصدت 
اليمنيين بالغًا بتعرض المصور الصحفي  أغسطس، قالت فيه: »تلقت نقابة الصحفيين 
في قناة اليمن الفضائية في محافظة شبوة أنور عبدالله لقلف لالعتقال من قبل قوات 
»النخبة الشبوانية«)10( أثناء تأديته لواجبه الصحفي في تغطية المواجهات بين القوات 
الحكومية وقوات النخبة والمجلس االنتقالي. ودعت إلى سرعة اإلفراج عنه، ودعت كل 
عدوانية«.)11(  بطريقة  معهم  التعامل  وعدم  الصحفيين  عن  ايديهم  رفع  إلى  األطراف 
القوات  بتمكن  يفيد  لقلف  انور  الصحفي  زمالء  من  معلومات  على  »سام«  حصلت 
الحكومية اليمنية من تحريره من أحد السجون التابعة للنخبة الشبوانية بمعسكر كانت 

تسيطر عليه بمدينة عزان محافظة شبوة، بعد يوم واحد من اعتقاله.

)7)  سبأ نت. وزارة االعالم تدين اقتحام مقرها بعدن من قبل عصابة مسلحة. 11اغسطس 2019.
 https://www.sabanew.net/viewstory/53549

)8)  تابعت “سام” صحيفة )1 اكتوبر لعدد من األيام، والحظت نقلها خطابًا مستعديًا الحكومة اليمنية، ونقل اخبار المجلس 
االنتقالي الجنوبي.

)Nabil Alosaidi  (9. عضو نقابة الصحفيين اليمنيين. منقول من حائطه على الفيس بوك.
 https://www.facebook.com/alosaidi

)10)  قوات انشاتها االمارات في المحافظة تدين بالوالء للمجلس االنتقالي الجنوبي
)Nabil Alosaidi  (11. عضو نقابة الصحفيين اليمنيين. حائطه على الفيس بوك. مرجع سابق
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مداهمات واعتقاالت 
اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  مبادئ  تناهض 
االنتقام  أعمال  كل  اإلنساني،  الدولي  والقانون 
بأعمال  يتعلق  ما  سيما  للخصوم،  والتعسف 
برز بشكل  السلوك  الغير قانوني. لكن هذا  االعتقال 
ومارسته  اليمن.  في  المسلح  الصراع  خالل  كبير 
مليشيا  فيها  بما  واسع،  نطاق  على  األطراف  كل 
علي  السابق  للرئيس  الموالية  والقوات  الحوثي 
عبدالله صالح في المحافظات التي اجتاحتها قواتها. 
عدن  مدينة  في  العنيفة  أغسطس  أحداث  وخالل 
واالحتجاز  المنازل  مداهمة  سلوك  برز  بعدها،  وما 
واالختطاف واالعتقال على نطاق ملحوظ، مارستها 
معارضيها  ضد  الجنوبي،  االنتقالي  المجلس  قوات 
من  النشطاء  وضد  والعسكريين،  السياسيين 

الصحفيين والحقوقيين.

للحكومة  الموالين  عشرات  اعتقال  من  الرغم  على 

الجنوبي؛  االنتقالي  للمجلس  والمعارضين  اليمنية 
امرًا  يضل  الضحايا  كل  بيانات  على  الحصول  أن  إال 
فيه الكثير من الصعوبة والتعقيد، في ظل السطوة 
القوات على مدينة عدن،  التي تفرضها تلك  األمنية 
الضحايا  لها  يتعرض  الذي  والقمع  الترهيب  وأعمال 
إلى وسائل االعالم  لجأمنهم  وذويهم، خصوصًا من 

والمنظمات لعرض االنتهاك الذي حدث له. 

استطاعت »سام« الحصول على بيانات )58( ضحية 
مدينة  في  قسريًا  مختفين  و))(  لالعتقال  تعرضوا 
المجلس  قوات  قبل  من   )55( اعتقال  ُسجل  عدن، 
مجهولة،  عناصر مسلحة  احتجزتهم   )7( و  االنتقالي، 
واكتوبر2019.  وسبتمبر  أغسطس  األشهر  خالل 
هؤالء  له  تعرض  لما  التوثيق  أعمال  »سام«  ُتواصل 
إنسانية، وتعمل  انتهاكات ومعاملة غير  الضحايا من 

على رصد عمليات االعتقال. 
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نماذج
في 30 أغسطس، داهمت قوة أمنية تتبع المجلس 
العشاء  صالة  بعد  الكبير  القلوعة  مسجد  االنتقالي 
ظل  خان،  طارق  محمد  سهيل  المهندس  واعتقلت 
وغادر  بعدها  عنه  أفرج  أيام،  ألربعة  معتقال  سهيل 
في  للتحقيق  وتعرض  األردن،  إلى  أسرته  مع  عدن 
المطار، بينما ظل جواز سفره في عهدة االستخبارات 

لعشرة أيام.

في 30 أغسطس نفذت عناصر مسلحة تتبع المجلس 
بمدينة  طالبي  لسكن  مداهمة  عملية  االنتقالي 
أصولهم  تعود  جامعيين  طلبة  استهدفت  الشعب، 
إلى محافظة شبوة، واعتقلت كال من إبراهيم صالح 
الفقير، أحمد محمد علوي، الخضر ناصر بزمة، حسين 

مهدي شاجرة، وصالح محمد صالح السلطان.

»داهمت  قوة  داهمت  فجرا  الثانية  سبتمبر،   1 في 
»حزام  وإسناد  دعم  األول  للواء  تابعة  أمنية  قوة 
 36 الميسري  سالم  علي  محمد  منزل  فجرًا  أمني« 
البريقة،  بمديرية  العامة  العالقات  مسئول  عاما، 
أطلقت النار بكثافة وبشكل عشوائي، قتلت مواطنا 
ونقلت  المنطقة،  سكان  بين  والفزع  الرعب  وأثارت 
حتى  معتقال  وظل  مجهول،  مكان  إلى  الميسري 

بداية أكتوبر.
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نهب مؤسسات عامة وممتلكات خاصة

)1)  هاني بن بريك @HaniBinbrek . 12 اغسطس 2019
 https://twitter.com/HaniBinbrek/status/1160901533975928838

االنتقالي  المجلس  قوات  سيطرة  إحكام  بعد 
المدعوم إماراتيًا على قصر »المعاشيق” الرئاسي في 
الحكومية؛  للقوات  العاشر من أغسطس، وهزيمتها 
العامة  المؤسسات  من  عدد  تعرض  “سام”  رصدت 
من  عدد  نهب  ُسجل  والنهب.  لالقتحام  والخاصة 
قوات  قبل  من  اقتحامها  بعد  العامة  المؤسسات 
المجلس االنتقالي كالقصر الرئاسي، فيما ُسجل نهب 
حالة  استغلوا  مواطنين  قبل  من  أخرى  مؤسسات 
الفراغ األمني وخلو المؤسسات من حراستها. وثقت 
“سام” نهب ممتلكات خاصة بعد اقتحامها من قبل 
قوات المجلس االنتقالي، شملت عمليات االقتحام 
ومسؤولين  وعسكريين  بوزراء  خاصة  منازل  والنهب 
الموالين  من  وعدد  سياسية،  وقيادات  حكوميين، 

للحكومة اليمنية.

والصور  الفيديوهات  من  عدد  على  “سام”  حصلت 
ُتظهر عمليات االقتحام المسلح والنهب لمؤسسات 
للحكومة  موالية  وعسكرية  امنية  قيادات  ومنازل 
اليمنية. كما اطلعت على عدد من التقارير اإلعالمية 
والتقارير  الفيديوهات  وُتظهر  الخصوص.  بهذا 
المؤسسات  تلك  تحتويه  لما  واسعة  نهب  عمليات 
الشهادات  من  لعدد  “سام”  واستمعت  والمنازل. 
تؤكد تورط قوات المجلس االنتقالي في نهب عدد 
عما  ومسؤوليتها  بعدن  والمنازل  المؤسسات  من 
حصل؛ على الرغم من أن »هاني بن بريك« نائب رئيس 
التدوين  موقع  على  نفى  قد  االنتقالي  المجلس 
بنهب  المجلس  قوات  قيام  مزاعم  »تويتر«  المصغر 

الفيديوهات  وأظهرت  والمنازل.)1(  المؤسسات  تلك 
أن  “سام”  عليها  حصلت  التي  والشهادات  والتقارير 
بها  قام  العامة  للمؤسسات  الحقة  نهب  عمليات 

مواطون بسبب الفراغ األمني.

مؤسسة   )1(( بعدد  احصائية  على  “سام”  حصلت 
المعاشيق  قصر  فيها  بما  للنهب  تعرضت  عامة 
الرئاسي، ومقر وزارة العدل، ومجمع القضاء االعلى، 
ومبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وال تشمل 
“سام”  استطاعت  التي  تلك  سوى  االحصائية  هذه 
النهب  أعمال  تشمل  ال  كما  راصديها.  عبر  تجميعها 
لمقرات األلوية العسكرية الموالية للحكومة اليمنية 
تحدث  التي  الحربية  باالعمال  يلحق  ذلك  ان  باعتبار 

أثناء الصراعات المسلحة وليس هذا مجال رصدها. 

ممتلكًا   )131( بـ  احصائية  على  “سام”  حصلت 
ومعارضين  لوزراء  منازل  تشمل  للنهب  تعرض  خاصًا 
اليمنية،  للحكومة  موالين  وسياسيين  عسكريين 
ومنزل  الميسري  أحمد  الداخلية  وزير  منزل  بينهم 
العميد عبدالله الصبيحي قائد لواء عسكري حكومي 
بعدن ومنازل ومنشآت تجارية أخرى يملكها مواطنون 

تنحدر أصولهم من مناطق شمالية.
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خطاب الكراهية

)1)  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. صادقت عليه اليمن في 1987م
)2)  اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس23 مايو/أيار )200. ودخل الميثاق حيز النفاذ فى16 مارس من العام 2008. وتعتبر اليمن 

واالمارات من الدول التي انظمت لهذا الميثاق.

رافقت األحداث الدامية في مدينة عدن ومحافظات 
أبين وشبوة ولحج، خطاب كراهية وتحريض ضد سكان 
المقيمين في مدينة عدن،  اليمن  محافظات شمال 
القيادي  مقتل  بعد  التحريضي  الخطاب  ذلك  انطلق 
وتزامن  اليمامة،  منير  األمني  الحزام  قوات  في 
باالعتقال  تمثلت  السكان  ضد  انتقامية  أعمال  مع 
الجسدية  واالعتداءات  المملتكات  ونهب  والترحيل 

التي وصل بعضها إلى القتل بالهوية.

تابعت »سام« تفاعالت ذلك الخطاب واصدائه، حيث 
المجتمع،  بين  للكراهية واالنقسام  ُمعززا  كان خطابًا 
تبنت نشره قيادات سياسية وعسكرية وإعالمية في 
المجلس االنتقالي الجنوبي ونشطاء وموالين له في 
إعالم  لوسائل  إضافة  الخارج.  أو في  اليمني  الداخل 
السلطات  مع  تعمل  أو  مقربة  وشخصيات  إماراتية 
وأحزاب  شمالية،  أصول  من  اليمنيين  ضد  اإلماراتية، 
هذا  يكرس  الحكومية،  السلطات  وضد  سياسية، 
ويشجع  للعنف،  ويدعو  الكراهية  مشاعر  الخطاب 

على تقسيم المجتمع.

الكراهية  خطاب  في  تراشقًا  »سام«  سجلت  كما 
الجنوبي  االنتقالي  المجلس  إعالم  بين  والتحريض 
تتبع  وشخصيات  إعالمية  ووسائل  لهم،  وموالين 
السلطات اإلماراتية من جهة، وبين موالين للحكومة 
اليمنية وشخصيات إعالمية تابعة لها من جهة أخرى. 
اإلنسان  حقوق  مبادئ  مع  يتناقض  خطاب  وهو 

الداعية للتسامح ونشر مفردات السالم، والبعد عن 
كل خطابات وسلوكيات التطرف والتمييز والتعصب 

بكل اشكالها الدينية أو الطبقية أو المناطقية.

تكفل المادة )19( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية الحق في حرية التعبير، شريطة أن 
يستتبع: »ممارسة هذا الحق واجبات خاصة الحترام 
حقوق اآلخرين أو سمعتهم، ولحماية األمن القومي 
أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة«. 

إلى  دعوة  »أية  العهد  ذات  من  المادة)20(  وتحظر 
تشكل  الدينية  أو  العنصرية  أو  القومية  الكراهية 
كما  العنف«.)1(  أو  العداوة  أو  التمييز  على  تحريضا 
في  اإلنسان«  لحقوق  العربي  »الميثاق  ضمن 
الرأي والتعبير،  الحق في اإلعالم وحرية  المادة)32( 
والحريات  الحقوق  هذه  »ُتمارس  أن:  على  فنصت 
تخضع  وال  للمجتمع  األساسية  المقومات  إطار  في 
أو  اآلخرين  حقوق  احترام  يفرضها  التي  للقيود  إال 
سمعتهم أو حماية األمن الوطني أو النظام العام أو 
الصحة العامة أو اآلداب العامة«.)2( وبالتالي فإنه يقع 
على عاتق اإلمارات وكل األطراف التي تتلقى دعمًا 
منها مسؤولية الكف عن كل أشكال خطاب الكراهية 
القوانين  تفعيل  اليمنية  الجمهورية  على  ويتوجب 
الكراهية  جرائم  من  المجتمع  بحماية  المتعلقة 
ضد  الكافية  القانونية  التدابير  تتخذ  وأن  والتحريض، 

ممارسي ذلك الخطاب.
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نماذج

)1)  نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي. ووزير سابق في حكومة الرئيس هادي. متهم بإدارة عدد من عمليات االغتيال لنشطاء في عدن. من تقرير »القاتل 
الخفي« أصدرته “سام” في يناير2019. مرجع سابق

)HaniBinbrek . https://twitter.com/HaniBinbrek@  (2 . لديه 365 ألف متابع
https://twitter.com/HaniBinbrek/status/1157588605709275137 3)  حساب هاني بن بريك على تويتر(
https://twitter.com/HaniBinbrek/status/1157721603779829766 حساب هاني بن بريك على تويتر  (((

)HaniBinbrek . https://twitter.com/HaniBinbrek@  (5 . لديه 365 ألف متابع 
)Dhahi_Khalfan. https://twitter.com/Dhahi_Khalfan@  (6. لديه 2.83 مليون متابع 

)7)  ظهر بهذه الصفة األمنية في يونيو2019 أثناء ترأسه اجتماع أمني في دبي. المصدر وكالة انباء االمارات. ضاحي خلفان يترأس اجتماع مجلس قيادات الشرطة على 
مستوى الدولة. ١٨ يونيو ٢٠١٩

 http://wam.ae/ar/details/1395302768599
https://twitter.com/Dhahi_Khalfan/status/1158031971353841675 8)  حساب ضاحي خلفان على تويتر(
https://twitter.com/Dhahi_Khalfan/status/1158030842238832640 9)  حساب ضاحي خلفان على تويتر(

https://twitter.com/Dhahi_Khalfan/status/1158022831747321856 10)  حساب ضاحي خلفان على تويتر(
https://twitter.com/Dhahi_Khalfan/status/1158126882371592192 11)  حساب ضاحي خلفان على تويتر(
https://twitter.com/Dhahi_Khalfan/status/1158130105065070603 12)  حساب ضاحي خلفان على تويتر(

)13)  الموقع بوست. وكيلة وزارة توعدت بذبح الشماليين.. طبيبة تثير الجدل في عدن )رصد(. 8 اغسطس 2019
 https://almawqeapost.net/news/42569

نشر هاني بن بريك)1( في حائطه على موقع التدوين 
إلى  الداعية  الخطابات  من  عدد  »تويتر«)2(  المصغر 
وأحزاب  شماليين  سكان  ضد  والتحريض،  الكراهية 
سياسية. ففي تاريخ 4,3 أغسطس 2019 كتب قائاًل: 
»الشرعية  لسفل  تركع  ولن  الثائرين  بالد  »الجنوب 
من  االستقالل  انتزعوا  الذين  والثائرون  اإلخونجية«. 
اإلخونجية  »كالب«  من  أحفادهم  سينتزعه  بريطانيا 
في  قدم  موطئ  اإلخونجي  »لإلرهاب«  يكون  ولن 
»خائن««)3(  اإلخونج  سيدعم  جنوبي  وأي  الجنوب 
في  الطيبين  من  »نرجو  أخرى:  تغريده  في  وقال 
الشمال عدم اللجوء للجنوب وبالذات عدن فالشعب 
الجنوب  عاصمة  دخلت  التي  الخاليا  بسبب  ثائر 
العمليات  القاعدة  وذراعهم  لإلخونج  وسهلت 
تحركات  نقل  في  الحوثي  مع  وتواطأت  اإلرهابية 
االستهداف  لتسهيل  والتحألف  الجنوبية  القيادات 
محل  وإثبات  الهويات  حمل  الموجودين  وعلى 
عدن  في  االحتفال  »يتم  أيضا:  وكتب  اإلقامة))(« 
لمقتل  المطاعم  بعض  في  المشروبات  وتوزيع 
وإبعاد  »إلغالقها  الشعب  يتحرك  ولّما  شهدائنا 
اثبات ومنهم من  المجهولين« الذين ال يحملون أي 
عندما  القوم.  قائمة  تقوم  أسلحة،  مقره  في  ُضبط 
يتعلق األمر بأمن الجنوب فشعب الجنوب كله حزام 
أمني وكله رجال أمن. فمن يوقف الشعب«)5( وفي 
السكان  ضد  التحريض  خطابات  من  العديد  حائطه 
الشماليين المقيمين في المحافظات الجنوبية، وضد 

مسؤولين حكوميين، ومكونات سياسية.

واألمن  الشرطة  رئيس)6(  نائب  تميم  خلفان  ضاحي 
بوزارة  الشرطة  قيادات  مجلس  رئيس  بدبي،  العام 
على  التغريدات  من  عدد  كتب  اإلماراتية)7(  الداخلية 
حائطه في موقع التدوين المصغر »تويتر« تدعوا إلى 
ومحرضًا  اليمنيين،  بين  واالنقسام  والكراهية  العنف 
ضد كل من يواجه سياسات بالده ودعمها للمجلس 
االنتقالي جنوبي اليمن. وغلب على خطابه شعارات 
 ( تاريخ  ففي  عنصرية.  ومفردات  ومناطقية  دينية 
أغسطس كتب قائاًل: »التفريط في استقالل الجنوب 
والخليجي)8(«.  العربي  القومي  األمن  في  تفريط 
الحقيقي  العالج  ربه  عبد  بشرعية  يسمى  ما  »انهاء 
الستقالل الجنوب)9(« »المفروض أن نشتري االف من 
الطائرات المسيرة لعدن...تضع فيها حمولتها وتضرب 
بها عدوها...المسالة بسيطة جدًا.)10(«»يتحدثون عن 
واحدا  بلدا  اليمن  يكن  لم  التاريخ  موحد...وعبر  يمن 
كما  الجنوب  عليكم  »  ُيحرم  واحدا)11(.«  حاكما  او 
حرمت مكة على اليهود)12(« وفي حائطه العديد من 

خطاباته حاّثة على العنف والكراهية والتقسيم.

ُبّث في عدد من  اطلعت “سام” على فيديو مصور 
الوسائل االعالمية، ظهرت فيه السيدة زينب محمود 
أحمد القيسي مدير عام المرأة بوزارة الصحة اليمنية، 
وإحدى المواليات للمجلس االنتقالي الجنوبي، وهي 
تتوعد بذبح »الدحابيش” و”الشماليين« إذا لم يرحلوا 
من عدن. وظهرت في الفيديو وهي تحضن البندقية 

وتقود سيارة تحمل علهيا عددا من المسلحين.)13( 
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 الوضع اإلنساني 
ضربت  فيها  العنيف  والصراع  عدن  أحداث 
عنيفة.  بهزة  أصال  المتدهور  اإلنساني  الوضع 
صحية  مشاٍف  عدة  توقف  “سام”  سجلت 
كانت تقدم خدماتها للمواطنين، بسبب قطع 
إلى  المتقاتلة  القوات  حولتها  التي  الطرقات 
خالل  المدينة  شهدت  كما  اشتباك.  مناطق 
انقطاعات  بعده  وما  أغسطس  في  الحرب 
متكررة للكهرباء، امتدت في اليوم الواحد إلى 
التقرير  هذا  إعداد  وأثناء  )15( ساعة.  من  أكثر 
زادت وتيرة االنقطاع الكهربائي عن أحياء عدن 
حتى وصلت الى )18( ساعة في اليوم الواحد. 
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تضررت البنية التحتية لمؤسسة المياه التي يعتمد عليها 
اليومي.  االستخدام  مياه  توفير  في  عدن  سكان  أغلب 
والتجارة  العمل  قطاع  في  اقتصادية  أضرار  إلى  إضافة 
واألشغال والمهن اليدوية التي توقفت كثير منها بسبب 
ولم  الناس.  ومزاج  تفكير  يتسّيد  الذي  والخوف  الصراع، 
يقتصر تأثير األحداث على سكان مدينة عدن والمحافظات 
فقد  ممن  األسر  مئات  على  بظالله  ألقى  بل  المجاورة، 
وأصحاب  التجزئة  وبائعي  عمال  من  أعمالهم  عائلوها 

البسطات والمطاعم والفنادق.

عّلقت اللجنة الدولية للصليب االحمر في بيان على الوضع 
موقع  في  ُنشر  عدن،  مدينة  به  مرت  الذي  اإلنساني 
التدوين المصغر »تويتر« قالت فيه: »تشعر اللجنة الدولية 
في  شخص  ألف   )200( كون  بالغ  بقلق  األحمر  للصليب 
عدن فقدوا القدرة على الحصول على مياه نظيفة نتيجة 
مستشفيات  وُتكافح  المدينة)1(...  في  األخيرة  لألحداث 
الحاجة  بأمّس  اليمنية لمواصلة عملها وهي  مدينة عدن 
خّلفت  القتال  من  أيام  بعد  األساسية  اإلمدادات  إلى 
تفيد  حسبما  الجرحى،  ومئات  القتلى  من  كبيرة  أعدادًا 
الجرحى  الكثير من  الواردة من هناك. وتعّذر على  التقارير 
الذين بقوا عالقين بسبب االشتباكات الوصول إلى مرافق 

الرعاية الصحية، فلقي بعضهم حتفه«.)2(

https://twitter.com/ICRC_ye/status/1159884524395929600    1)  حساب وفد لجنة الصليب األحمر الدولية في اليمن(
)ICRC_ye . https://twitter.com/ICRC_ye. 6@  (2 اغسطس 2019

)3)  سبأ نت. مصدر يوضح اسباب تردي خدمة الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة. 8سبتمبر2019.
 https://www.sabanew.net/viewstory/53477

عن  تحدثوا  عدن  مدينة  لمواطنين في  “سام”  استمعت 
أن  وأكدوا  الكهرباء،  انقطاع  بسبب  اإلنسانية  معاناتهم 
بلغ مستويات مرتفعة،  للكهرباء  اليومي  االنقطاع  ِنسب 
في ظل طقس حار تشهده المدينة. كان مصدر مسؤول 
وكالة  موقع  نشره  بتصريح  أدلى  قد  الكهرباء  وزارة  في 
االتهامات  فيه  نفى  سبأ،  الحكومية  اليمنية  األنباء 
المشتقات  توفير  رفضها  عن  الحكومة  إلى  الموجهة 
النفطية لمحطات الكهرباء. وقال: »إن التطورات األخيرة 
الثقة  في العاصمة المؤقتة عدن أوجدت حالة من عدم 
لدى موردي المشتقات النفطية لتزويد محطات الكهرباء 
باحتياجاتها من الوقود، وامتنعوا عن االستمرار في تقديم 
خدماتهم مشترطين بان يكون الدفع فوريًا على خالف ما 

كان سابقًا من تقديم تسهيالت لـ 180 يوم للسداد«.)3(

تناشد  بيانًا  عدن  محافظة  كهرباء  نقابات  وأصدرت 
وقود  لتوفير  التدخل  بسرعة  العربي  التحالف  دول  فيه 
وفي  عاجل.  بشكل  الكهربائية  الطاقة  توليد  لمحطات 
اإلعالم،  نشرته وسائل  الصادرفي 7 سبتمبر2019  البيان 
التنفيذي  المكتب  رئيس  نائب  المظفري  أحمد  قال 
إلى  ارتفع  الوقود  نفاد  مؤشر  إن  عدن  كهرباء  لنقابات 
المختصين في محطات  تحذيرات  وزادت  أعلى مستوى، 
فبانقطاع  كامل،  بشكل  المولدات  توقف  من  التوليد 
الكهرباء سيتوقف ضخ المياه وتتوقف مضخات المجاري 
العمل،  الكلوي عن  الغسيل  الشفط، وتتوقف مراكز  عن 

وتكون النتيجة الموت المحتوم للمرضى.
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توصيات
ندعو فرق التحقيق المختصة بالشأن اليمني، بمن فيهم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات اتنهاكات 	 

حقوق اإلنسان وفرق الخبراء الدوليين التابعين لمجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان للتحقيق الجاد في 
وأكتوبر2019 في  أغسطس وسبتمبر  واسع خالل شهر  بشكل  التي مورست  اإلنسان  انتهاكات حقوق 
مدينة عدن ومحافظات أبين وشبوة ولحج. والتحقيق أيضا فيما يتعلق بجرائم تقويض مؤسسات الدولة 

وتعطيل مؤسسات إنفاذ القانون.

نحث أطراف النزاع الموقعة عل اتفاق الرياض على أال تعد االتفاق وثيقة حصانة لمرتكبي انتهاكات حقوق 	 
اإلنسان.

على دولة اإلمارات العربية المتحدة التوقف عن كل األعمال المناهضة للقانون الدولي، بما فيه ميثاق 	 
األمم المتحدة، والتي تهدد األمن والسلم في اليمن واإلقليم، وتزيد األوضاع اليمنية تعقيدًا ومأساوية. 
وكذا االمتناع عن ارتكاب الجرائم التي تستهدف المدنيين. وإيقاف كل أشكال الدعم والمساندة للقوات 

التي تعمل بالوكالة عنها والمتهمة بارتكاب جرائم في المحافظات الجنوبية من اليمن.

على قوات المجلس االنتقالي الجنوبي التوقف الفوري عن ارتكاب الجرائم بحق المخالفين والمعارضين 	 
لها، واإلفراج عن كل المحتجزين بسبب النزاع في مدينة عدن.

على المجلس االنتقالي الجنوبي والقوات الموالية له الكف عن أعمال الترحيل المستمرة ألبناء المحافظات 	 
الشمالية المقيمين في عدن، ووقف كل أشكال االعتداءات واالنتقام التي تطال ممتلكاتهم، ورفع كل 

مظاهر التضييق بحقهم.

على جميع األطراف وقف كل أشكال االستهداف التي تطال الصحفيين والنشطاء والمؤسسات الصحفية، 	 
وإعادة الحال في المؤسسات اإلعالمية إلى ما كانت عليه قبل أغسطس2019.

المؤسسات 	  تنتهجها  التي  التحريض  خطاب  بمنع  اليمنية  والحكومة  الجنوبي  االنتقالي  المجلس  ندعو 
اإلعالمية والنشطاء الموالين لهما، ونشر خطاب يدعو إلى التسامح ويحافظ على النسيج االجتماعي من 

التمزق.

ندعو اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بتعويض كل الضحايا وجبر ضرر أهاليهم، بما 	 
يكفل عدم العودة إلى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والمعارضين لهما.

نوصي الحكومية اليمنية بمحاسبة كل المتورطين في الجرائم التي أودت بحياة مدنيين، وفتح تحقيق في 	 
كل مزاعم االنتهاكات التي ارتكبتها كل األطراف في محافظات عدن وابين وشبوة ولحج. والعمل على 

نشر خطاب متسامح ينبذ الكراهية ويدعو إلى الوئام.



w w w . s a m r l . o r g

جنيف  –  2019

بيت العنكبوت
تقرير حقوقي يرصد ويوثق حالة حقوق اإلنسان التي رافقت أحداث االقتتال بين كال من المجلس 

االنتقالي والحكومة الشرعية في محافظة عدن خالل الفترة |  أغسطس – أكتوبر  | 2019



w w w . s a m r l . o r g
i n f o @ s a m r l . o r g

بيت العنكبوت تقرير حقوقي من إصدار منظمة سام للحقوق  والحريات، 
مستوحي من النص القرآني الكريم »وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت« 
بين  والحرب  التنازع  وحالة  جهة  من  البيت  بنيان  لضعف  إشارة  وهي 
التي  المخلوقات  من  الفصيلة  هذه  حالة  تشبه  التي  التحالف  مكونات 

تأكل بعضها البعض بمجرد االستغناء عن دورها.

December 2019


