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اليمن

على مدى ثالثة وثالثني عاما عا�ش اليمن يف ظل نظام علي عبدالله �صالح الذي اعتمد يف 

الإ�صالميني،  مع  متفاوتة  وبدرجات  الع�صكرية،  النخبة  مع  حتالفه  على  املطلق  حكمه  تثبيت 

الت�صدد  مفرطة يف  �صيا�صات  انتهج �صالح  القبلية.  وال�رصاعات  الولءات  توظيف  ف�صال عن 

جتاه خ�صومه ومنتقديه، ويف اللجوء اإىل املعاجلات الأمنية القمعية، كما مل يتورع عن اإ�صعال 

الذي  اجلنوب  ويف  احلوثيني،  مع  ال�صمال  يف  البالد-  بتق�صيم  هدد  -مبا  الداخلية  احلروب 

نهب  ف�صاًل عن   ، ال�صيا�صي والقت�صادي والجتماعي  والتهمي�ش  التمييز  اإىل  �صكانه  تعر�ش 

وجتريف ثرواته وقمعه لكل اأ�صكال احلراك ال�صيا�صي. وقد عرفت ال�صنوات الأخرية من حكم 

�صالح انتهاكات وا�صعة للحقوق واحلريات العامة، وعداء متزايدا جتاه املدافعني عن حقوق 

الإن�صان.

القمع املفرط  التي انطلقت يف فرباير 2011 قد جنحت -رغم  ال�صعبية  اإذا كانت النتفا�صة 

واملجازر الدموية- يف اإجبار �صالح على التنحي، اإل اأن الت�صوية ال�صيا�صية التي ارتكزت على 

املبادرة اخلليجية، ربطت تنحي �صالح بتح�صينه ومعاونيه من املالحقة الق�صائية على جرائمهم 

�صبح  اأهلية حمتملة، لكن  فتيل حرب  –موؤقتا- يف نزع  املبادرة  اليمني. جنحت  ال�شعب  بحق 
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هذه احلرب يظل قائمًا، لأن املبادرة مل تراع م�صالح وتطلعات قطاعات وا�صعة انخرطت يف 

النتفا�صة، وعلى الأخ�ش ف�صائل احلراك اجلنوبي واحلوثيني يف ال�صمال، الذين اعتربوا اأن 

املبادرة ل تخاطبهم. ومن ثم فقد �صهد عام 2012 ت�صاعدًا يف احلراك اجلنوبي مقرتنًا بدعوات 

النف�صال، يف حني يتجه احلوثيون يف ال�صمال ل�صتئناف العمليات الع�صكرية، مع تبني طابع 

مذهبي يف مواجهة التيارات ال�صلفية.

على  الدولة  �صيطرة  فر�ش  يف  ال�صعوبة  بالغة  حتديات  وحكومته  النتقايل  الرئي�ش  يواجه 

اأرا�صيها، ويف ا�صتعادة الأمن وال�صتقرار، واإنهاء النق�صامات داخل �صفوف اجلي�ش؛ حيث 

تظل  بينما  ال�صلطة.  فراغ  ملء  على  والقبلية  والع�صكرية  التقليدية  ال�صيا�صية  النخب  تت�صارع 

الذي  ال�صابق،  الرئي�ش  عائلة  قب�صة  حتت  املركزي  الأمن  وفرق  الرئي�صية  الأمنية  الأجهزة 

يحتفظ برئا�صة حزب املوؤمتر ال�صعبي العام، الذي ي�صتحوذ على ن�صف احلقائب الوزارية يف 

احلكومة النتقالية. ينق�صم اجلي�ش بني فرق حتت اإمرة وزير الدفاع، وحر�ش جمهوري يقوده 

جنل الرئي�س ال�شابق، والفرقة اأوىل مدرع التي تخ�شع لأوامر اللواء علي حم�شن الأحمر، 

الذي ان�صق يف العام املا�صي عن نظام �صالح. بينما تنت�رص امليلي�صيات القبلية يف العا�صمة ويف 

تعز تدعم طرفا اأو اآخر من اأطراف ال�رصاع. تتوج حالة النفالت والفو�صى الأمنية بات�صاع 

نطاق الن�شاط الإرهابي، الذي بداأ يف الزحف نحو العا�شمة، بعد معارك عنيفة خا�شها يف 

جنوب البالد.

نتيجة لذلك تظل حقوق الإن�صان يف البالد يف و�صع بالغ التدهور؛ فقد �صقط ع�رصات القتلى 

يف اإطار قمع الحتجاجات ال�صلمية فى اجلنوب، اأو نتيجة عمليات القتل خارج نطاق القانون 

اأن�صار ال�رصيعة من التمركز يف حمافظة  �صد ن�صطاء احلراك اجلنوبي. كما متكنت جماعات 

اأبني اجلنوبية، وحاولت فر�ش ت�صوراتها املعتقدية لالإ�صالم بالقوة. وقد لقي ع�رصات املدنيني 

اأن�صطة اإرهابية، اأو نتيجة للغارات على معاقل حمتملة لالإرهابيني، من قبل  م�رصعهم بفعل 

القوات اليمنية اأو طائرات اأمريكية. 

داخل  والتعذيب  الق�رصي  والختفاء  التع�صفي  العتقال  �صيوع  من  قائمة  ال�صكوى  ا�صتمرت 

الق�صائي، وتديرها -ب�صكل خا�ش-  التي ل يخ�صع كثري منها لالإ�رصاف  مراكز الحتجاز، 

اأجهزة الأمن ال�صيا�صي والقومي اخلا�صعة ل�صيطرة عائلة الرئي�ش ال�صابق. كما تتعر�ش حرية 

لالعتقالت  ال�صحفيون  يتعر�ش  اجلنوب  ويف  لالعتداء.  الإعالم  حرية  وخا�صة  التعبري، 

والعتداءات اجل�صدية ومهاجمة مقار موؤ�ص�صات �صحفيهة وم�صادرة ال�صحف.

العقاب على  الإفالت من  لإنهاء ظاهرة  مهيئًا  يكون  اأن  اليمن ميكن  اأن  الأفق  يبدو يف  ل 

النتهاكات اجل�صيمة حلقوق الإن�صان والقانون الدويل الإن�صاين؛ فالربملان اليمني جتاوب مع 

الق�صائية.  املالحقة  من  ومعاونيه  ال�صابق  الرئي�ش  يح�صن  قانون،  باعتماد  اخلليجية  املبادرة 
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يتجه نحو منط  العدالة النتقالية  اأجل حتقيق  اأعدته احلكومة من  الذي  القانون  بينما م�رصوع 

من العدالة الت�صاحلية، التي ل تقود اإىل مالحقة مرتكبي النتهاكات اجل�صيمة. وت�صطدم قدرة 

بنفوذ مراكز  اأ�ص�ش مهنية،  اأجهزة الأمن واجلي�ش على  اإعادة هيكلة  ال�صلطات النتقالية على 

القوى املت�صارعة.

امل�شار االنتقايل والتطورات الت�شريعية:

بتوقيع املبادرة اخلليجية والتفاق على اآلية تنفيذها يف 23 نوفمرب 2011، دخل اليمن م�صارًا 

انتقاليًا متعدد املراحل. مبوجب املرحلة الأوىل، فو�ش علي عبدالله �صالح �صلطاته الرئا�صية 

لنائب الرئي�ش يف ذلك الوقت عبد ربه من�صور هادي، و�صكلت حكومة وحدة وطنية، وزعت 

حقائبها الوزارية –مبوجب املبادرة اخلليجية- بالت�صاوي بني حزب املوؤمتر ال�صعبي العام الذي 

يراأ�صه �صالح واأحزاب اللقاء امل�صرتك املعار�صة، املكونة من 5 اأحزاب، اأكرثها نفوذًا حزب 

الإ�صالح ذو التوجه الإ�صالمي. كما ت�صكلت جلنة لل�صئون الع�صكرية لتحقيق الأمن وال�صتقرار، 

ال�رصاعات  واإنهاء  الثكنات،  اإىل  اجلي�ش وعودته  داخل �صفوف  النق�صام  اإنهاء  ذلك  مبا يف 

امل�شلحة، و�شحب امليلي�شيات واملجموعات امل�شلحة غري النظامية من العا�شمة واملدن الأخرى، 

واإعادة تاأهيل قوات الأمن. ومن ثم تهيئة مناخ �صيا�صي واأمني موات لإجراء انتخابات رئا�صية 

مبكرة.

اإن اأكرب مظاهر الإخفاق لل�صلطة النتقالية يف هذه املرحلة، يكمن يف جمال ا�صتعادة الأمن 

تقدمًا  الع�صكرية  ال�صئون  جلنة  حققت  وقد  املركزية.  ال�صلطة  �صيطرة  وب�صط  وال�صتقرار، 

مراكز  لكن  وتعز.  امل�شلحة يف �شنعاء  ال�شتباكات  التفتي�س، ووقف  نقاط  اإزالة  ملحوظًا يف 

القوى داخل ال�صلطة وخارجها اأعاقت اإنهاء مظاهر الع�صكرة وتوحيد اجلي�ش واإدارته بطريقة 

ال�صابق مبوقعه  الرئي�ش  ت�صبث  اأدائها. حيث  الأمن وتطوير  اأجهزة  احرتافية، واإعادة هيكلة 

كرئي�ش حلزب املوؤمتر ال�صعبي العام امل�صتحوذ على ن�صف احلقائب الوزارية. وقاوم اأقرباء 

داخل  القيادية  ومواقعهم  نفوذهم  عن  التخلي  القبلية-  امليلي�صيات  -مب�صاندة  ال�صابق  الرئي�ش 

اأجهزة الأمن ويف اإدارة فرق الأمن املركزي. كما ت�شبث جنل الرئي�س �شالح مبوقعه كقائد 

بالفرقة  ان�صق  -الذي  الأحمر  حم�صن  علي  اللواء  يرف�ش  بينما  اجلمهوري.  احلر�ش  ل�صالح 

املدرعة الأوىل متمردا على الرئي�ش �صالح اإبان النتفا�صة- اإنهاء مترده طاملا بقي نفوذ �صالح 

واأقاربه. لذلك ظلت �صنعاء وتعز على وجه اخل�صو�ش تعانيان من مظاهر الت�صلح امليلي�صياتي 

القبلي اأو الع�صكري. وظلت ميلي�صيات قبلية مرابطة داخل العا�صمة منا�رصة حلزب الإ�صالح 

املعار�ش، ومتتلك جميع اأنواع الأ�صلحة اخلفيفة واملتو�صطة واملدافع وال�صواريخ.

فاقم من تدهور الو�شع الأمني، تزايد الن�شاط الإرهابي يف املحافظات اجلنوبية، وامتداده 
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لحقًا اإىل العا�صمة، يف الوقت الذي ي�صهد اجلنوب اأي�صًا عودة الدعوة لالنف�صال وا�صتقالله عن 

ال�شمال، اأو جمددًا حول ال�رشوط التي يجوز مبوجبها للجنوبيني القبول بالبقاء يف اإطار الدولة 

ال�صالح يف  املنخرطة يف احلراك اجلنوبي تنزع حلمل  بداأت بع�ش اجلماعات  املوحدة. وقد 

مواجهة القمع املتزايد، بعد توقيع املبادرة اخلليجية التي يعتقد اجلنوبيون اأنها اأهملت مطالبهم.

اأما يف ال�شمال، حيث احلوثيني الذين خا�شوا غمار حرب امتدت �شبع �شنوات يف مواجهة 

احلوثيون  �صار  ق�صاياهم،  جتاهلها  ب�صبب  اخلليجية  املبادرة  على  حتفظوا  فقد  �صالح،  نظام 

ي�صيطرون على حمافظة �صعدة بكاملها وبع�ش املناطق باملحافظات املجاورة. كما اأن عملياتهم 

الع�صكرية اكت�صبت ب�صكل متزايد م�صحة مذهبية �صيعية، وا�صتهدفت م�صاجد ومعاهد دينية �صلفية، 

كما اقرتنت بفر�ش ح�صار على بع�ش املناطق وقيود على حرية التنقل. 1

الرئا�صية  النتخابات  باإجراء  اخلليجية،  املبادرة  ا�صتحقاقات  الثانية من  املرحلة  اليمن  دخل 

الذي  التوافقي  للمر�صح  اليمني  ال�صعب  قبول  على  ا�صتفتاء  مبثابة  كانت  التي  فرباير،   21 يف 

حددته املبادرة اخلليجية م�صبقًا يف �صخ�ش نائب الرئي�ش –عبد ربه من�صور هادي- بل واألزمت 

 1- ي�صتند هذا التحليل للم�صهد ال�صيا�صي والأمني اإىل عدد من الدرا�صات والتحليالت وهي :

يوليو  النتقالية،3  العملية  لها  تتعر�ش  التي  والتهديدات  ال�رصاعات  ا�صتمرار  الدولية،  الأزمات  جمموعة   -

 2012

http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20
Africa/Iraq%20Iran%20and%20the%20Gulf/Yemen/125-yemen-enduring-conflicts-

threatened-transition.aspx
“اأوراق  العربي  الإ�صالح  مبادرة  معقد،  وم�صهد  ه�صة  اتفاقية  النتخابات..  بعد  اليمن  با�صندوه،  -و�صام 

املتابعة”، اأبريل 2012 ،

http://www.arab-reform.net/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-

%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%
D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82 -

D 9 % 8 A % D 8 % A 9 - % D 9 % 8 7 % D 8 % B 4 % D 8 % A 9 -

%D9%88%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF
-خالد فتاح، ربيع اليمن املذهبي، موؤ�ص�صة كارنيجي لل�صالم الدويل، 

http://arabic.carnegieendowment.org/publications/?fa=48096
- ليتا تايلور، اأزمات اليمن الأخرى، هيومان رايت�ش ووت�ش،22 مايو 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/05/22
- نا�رص الربيعي، احلوار الوطني يف اليمن، موؤ�ص�صة كارنيجي لل�صالم الدويل،

http://arabic.carnegieendowment.org/publications/?fa=49865
- �صارة ليا ويت�صن، كيف ن�صاعد اليمن على اخلروج من املاأزق ؟ هيومان رايت�ش ووت�ش، 19 اأبريل 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/04/20
- تقرير جلنة تقييم الأو�صاع يف دماج – حمافظة �صعدة ،

www.hurrayt.org/?p=1282
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الأطراف املوقعة على التفاق بعدم تر�صيح اأي �صخ�ش يف مواجهته. رافق النتخابات وقوع 

النتخابات،  ملقاطعة  الدعوة  برزت  حيث  البالد،  جنوب  يف  وبخا�صة  العنف  اأعمال  بع�ش 

واأطلق م�صلحون النار على بع�ش مراكز القرتاع، وقتل �صبعة اأ�صخا�ش بينهم ثالثة جنود،2 

يجري  اأن  اجلنوب.3 ويفرت�ش  لالقرتاع يف  �شبعة مراكز  ال�شلطات لإغالق  ا�شطرت  كما 

اإدارة  يف  والبدء  الأمنية،  التحديات  معاجلة  من  النتهاء  الثانية،  املرحلة  اإطار  يف  اأي�صا 

اإجراء  النظام النتخابي، مبا ميكن من  حوار وطني، ميهد لإ�صالحات د�صتورية واإ�صالح 

النتخابات الربملانية والرئا�صية اجلديدة يف فرباير 4.2014

امل�صهد  الرامية لبدء احلوار الوطني يف ظل تعقيدات  اإخفاق اجلهود  يتخوف الكثريون من 

املبادرة  اأهلية، حاولت  البالد على حافة حرب  اإىل و�صع  يوؤدي  قد  ال�صيا�صي والأمني، مما 

اخلليجية نزع فتيلها.

على  يناير   21 يف  اليمني  الربملان  �صادق  اخلليجية،  املبادرة  مبقت�صى  اأنه  بالذكر  جدير   

م�رصوع قانون مينح الرئي�ش ال�صابق احل�صانة الكاملة من املالحقة الق�صائية، كما مينح معاونيه 

خالل فرتة حكمه احل�صانة اأي�صا من املالحقة اجلنائية على اأفعال ارتكبت »بدوافع �صيا�صية«. 

ارتكبت على مدى 33 عامًا من حكم �صالح من  التي  يعني حرمان �صحايا اجلرائم  وهو ما 

ملنع  اآلية  باإن�صاء  التزامها  اأعلنت  النتقالية  احلكومة  اأن  ومع  حلقوقهم.5  النت�صاف  يف  حقهم 

وتقدمت  ال�صابقة،  احلقبة  ميزت  التي  الدويل  للقانون  اجل�صيمة  والنتهاكات  اجلرائم  وقوع 

مب�رصوع قانون ب�صاأن العدالة النتقالية وامل�صاحلة الوطنية، اإل اأنه جاء خلوًا من اأي ن�صو�ش 

توجب امل�صاءلة اجلنائية على مثل هذه اجلرائم والنتهاكات. ومن ثم فهو عمليًا لن يقود اإىل 

يكون  لن  مثلما  مرتكبيها،  العفو عن  اإىل  بل  املا�صي،  على جرائم  العقاب  من  الإفالت  منع 

رادعًا ملرتكبي انتهاكات مماثلة يف امل�صتقبل. ويق�صي م�رصوع القانون باإن�صاء هيئة لالإن�صاف 

التي وقعت يف �صياق ال�صطرابات  انتهاكات حقوق الإن�صان،  التحقيق يف  وامل�صاحلة تتوىل 

التي عرفتها اليمن منذ 1990، وحتقيق »العدالة الت�صاحلية«، يجري يف اإطارها جرب ال�رصر 

الآليات  هذه  باعتبار  الوطنية،  الذاكرة  احلقيقة وحفظ  ال�صحايا وذويهم، وك�صف  وتعوي�ش 

 2- التقرير الدوري ل�صهر فرباير 2012، املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�صان، 20 فرباير 2012،

http://sohr-aden.org/?p=1936
 3- اليمن: يجب اإحراز تقدم على م�صار كفالة احلقوق بعد تغيري القياده، هيومان رايت�ش ووت�ش، 22 فرباير 2012، 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/02/22
العملية النتقالية، مرجع  التي تتعر�ش لها  ا�صتمرار ال�رصاعات والتهديدات  الدولية،  4 - جمموعة الأزمات 

�صبق ذكره.

 5- اليمن : عام على انطالق الحتجاجات ال�صعبية، منظمة العفو الدولية، 2 فرباير 2012 ،

http://www.amnesty.org/es/node/29569
- اليمن: على احلكومات معار�صة منح احل�صانة ل�صالح، هيومان رايت�ش ووت�ش، 29 يناير 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/29
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كافية ملنع تكرار النتهاكات اجل�صيمة يف امل�صتقبل. 6

ا�صدر الرئي�ش النتقايل مر�صومًا يف 22 �صبتمرب باإن�صاء جلنة م�صتقلة للتحقيق يف النتهاكات 

ت�صتثني  اإ�صارة  اأي  اأن املر�صوم مل يت�صمن  بالذكر  ال�صعبية. جدير  التي رافقت قمع النتفا�صة 

اأ�صخا�ش بعينهم من امل�صاءلة اأو التحقيق اأو الإحالة للق�صاء؛ وهو ما اعتربه بع�ش املراقبني اأنه 

التي  الق�شائية  ال�شابق ومعاونيه، برغم احل�شانة من املالحقة  الرئي�س  الباب ملالحقة  يفتح  قد 

بعام 2011  اللجنة  لعمل  الزمني  النطاق  املبادرة اخلليجية والقانون اجلديد! وحتدد  فر�صتها 

نتائج  اإليه  انتهت  مبا  مف�صاًل  تقريرا  بعدها  تقدم  اأ�صهر،  �صتة  عملها  ي�صتغرق  اأن  على  فقط، 

حتقيقاتها اإىل الق�صاء، كما يعر�ش على جمل�ش النواب ملناق�صته. 7

ب�صاأن جرائم قتل  اأجريت من قبل  التي  التحقيقات  بالنظر لأن  اأهميتها  تكت�صب هذه اخلطوة 

املتظاهرين، انطوت على عيوب ج�صيمة، وبدت كاأنها ت�صتهدف حماية م�صئولني حكوميني من 

املالحقة اجلنائية. مثال ذلك املحاكمة التي بداأت يف اأواخر �صبتمرب 2012 ب�صاأن مذبحة »جمعة 

الكرامة« يف 18 مار�ش 2011، عندما اأطلق م�صلحون ملثمون النار من فوق اأ�صطح املنازل 

والأ�صجار ومن ال�صارع على املتظاهرين ب�صاحة التغيري بالعا�صمة، مما اأدى اإىل م�رصع ما 

يزيد على 45 �صخ�صًا. من بني 78 �صخ�صا وردت اأ�صمائهم يف لئحة التهام يف هذه الق�صية، 

ظل 30 منهم مطلقي ال�رصاح، مبا يف ذلك املتهمان الأول والثاين، ومل يتم ا�صتدعاء م�صئولني 

اإثر  �صالح،  الرئي�ش  من  بقرار  العام  النائب  اإقالة  جرت  ثم  لال�صتجواب.  امل�صتوى  رفيعي 

مطالبته با�صتدعاء م�صئولني حكوميني. ومل توجه تهمة القتل العمد �صوى لثنني من املتهمني، 

كما مل ي�صتجوب كبار اأفراد قوات الأمن، رغم توافر اأدلة على تقاع�صهم عن حماية املتظاهرين 

من هذا الهجوم؛ حيث جرى �صحب قوات الأمن املركزي من �صاحة التغيري يف الليلة التي �صبقت 

الهجوم، ومل تظهر اإل بعد 30 دقيقة من بدئه. 8

 6- ل يجوز للحكومة اليمنية بعد اليوم تاأخري اتخاذ خطوات ملمو�صة لتح�صني اأو�صاع حقوق الإن�صان، منظمة 

العفو الدولية، 24 اأغ�شط�س2012 .

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE31/011/2012/ar/543e65fb-8aac-4f9f-b600-

9e7b855def7a/mde310112012ar.html
القاهرة لدرا�صات  اليمن.. خطوات �صغرية علي الطريق ال�صحيح، مركز  املتحدة:  القاهرة بالأمم  7- مركز 

حقوق الإن�صان، 27 �صبتمرب 2012 

http://www.cihrs.org/?p=4290
 8- اليمن - حتقيقات “مذبحة جمعة الكرامة” خملة ومعيبة للغاية، هيومان رايت�ش ووت�ش، 27 �صبتمرب 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/09/27-0
- مالحظات على جل�صة حماكمة املتهمني مبجزرة الكرامة، الهيئة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلريات، 8 

�صبتمرب 2012 

http://www.hoodonline.org/2012-06-02-13-05-22/2012-05-31-22-14-51/585-hood9.html
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قمع االحتجاجات والتجمعات ال�شلمية:

املفرط للقوة. يف 13 يناير  ظلت التجمعات والحتجاجات ال�صلمية هدفًا للقمع وال�صتخدام 

�صقط اأربعة قتلى واأ�صيب 20 اآخرون، عندما ا�صتخدمت قوات الأمن الذخرية احلية والقنابل 

مبحافظة  مك�رص  خور  مديرية  يف  احلرية  ب�صاحة  �صلمية  تظاهرة  تفريق  يف  للدموع،  امل�صيلة 

عدن.9 ويف 9 فرباير اأف�صى ا�صتخدام الر�صا�ش احلي من قوات الأمن اإىل م�رصع �صخ�صني 

�صهد  اجلنوبي.10  الأ�صري  ليوم  اإحياًء  ال�صالع  �صلمية يف  م�صرية  تفريق  اأثناء  اآخرين،  واإ�صابة 

الأ�صبوع الثاين من فرباير قمع تظاهرة �صلمية مناه�صه لالنتخابات بالذخرية احلية، مما اأدى 

اإىل م�رصع اثنني من املتظاهرين، كما اأ�صيب 13 اآخرون. 11 

مبديرية  ال�صهداء  �صاحة  مدرعة،  باآليات  معززة  الأمن،  قوات  اقتحمت  يونيو   15 يف 

ال�صلمية  واعت�صاماتهم  جتمعاتهم  تنظيم  املواطنون  اعتاد  -والتي  عدن  مبحافظة  املن�صورة 

بها- وا�صتباحت ال�صاحة على مدى 32 يومًا، قامت خاللها باأعمال تخريب ونهب ملحتوياتها 

واإحراق مركزها الإعالمي ومعر�ش �صور ل�صهداء اجلنوب، وقتل 13 مواطنًا بينهم ن�صاء 

واأطفال نتيجة ل�صتخدام الذخرية احلية. 12 يف 7 يوليو اأطلقت قوات الأمن املركزي والقنا�صة 

انتهاء  ذكرى  لإحياء  �صنويًا  تنظيمها  يجري  عدن،  مدينة  يف  �صلمية  تظاهرة  لتفريق  النريان 

نظام  وا�صتعادة  اجلنوبية  القوات  هزمية  اإىل  حينذاك  اآلت  والتي   ،1994 يف  الأهلية  احلرب 

كما  قتلى.   3 �شقوط  اإىل  للتظاهرة  املفرط  القمع  اأدى  البالد.  جنوب  على  ال�صيطرة  �صالح 

حاولت قوات الأمن دخول اأحد امل�صت�صفيات بهدف القب�ش على املتظاهرين اجلرحى. 13

»امل�صيء  الأمريكي  الفيلم  على  الحتجاج  عند  العا�صمة  يف  عنفًا  امل�صادمات  اأكرث  وقعت 

للر�صول«، حيث واكبها اقتحام ال�صفارة الأمريكية، والقيام باأعمال تخريب ونهب. وقد قتل 

 9- بالغ بارتكاب قوات ال�صلطة اليمنية اعتداء م�صلحا بحق املواطنني اجلنوبيني ظهر اليوم اجلمعة املوافق 13 

يناير 2012م، املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�صان، 14 يناير 2011 ،

http://www.anhri.net/?p=47111
 10- التقرير الدوري ل�صهر فرباير 2012، املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�صان، 20 فرباير 2012،

http://sohr-aden.org/?p=1936
 11- اليمن : املنظمة تدين العتداءات الأمنية على املتظاهرين يف عدن، املنظمة العربية حلقوق الإن�صان، 14 

فرباير 2012 ،

http://www.anhri.net/?p=48830
 12- التقرير الف�شلي للمر�شد اجلنوبي حلقوق الإن�شان لـ)يونيو، يوليو، اأغ�شط�س( 2012، املر�صد اجلنوبي 

حلقوق الإن�صان، 8 �صبتمرب 2012 ،

http://ia601203.us.archive.org/34/items/report_30/6-7-8.pdf
 13- يجب على اليمن التحقيق يف مقتل املتظاهرين بنريان القنا�صة، منظمة العفو الدولية، 10 يوليو 2012 

http://www.amnesty.org/ar/news/yemen-must-investigate-sniper-killings-protesters-2012-07-09



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

188

مينية  حقوقية  منظمات  اتهمت  اآخرون.14   38 واأ�صيب  الأحداث،  هذه  يف  مواطنني  اأربعة 

قوات الأمن با�صتخدام القوة املفرطة �صد حمتجني مدنيني، وقالت اإن بع�ش الإ�صابات وقعت 

يف مكان يبعد عن ال�صفارة بنحو ن�صف كيلومرت، كما اأن اإحدى الفتيات اأ�صيبت بر�صا�صة من 

قنا�ش بينما كانت يف منزلها، واأن امل�صابني كانوا غري حاملني لأي �صالح، واتهمت املنظمات 

ال�صلطات بتعمد حرمان امل�صابني املحتجزين من الرعاية الطبية. 15

حرية التعبري واالإعالم:

منها  الأكرب  اجلانب  وقع  �صتى،  و�شغوط  لنتهاكات  والتعبري  الإعالم  حرية  تعر�صت 

م�صتهدفًا احلراك اجلنوبي وموؤ�ص�صاته ال�صحفية و�صحفييه، و�صحفه التي تعر�صت للم�صادرة 

عدة مرات. وتوا�صلت املالحقات واملحاكمات اأمام املحكمة املتخ�ص�صة لل�صحافة واملطبوعات. 

كما ا�صتهدف بالرتويع والتهديد بالت�صفية اجل�صدية عددا من ال�صحفيني، كما ات�صع نطاق حمالت 

التكفري بحق كتاب و�صحفيني ون�صطاء حقوقيني.

قناة  -مرا�صال  البكاري  وحمدي  ال�صلقي  اأحمد  ال�صحفيان  تلقى  املحاكمات،  �صعيد  على 

بناء  ال�صحافة واملطبوعات يف 21 مايو ملحاكمتهما،  اأمام حمكمة  للمثول  ا�صتدعاء  اجلزيرة– 

على دعوى ق�صائية حركتها حكومة الرئي�ش ال�صابق �صالح يف يونيو 2011 بزعم انتهاكهما 

واأغلقت مكتبها ب�صنعاء يف  اعتماد مرا�صلي اجلزيرة،  للقانون، لأن احلكومة �صحبت وثائق 

لالنتفا�صة. واعتربت منظمات حقوقية  الداعمة  الإعالمية  التغطية  ملعاقبتها على  الوقت  ذلك 

اإزاحة  بعد  لل�صحافة«  بالن�صبة  تغري  قد  �صيء  اأنه »ما من  يعني  الدعوى جمددٌا  هذه  اإحياء  اأن 

�صالح.16 ل يزال ال�صحفي والباحث املتخ�ص�ش يف �صئون مكافحة الإرهاب عبد الإله حيدر 

�صايع حمتجزا تنفيذًا حلكم ق�صائي بال�صجن خم�ش �صنوات يف 18 يناير 2011؛ بدعوى ارتباطه 

 14- �صنعاء: 4 قتلى و48 م�صابًا واإحراق 61 �صيارة ح�صيلة اقتحام ال�صفارة الأمريكية، مين بر�ش، 15 �صبتمرب 

، 2012

http://yemen-press.com/news12461.html
للقانون  خالفا  الأمريكية  ال�صفارة  اأحداث  خلفية  على  املحتجزين  عن  الفوري  بالإفراج  تطالب  مين  منظمة   -15 

والتحقيق يف عمليات القن�ش التي ا�صتهدفت املواطنني، منظمة مين للدفاع عن احلقوق واحلريات، 30 �صبتمرب 2012 

http://www.hurryat.org/?p=1425
- بيان منظمات املجتمع املدين ب�صاأن النتهاكات امل�صاحبة لالحتجاجات �صد ال�صفارة الأمريكية،، منظمة مين 

للدفاع عن احلقوق واحلريات،19 �صبتمرب 2012 

 http://www.hurryat.org/?p=1350
 16- �صحفيان مينيان يواجهان حماكمه لقيامهما بتغطية الإ�رصابات، جلنة حماية ال�صحفيني، 15 مايو 2012 

http://cpj.org/ar/2012/05/019376.php
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بتنظيم القاعدة. فيما ترجح م�صادر حقوقية اأن ذلك وثيق ال�صلة بعمله ال�صحفي وال�صتق�صائي 

يف ق�صايا الإرهاب، واأنه ا�صتهدف ب�صبب ك�صفه اأدلة تتعلق بدور الوليات املتحدة يف هجوم 

بالقنابل العنقودية على مواقع مزعومة لتنظيم القاعدة جنوب اليمن، اأف�صى اإىل مقتل ع�رصات 

ال�صكان بينهم اأطفال ون�صاء. ورغم اأن الرئي�ش ال�صابق اأمر بالإفراج عنه يف فرباير 2011، 

فاإنه مل ينفذ، لأن الإفراج اأثار حفيظة الإدارة الأمريكية.17 يف 4 يونيو تلقى ال�صحفي ماجد 

كاروت مرا�صل �صحيفة »امل�صدر اأونالين الإلكرتونية« حكمًا ب�صجنه ملده عام وبغرامة نحو 

750 يورو، بعد اإدانته بتهمة ن�رص اأخبار كاذبة، على خلفية اتهامه م�صئول مبوؤ�ص�صة الت�صالت 

بحقوق  فادح  اإخالل  على  املحاكمة  وانطوت  ف�صاد.  ق�صايا  يف  بالتورط  البي�صاء  مبحافظة 

الدفاع، حيث مل يخطر ال�صحفي باملثول اأمام املحكمة ول مبواعيد جل�صاتها.18

عددًا  للتحقيق  وال�صتدعاء  الحتجاز  اإجراءات  ا�صتهدفت  اجلنوبي  احلراك  قمع  اإطار  يف 

من ال�صحفيني، بينهم فار�ش اجلالل مدير حترير موقع »التجديد نيوز«.19 وال�صحفيني عبد 

العليم احلميدي وماجد ال�صعيبي، 20 وفتحي بن الأزرق رئي�ش حترير �صحيفة »عدن الغد«، 

وعدنان الأعجم رئي�ش حترير �صحيفة »الأمناء«، الذي اعتقل يف 18 يوليو بعد ب�صعة اأ�صابيع 

تهديدات  طالت  كما  منزله.21  على  النار  باإطالق  ترهيبه  اأو  لغتياله،  ملحاولة  تعر�صه  من 

بالقتل يف يناير �صيف احلا�رصي مدير عام موؤ�ص�صة »ال�صموع لل�صحافة والإعالم« يف عدن. 

ويف 28 فرباير اأ�رصمت عنا�رص م�صلحة النريان يف مقر املوؤ�ص�صة، اأثناء مثول �صحيفة »اأخبار 

اليوم« للطبع مبطابعها. وقبل ذلك بيوم قام م�صلحون اأي�صا باإحراق ن�صخ من ال�صحيفة، وهو 

اليوم«  »اأخبار  مقر �صحيفة  اأن  اإىل  الإ�صارة  مايو22. جتدر  اأي�صا يف 26  تكرر  الذي  الأمر 

اإثر مزاعمه ب�صاأن �صلوع الوليات   17- اليمن بعد مرور �صنتني ل يزال اأحد ال�صحفيني قابعًا خلف الق�صبان 

املتحدة يف ا�صتخدام قنابل عنقودية، منظمة العفو الدولية، 16 اأغ�شط�س 2012 

http://www.amnesty.org/ar/news/yemen-two-years-journalist-remains-behind-bars-

after-alleging-us-cluster-bomb-use-2012-08-15
 18- ال�صجن ملدة عام على �صحفي، مرا�صلون بال حدود، 7 يونيو 2012 

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120606_yemen_justice_ahurissante_ar-2.pdf
 19- التقرير الدوري ل�صهر يناير 2012، املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�صان،، مرجع �صبق ذكره.

 20- نقابة ال�صحفيني اليمنيني تطالب ب�رصعة الإفراج عن الزميلني احلميدي وال�صعيبي ، جلنة احلريات بنقابة 

ال�صحفيني اليمنيني، 20 فرباير 2012 

http://www.anhri.net/?p=49242
 21- التقرير الف�شلي للمر�شد اجلنوبي حلقوق الإن�شان لـ)يونيو، يوليو، اأغ�شط�س( 2012، املر�صد اجلنوبي 

حلقوق الإن�صان مرجع �صبق ذكره.

 22- اأوقفوا ا�صتهداف ال�صحفيني، مركز التاأهيل واحلريات ال�صحفية، 1 مار�ش 2012 

http://www.anhri.net/?p=49857
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مبحافظة ال�صالع قد ا�صتهدف باحلرق 15 مرة. 23 يف 16 مايو جرت حماولتان لغتيال ح�صام 

حتقيقات  يجري  عا�صور  كان  مين«.  و«نيوز  »النداء«  لأ�صبوعية  ال�صحفي  املرا�صل  عا�صور 

�صحفية حول ق�صايا ف�صاد من�صوبة اإىل م�صئولني باإدارة �صندوق الإعمار مبحافظة ح�رصموت 

قادت به اإىل املالحقة الق�صائية. ويف اأعقاب انتهاء اإحدى جل�صات حماكمته طاردته �صيارة، 

�صائق  فاإن  عا�صور  وبح�صب  خمتلفني،  مكانني  يف  مرتني  بال�صحفي  الإطاحة  �صائقها  وحاول 

فعاليات  يغطون  �صحفيون  تلقى  كما  الإعمار.24  اإعادة  �صندوق  لدى  حماميًا  يعمل  ال�صيارة 

احلراك اجلنوبي تهديدات بالقتل، من بينهم �صالح اأبو عوذل، وهو كاتب �صحفي وقيادي يف 

احلراك، توعدته بالت�صفية اجل�صدية كتابات على جدران منزله. 25

ال�صحفي  عملهم  اأدائهم  اأثناء  عليهم  اجل�صدية  والعتداءات  بال�صحفيني  التحر�صات  �صكلت 

حيدر  نبيل  منهم  واملرا�صلني.  ال�صحفيني  من  الع�رصات  طالت  العام  طوال  روتينيه  ممار�صة 

املحرر ب�صحيفة الثورة، الذي اعتدى عليه بلطجية م�صلحون يحا�رصون مقر موؤ�ص�صة الثورة 

لل�صحافة يف فرباير. 26

اأبريل تعر�ش ال�صحفي حممد املقالح لعتداء من عنا�رص م�صلحة تتبع الفرقة الأوىل   ويف 

مدرع التابعة لعلي حم�صن الأحمر، والتي ت�صيطر على اأجزاء من �صنعاء، مب�صانده من قبيلة 

حول  عديدة  كتابات  ن�رص  –الذي  املقالح  وكان  نفوذًا.  القبلية  اجلماعات  كربى  »الأحمر« 

ملناق�صته حول مغزى  الدفاع  ملنزل وزير  ال�رصاعات- يف زيارة  القبلية يف  دور اجلماعات 

وجود عنا�رص م�صلحة يف احلي الذي يقطنه. وقد جرى العتداء عليه باأعقاب البنادق حتطيم 

املقالح- ل  -بح�صب  لأنه  املعتدين  يوقف  مل  الذي  الدفاع،  �صيارته يف ح�صور وزير  زجاج 

الأوىل مدرع  الفرقة  قبل جنود  اعتداء مماثل من  بالذكر وقوع  �صلطة عليهم!27 جدير  ميلك 

 23- اليمن : ال�صبكة العربية ت�صتنكر الهجوم امل�صلح على موؤ�ص�صة ال�صموع لل�صحافة والإعالم فى عدن، ال�صبكة 

العربية ملعلومات حقوق الإن�صان، 1 مار�ش 2012 

http://www.anhri.net/?p=49845
- ا�صتمرار النتهاكات بعد مرور ثالثة اأ�صهر على تويل الرئي�ش اجلديد مهامه، مرا�صلون بال حدود، 31 مايو 2012 

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120530_yemen_harcelement_ar.pdf
- نقابة ال�صحفيني تدين اإحراق م�صلحني ل�صحيفة اأخبار اليوم، جلنة احلريات بنقابة ال�صحفيني اليمنيني، 7 مار�ش 2012 

http://www.anhri.net/?p=50282
 24- ا�صتمرار النتهاكات بعد مرور ثالثة اأ�صهر على تويل الرئي�ش اجلديد مهامه، مرا�صلون بال حدود، مرجع 

�صبق ذكره.

 25- التقرير الف�شلي للمر�شد اجلنوبي حلقوق الإن�شان لـ)يونيو، يوليو، اأغ�شط�س( 2012، املر�صد اجلنوبي 

حلقوق الإن�صان مرجع �صبق ذكره.

 26- اأوقفوا ا�صتهداف ال�صحفيني، مركز التاأهيل وحماية احلريات ال�صحفية، مرجع �صبق ذكره.

 27- م�صلحون يهاجمون �صحفيًا مينيًا يف �صنعاء، جلنة حماية ال�صحفيني، 12 اأبريل 2012 

http://cpj.org/ar/2012/04/019042.php
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على ال�صحفي خالد حميي الدين بالعا�صمة، كما قام م�صلحون باإطالق النار على مقر �صحيفة 

»مينات« بالعا�صمة.28 كما تعر�ش ال�صحفي اأنور البحري مرا�صل وكالة اأنباء �صباأ يف مطلع 

مايو لعتداءات بال�رصب اأمام زوجته واأطفاله، يف اأعقاب اقتحام جمهولني ملنزله. وتعر�ش 

-وثيق  »ال�صرتاكي«  الإخباري  الإلكرتوين  املوقع  يف  يعمل  الذي  العب�صي  وائل  ال�صحفي 

بتعز  ملظاهرة  ت�صويره  اأثناء  جمهولني  قبل  من  لعتداء  اليمني-  ال�صرتاكي  باحلزب  ال�صلة 

يف 24 اأبريل. اأ�صيب العب�صي بجراح يف الراأ�ش والعني. تلقت �صحيفة »الأهايل« الأ�صبوعية 

تهديدات علنية من جنل الرئي�ش ال�صابق، تتوعد م�صئويل ال�صحيفة بتقدميهم ملحاكمة ع�صكرية، 

بدعوى قيامهم بالتج�ص�ش على مع�صكرات تابعه للجي�ش والتعاون مع تنظيم القاعدة. كما تلقت 

اأن �صحيفة  يذكر  القومي عمار حممد عبدالله �صالح.  الأمن  اأي�صا من وكيل جهاز  تهديدات 

الأهايل مرتبطة بحزب »الإ�صالح« املعار�ش، واعتادت انتقاد احلكومة واجلي�ش. 29  

يف الأول من يوليو وقع اعتداء على فائد دحان -مرا�صل قناة »مين �صباب«- من جنود احلر�ش 

اجلمهوري مبحافظة �صنعاء، باأعقاب البنادق ثم احتجزه اجلنود يف منزل، و�صادروا كامريا 

ومرا�صلون  �صحفيون  وتعر�ش  مايل.30  ومبلغ  ائتمانية  وبطاقات  حممولني  وهاتفني  فيديو 

لعتداءات يف منا�صبات خمتلفة من احلر�ش اجلمهوري، منهم م�صور قناة »ال�صينية« عبد ربه 

لالإعالم،  العربية  بالوكالة  امل�صوران  خالد  الرحمن  وعبد  خالد،  عبدالله  وعلى  احل�صي�صي، 

بنجامني  الفرن�صي  املرا�صل  على  القب�ش  جرى  املركزي  الأمن  وبوا�صطة  خالد.31  ومروان 

يف  �صحف  عدة  وتعر�صت  الزالعي.32  حممود  الأهلية«  »ال�صاحات  قناة  وم�صور  ويت�صيك، 

اجلنوب للم�صادرة، منها �صحف »عدن الغد«، و»الأمناء«، و«اجلنوبية«، و«الق�صية«. 33

28 - بال قيود تدين تهديد هيئة حترير الأهايل والعتداء على ال�صحفيني املقالح وحميي الدين والعتداء على مقر 

�صحيفة مينات، �صحفيات بال قيود، 10 اأبريل 2012 

http://www.womenpress.net/news_details.php?sid=2089
مايو   3 ال�صحفيني،  حماية  جلنة  مل�صايقات،  تتعر�ش  و�صحيفة  لعتداءين،  يتعر�صان  مينيان  �صحفيان   -29 

 2012

http://cpj.org/ar/2012/05/019306.php
- بال قيود تدين تهديد هيئة حترير الأهايل والعتداء على ال�صحفيني املقالح وحميي الدين والعتداء على مقر 

�صحيفة مينات، �صحفيات بال قيود، مرجع �صبق ذكره.

امل�صدر اأونالين، 6   30- نقابة ال�صحفيني تدين اعتداء جنود على مرا�صل �صحفي يعمل يف قناة”مين �صباب”، 

يوليو 2012 

http://almasdaronline.com/index.php?page=news&article-section=2&news_id=33831
 31- تراجع احلريات؟اعتداءات باجلملة �صد الإعالميني يف �صنعاء، مرا�صلون بال حدود، 19 �صبتمرب 2012 

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/190912_-_yemen_ar.pdf
 32- املرجع ال�صابق.

 33- التقرير الف�شلي للمر�شد اجلنوبي حلقوق الإن�شان لـ)يونيو، يوليو، اأغ�شط�س( 2012، املر�صد اجلنوبي 

حلقوق الإن�صان، مرجع �صبق ذكره.
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طالت حمالت التكفري الأديبة والنا�صطة ال�صيا�صية ب�رصى املقطرى، اإثر كتابتها مقال اتهمت 

دين  رجال  اأ�صدر  وقد  الدين.  با�صم  الثورة  مل�صادرة  بال�صعي  وتكفريية  �صلفية  تيارات  فيه 

مقربون من حزب »الإ�صالح« ذي التوجه الإ�صالمي فتاوى تدعو اإىل تطبيق احلد عليها بعد 

تكفريها. وانتقلت احلملة اإىل عدد من امل�صاجد واملعاهد الدينية، رافقتها حماولت للرتهيب عرب 

قتلها  الـ«في�ش بوك«، حتر�ش على  م�صرية حا�رصت منزل ب�رصى يف تعز وعلى �صفحات 

و�صحب جن�صيتها. 34

قمع احلراك اجلنوبي :

بع�ش  اأن  اليومي، وخا�صة  القمع  عالية من  بوتائر  اجلنوب  ال�صيا�صي يف  احلراك  اخت�ش 

قوات  على  م�صلحة  هجمات  و�صن  ال�صالح،  حمل  اإىل  موؤخرًا  اجته  اجلنوبي  احلراك  ف�صائل 

الأمن ومن�صاآت حكومية.35

اإىل جانب العتداءات املمنهجية على ال�صحافة اجلنوبية وال�صحفيني الذين يغطون الأو�صاع 

باجلنوب،  ال�صلمية  الحتجاجات  قمع  يف  مفرطة  ب�صورة  القوة  وا�صتخدام  اجلنوب،  يف 

الأمنية  املالحقة  للحراك اجلنوبي  القمع  اأ�صكال  اأي�صا  �صملت  تناوله.36  �صبق  الذي  النحو  على 

الغتيال. ومنهم:  اأو  ال�صيا�صيني، وتعر�ش بع�صهم لعتداءات ج�صدية،  للن�صطاء  والعتقال 

اأمل قمري ع�صو املجل�ش املحلي يف حمافظة  �صالح قائد يف 20 يناير يف منزله.37 والنا�صطة 

اأحد  من  قنا�ش  من  ناري  طلق  جراء  م�رصعه  حيدرة  جمال  اأحمد  النا�صط  ولقي  حلج.38 

الأمن  اأطلقت قوات  يونيو  ت�صييع جنازته يف 22  واأثناء  املن�صورة.  ال�رصطة مبديرية  مراكز 

 34- بيان مرا�شلون بال حدود بالجنليزية 

 -Death threats to journalists and mob attacks on news media، reporters without borders، 8 February 2012
 http://en.rsf.org/yemen-death-threats-to-journalists-and-08-02-2012،41827.html
- ب�رصى املقطري ت�صكو النائب العام تعر�صها حلمالت تكفري واإرهاب ديني وت�صهري اأخالقي، مركز الإعالم 

التقدمي، 3 اأغ�شط�س 2012 

http://www.alealamy.net/news-53357.htm
-عري�صة ت�صامن مع ب�رصى املقطري �صد حملة تكفريها وتهديدها يف اليمن، جريده ال�صفري، 7 فرباير 2012،

http://www.assafir.com/Article.aspx?ArticleId=727&EditionId=2070&ChannelId=49248
35- اليمن: قوات الأمن تداهم م�صت�صفيات يف عدن، هيومان رايت�ش ووت�ش، 20 اأكتوبر 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/20
 36- راجع يف هذا التقرير الأجزاء املتعلقة بانتهاكات حرية التعبري وقمع التجمعات ال�صلمية. 

 37- التقرير الدوري ل�صهر يناير 2012، املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�صان،15 فرباير 2012 

http://sohr-aden.org
 38- التقرير الدوري ل�صهر يناير 2012، املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�صان، املرجع ال�صابق.
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اآخرين.39 ويف  قتيلني وجرح  �شقوط  اإىل  اأدى  اجلنازة، مما  امل�صاركني يف  على  الر�صا�ش 

11 يوليو داهمت قوات الأمن منزل النا�صط ال�صيا�صي �رصف حمفوظ لعتقاله، واأطلقت النار 

عليه، فاأردته قتياًل اأمام عائلته.40 كما تعر�ش �صالل �صائع رئي�ش جمل�ش احلراك ال�صلمي يف 

ال�صالع ملحاولة اغتيال يف 29 يناير، اأف�صت اإىل اإ�صابة ال�صحفي عبد الرحمن النقيب الذي كان 

موجودا معه. 41

على �صعيد العتقالت، اعتقل املحامي غالب ال�صعيبي من مطار عدن؛ بدعوى اأنه �صمن 

قوائم املطلوب القب�ش عليهم من قبل جهاز الأمن القومي.42 يف 15 اأغ�شط�س اعتقل املعار�ش 

من  قادمًا  عدن  اإىل  عودته  اإثر  احل�صني  الله  عبد  اأحمد  ال�صفري  اجلنوبي  احلراك  يف  ال�صيا�صي 

بريطانيا التي كان مقيما فيها.43 كما طالت العتقالت العديد من الن�صطاء ال�صيا�صيني يف فرباير 

قبيل النتخابات الرئا�صية، ب�صبب معار�صتهم لهذه النتخابات.44 

تعددت حالت مداهمة امل�صت�صفيات لإلقاء القب�ش على اجلرحى –الذين اأ�صيبوا يف جتمعات 

تظاهرة  اإثر  النقيب  م�صت�صفى  دوهم  يوليو   7 يف  والأطباء.  املر�صى  لرتهيب  اأو  احتجاجية- 

مبديرية املن�صورة. ويف 18 يونيو اقتحمت ال�رصطة م�صت�صفى تابعا ملنظمة »اأطباء بال حدود«، 

املحيط  الرتهيبي  املناخ  ب�صبب  اأيام،   3 ملدة  اأعمالها  وقف  اإىل  امل�صت�صفى  اإدارة  وا�صطرت 

بعملها.45 ويف اأكتوبر تعر�صت بع�ش م�صت�صفيات عدن ملداهمات اأمنية، بدعوى تعقب عنا�رص 

املركزي  الأمن  قوات  قامت  النقيب  م�صت�صفى  على  اآخر  هجوم  ويف  للعالج.  تخ�صع  م�صلحه 

من  خطري  بجرح  م�صاب  مري�ش  باإخراج  ال�صابق-  الرئي�ش  �صقيق  اأبناء  اأحد  يديرها  -التي 

اأو  ا�صتقبال مر�صى  اإىل رف�ش  املركزة. وقد ا�صطرت م�صت�صفيات عدن لحقا  العناية  غرفة 

م�صابني حتيط بهم �صبهات �صيا�صية. 

 39- التقرير الف�شلي للمر�شد اجلنوبي حلقوق الإن�شان لـ)يونيو، يوليو، اأغ�شط�س( 2012، املر�صد اجلنوبي 

حلقوق الإن�صان، مرجع �صبق ذكره.

 40- املرجع ال�صابق.

 41- التقرير الدوري ل�صهر يناير 2012، املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�صان، مرجع �صبق ذكره.

 42- املرجع ال�صابق.

 43- التقرير الف�شلي للمر�شد اجلنوبي حلقوق الإن�شان لـ)يونيو، يوليو، اأغ�شط�س( 2012، املر�صد اجلنوبي 

حلقوق الإن�صان مرجع �صبق ذكره.

 44- التقرير الدوري ل�صهر فرباير 2012، املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�صان، 20 فرباير 2012.

http://sohr-aden.org/?p=1936
 45- املرجع ال�صابق.
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تزايد اجلرائم االإرهابية وتزايد االنتهاكات بدعوى مواجهة االإرهاب:

الإرهابي  الن�شاط  تزايدت وترية  �صيطرتها،  ب�صط  املركزية عن  ال�صلطات  تزايد عجز  مع 

املن�صوب اإىل تنظيم القاعدة يف �صبه اجلزيرة العربية وجماعة »اأن�صار ال�رصيعة«. ا�صتغلت هذه 

داخل  ال�صيا�صي  بال�رصاع  املركزية  ال�صلطة  وان�صغال  اجلنوب،  الأمني يف  الفراغ  اجلماعات 

العا�صمة، لت�صيطر على مناطق وا�صعة يف حمافظة اأبني. وقد �صنت احلكومة النتقالية بالتن�صيق 

ا�صتعادة  اأجل  من  املتحدة-  الوليات  من  –بدعم  م�صادا  هجوما  باملحافظة  قبليني  مقاتلني  مع 

زجنبار وبلدة جعار القريبة منها وعدد من  جنحت احلكومة يف ا�صتعادة العا�صمة  �صيطرتها. 

الأمريكية  الع�صكرية احلكومية والغارات  اأحيطت احلمالت  �صبوة.  املحيطة مبحافظة  البلدات 

بطائرات بدون طيارين، بقدر كبري من التعتيم.46 وقد لقى 11 مدنيا م�رصعهم -بينهم طفالن 

وامراأتان- خالل غارة اأمريكية يف منطقة »رادع« جنوب العا�صمة �صنعاء.47 �صجلت عدة 

حالت ل�شقوط مدنيني عزل قتلى نتيجة للغارات اجلوية، والق�صف الع�صوائي الذي ا�صتهدف 

اإجالء حمافظة اأبني من جماعة »اأن�صار ال�رصيعة«. وخالل ان�صغال اجلي�ش اليمني مبطاردة 

 12 يف  عزاء  حمفل  يف  نا�صفة  عبوة  بتفجري  »القاعدة«  تنظيم  قام  ال�رصيعة«  »اأن�صار  جماعة 

يونيو، مما اأف�صى اإىل �شقوط 46 قتياًل واإ�صابة 48 اآخرين. 48

جدير بالذكر اأن جماعة »اأن�صار ال�رصيعة تقوم بفر�ش ت�صوراتها املعتقدية لالإ�صالم واأحكام 

كما  والبرت.  اجللد  عقوبات  تطبيق  ذلك  يف  مبا  ل�صيطرتها،  تخ�صع  التي  املناطق  يف  ال�رصيعة 

هددت باإعدام 73 جنديًا اأ�صريا لديها يف زجنبار، ما مل يتم الإفراج عن م�صلحني اإ�صالميني.49 

يف 18 يونيو اغتيل اللواء �صامل على قطن الذي قاد املعارك �صد اأن�صار ال�رصيعة.50 كما قتل 

اأثناء بروفات لعر�ش ع�صكري. واعترب  بالعا�صمة  اأكرث من 100 جندى  انتحاري يف مايو 

تنظيم القاعدة هذه العملية ردًا على احلملة الع�صكرية والغارات الأمريكية.

الدولية  الأزمات  جمموعة  النتقالية،  العملية  لها  تتعر�ش  التي  والتهديدات  ال�رصاعات  ا�صتمرار  اليمن   -46 

مرجع �صبق ذكره.

 47- اليمن: الكرامة وهود تنظمان جل�صة ا�صتماع لأقارب �صحايا الق�صف الأمريكي ليوم 2012/9/2، منظمة 

الكرامة حلقوق الإن�صان، 6 �صبتمرب 2012 

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4516:4516&cati
d=164:ak-com-yem&Itemid=140

 48- التقرير الف�صلي للمر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�صان لأ�صهر يونيو- يوليو-اأغ�شط�س 2012، املر�صد اجلنوبي 

حلقوق الإن�صان، مرجع �صبق ذكره.

 49- اليمن: يجب اأن تكف اجلماعة امل�صلحة عن التهديد بقتل الأ�رصى، هيومان رايت�ش ووت�ش، 25 اأبريل 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/04/25-0
 50- اليمن ا�صتمرار ال�رصاعات والتهديدات التي تتعر�ش لها العملية النتقالية، جمموعة الأزمات الدولية، 

مرجع �صبق ذكره.
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دون  اأ�صخا�ش  احتجاز  يف  م�صتمران  ال�صيا�صي  والأمن  القومي  الأمن  جهازي  اأن  يرجح 

اإرهابيون. وقد ظل جهاز الأمن ال�صيا�صي يحتجز 28  توجيه اتهام لهم ملجرد ال�صتباه باأنهم 

اأحلق  -والذي   2011 يونيو  يف  الرئا�صي  الق�رص  على  الإرهابي  الهجوم  خلفية  على  �صخ�صًا 

يف  �صوى  ر�صمية  اتهامات  الأ�صخا�ش  لهوؤلء  توجه  ومل  ال�صابق-  بالرئي�ش  ج�صيمة  اإ�صابات 

اأقارب لهم هاربني.  اأ�صخا�ش كرهائن حلني ت�صليم  فرباير 2012. بني هوؤلء املحتجزين 4 

وقد اأخلى �صبيلهم خالل �صهري يناير ومار�ش 51.2012 وطالت العتقالت ملجرد ال�صتباه 

ب�صالت بتنظيم »القاعدة«، عامر غامن الذي اعتقل يف 14 مايو ملجرد اأنه ات�صل باأحد اأقاربه 

امل�صتبه ب�صلته بتنظيم »القاعدة«. ومل يتم مواجهته باأي تهمة.52 كما اعتقل ملجرد ال�صتباه اأي�صا 

اثنان من البلجيكيني اأثناء مغادرتهما البالد من مطار �صنعاء يف 13 اأبريل، دون اأمر ق�صائي 

اأو توجيه اتهام لأكرث من �صهرين، قبل اأن يتم الإفراج عنهما وترحيلهما اإىل بلجيكا. 53

االعتقال التع�شفي واالختفاء الق�شري والتعذيب : 

نظرا ل�صيطرة اأ�رصة الرئي�ش ال�صابق على جهازي الأمن القومي والأمن ال�صيا�صي واحلر�ش 

الأطراف  هذه  لدى  اأن  خا�صة  الأمن،  اأجهزة  هيكلة  اإعادة  ممكنا  يكن  مل  فاإنه  اجلمهوري، 

مراكز احتجاز ل تخ�صع ل�صيطرة اأجهزة الدولة والإ�رصاف الق�صائي. كما اأن بع�ش امليلي�صيات 

القبلية متار�ش اأي�صا احتجاز الأ�صخا�ش ب�صورة غري قانونية. ويوؤدى ذلك اإىل عجز ال�صلطة 

ف�صال  احتجازهم،  واأماكن  واملعتقلني  املحتجزين  ب�صاأن  كافية  معلومات  تقدمي  عن  املركزية 

التي  العفو  الرغم من قرارات  فاإنه على  لذلك  التعذيب.54  عن حالت الختفاء وممار�صات 

اأ�صدرها رئي�ش اجلمهورية النتقايل، فقد ظل رهن العتقال التع�صفي عدد كبري من امل�صاركني 

51- اليمن عمليات احتجاز وتعذيب واختفاء، هيومان رايت�ش ووت�ش،27 مايو 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/05/07
اإدارة ال�صكاوى- املركز الرئي�صي »الن�صف الول من العام 2012 »، الهيئة الوطنية للدفاع عن  52- تقرير 

احلقوق واحلريات، 11 اأغ�شط�س 2012.

http://www.al-tagheer.com/editor_images/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8
%B1%20%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81%20
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%842012.pdf

53- املرجع ال�صابق.

54- اليمن عمليات احتجاز وتعذيب واختفاء، هيومان رايت�ش ووت�ش،مرجع �صبق ذكره.

- ل يجوز لليمن بعد اليوم تاأخري اتخاذ خطوات ملمو�صة لتح�صني اأو�صاع حقوق الإن�صان، منظمة العفو الدولية، 

24 اأغ�شط�س 2012 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE31/011/2012/ar/543e65fb-8aac-4f9f-b600-

9e7b855def7a/mde310112012ar.html
- التقرير الدوري ل�صهر فرباير 2012، املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�صان مرجع �صبق ذكره.
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يف النتفا�صة والحتجاجات ال�صلمية يف 2011، وخا�صة من املنخرطني يف احلراك اجلنوبي 

وال�رصاع يف اإقليم �صعدة.55

و قد ر�صدت تقارير حقوقية نحو 163 حالة اعتقال، اأغلبهم حمتجزون يف �صجون جهاز 

يف  ي�صتبه  ق�رصيًا،  املختفني  عداد  يف   190 ونحو  حماكمة56  اأو  حتقيق  دون  ال�صيا�صي،  الأمن 

الأمن  وجهازى  املركزي  والأمن  اجلمهوري  للحر�ش  تابعة  �رصية  �صجون  يف  احتجازهم 

رغم  ب�صنعاء  املركزي  بال�صجن  حمتجزا  لجلي  الكرمي  عبد  ظل  كما  والقومي.57  ال�صيا�صي 

�صدور قرار رئي�ش اجلمهورية بالعفو والإفراج عنه. وكان عبد الكرمي قد اعتقل منذ اأربع 

�صنوات، وتعر�ش ملحاكمة غري عادلة اأمام املحكمة اجلزائية املتخ�ص�صة )حمكمة اأمن الدولة( 

انتهت اإىل احلكم باإعدامه بتهمة التخابر مع اإيران. 58

اأ�صهر،  لعدة  للثورة  املوؤيدين  اأفراد منها من  باعتقال  الع�صكرية  الوحدات  وقد قامت بع�ش 

الع�صكري  الق�صاء  اإىل  اأحيل  الذي  ال�رصعبي  قائد  اأحمد  الرائد  با�صتثناء  حماكمة،  دون 

ملحاكمته.59 وجرت عمليات خطف واحتجاز بني وحدات ع�صكرية خمتلفة، مثلما حدث بني 

احلر�ش اجلمهوري والفرقة الأوىل املدرعة املن�صقة.60

كما �صجلت حالت عديدة لعتقال الأ�صخا�ش كرهائن لإجبار ذويهم املطلوب القب�ش عليهم 

على ت�صليم اأنف�صهم. مثل د. توفيق �صالح ذبيان الذي اعتقل ملدة 9 �صهور، لإجبار اأحد اأقاربه 

كما  يوما.61   12 الطعام  عن  اإ�رصابه  بعد   2012 مار�ش  يف  عنه  واأفرج  نف�صه،  ت�صليم  على 

احتجز بال�صجن املركزي مبحافظة حجة �صتة اأ�صخا�ش من عائلة واحدة بينهم اأطفال، لإجبار 

قريب لهم متهم يف ق�صيه جنائية على ت�صليم نف�صه.62

العفو  الإن�صان، منظمه  اأو�صاع حقوق  لتح�صني  اتخاذ خطوات ملمو�صة  تاأخري  اليوم  بعد  لليمن   55- ل يجوز 

الدولية، مرجع �صبق ذكره.

 56- تقرير اإدارة ال�صكاوى- املركز الرئي�صي “الن�صف الأول من العام 2012 “، الهيئة الوطنية للدفاع عن 

احلقوق واحلريات. مرجع �صبق ذكره.

 57- هود: مئات الأ�صخا�ش خمفيني ق�رصيا يف زنازين �رصية حتت الأر�ش، الهيئة الوطنية للدفاع عن احلقوق 

واحلريات، 3 مار�ش 2012 ،

http://voice-yemen.com/article-no-13222.html
 58- حترك عاجل لإيقاف عقوبة الإعدام يف اليمن على الأخوين لجلي ودين، منظمة مين للدفاع عن احلقوق 

واحلريات الدميقراطية، 6 �صبتمرب 2012 ،

www.hurryat.org/?p=1338
اإدارة ال�صكاوى- املركز الرئي�صي »الن�صف الأول من العام 2012 »، الهيئة الوطنية للدفاع عن  59- تقرير 

احلقوق واحلريات، مرجع �صبق ذكره.

 60-املرجع ال�صابق.

 61- املرجع ال�صابق.

 62- املرجع ال�صابق.
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واتهمت م�صادر حقوقية مينية ودولية الفرقة الأوىل مدرعة باأنها تدير مركزًا لالحتجاز يف 

حميط »�صاحة التغيري« بالعا�صمة، حتتجز فيه مئات الأ�صخا�ش. كما يدير اأع�صاء من حزب 

الإ�صالح ذي التوجه الإ�صالمي �صجنًا اآخر يف »�صاحة التغيري«.63

جدير بالذكر اأن ممار�صات التعذيب يف مقار الحتجاز التابعة لالأمن القومي والأمن ال�صيا�صي 

وال�صعق  بالأحذية  والركل  الكهرباء،  وكابالت  والع�صي  البنادق  بكعوب  ال�رصب  ت�صمل 

والغت�شاب،  بالقتل  ال�صجائر والتعليق من الأ�صقف، والتهديد  باأعقاب  بالكهرباء، واحلرق 

والإجبار على �رصب البول. 64

و�شعية املدافعني عن حقوق االإن�شان ومنظمات املحتمع املدين :

بالرغم من التح�صن الن�صبي يف تعامل وزارة ال�صئون الجتماعية مع طلبات اإ�صدار تراخي�ش 

منظمات املجتمع املدين، فاإن الأمر يختلف مع النقابات. حيث يطلب جهاز الأمن القومي من 

وزارة ال�صئون الجتماعية وقف قيد اأو اإ�صهار بع�ش النقابات، ومنها على �صبيل املثال نقابة 

اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة. 65

تراجعت ب�صورة ن�صبية حدة النتهاكات وال�شغوط التي كانت ت�صتهدف يف ال�صنوات الأخرية 

من حكم �صالح مدافعي حقوق الإن�صان ومنظماتهم. والتي تبدت اأبرز مالحمها يف ذلك الوقت 

يف اأعمال الرتهيب والختطاف والعتقال التع�صفي والختفاء الق�رصي والتعذيب واملحاكمات 

اجلائرة واملنع من ال�صفر واقتحام بع�ش املقار احلقوقية. ومع ذلك فقد تعر�ش علي الديلمي 

اأبريل   16 يف  �صنعاء  مبطار  للتوقيف  واحلريات«  احلقوق  عن  للدفاع  »مين  منظمة  رئي�ش 

اليمن  مبغادرة  واتهم  للتحقيق،  خ�صع  حيث  الوقت،  لبع�ش  �صفره  جواز  و�صحب   ،2012

الديلمي  كان  �صفره.  جواز  على  املغادرة  خامت  و�صوح  من  بالرغم  م�رصوعة،  غري  بطرق 

عائدًا من القاهرة يف اأعقاب م�صاركته يف برنامج تدريبي حول الآليات الدولية حلقوق الإن�صان 

نظمه مركز القاهرة لدرا�صات حقوق الإن�صان.66

 63-اليمن عمليات احتجاز وتعذيب واختفاء، هيومان رايت�ش ووت�ش، مرجع �صبق ذكره.

 64-املرجع ال�صابق.

اإدارة ال�صكاوى- املركز الرئي�صي »الن�صف الأول من العام 2012«، الهيئة الوطنية للدفاع عن   65- تقرير 

احلقوق واحلريات، مرجع �صابق.

 66- منظمة مين تطالب باإلغاء ا�صم علي الديلمي من قائمة املمنوعني من ال�صفر يف مطار �صنعاء وتت�صامن مع 

النا�صطة املقطري وال�صحفي الديلمي والنا�صط احلقوقي نبيل رجب، منظمة مين للدفاع عن احلقوق واحلريات 

الدميقراطية، 17 اأبريل 2012 ،

http://www.hurryat.org/?p=1313
- منظمة فرونت لين الدولية: م�صايقة الديلمي وم�صادرة جواز �صفره هي نتيجٌة لعمله امل�رصوع وال�صلمي يف 

الدفاع عن حقوق الإن�صان يف اليمن، موؤ�ص�صة اخلط الأمامي، 

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/18172
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موقع  على  ح�صابها  على  تهديد  ر�صائل  جعفر  هدى  احلقوقية  والنا�صطة  املدونة  تلقت  كما 

»في�ش بوك« للتوا�صل الجتماعي، تتوعدها باملالحقة، مامل تعتذر عن اآرائها التي تنتقد فيها 

النا�صط احلقوقي اجلنوبي عاد نعمان حلمالت تكفري  ال�صا�صة اليمنيني.67 ويف مار�ش تعر�ش 

من مت�صددين دينيا، قاموا بتوزيع من�صورات يف امل�صاجد تتهمه بالكفر، بدعوى ن�رصه مقالت 

ت�صكل م�صا�صًا بالذات الإلهية.68

الإنرتنت  على  بالتهديدات  جعفر  هدى  ال�صيدة  الإن�صان  حقوق  عن  واملدافعة  نة  املدوِّ ا�صتهداف  اليمن:   -67

والر�صائل امل�صيئة، موؤ�ص�صة اخلط الأمامي، 10 مار�ش 2012،

 http://www.frontlinedefenders.org/ru/node/17577
- بيان ا�صتنكار للقذف والتهديد الذي تعر�صت له الكاتبة والنا�صطة احلقوقية هدى جعفر، منتدى ال�صقائق العربي 

حلقوق الإن�صان، 28 فرباير 2012 ،

 http://www.anhri.net/?p=49778
68- حركة �صباب عدن تت�صامن مع نا�صط حقوقي بعدن تعر�ش للتكفري، املر�صد اجلنوبي حلقوق الإن�صان، 11 

مار�ش 2012 ،

http://sohr-aden.org/?p=1902#more-1902


