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تقرير

حقوقيون: وقف فريق »اخلرباء« انت�صار عربي وكرت اأحمر للوبيات احلوثي

»األمناء« قسم الرصد:
خالل السنوات األربع األخرية حظي الفريق 
األممي يف اليمن بدعم دويل وميزانيات ضخمة 
عىل أمل أن يقدم تقريرا واحدا يتفق مع مبادئ 

حقوق اإلنسان.
لكن بدا ما كان مأمــوال من فريق الخرباء 
الدوليني للتحقيق يف االنتهاكات باليمن صعب 
املنال، إذ إن الفريق مل يســهم يف تخفيف حدة 
املعاناة اإلنسانية يف اليمن، بل وقف إىل جوار 
االنتهاكات التي قــام بها الحويث، عرب تقارير 

مضللة وغري حقيقية.
ومســؤولون  خرباء  رأى  التجاوزات،  هذه 
مينيون أنها كانت دافعــا للمجموعة العربية، 
ويف املقدمة منها دولــة البحرين، بدفع األمم 
الدوليني  الخرباء  فريــق  مهمة  إلنهاء  املتحدة 
بشــأن اليمن يف تصويت حاســم يف مجلس 
حقوق اإلنســان، وســط اتهامــات للفريق 

باالنحياز.
واتفــق الخــرباء، يف أحاديــث منفصلة 
لـ«العــني اإلخبارية«، عــىل أن القرار مبثابة 
إنجاز عريب وانتصار للدبلوماســية والعدالة، 
من  مجموعة  ساردين  اإلنسان،  حقوق  وكذلك 

تجاوزات الفريق األممي بحق اليمنيني.

إنجاز عريب
عضــو هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل 
الجنــويب واملتحدث الرســمي للمجلس عيل 
عبدالله الكثريي، قــال لـ«العني اإلخبارية« إن 
»قرار إلغاء والية فريــق الخرباء الدوليني يف 
اليمن يعد انتصاًرا حقيقًيا؛ ألن الفريق املذكور 
مل يلتزم مبعايري مهنيــة حقيقية للرصد، ومل 
وتوجيهه  تسييســه  تم  بل  الحياديــة،  يلتزم 
واملجلس  العــريب  التحالف  دول  الســتهداف 

االنتقايل الجنويب«.
وأضاف: »كام أنه تجاهل بشــكل كيل ما 
ترتكبه مليشيات الحويث من جرائم وانتهاكات 
حقيقية، يصــل بعضها إىل مســتوى جرائم 

الحرب مكتملة األركان«.
ويرى الكثريي أن »إســقاط مرشوع قرار 
التمديد لذلك الفريق الذي تقدمت به املجموعة 
األوروبية جاء لصالــح املجموعة العربية، وال 
شــك يف أننا نثمن الدور الكبري الذي قامت به 
البحرين الشــقيقة، حيث قــادت هذا اإلنجاز 

بدعم عريب ودويل«.
وتابع: »كام نثمــن موقف الدول األعضاء 
يف املجموعة العربيــة وموقف األصدقاء يف 
روســيا والصــني، فموقف هاتــني الدولتني 
صاحبتي العضويــة الدامئة يف مجلس األمن 
عزز من قرار رفض التمديد الذي تبنته البحرين 

واملجموعة العربية«.

تصحيح االختالل
بــدوره، اعترب املحلل اليمنــي عبدالرحمن 
أنيس أن رفــض تجديد والية فريــق الخرباء 
األممــي يعد قرارا ســليام وتصحيحا الختالل 

مهني كبري بدأ منذ تشكيل هذا الفريق.
ويف حديث خاص لـ«العــني اإلخبارية«، 
أضاف أنيس: »ظل فريق الخرباء األممي يعتمد 
يف بنــاء تقاريره عىل معلومــات من مصدر 
واحد، كام أنه مل يصل إىل كل األماكن لتقيص 
أغلب تقاريره مسيسة، حيث  الحقائق، وكانت 
أغفل الكثري من الجرائم التي ترتكبها مليشيات 

الحويث«.
للحوثيني  الخــرباء  فريق  »انحياز  وتابع: 
كان واضحا، وأداؤه غــري املهني كان جليا إىل 

الحد الذي اقتنعت فيه روســيا والصني بعدم 
التجديد له، وهــام الدولتان غري املؤيدة للحرب 

يف اليمن«.
مصداقية  عــدم  تؤكد  واقعة  أنيس  ورسد 
الفريق األممــي بقوله: »ولعلنا نتذكر أن فريق 
الخــرباء اعتذر قبل عام عن قضية اســتحواذ 
مجموعة هائل سعيد بالبنك املركزي يف عدن، 
أورد  الســعودية، حيث  الوديعــة  عىل نصف 
اتهامه الخطــري هذا وتراجع عنه بعد أيام بكل 
بســاطة، قائال: “إن معلوماته غري صحيحة” 
فأي موثوقية ميكن أن تحظى بها تقارير هذا 

الفريق بعد ذلك؟«.

كرت أحمر للوبيات الحويث
عرفات حمــران، الخبري الحقوقي اليمني، 
يســتكمل رسد الوقائع التي كشــفت حقيقة 
الفريــق األممي، بقوله: »فريــق الخرباء كان 
منحازا ملليشيات الحويث ومل يقم بالتحقيق يف 
اليمن وظل يف مدينة عدن،  جميع محافظات 
ومل ينتقل إىل صنعاء رغم أن جميع املنظامت 
األممية تتخذ من صنعاء مركزا إنسانيا لتوزيع 

املساعدات الغذائية والطبية«.
ومبزيد من التوضيح، أضاف حمران، الذي 
يشــغل منصب رئيس منظمــة رصد للحقوق 
والحريــات اليمنيــة، لـ«العــني اإلخبارية«: 
»مليشــيات الحويث كانت تســتفيد من هذه 
املساعدات يف تحصيلها كدعم لجبهات القتال 
املســاعدات،  بكل  وتتحكم  ومعالجة جرحاها 
مســاعدات  بدون  والنازحني  الضحايا  وتركت 

مام فاقم الوضع اإلنساين«.
وتابــع: »رصفت األمم املتحــدة ٣٢ مليار 
دوالر، وهذا مبلغ كبري ال نعرف أين رصف ومل 
يتحسن الوضع اإلنســاين، وحني يأيت فريق 
الخرباء ظل يف عدن يدعــي أنه يرصد أخطاء 
التحالــف والرشعية ويحاول أن يســاوي بني 

الضحية والجالد«.
وذكر »حمــران” كيف طالبــت الحكومة 
اليمنيــة أكرث من 3 مرات بإنهــاء عمل فريق 
الخرباء دون اســتجابة حتى ظهرت تحقيقات 
مهنية للجنة الوطنية وشــملت كل املحافظات 
وكل نوع مــن أنواع الجرائم مبــا فيها جرائم 
كل  وكانت  اإلنســانية،  ضــد  وجرائم  الحرب 
الدولية، وهذا ما جعل  التقارير تطابق املعايري 
فريــق الخرباء يظهــر للعلن بانحيــازه لهذه 

املليشيات”.
باإلضافة إىل أن »استهداف مطار عدن الذي 
وصل إىل طائرة الحكومة جرمية حرب، وهي 
ال تبعد أمتارا عن مكان وجــود فريق الخرباء 
الذي مل يحرك ســاكنا ومل يتهم الحوثيني بهذه 
الجرمية، وهذا زاد من ســخط املجتمع الدويل 

عىل أداء فريق الخرباء«.
تجاوزات لن ينساها اليمنيون، كان القائم 
عليها فريق الخرباء األممي، بتجاهله انتهاكات 
الحقوقي  الخبــري  وفق  الحويث،  مليشــيات 

اليمني.
ومن بني هــذه االنتهــاكات، التي وثقها 
»حمران” وغــريه من الحقوقيــني، أن اليمن 
يعيــش فوق بركان من األلغــام تصل إىل 2.5 
مليــون لغم زرعتها املليشــيات يف كل أماكن 
مدرسة   ٣٠٠ املليشيات  واستخدمت  سيطرتها 
لصناعة هذه األلغــام، دون أن يتحرك الفريق 

األممي.
وأيضا قامــت املليشــيات بتفجري 2000 
منزل ملناهضيهــا وجندت أكرث مــن ١٤ ألف 
طفل أغلبهم دون ســن الـ١٤ عاما واختطفت 
التعذيب أكرث من  ١٨٦٠٠ مواطن، ومات تحت 
١٦٠ مختطفا يف سجونها، وكل هذا مل يوقظ 

الضمري اإلنساين لدي فريق الخرباء.
ظل  األممي  “الفريق  »حمــران”:  وأضاف 
يغرد بتقارير بعيدة عــن كل هذه الجرائم مام 

شــجع املليشــيات الحوثية إىل ارتكاب مزيد 
من الجرائــم، ونحن كمنظامت حقوقية نعترب 

صمت فريق الخرباء جرمية بحق اإلنسانية”.
ميني،  كحقوقي  نظــره  وجهة  وموضحا 
يقول: نحن مل نكن مع وجود أي فريق للتحقيق، 
ولكن كان ال بــد لجهة تنترص للضحايا وتقوم 
بحامية املدنيني ويوقف عبث هذه املليشــيات 
اإلرهابية، وهذ الــذي مل يحصل من قبل فريق 
حيث كان األجدر به أن ينترص لليمنيني وليس 
بارتكاب  للمليشيات  األخرض  الضوء  يعطي  أن 

مزيد من الجرائم بحق اإلنسانية«.
»إنهاء مهمة  أن  الحقوقــي  الخبري  ويرى 
للوبيات  أحمر  كارت  الفريق ســتكون مبثابة 
الحــويث، الذي لطاملــا ســاندته يف طمس 
الحقائق، والتسرت عىل االنتهاكات التي ارتكبها 

بحق اليمنيني«.

انتصار لحقوق اإلنسان
من جهته، اعترب قيادي ميني أن إنهاء مهمة 
الفريق األممي مبثابة انتصار لحقوق اإلنسان، 

واصفا القرار بأنه محل ترحيب وتقدير.
لـ«العــني  خاصــة  ترصيحــات  ويف 
اإلخباريــة« قال منصور صالــح، نائب رئيس 
الدائرة اإلعالمية يف املجلس االنتقايل الجنويب 
باليمن، إن »تأييدنا للقرار واستعدادنا للتعاون 
الوطنية ينطلق مــن رغبتنا يف  اللجنــة  مع 
االنتصار لحقوق اإلنســان ونأمل بأن نشــهد 
تغريا ملموســا يف هذا االتجاه بتسليط عىل 
الجرائم املرتكبة بحق شــعب الجنوب من قبل 
مليشيات الحويث واإلخوان التي متارس جرائم 
القتل واإلرهــاب يف مناطق وجودها، خاصة 

يف محافظة شبوة وأطراف الضالع«.
اللجنة  »تعزيــز ودعم  إىل  ودعا »صالح« 
الوطنية باإلمكانــات املادية والخربات الدولية 

التي متكنها من أداء وظيفتها بشكل أفضل«.
تعاون  هناك  ســيكون  »بالطبع  وأضاف: 
باللجنة  الوطنية ممثلــة  اآلليــة  وتعامل مع 
الوطنية، باإلضافة إىل التعاون املثمر مع مكتب 

مفوضية حقوق اإلنسان يف العاصمة عدن«.
بدفع  العربية  الجهــود  تكللت  والخميس، 
األمــم املتحدة إلنهــاء مهمة فريــق الخرباء 
الدوليني بشــأن اليمن يف تصويت حاسم يف 
مجلس حقوق اإلنسان وسط اتهامات للفريق 

باالنحياز«.
وكانت الكتلــة العربية بذلت جهودا كبرية 
يف عدم التجديد للفريق الذي طالته تهم غض 
الطرف عن انتهاكات وجرائم مليشيات الحويث، 

والتي ترتقي إىل جرائم حرب ضد اإلنسانية.
ويقول مراقبون أن »عدم متديد والية فريق 
الخرباء األمميني انتصار ســاحق لتحالف دعم 
الرشعية باليمن بعــد أن تحولت لجنة الخرباء 
إىل لجنة مسيســة تعجز عن إيجــاد الحلول 
والوصــول للضحايا، ما يجعل تقاريرها خالية 

من املصداقية والوضوح«.
واعتمد فريق الخرباء عىل معلومات مضللة 
قدمــت من أطــراف مجهولة وبنــى تقاريره 
األربعة عىل معلومات مــن مصدر واحد، ومل 

يصل إىل كل األماكن لتقيص الحقائق.
وتقــول الحكومة اليمنيــة إن »مضامني 
الصادر مؤخرا كشفت بوضوح  الخرباء  تقرير 
عــدم حياديتــه وانحياز مصــادره، وفقدانه 
مصداقيتــه، وتكراره األخطاء الجســيمة يف 
تقاريره السابقة، وانتهاكه للمرجعيات الدولية 
بشأن األزمة اليمنية ويف مقدمتها قرار مجلس 

األمن رقم )2216( .

الكثريي: قرار اإلغاء والية فريق اخلرباء الدوليني يعد انت�صاًرا حقيقًيا

اأني�س: اأي موثوقية ميكن اأن حتظى بها تقارير هذا الفريق؟!

�صالح: تاأييدنا للقرار والتعاون مع اللجنة الوطنية ينطلق من رغبتنا 
يف االنت�صار حلقوق االإن�صان على اجلرائم املرتكبة بحق �صعب اجلنوب

حمران: املجتمع الدويل �صاخط على اأداء فريق اخلرباء


