
 - قالت "هيومن راي��ت��س ووت��ش" 
الخميس إن اإلضراب عن الطعام الذي 
بدأه عشرات المعتقلين في عدن، يسلط الضوء 
على سوء معاملة السجناء في جميع أنحاء اليمن.

ذك��ر ع��دد م��ن األق���ارب وغيرهم، أن أف���راد أسرهم 
المحتجزين بشكل غير رسمي في "بئر أحمد"، وهو 
معسكر تسيطر عليه ق��وات "الحزام األمني" التابعة 
لالحتالل االم��ارات��ي ، ب��دأوا إضرابًا عن الطعام في 21 
أكتوبر 2017م.. قال بيان صدر في نفس اليوم باسم 
أقارب المحتجزين: إن الرجال سيتوقفون عن الطعام 

حتى ُيمنحوا "حقوقهم القانونية واإلنسانية".
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق األوسط في 
هيومن رايتس ووتش: "يجب أال يضطر المحتجزون إلى 
ة..  رفض الطعام لكي ُيعاملوا معاملة إنسانية دون إساء
على اإلم���ارات ووكالئها اليمنيين التوقف ع��ن إنكار 
المسؤولية عن سوء المعاملة والتحقيق في الشكاوى 

ات بشأنها". واتخاذ إجراء

وطالبت هيومن رايتس ووتش أطراف النزاع بمعاملة 
المحتجزين معاملة إنسانية، وإطالق سراح المحتجزين 
تعسفيًا، وضمان تواصلهم مع المحامين وأفراد أسرهم.

وتحدثت المنظمة مع 5 أشخاص قالوا إن أقاربهم 
محتجزون ومضربون عن الطعام ، حيث قالت امرأة إنها 
لم تَر زوجها منذ عام ونصف تقريبًا.. وقالت أخرى إن 
ابنها، وهو طالب جامعي محتجز في المعسكر نفسه 
ألكثر من عام، "خسر مستقبله وتعليمه".. وقالت شقيقة 

محتجز آخر إنها لم تره منذ أكثر من 11 شهرًا.
ذكر إعالن األسر إن قوات االحتالل احتجزت رجااًل في 
بئر أحمد لمدة تصل إلى 19 شهرًا دون تواصلهم مع 

محامين أو أسرهم أو معلومات عن أي تهم ضدهم.
فيما ذكرت وسائل اإلعالم المحلية، نقاًل عن مصادر في 
بئر أحمد، أن مدير السجن غسان العقربي دعا المحتجزين 
إلى إنهاء إضرابهم عن الطعام، وهدد بنقلهم إلى مركز 
احتجاز غير رسمي آخر.. وبعد 3 أيام من بدء اإلضراب، 
قال قريب أحد المحتجزين إن 4 معتقلين آخرين فقدوا 

وعيهم.
ووثقت هيومن رايتس العديد من ح��االت االحتجاز 

التعسفي أو االختفاء القسري بحق رج��ال وفتيان في 
مناطق يمنية تخضع لسيطرة المحتلين وعمالئم ، 
منها مدينة عدن.. فقد احتجز معظمهم من قبل قوات 
مدعومة من اإلمارات.. وقد تورطت قوات الحزام األمني 
المسلحة،التي تسيطر على بئر أحمد، في العديد من 

االنتهاكات.
تناول بيان األسر عن اإلضراب عن الطعام مطالبهم 
لكل من اإلم��ارات وحكومة المرتزقة.. ونفت اإلم��ارات 
ة معاملة المحتجزين في اليمن، رغم  دوره��ا في إس��اء
التقارير التي تفيد بوقوع حاالت اختفاء قسري وتعذيب 
وخالفهما من ضروب سوء المعاملة من قبل فريق من 
خبراء "األمم المتحدة" ومنظمات حقوقية يمنية ودولية، 

منها هيومن رايتس.
ودعت ويتسن العائالت في جميع أنحاء اليمن األطراف 
المتحاربة إل��ى إنهاء االنتهاكات ضد الرجال والفتيان 
المحتجزين، والسماح للمعتقلين تعسفيًا بالعودة إلى 
ديارهم، ومنح المحتجزين لسبب مشروع حقوقهم في 
التواصل مع المحامين وال��زي��ارات األسرية والمراجعة 

القانونية الحتجازهم".
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من عام »خسر مستقبله وتعليمه«
أخت: شقيقي معتقل منذ 11 
شهرًا وال نعرف عنه شيئًا

»هيومن رايتس«: في تقرير ل�

 معتقلون في سجن »بئر أحمد« يفقدون 
وعيهم واإلضراب عن الطعام مستمر
وثقنا انتهاكات عديدة بحق المحتجزين وحاالت اختفاء قسري

تصنيف السعودية ودول الخليج وأمريكا لعدد من المقربين 
من الفار هادي في قائمة اإلرهاب اعتراف صريح ودليل واضح 
يؤكد تورط السعودية بدعم ومساندة وحماية اإلرهابيين في 
اليمن ويعد بمثابة دليل يوجب على المجتمع الدولي أن يتخذ 
ات رادعة ضد السعودية وتحالفها وفي ذات الوقت يؤكد أن  إجراء
المؤتمر وأنصار الله يواجهون جماعات إرهابية وليس شرعية 
كما يزعمون وأن األول��ى بمجلس األم��ن أن يصدر ق��رارًا بمنع 
تسليح اإلرهابيين التابعين للفار هادي والسعودية، وكذلك منع 
سيطرتهم على منابع النفط والغاز اليمني وتسخير عائداته 

لدعم اإلرهابيين في العالم.
هذا وكانت أمريكا وسبع دول خليجية أصدرت االسبوع الماضي 
قائمة تضم »11« شخصية متورطة بدعم وتمويل االرهاب في 
اليمن، وأبرزهم محافظ البيضاء نايف القيسي المعين من الفار 
هادي، وعادل عبده فارع )أبو العباس(، زعيم ما تسمى بكتيبة 
حماة العقيدة بمحافظة تعز.. وعبدالوهاب الحميقاني، أحد 

مستشاري الفار عبد ربه منصور هادي.

ات السعودية بهذا الشأن  واعتبر مراقبون سياسيون إج��راء
أنها مجرد دعاية، حيث إن غالبية من وردت اسماؤهم في 
القائمة يتلقون الدعم المالي والعسكري والمعنوي من السعودية 
وفي المقدمة ابو العباس الذي مازال يتلقى االموال والسالح من 

السعودية واالمارات، بشكل مستمر.
وكذلك األمر بالنسبة للمدعو نايف القيسي، محافظ البيضاء 
الموالي لهادي وال��ذي يتواجد في السعودية ويستلم موازنة 

محافظة من السعودية.
وأكد المراقبون أن هذه القائمة تؤكد تهاوي تحالف العدوان، 
حيث إن ابو العباس يمثل أحد أذرع محمد بن زاي��د في تعز 
وادراج اسمه استهداف سعودي لإلمارات وضربة للتخلص 
من الفار هادي وتضييق الخناق على قيادة االخوان وتحديدًا 
اليدومي والزنداني واآلنسي وصعتر وغيرهم، والذين أصبحت 
تقترب منهم حبال المشنقة بعد أن أصبحوا يمثلون خطرًا على 
السعودية واإلم��ارات لوقوفهم الى جانب قطر ويعملون ضد 

السعودية واإلمارات في مختلف جبهات القتال.

إف��اس سياسي وإع��ام��ي فاضح تعاني منه 
السعودية بعد ان خسرت كل اوراق��ه��ا جراء 
استمرار عدوانها على اليمن وعدم قدرتها على الخروج 
من هذا المستنقع الذي غرقت فيه ، بعد ان خدع حزب 
االصاح محمد سلمان ومحمد زايد وأوهمهما ان باالمكان 
دخ��ول قواتهم العاصمة صنعاء خ��ال اسبوع ، دون 

استشعار مسئول لخطورة هذه المغامرة..
وامام فشل وسقوط مصداقية وسائل االعالم السعودية وبقية دول 
تحالف العدوان في اعطاء تبريرات مقنعة السباب عدوانهم على 
اليمن ومع تزايد السخط الشعبي في دول العدوان الخليجية الرافض 
للحرب على اليمن.. تزداد االصوات المعارضة للعدوان يومًا بعد يوم 
تزامنًا مع تزايد عدد الضحايا الذين يسوقهم محمد سلمان ومحمد 
زايد للموت وخصوصًا من كبار الضباط والجنود الذين بات واضحًا ان 
الهدف من وراء دفعهم للحرب في اليمن هو من اجل التخلص منهم 
حتى ال يشكلوا خطرًا على المحمدين.. اضافة الى ذلك ان المواطنين 
في السعودية وبقية دول تحالف العدوان اصبحوا يدركون انهم هم 
من يدفعون فاتورة ذلك العدوان من قوت اوالدهم عبر فرض زيادة 

في االسعار والرسوم بشكل جنوني..
كما ان ض��راوة المعارك في اليمن اصبحت تدفع مجاميع كبيرة 
من الضباط والجنود في دول العدوان للفرار من المعارك بالسفر الى 
الخارج ، ما جعل النظامين السعودي واالماراتي امام مأزق حقيقي..
االمر الذي دفع النظام السعودي الى تبني اساليب الخداع والكذب 
والدجل التي كان يستخدمها االخوان المسلمون في اليمن او مصر 
اوغيرهما الظهار بطوالت لرفع معنويات عناصرهم او عمل 
مسرحيات لقتل االطفال والنساء وتصوير جثث لتضليل الرأي العام.. 
وقد تم فضح تلك االساليب االخوانية في اليمن ، لكن يبدو انهم 
يعيدون تجربتهم في السعودية ومن ذلك مشاهد انتاج فيديوهات 
ومشاهد مفبركة على غرار فيديو يظهر بتر ساق لجندي سعودي 
جراء لغم زرعه الجيش اليمني ، لرفع الروح المعنوية لجنودها الذين 
يواجهون الموت اليومي في الحرب التي تقودها السعودية ضد اليمن.

واضح ان النظام السعودي لجأ إلى مثل هذه الطريقة الرخيصة لرفع 
معنويات جنوده المحطمة ومحاولة إسكات الرأي العام.. 

غير ان مقطع الفيديو يعكس اإلحباط الذي يعيشه جنود آل سعود 
في جيزان ونجران وعسير والتذمر الذي لم يعد باإلمكان السيطرة 
عليه حول الخسائر الكبيرة للجيوش السعودي واالماراتي والسوداني 

رغم اإلمكانات الضخمة واألموال المستنزفة التي تسخر لهم.

لجأ صناع الفيلم إلى الحيل السينمائية إلظهار شجاعة الجندي 
السعودي، وإظهاره كبطل عاد من الحرب في اليمن فاقدًا إحدى 
ساقيه، حيث تذكر وسائل اعالمية ان السعودية قامت باالستعانة 
بخبير تجميل متخصص في الخدع السينمائية قام بإظهار الجندي 
المزعوم وقد تعرض إلصابة بليغة خالل مواجهته الجيش اليمني ، 
في حين يلتف حوله عدد من المصورين اللتقاط الصور لتوزيعها 

على الصحف ووسائل اإلعالم.
وفي مقطع آخر، ظهر الجندي )الممثل( وكأنه في المستشفى 
واالبتسامة تغمر وجهه على الرغم من إصابته، ويدوي صوت ألحد 
الوهابيين التكفيريين وهو يحاول شد أزره ويعدد بطوالته وما 

يستحقه من ثناء وتكريم.
وتداول حساب »مجتهد« عبر موقع التواصل االجتماعي -تويتر- 

مقطع الفيديو األصلي الذي أثار سخرية المغردين الذين وصفوا ذلك 
المشهد باالستخفاف بعقول المواطنين، واستخدام النظام السعودي 
مسرحية هزلية الستعطاف قلوب الشعوب واالستمرار في دعم 

وتأييد الحرب ضد اليمن.
فيما اعتبر مغرد آخر الفيديو : افالسًا فكريًا وسياسيًا وثقافيًا 

واقتصاديًا، فال حلول متاحة لديهم سوى الدراما الرخيصة..
المغردة ياسمين قالت : باألمس وضعوا هذا المقطع وكتبوا عليه: 
هذا من يستحق مكافأة الصعود إلى كأس العالم، وغرد آخر: هذه 
الفبركة ال ترفع المعنويات، إنما تخوف الباقين وتشجع على الهروب..
فيما غرد عابر سبيل قائاًل: حتى طريقة عرض بطلهم المزور 
فاشلة بكل المقاييس، المصاب في ساقه أو أطراف جسمه يمدد على 

األرض لكي يكون الجرح أعلى من مستوى القلب لمنع النزيف.

 تتواصل االستقاالت من قناة »سكاي نيوز« 
بشكل الف��ت احتجاجًا على استمرار العدوان 
اإلم���ارات���ي ع��ل��ى ال��ي��م��ن، وت��دخ��ل ال��م��خ��اب��رات 
اإلماراتية في توجيه الخطاب اإلعالمي بعيدًا 
عن المهنية والمصداقية ما جعل القناة تتراجع 
مهنيًا وانعكس ذلك سلبًا على متابعيها.. وبهذا 
الخصوص استقال المدير العام لقناة "سكاي 
نيوز عربية" في أبو ظبي نارت بوران من منصبه 
ه في  بشكل مفاجئ -االثنين الماضي- وأبلغ زمالء
القناة بأنه سيغادر دولة اإلمارات بشكل نهائي 

وإلى غير رجعة.
وتأتي استقالة ب��وران من منصبه في القناة 
المملوكة بالكامل لحكومة أبو ظبي بعد فشل 
ال��ق��ن��اة اع��الم��ي��ًا.. وب��ع��د أس��اب��ي��ع م��ن استقالة 
الصحافي األردني عرار الشرع الذي كان يشغل 
منصبًا رفيعًا في القناة وعودته بشكل نهائي 

إلى األردن.
وت��أت��ي استقالتا ب���وران وال��ش��رع بعد موجة 

استقاالت طالت عددًا كبيرًا من العاملين في قناة 
"سكاي نيوز عربية" التي تعاني من أزمة داخلية. 
وقد سبق أن تمت إقالة رئيس قسم االقتصاد 
وأص��درت سلطات اإلم��ارات ق��رارًا بإبعاده إلى 
لبنان، كما تمت إق��ال��ة ع��دد م��ن الصحافيين 
اآلخرين في القناة خالل الفترة الماضية، فيما 
استقالت إحدى المذيعات وتم تسريح أخريات.. 
مراقبون أرجعوا تلك االستقاالت الى فشل القناة 
ف��ي اي��ص��ال رسالتها، وخ��ل��ق رأي ع��ام يساند 

العدوان الذي تشنه اإلمارات على اليمن.
وبحسب المعلومات التي نقلها "عربي21" فإن 
نارت بوران صحافي -أردني من أصول شركسية- 
كان قد عمل في وكالة "رويترز" لعدة سنوات، 
وسبق أن درس في الواليات المتحدة، قبل أن 
ينتهي به الحال مديرًا عامًا لقناة "سكاي نيوز 
عربية" في أبو ظبي. وال يزال من غير المعروف 
هل بوران استقال من منصبه بمحض إرادته أم 

أنه تمت إقالته بقرار سياسي..؟

السعودية أفلست باللجوء إلنتاج الدراما الرخيصةمواطنو السعودية واإلمارات يدفعون فاتورة العدوان تزايد الرفض الشعبي الخليجي للعدوان على اليمن

استقاالت جماعية من »سكاي نيوز« 
رفضًا الستمرار العدوان على اليمن

)المحم��دان( يتخلص��ان من الضباط والجنود المش��كوك به��م في اليمن
المغردون: الفيديو المفبرك محاولة لرفع المعنويات المنهارة للجيش الس��عودي

فضيحة مقطع فيديو لجندي مزيف ُبترت ساقه تثير السخرية

فضيحة مقطع فيديو لجندي مزيف ُبترت ساقه تثير السخريةالسعودية تفبرك فيديوهات لوقف فرار جنودها

السعودية تتخلص من هادي 
واإلخوان بقوائم اإلرهاب


