
ــاة  ــام 2018م زادت معان ــة الع ــع بداي م
ــعودية وبشكل كبري بسبب   اليمنيني يف الس
القرارات التعسفية التي اتخذتها السلطات 
السعودية فمن الرسوم الشهرية املفروضة 
ــة  عىل الوافدين ومرافقيهم إىل غالء املعيش
ــبة  ــعار كالكهرباء بنس ــبب ارتفاع األس بس
ــاع  وارتف ــن  البنزي ــعار  أس ــك  كذل  300%
ــادة %100 كل  ــع زي ــب العمل م ــعار مكت أس
ــن الرضائب واملتطلبات التي  عام وغريها م
ــكل متسارع  باإلضافة  ضاعفت املعاناة بش
ــعودة)املحالت التجارية  إىل سياسات (س
ــال يف العديد من  ــي حرصت بعض األعم الت
ــائية وغريها عىل  ــالت النس ــوالت واملح امل
ــدد كبري من  ــببها ع ــعوديني وترضر بس الس
ــم أو  ــالق محالته ــني بإغ ــني اليمني املغرتب
الخروج من أعمالهم، ومع بداية شهر يناير 
ــوماً شهرية  ــعودية رس املايض فرضت الس
ــن كل عامل وافد  ــهرياً ع بواقع 400 ريال ش
ــداد العمالة  ــن أع ــل م ــة األق ــع العمال وتدف
ــع كل  ــهرياً ويدف ــال ش ــعودية 300 ري الس

مرافق 200 ريال شهرياً .
ــبمر املايض أعلنت وزارة  ويف أواخر ديس
ــعودية  ــة الس ــة االجتماعي ــل والتنمي العم
ــوم  ــيات من رس ــمل إعفاء 4 جنس قراراً ش
ــطيني بوثيقة  العمالة الوافدة وهي (الفلس
مرصية واتحاد ميانمار وتركستاني و مقيم 
ــويش) وهو القرار الذي أكد الحقد الدفني  بل
ــلطات السعودية عىل اليمن  الذي تكنه الس

أرضا وإنساناً.
التجنيد أو المعتقل

أشار العديد من املغرتبني إىل أن السلطات 
ــنت عىل مدى األيام املاضية  ــعودية  ش الس
ــوف  صف يف  ــعة  واس ــاالت  اعتق ــالت  حم
ــجون  اليمنيني املقيميني وزجت بهم يف الس
ــائها  ــن انش ــددة ع ــادر متع ــت مص وتحدث
ملعسكرات تجنيد للقتال نيابة عن جيشها 
ــام املغرتبني  ــدود واضعًة أم ــات الح يف جبه
ــران  ــزان ونج ــال يف جي ــا القت ــن إم خياري
أو  ــعودي  الس ــش  الجي ــب  بجان ــري  وعس
ــديد رسوم اإلقامة  السجن بحجة عدم تس

والرضائب.
وأكدت مصادر إعالمية  أن قيام السلطات 
السعودية بحملة (وطن بال مخالف) يهدف 
ــال اليمنيني املقيمني وترحيلهم إىل  إىل اعتق
ــكرية  ــذ دورات عس ــكرات تجنيدألخ معس
تمهيداً لقتالهم نيابة عن الجيش السعودي 

يف الحدود اليمنية السعودية..

ــة  ــادر أن حمل ــت ذات  املص ــا أوضح كم
ــني  القوان ــة  بحج ــاءت  ج ــاالت  االعتق
ــا  اتخذته ــي  الت ــدة  الجدي ــراءات  واإلج
ــرياً والتي تفرض  ــعودية أخ ــة الس الحكوم
عىل املقيم تسديد رسوم اإلقامة والرضائب 
ــم اليمني عن تنفيذه  ــر الذي عجز املقي األم
بسبب معاناة املغرتبني اليمنيني التي تزداد 
ــادر ذاتها عن  ــفت املص يوماً بعد يوم..وكش
ــعودية تم إعدادها سلفاً  عدة معسكرات س
ــزان  ــن جي ــن يف كل م ــتقبال املجندي الس
ــكر العارضة  والدمام والطائف ومنها معس
ــدود يف  ــرس ح ــادس ح ــواء الس ــع لل التاب
ــني  ــزان والذي يرشف عليه العقيد حس جي

حسان الغمري.
ــني الذين  ــدداً من املغرتب ــرية إىل أن ع مش
ــكرات ويتم  ــوا إىل املعس ــم ُنقل ــم تجنيده ت
ــع بهم إىل  ــتعداداً للدف ــاك اس ــم هن تدريبه

ميدان املعركة..
ــعى  ــعودية تس مراقبون أوضحوا أن الس
للتعويض عن اآلالف من املسلحني واملئات 
ــوا يف جبهات جيزان  من جنودها الذين قتل
ــري خصوصاً بعد فرار املئات  ونجران وعس
ــتقدامهم من  ــم اس ــن ت ــن الذي ــن املجندي م
ــب يف  ــة للتدري ــن الجنوبي ــات اليم محافظ
ــوا دورات يف  ــىل أن يتلق ــكر بجيزان ع معس
ــة  مكافحة اإلرهاب للعودة إىل عدن ملمارس
ــم فوجئوا  ــري أنه ــال غ ــذا املج ــل يف ه العم
بإبالغهم أنه سيتم إرسالهم لقتال اليمنيني 
ــم إىل التظاهر  ــدود األمر الذي دفعه يف الح
ــم للقتل واالعتقال  والفرار وتعرض بعضه
ــة  ــادات جنوبي ــا قي ــت به ــة اعرتف يف واقع
وأعلنت عنها مجلة (العربي) والتي أكدت 
ــة وبالوثائق..وهو  ــىل الواقع أنها اطلعت ع
ــد رواية املحللني عن تعويض  ما يفرس ويؤك
ــعودية عن خسائرها عرب تجنيد املئات  الس
ــا أكدته وزارة  ــني وهو م ــن اليمنيني املقيم م
ــن وظائف  ــعودية يف إعالنها ع ــاع الس الدف

ــاغرة برتبة (جندي) لخريجي الثانوية  ش
ــة  والثانوي ــامها)،  أقس ــع  (بجمي ــة  العام
ــة أو ما يعادلها ومعهد  الصناعية والتجاري

العمارة والتشييد.
اعتقال العشرات

ــطي»_ األورومتوس ــد  «املرص ــار  وأش
ــه_  إىل أنه  ــرا ل ــن جنيف مق ــذ م ــذي يتخ ال
ــوا إن الحملة  ــن يمنيني قال ــى إفادات م تلق
ــعودية باسم  ــلطات الس التي أطلقتها الس
ــك إىل اعتقال  ــن بال مخالف) أدت كذل (وط
ــرساً إىل  ــرى نقلهم ق ــم إذ ج ــرشات منه الع
ــات  ــال يف جبه ــد للقت ــكرات التجني معس
ــعودي.. ــش الس ــن الجي ــة ع ــدود نياب الح
ــة القانونية يف  ــارة الباحث ــرية بش ــت م وقال
ــت  صحَّ إن  ــطي»   األورومتوس ــد  «املرص
ــل انتهاكاً خطرياً  ــذه االنتهاكات فهي تمث ه
ألحكام القانون الدويل وحقوق اإلنسان عرب 

التجنيد القرسي للمدنيني.
ــن بالغ قلقه  ــرب املرصد الحقوقي ع وأع
ــل  ــعودية برتحي ــلطات الس ــام الس إزاء قي
ــىل أراضيها ممن  ــني املقيمني ع آالف اليمني
ــعودية بطريقة غري  دخلوا إىل األرايض الس
ــة إما هرباً من الحرب أو للبحث عن  مرشوع
عمل معترباً أن عىل السعودية أن تأخذ بعني 
ــانية التي  ــور األوضاع اإلنس ــار تده االعتب
خلفتها الحرب املندلعة يف اليمن منذ مطلع 
ــعودية طرفاً  ــي تعد الس ــام 2015م والت الع

رئيساً فيها..
ــطي» يف بيان  وقال «املرصد األورومتوس
ــعودية كانت قد  ــلطات الس صحايف إن الس
ــدف إىل تصحيح وضبط  أطلقت حمالت ته
ــيما فيما يخص  أوضاع العمالة لديها والس
ــن  ــل وأم ــة والعم اإلقام ــة  أنظم ــة  مخالف
ــل اآلالف من  ــن ترحي ــفر ع ــدود ما أس الح
ــات عىل  ــرض العقوب ــب وف ــال األجان العم
ــطي» أن عدد  بعضهم..وبني «األورومتوس
ــل وأمن  ــة والعم ــة اإلقام ــني ألنظم املخالف
ــم ضمن الحمالت  ــدود الذين تم ضبطه الح
ــعودية كافة  ــق اململكة الس األمنية يف مناط
ــغ قرابة  ــا بل ــت حكومته ــا أعلن ــب م بحس
ــة األنباء  ــب وكال 409 آالف مخالف وبحس
ــعودية بلغ عدد الذين تم ضبطهم أثناء  الس
ــعودية   ــلل عرب حدود الس ــم التس محاولته
ــني  ــن اليمني ــم م ــخص، 77 % منه 5701 ش
(حوايل 4390 يمنياً) تم ترحيلهم إىل اليمن.

جرائم ضد اإلنسانية
ــط  ــث أكاديمي وناش ــد املجيل  باح خال

ــنوات  الس ــالل  خ ــل  عم ــي  يمن ــي  حقوق
ــراز الواقع املعاش لليمنيني  األخرية عىل إب
ــعودية للمواطن  ــة الس ــط ذلك بمعامل ورب
ــون أبهى  ــىل أراضيها ك ــي املغرتب ع اليمن
ــي من  ــي تأت ــن اليمن ــاة املواط ــور معان ص
ــب وضع  ــن كث ــت ع ــول " تقصي ــاك فيق هن
ــته  ــذي يركن يف معيش ــي ال ــن اليمن املواط
ــة هناك  ــن طريق العمال ــعودية ع عىل الس
ــي إىل أن اليمني  ــت يف آخر بحوثات وتوصل
ــة  حال ــش  يعي ــعودية  الس يف  ــرتب  املغ
ــاوية،  ــية أقل ما يمكن وصفها باملأس معيش
ــي تطال املغرتبني اليمنيني  فاالنتهاكات الت
ــة  األمني ــراءات  اإلج ــل  قب ــن  م ــواء  س
ــعوديني الذين  ــل الس ــن قب ــعودية أو م الس
ــل إىل جرائم ضد  ــكاد تص ــون لديهم ت يعمل
ــاالت التي تم  ــالل الح ــن خ ــانية  فم اإلنس
ــم جمعها  ــهادات التي ت ــا وكذا الش رصده
ــة يدينها القانون الدويل  فإن أكرث من جريم
طالت اليمنيني ومنها االعتداء عىل يمنيني 
ــت يف بعضها حد  ــرضب واالهانة ووصل بال
ــرض اليمني املغرتب هناك  املوت أيضا يتع
ــكات  ــب للمتل ــلب والنه ــتفزاز والس لالس
ــم  منه ــري  للكث ــزاز  واالبت ــتغالل  واالس
ــعودية بطرق  ــن دخلوا الس خصوصا الذي
ــلطات  ــب ما تذكر الس ــري قانونيةـ  بحس غ
ــن حق  ــرث م ــق أن أك ــعوديةـ  وإال فالح الس
ــبوه من بنود اتفاقية  قانوني لليمني اكتس
ترسيم الحدود اليمنية السعودية قد ضيع 

تماما من قبل السلطات السعودية .
نظام الكفيل والعبودية

ــتاذ  ــود العودي أس ــور حم ــرى الدكت وي
ــاء من خالل  ــاع بجامعة صنع علم االجتم
ــارة البرش)  ــن (تج ــل تتحدث ع ــة عم ورق
ــل" يف دول الجوار العربي  بأن نظام "الكفي
ــبه أو يقرتب من  ــيد األبرز ملا يش هو التجس
ــي يعاني منها  ــة وتجارة البرش والت عبودي
ــي أكرث من  ــوار العرب ــون يف دول الج اليمني
ــدة العربية وغري  ــة الواف ــم من العمال غريه
ــارة البرش أو ما  ــاكل تج العربية، بل إن مش
ــو أكرث  ــد إىل ما ه ــىل األقل تمت ــابهها ع يش
ــاد الكثري  ــل إىل افتق ــرد نظام الكفي من مج
ــط  ــدة من اليمنيني ألبس ــن العمالة الواف م
ــانية  كحق  ــة واإلنس ــم االجتماعي حقوقه
ــى ما  ــه وحت ــم وأدوات ــج عمله ــالك نات امت
يوازي مساحات قبورهم عند املوت ناهيك 
ــري  ــة التعب ــة يف حري ــم املدني ــن حقوقه ع
ــوص  املنص ــي  والنقاب ــي  املهن ــم  والتنظي

ــان ويف  ــوق اإلنس ــق حق ــه يف كل وثائ علي
ــه  وهو األمر  ــالمي نفس جوهر الرشع اإلس
ــىل األقل كل واقع  ــذي يفرس يف تقديرنا ع ال
ــو يمني  لدى  ــود لكل ما ه ــران والجح النك
ــم صلة  ــعودية رغ ــرار يف الس ــاب الق أصح
ــة الدين واللغة ورغم الرثاء  الجوار وواحدي
ــارات الدوالرات  ــم مئات ملي الفاحش ورغ
ــا  ــكل م ــلحة، ف ــا يف رشاء األس ــي تنفقه الت
تصنعه باملغرتب اليمني لن يأتي بسبب قلة 
ــان  ــانية اإلنس أو عرسة بل من تغييب إنس
ــلعة للبيع والرشاء  ليصبح عندها مجرد س
ــكال  ــد وإن بأش ــة الجدي ــوق النخاس يف س

ومسميات جديدة .
انقطاع التحويالت

ــم  ــإن معظ ــاد ف ــرباء اقتص ــب خ وبحس
ــعودية يعملون يف  ــني اليمنيني بالس املغرتب
مهن بسيطة وبأجور متواضعة يعيلون من 
ــا آالف األرس يف الداخل واإلجراءات  خالله
ــري  ــع كب ــدد برتاج ــرية ته ــعودية األخ الس
ــذا  وه ــني  للمغرتب ــة  املالي ــالت  للتحوي
ــلباً يف زيادة معاناة اليمنيني  ــينعكس س س
ــة  اليمني ــة  العمال ــب  أغل ــون  ك ــل  بالداخ
ــيطة أغلبها يف تجارة  ــطة بس ترتكز يف أنش
ــال البناء ومحال  ــة واملطاعم وأعم التجزئ
ــف ويقبضون  ــزة الهات ــع املالبس وأجه بي
ــة بالعمالة  ــة للغاية مقارن ــوراً متواضع أج
ــب متوسط  الوافدة من بقية الدول.. وبحس
ــوم املفروضة  ــب العاملني مقابل الرس روات
ــد  ــزا وتجدي ــة الفي ــع قيم ــة إىل دف باإلضاف
ــنة والكفيل ورسوم السفارة  اإلقامة كل س
ــاء واملياه  ــوم الكهرب ــكن ورس ــار الس وإيج
ــة  ــوم الدراس ــاالت واإلنرتنت ورس واالتص
ــني ( 1200 -   ــي مبلغ ماب ــوم تأمني طب ورس

ــوم مكتب العمل 200 ريال  700) ريال ورس
ــوم تجديد  ــوم تعقيب 300 ريال ورس ورس
ــه 750 رياًال كما يجب عىل املغرتب أن  اآلقام
ــني (2000 _ 5000) ريال  ــع للكفيل ما ب يدف
ورسوم تأشرية 300 ريال سعودي كل ذلك 
ــيصبح  ــام واحد فإنه س ــم دفعه خالل ع يت
ــتحيل  استطاعة أي عامل تحويل  من املس
مبالغ مالية ألرسته يف أرض الوطن وتوقف 
ــي توقف أمل  ــني مما يعن ــالت املغرتب تحوي
ــادي  ــورد اقتص ــم م ــري وأه ــني األخ اليمني
ــذي يعصف  ــعودي ال ــل العدوان الس يف ظ
ــا يهدد  ــهرا مم ــرث من 34 ش ــذ أك ــالد من بالب
ــوع كون هذه  ــن الفقر والج ــن بمزيد م اليم
ــيس لحياة آالف  ــالت املصدر الرئي التحوي

األرس اليمنية.
وقال خرباء اقتصاد إن %90 من املغرتبني 
اليمنيني لن يتمكنوا من سداد هذه الرسوم 
ألنها تتجاوز أصًال ما يتقاضونه من أجور، 
ــعودية األخرية  ــدوا أن اإلجراءات الس وأك
ــذ مطلع يوليو 2017م  التي بدأ تطبيقها من
ــني  ــالت املغرتب ــع تحوي ــتؤدي إىل تراج س
ــن  ــرشات اآلالف م ــع ع ــد تدف ــني وق اليمني
ــعودية للعودة إىل  ــة يف الس ــة اليمني العمال

بلدهم رغم ظروفها القاسية.
األمر الواقع

ــعب  ــن أبناء الش ــىض الكثري م ــا ارت بينم
اليمني من الفقراء  االغرتاب يف دنيا املآيس 
ــوا يطمعون بأكرث من  ــبة لهم لم يكون بالنس
ــعودية من  ــم يف الس ــم أيامه ــتقر به أن تس
أجل  تأمني لقمة العيش ألرسهم يف الداخل 
ــتمرار  لكن األيام األخرية لم تضمن لهم اس
ــا كانوا  ــدوا م ــد أن فق ــري  وبع ــهم ال غ تنفس
ــون به فقد تحولت الحياة أمامهم إىل  يطمع
بحر من املصائب يحاولون جاهدين النجاة 
ــوي إغراقهم فهم اآلن  من أمواجها التي تن
ــعودية  ــلطات الس يقاومون ما فرضته الس
ــم عن طريق بعض  ــوم أثقلت كاهله من رس
اإلجراءات  كالتقشف يف املصاريف وتقليل 
ــن كثري من  ــتغناء ع ــدد الوجبات  واالس ع
ــذه اإلجراءات  ــواد الغذائية غري أن كل ه امل
ــلطات  ــيئاً فالس ــر ش ــن األم ــف م ــم تخف ل
ــعودية تأتي بأساليب جديدة لخنقهم  الس
ولكي يرضوا باألمر الواقع فإن االنتهاكات 
ــلوب إضايف يجرب العديد منهم  تطالهم كأس
عىل مغادرة أراضيها كما غادرها الكثري من 

قبلهم.

0505 تحقيقات

الحقد السعودي يطال املغرتب اليمني

ــاالت واالعتق ــاكات  االنته ــة  سياس ــر   عب ــج  ممنه ــل  وتنكي ــة  باهظ ــوم  رس ــرض  ف  ¶
¶ إعفاء ٣ جنسيات غير عربية من رسوم العمالة الوافدة  وإجبار اليمنيين على تسديدها
ــانا ــا وإنس ــن أرض ــى اليم ــعودي عل ــد الس ــس الحق ــي تعك ــرب اليمن ــاة المغت ¶ معان

تحقيق/حاشد مزقر

ــارب عددهم  الـ (3) يوما  ــن اليمنيين الذين يق ــوم تزداد معاناة المغتربي بعد ي
ــرارات  ــراءات والق ــف اإلج ــبب مختل ــعودية بس ــي الس ــرب ف ــن مغت ماليي
التعسفية التي اتخذتها السلطات السعودية في الشهور األخيرة ضد المقيمين من دون 
أن يتحرك الفار هادي وحكومته التي تقيم في الرياض للتخفيف من معاناة اليمنيين في 
ــه اليمن والذي تشنه السعودية بشكل مباشر وأصبحت العمالة  ظل العدوان الذي تعيش
اليمنية  في وضع مزر للغاية حيث يدفع كل مقيم يمني جل راتبه وأجره كرسوم للسلطات 
السعودية والتي أصدرت مؤخرا إجراءات  بشأن توطين (سعودة) بعض المهن والرسوم 
ــتقبل اآلالف من  ــى المقيمين وكل فرد يرافقهم فمثلت ضربة موجعة لمس ــة عل المفروض
ــعودي  ب على كل مقيم دفع 100 ريال س ــاراً من 1 يوليو 2017م توجَّ ــؤالء العمال واعتب ه
شهرياً عن كل مرافق وتضاعف المبلغ (200 ريال سعودي) ابتداًء من هذا العام 2018م.

ــعودية  يقترب من ثالثة  ــير بعض التقديرات إلى أن عدد الجالية اليمنية في الس وتش
ــذي أوضح تعداد  ــعودية ال ــر مقارنة بعدد األجانب في الس ــخص وهو رقم كبي ــن ش ماليي
ــاً و284 وفي  ــى 12 مليوناً و185 ألف ــم وصلوا إل ــام 2017م أنه ــعودي في الع ــكان الس الس
ــفارة اليمنية بالمخزي  ــعودية تقاعس الس ــر من الجالية اليمنية في الس ــا اعتبر الكثي م
ــرارات الكارثية بحق العمالة اليمنية  ــث لم تتحرك بمحاولة لتجنيب اليمنيين آثار الق حي
ــأن العمالة اليمنية فيما يقتصر  والتي تجاوزت االتفاقيات والمعاهدات بين الطرفين بش
ــيج  ــعت لتمزيق النس ــدوان ومخططاته التي س ــاريع الع ــى خدمة مش ــفارة  عل دور الس
ــن السعودية حربا موازية على المغترب  االجتماعي في الداخل والخارج..وفوق ذلك تش

اليمني..بعد ان دمرت بلده ونشرت المجاعة فيه.

أكاديميون:
أكثر من جريمة يدينها 
القانون الدولي طالت 
اليمنيين في السعودية

"المرصد األورومتوسطي" بجنيف:
تلقينا إفادات من مغتربين 
يمنيين تتحدث عن اعتقال 
العشرات منهم ونقلهم 

قسراً إلى معسكرات التجنيد 
للقتال في الحدود نيابة عن 

الجيش السعودي

ــاء: ٢٧ جمادى األوىل ١٤٣٩ه - ١٣ فرباير ٢٠١٨م - العدد ١٩٤٤٤ Tuesday: 27 Jomada Alawla 1439 - 13 February 2018 - Issue No. 19444الثالث


