
مدير مكتب وزارة حقوق اإلنسان بالحديدة آمال معجم لـ "ٹ ":

تحالف العدوان فاقم معاناة أبناء تحالف العدوان فاقم معاناة أبناء 
الحديدة وأجرب الكثري منهم على النزوحالحديدة وأجرب الكثري منهم على النزوح

ــن •  ع ــا  حدثين ــة  البداي يف 
ــوم بها  ــام التي يق ــدور وامله ال
ــان  ــوق اإلنس ــب وزارة حق مكت

بالحديدة؟
ــة " الثورة " يف  ــب بصحيف ــة نرح - حقيق
ــي يقوم بها  ــىل املهام الت ــا لإلطالع ع مكتبن
ــان  ــب ؛ حيث يقوم مكتب حقوق اإلنس املكت
ــن األدوار  ــد م ــدة بالعدي ــة الحدي بمحافظ
ــق انتهاكات  ــد وتوثي ــبيل رص واملهام يف س
ــي  ــعودي األمريك الس ــدوان  الع ــم  وجرائ
ــكان املحافظة منذ بدء  ــىل املدنيني من س ع
ــك يقوم  ــا إىل جانب ذل ــدوان عىل بالدن الع
ــة  ــان باملحافظ ــوق اإلنس ــب وزارة حق مكت
بمتابعة القضايا األخرى وهي االنتهاكات 
ــات  مديري يف  ــدث  تح ــي  الت ــم  والجرائ
ــاول النزول  ــث نح ــدة حي ــة الحدي محافظ
ــدث واخذ  ــوع الجريمة أو الح ــكان وق إىل م
ــات واألوليات للقضية  كافة األدلة واإلثبات
ــات القضائية واملحاكم  وإيصالها إىل الجه
ــة حتى يتم انصاف املجني  ومتابعة القضي
ــب وزارة حقوق  ــه.. وأيضاً يحرص مكت علي
اإلنسان بمحافظة الحديدة عىل النزول إىل 
ــجناء  ــجون واالطالع عىل أوضاع الس الس
ــات  الجه إىل  ــا  وإيصاله ــم  واحتياجاته
ــعي لدى أهل الخري لإلفراج  املختصة والس
ــجناء والذين انتهت  ــن املعرسين من الس ع
ــجون رغم  ــرتة محكوميتهم وظلوا يف الس ف
ــون  ــم الع ــم وتقدي ــرتة احتجازه ــاء ف انته
ــب إىل إبرام  ــعى املكت ــي وأيضا يس القضائ
ــة وإيجاد  ــراف املتخاصم ــح بني األط الصل
ــاج إىل صلح إىل  ــا التي تحت ــول للقضاي حل
ــاعدات  ــعى إىل تقديم املس ــب ذلك نس جان
ــدوان  الع ــن  م ــن  واملترضري ــني  للمحتاج
ــاالت إىل فرع  ــض القضايا والح ــة بع وإحال
ــا  ــدة فيم ــرع الحدي ــن ف ــاء اليم ــاد نس اتح
ــت القضايا  ــاء وإذا كان ــص قضايا النس يخ
ــا إىل حماية  ــال فيتم أحالته تتعلق باألطف
ــة  االجتماعي ــئون  الش ــب  بمكت ــة  الطفول

والعمل ومنظمة اليونيسيف.
ــان  ــب وزارة حقوق اإلنس ــا يقوم مكت كم
ــتماع  بمحافظة الحديدة بدور كبري يف االس
ــد فقراً  ــني واألرس األش ــكاوى النازح إىل ش
ــن الصيادين  ــدوان  م ــن الع ــن م واملترضري
ــبب العدوان  الذين فقدوا مصدر رزقهم بس
الذي يستهدفهم يف عرض البحر ومنارصة 
ــيل  ــز الغس ــارة مراك ــك زي ــم وكذل قضاياه
ــة ودار  ــز األورام الرسطاني ــوي ومراك الكل
ــىل احتياجاتهم وهذه  ــزة واالطالع ع العج

ــاء املكتب يف  ــوم بها أعض ــود التي يق الجه
ــدون أي موازنة  ــة ب ــود ذاتي ــة جه املحافظ
ــلطة  ــن الس ــم م ــب أو دع ــغيلية للمكت تش

املحلية لألسف الشديد..
كم بلغ عدد الضحايا املدنيني • 

ــريان  ط ــتهدفهم  اس ــن  الذي
ــعودي بمحافظة  العدوان الس
الحديدة خالل الثالث السنوات 

املاضية؟
ــتهدافهم  ــم اس ــون يت ــا املدني - الضحاي
ــوارج  ــريان وب ــل ط ــن قب ــي م ــكل يوم بش
العدوان السعودي األمريكي، وهم يف تزايد 
ــمع من املجتمع  ــتمر وأمام مرأى ومس مس

ــة  الدولي ــانية  اإلنس ــات  واملنظم ــدويل  ال
ــدد الضحايا  ــث بلغ ع ــن حي ــس األم ومجل
ــريان العدوان  ــتهدفهم ط املدنيني الذين اس
ــة الحديدة  ــي بمحافظ ــعودي األمريك الس
ــنوات املاضية أكرث من 1018  خالل الـ 3 الس
ــهيداً و720 جريحاً والعدد قابل للزيادة  ش
بسبب إمعان العدوان يف استهداف املدنيني 

واألطفال والنساء..
ــريان •  ــد ط ــاذا يتعم ــم مل برأيك

العدوان استهداف الصيادين يف 
ــتهم  عرض البحر أثناء ممارس
ــم بلغ حجم  ــة الصيد؟ وك ملهن

خسائر القطاع السمكي؟
ــعودي األمريكي  ــذ بدء العدوان الس - من
عىل بالدنا أمعن طريان العدوان السعودي 
ــن الجرائم  ــىل ارتكاب الكثري م ــي ع األمريك
ــن  الصيادي ــتهداف  واس ــني  املدني ــق  بح
ــر  ــرض البح ــد يف ع ــارش ومتعم ــكل مب بش
ــد والتدمري  ــة الصي ــتهم ملهن ــاء ممارس أثن
ــهم  لقواربهم والتهجري ومنعهم من ممارس
ــم لكي  ــدر رزقه ــم من مص ــم وحرمه عمله
ــة الواقعة قبالة  ــاه اإلقليمي يحول كافة املي
سواحل الحديدة تحت سيطرته وتحويلها 

ــاد  ــور االصطي ــكرية محظ ــق عس إىل مناط
ــادر  مص ــف  توق إىل  أدى  ــا  م ــو  وه ــا  فيه
ــم من توفري لقمة  دخلهم الوحيد وحرمانه
ــلباً عىل  ــم والذي انعكس س العيش ألرسه
ــة سهلة  ــتقرارهم املعييش ليقعوا فريس اس
ــول حياتهم  ــذي أنهكهم وح أمام الجوع ال

إىل جحيم..
ــم  ــدوان ل ــريان الع ــر أن ط ــت للنظ وامللف
ــرى الصيادين بل  ــكان ق ــف بتجويع س يكت
ــاكنهم وقراهم  ــم من مس ــد إىل تهجريه تعم
ــاط  ــتمرار ورغم تفيش املجاعة يف أوس باس
ــدة  الحدي ــاء  أبن ــاة  مأس أن  إال  ــكان  الس
ــاة  ــك املعاناة فإىل جانب مأس ــع من تل أوس
ــوع والفقر  ــاة الج املجاعة بدت تظهر مأس
يف معظم مديريات املحافظة جراء الحصار 

والعدوان..
ــه  بوارج ــطة  وبواس ــدوان  الع أن  ــا  كم
ــة   ــاه اإلقليمي ــىل املي ــرشة ع ــة املنت البحري
ــاد يف محافظة  ــف صي ــن 50 أل ــرم أكرث م ح
ــة أعمالهم عىل امتداد  الحديدة من ممارس
ــم فداحة تلك  ــواطئ البحر األحمر ورغ ش
ــع  الجرائم إال أن العدوان الزال يمارس أبش
ــانية أمام مرأى ومسمع من  الجرائم اإلنس

ــتهداف البنى  املجتمع الدويل من خالل اس
ــتهداف قواربهم يف  التحتية للصيادين واس
ــر وقتل كل من فيها يضاف إىل أن أزمة  البح
ــن الحصار  ــة الناتجة م ــتقات النفطي املش
ــاط الصيد  ــة نش ــري يف إعاق ــا دور كب كان له
والسماح لسفن الجرف املرصية لالصطياد 
يف املياه اإلقليمية وتدمري ما تبقى من البيئة 
ــاء عملية الصيد التي تقوم بها  البحرية أثن
ــال من  ــي تبعد 8 أمي ــة والت ــفن املرصي الس

سواحل الحديدة..
أما عن الخسائر التي تعرض لها القطاع 
ــت أكرث من  ــة فقد بلغ ــمكي يف املحافظ الس
ــراء  ــف دوالر ج ــمائة أل ــارات وخمس 4 ملي

العدوان الرببري الغاشم عىل بالدنا..
ــعودي •  هل فاقم العدوان الس

ــكان  ــاة س ــن معان ــي م األمريك
ــدة؟ وماذا عن  محافظة الحدي

النازحني يف املحافظة؟
ــعودي األمريكي  - نعم فاقم العدوان الس
ــة الحديدة  ــاة املواطنني بمحافظ ــن معان م
حيث تسبب العدوان يف فرض الحصار عىل 
ــان املوظفني  ــص األدوية وحرم ــا ونق بالدن
ــط  النف ــالت  ناق ــاز  ــم واحتج رواتبه ــن  م
ــفن من الدخول  ــواد الغذائية ومنع الس وامل
ــآت التعليمية  مليناء الحديدة وتدمري املنش

والصحية..
ــبة ملعاناة النازحني فهي حرب  أما بالنس
أخرى تشنها قوى التحالف بحق املواطنني 
ــث رشدتهم من منازلهم وأجربتهم عىل  بحي
ــم والبحث عن أماكن  ــزوح وترك منازله الن
ــىل االحتياجات  ــدم حصولهم ع ــة وع أمان
ــوم محزن  ــع النازحني الي ــية فوض األساس

جداً.
ــرة •  لوزي ــرية  األخ ــارة  الزي

ــة  ــان إىل املحافظ ــوق اإلنس حق
ــق  املراف ــن  م ــدد  لع ــا  وتفقده
ــة هل كانت  ــة والخدمي الصحي

مثمرة وايجابية؟
ــان  ــد زيارة وزيرة حقوق اإلنس - بالتأكي
ــرة وقد قامت  ــة الحديدة كانت مثم ملحافظ
ــمكية  الس ــق  املراف إىل  ــددة  متع ــارات  بزي
ومنها ميناء االصطياد والتقت بالصيادين 
ــم  ــت بتقدي ــدوان وقام ــن الع ــن م املترضري
ــن  ــهداء الصيادي ــة ألرس ش ــليل غذائي س
والعائدين إىل أهاليهم بعد أن تم احتجازهم 
ــا قامت معايل  ــعودية.. كم ــجون الس يف الس
الوزيرة بزيارة مركز الغسيل الكلوي ومركز 
ــات  الصعوب ــة  ومعرف ــة  الرسطاني األورام 
ــع باالحتياجات  ــز والرف ــي تواجه املرك الت

للمجلس السيايس األعىل للنظر فيها..
أو •  ــدون  راص ــم  لديك ــل  ه

ــم  الجرائ ــق  لتوثي ــون  مندوب
اإلنسانية التي يرتكبها طريان 
ــف مديريات  ــدوان يف مختل الع

املحافظة؟
ــون يف كل  ــدون ومندوب ــم لدينا راص - نع
ــة الحديدة  ــات محافظ ــن مديري ــة م مديري
ــم وانتهاكات  ــا يف رصد جرائ ويعملون معن
ــكل  وبش ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع
ــبب  طوعي منذ بداية هذا العام 2018 م بس
ــغيلية ولكن نالقي  ــدم وجود ميزانية تش ع
ــات  ــىل املعلوم ــول ع ــات يف الحص صعوب
بسبب رفض بعض املسئولني يف املديريات..

ــؤولية •  مس ــل  يتحم ــن  م
ــم  الجرائ ــك  تل ــتمرار  اس
ــي ترتكبها دول  ــانية الت اإلنس

العدوان بحق املدنيني؟
ــدويل  ــع ال ــاني واملجتم ــري اإلنس - الضم
ــتمرار تلك  ــؤولية اس ــو الذي يتحمل مس ه
ــا دول  ــي ترتكبه الت ــانية  ــم اإلنس الجرائ
ــقط  العدوان بحق املدنيني اليمنيني ولن تس
ــؤولية والعقاب مهما  تلك الجرائم من املس

كان حجمها..
ما هي رسالتكم األخرية وملن • 

تودون أن توجهونها؟
ــب علينا أن  ــه يج ــرية أن ــالتنا األخ - رس
ــد هذا  ــدة ض ــداً واح ــون ي ــك وان نك نتماس
العدوان الذي يريد أن يدمر بالدنا ويستويل 
ــا  ــع أصواتن ــن وان نرف ــدرات الوط ــىل مق ع
ونسمع العالم بشكوانا ومعاناتنا وأن ندافع 
عن بالدنا وأنفسنا كون ذلك حقاُ كفلته كل 
ــماوية، وأوجهها  ــان الس ــاتري واألدي الدس
ــاني واملجتمع الدويل  ــري اإلنس أيضاً للضم
ــف العدوان عىل  ــم بأي دور لوق ــذي لم يق ال

بالدنا.
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أكرث من ١٠١٨  مدنيًا أغلبهم 
نساء وأطفال استشهدوا 

نتيجة غارات العدوان السعودي 
األمريكي على األحياء السكنية 

٥٠ ألف صياد تم حرمانهم 
من مزاولة مهنة الصيد 

بسبب االستهداف المباشر 
لهم من قوى العدوان

ــعودي عىل اليمن وفرض الحصار الخانق يدل قالت  ــتمرار العدوان الس ــتاذة آمال معجم إن اس ــان بمحافظة الحديدة األس مدير مكتب حقوق اإلنس
عىل بجاحة العدوان ومن تحالف معه ومخالفته لجميع القوانني واملواثيق واملعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان .

وأضافت معجم إن الضحايا املدنيني بمحافظة الحديدة والذين تم استهدافهم من قبل طريان وبوارج العدوان السعودي األمريكي يف تزايد مستمر وأمام 
مرأى ومسمع من املجتمع الدويل واملنظمات اإلنسانية الدولية ومجلس األمن.

وأشارت يف لقاء مع صحيفة "الثورة" إىل أن عدد الضحايا من املدنيني يف محافظة الحديدة بلغ خالل الـ 3 السنوات املاضية أكرث من 1018 شهيداً و720 
جريحاً والعدد قابل للزيادة بسبب إمعان العدوان يف استهداف املدنيني واألطفال والنساء..

معجم تطرقت يف اللقاء إىل الكثري من امللفات والقضايا .. نتابع :
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