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ملخص الحكاية

 يقول أحد المعتقلين لسام 

مجنونًا  السجن  دخل  وأخر   ، فُجنَّ صاحيًا  السجن  دخل  المعتقلين  »بعض 
فعاد لرشده«



يوثق هذا التقرير
 قصصا شديدة القسوة، فإذا كنت ممن ال يحتمل

 قراءة النصوص المؤلمة ننصحك بعدم مواصلة القراءة.



نهدي هذا التقرير إلى روح المواطن المهمش نشوان مقبل سيف، الذي تحمل 
آالم التعذيب في سجن مدينة الصالح رفضا إلجباره على القتال في صف مليشيا 
الحوثي، وبعد ثمانية أشهر من اإلفراج عنه توفي متأثرا باألمراض التي أصيب بها 

أثناء التعذيب.

لقد كان نشوان بطال عظيما رفض االنصياع للتجنيد اإلجباري في صفوف مليشيا 
الحوثي، بينما رضخ لهم الكثير من شيوخ القبائل والضباط وكبار التجار والوجهاء، 

وفدوا أنفسهم بالكثير من األنفس البريئة واألموال.

إهـــــــداء



سجن الصالح
في  كان   ، بعد،  تكشف  لم  وحكايات  الرعب،  يسكنه  مكان  يعرف،  أصبح  هكذا 

في  مستقبله  شتات  تلم  غرفة  أو  شقة  على  بالحصول  الشباب  حلم  الماضي 

مسميات  أحد  إلى  شيء  كل  فيها  يتحول  كان  دولة  وفي  السكنية؛  المدينة  هذه 

خيال  تفوق  حقيقة  و  مرعب  وكابوس  سجن  إلى  السكنية  المدينة  تحولت  الحاكم، 

الباستيل سجن  من  بقايا  خفاياه  وفي   ، القوقعة  أنين  ثناياه  في  الرعب..   أفالم 

وفي لحظات كثيرة في التاريخ البشري ال يخترع اإلنسان المسميات أو المصطلحات بوعي منه 

 أو اختيار , خاصة عندما يصبح المكان عنوان مرحلة،محفورة بقسوة في ذاكرة الضحايا وذويهم 

بوطأتها  نفسها  فرضت  التي  التسميات  من  واحدة  الصالح  سجن  وتسمية 

هذا  أمين.  كناقل  التدوين  سوى  حيلة  من  أمامها  نجد  فلم  ذاكرتنا،  على  وجبروتها 

وتستحق  الضحايا،  ذاكرة  في  رعبا  المدونات  أشد  من  واحدة  الوحشي  السجن 

ووحشية. قتامة  اإلنساني  التاريخ  لحظات  أشد  من  كواحدة  تسجيلها  على  العمل 
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مقدمة عن تعز

/mailto:http://www.yemen-nic.info/gover/taiz/brife .المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية  (((
)))  ويشمل مديريات صبر الموادم ومشرعة وحدنان والمسراخ، وجزء من جبل حبشي ومديريات المعافر والشمايتين والمواسط

العاصمة صنعاء،  الجنوب من  إلى  تعز  تقع محافظة 
تبعد عنها بحوالي )256( كيلو مترا، تحتل المحافظة 
السكان،  عدد  في  المحافظات  بين  األولى  المرتبة 
بلغ عدد  لعام2004  السكاني  التعداد  لنتائج  فوفقا 
السكان )2393425( ويشكلون ما نسبته )12.16%( 
صراعًا  تعز  تشهد  اليمنية)1(.  الجمهورية  سكان  من 
مسلحًا منذ أبريل 2015، فبعد انتزاع مليشيا الحوثي 
العاصمة صنعاء من قبضة الحكومة اليمنية في 21 
من سبتمبر 2014، بمساعدة قوات عسكرية موالية 
للرئيس السابق علي عبدالله صالح، توسعت ليشمل 
عسكريا  الزحف  وبدأت  المحافظات،  أغلب  نفوذها 
لها قوات شعبية  تعز، حيث تصدت  صوب محافظة 
عرف  فيما  أنفسهم  شكلوا  محليون  ومقاتلون 
لتشمل  النزاع  حدة  وتصاعدت  الشعبية،  بالمقاومة 

كامل مدينة تعز ومديريات مختلفة فيها.

ولها  لليمنيين،  الثقافية  العاصمة  بأنها  تعز  توصف 

مضيق  على  تشرف  كونها  كبرى  استراتيجية  أهمية 
طريق  على  البحرية  المضايق  أهم  أحد  المندب  باب 
الشهرة  ذو  المخا  ميناء  ويقع  الدولية،  المالحة 
فقد  وبالتالي  المحافظة،  جغرافيا  ضمن  التاريخية 
الصراع  برزت واضحة من خالل  بالغة  أهمية  اكتسب 
الشرس والممتد ألكثر من أربعة أعوام، وهو ما أنتج 
السجون  قضية  وكانت  واالالم،  المآسي  من  كثيرًا 
القسري  واالختفاء  التعسفي  واالعتقال  الخاصة 

والتعذيب هي األبرز. 

السيطرة  حيث  من  جغرافيا  مقسمة  تعز  صارت 
المحافظة  مركز  األول  أقسام،  ثالثة  إلى  العسكرية 
المكون من مديريات المظفر والقاهرة وصالة، امتدادًا 
التربة)2(،  مدينة  حتى  الجنوبي  الريف  مديريات  إلى 
وهو تحت سيطرة القوات الحكومية، والقسم الثاني 
مناطق شرق مدينة تعز وشمالها الممتد إلى حدود 
محافظات لحج والضالع وإب وغرب مدينة تعز حتى 

2

تقرير حقوقي

منظمة سام للحقوق والحريات

معتقل الصالح

2020



تعز  بين  الرابط  الدولي  الطريق  على  البرح  منطقة 
والحديدة وتسيطر عليه مليشيا الحوثي )3(، والقسم 
الثالث مكون من )4( مديريات الساحل الغربي)4( والتي 
المخا  وميناء  المندب  باب  مضيق  إطارها  في  يقع 
غير  عسكرية  قوات  عليها  وتسيطر  االستراتيجيين، 
نظامية تدعمها وتمولها االمارات العربية المتحدة)5(، 
نجل  صالح،  عبدالله  محمد  طارق  العميد  ويقودها 

شقيق الرئيس السابق، وقائد حراسته.

الشعبية«  »المقاومة  خاضت   2015 مطلع  منذ 
دول  من  المدعومة  اليمنية  للحكومة  الموالية 
مليشيا  مليشيات  بمواجهة  حربها  العربي،  التحالف 
علي  السابق  الرئيس  بقوات  المدعومة  الحوثي 
عبدالله صالح، وتأطرت المقاومة الشعبية في أواخر 
اليمنية،  الحكومة  تتبع  نظامية  قوات  إلى   2016
بعد  الحوثيين  قوات  مع  صراعها  في  واستمرت 
انفراط تحالفهم مع صالح)6( نهاية العام 2017. فيما 
العسكرية  لإلمارات عملياتها  الموالية  القوات  بدأت 
مطلع يناير 2017 لتحرير الساحل والمديريات الغربية 

من تعز واستعادتها من قوات الحوثيين.

)))  ويشمل مديريات خدير والصلو وحيفان وسامع وماوية والتعزية وشرعب الرونة والسالم وجزء من جبل حبشي واجزاء واسعة من مقبنة
)))  مديريات ذوباب المندب والمخا والوازعية وموزع

)))  قوات العمالقة، وقوات المقاومة الوطنية التي يتزعمها طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق صالح، وقوات النخبة والمقاومة التهاميتين
)))  -RT. https://arabic.rt.com/middle_east/9((((9مقتل-علي-عبد-الله-صالح-على-يد-الحوثيين/

/mailto:https://www.samrl.org/ar .(0(77)  »سام« تطالب بإغالق كافة مراكز االعتقال غير القانونية في اليمن. بيان بتاريخ 7يوليو(
mailto:http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/((0((0(8 .8)  رووداو. الجيش اليمني: اعتقال )) مطلوبًا بحملة أمنية في تعز(

 https://almawqeapost.net/news/(70(( :9)  الموقع بوست(

متعددة  انتهاكات  تعز  في  الصراع  أطراف  ارتكبت 
سجون  استحداث  ها  أبرز  لعل  مختلفة،  بمستويات 
الكرامة  تنتهك  وحشية  اعمال  فيها  ُارتكبت  خاصة 
ب المئات من النشطاء  والحقوق الفردية للسكان، ُغيِّ
والخصوم والمعارضين والمدنيين في تلك السجون 
الخاصة، وكان سجن مدينة الصالح وما يزال هو األبرز 
بسبب  مرعبًا  صيتًا  واكتسب  السجون  تلك  بين  من 
السجناء  وكثرة  المعتقلين  مع  القاسي  التعامل 

المغيبين فيه.

كانت »سام« قد رصدت أكثر من )51( سجنًا خاصًا في 
)29( سجنًا تديرها مليشيا  بينها  محافظة تعز)7(، من 
الحوثي، و)9( سجون خاصة تديرها القوات الحكومية، 
و)9( سجون خاصة تديرها القوات الموالية لإلمارات 
بتنظيمات  )4( سجون خاصة  و  الغربي،  الساحل  في 
إغالقها  من  الحكومية  القوات  تمكنت  متشددة 
سكنية  ومبان  أحياء  على  السيطرة  بعد   2018 في 
كانت تتحصن فيها)8(، وعثر في بعض مناطقها على 
مقابر جماعية، بعض ضحاياها جنود تعرضوا لالعتقال 

وقتلوا تحت التعذيب أو تعرضوا لإلعدام الميداني)9(
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لماذا سجن الصالح؟
أصبحت ظاهرة السجون السرية غير القانونية، تشكل 
ظاهرة مقلقة في اليمن، حيث تعمد أطراف الصراع 
إلى إنشاء سجون غير قانونية وسرية إلخفاء الخصوم 
نشأتها  منذ  »سام«  عملت  وقد  منهم،  واالنتقام 
بشاعتها  مدى  وإظهار  السجون  هذه  كشف  على 
السجون  هذه  ومن  والدولي،  المحلي  العام  للرأي 
الصالح  مدينة  سجن  تعذيبها  بقسوة  اشتهرت  التي 
على  سيطرتها  إبان  الحوثي  مليشيا  استحدثته  الذي 
عدن  ومحافظات  تعز،  محافظة  من  واسعة  أجزاء 

ولحج وأبين والضالع مطلع العام 2015. 

يتكشف  الضحايا،  أحاديث  إلى  االستماع  خالل  من 
بشاعته  في  يوازي  قد  الذي  السجن  بشاعة  للقارئ 
سجن تدمر في سوريا أو الباستيل في فرنسا، فكان 
العام  للرأي  تظهر  ان  »سام«  منظمة  على  لزاما 
وبشاعة  السجن،  هذا  حقيقة  والخارجي  المحلي 
أصناف  من  فيه  المعتقلون  له  يتعرض  ما  وقسوة 

تفوق الوصف من التعذيب.
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المنهجية
أصدرتها  وبيانات  تقارير  سلسلة  ضمن  حقوقي  تقرير   « الصالح  »سجن 
متراكم  نتيجة جهد وعمل  اليمن، وهو  السجون في  منظمة »سام« عن 
بحث  الحقيقة  من  صورة  أقرب  إلى  الوصول  أجل  ومن  سنوات،  أربع  منذ 
الضحايا  من   )27( إلى  واستمع  الوقائع،  من  عدد  في  وحقق  الفريق 
والشهود، وقابل )3( وسطاء محايدين ممن تمكنوا من زيارة السجن في 
إطار البحث والتفاوض لإلفراج عن المعتقلين وتمكنوا من مقابلة محتجزين، 
كما تتبع خيوطا مهمة لما أبرزته وسائل اإلعالم بما فيها التابعة الحوثيين، 
وما أصدره الحوثيون من قرارات تخص السجناء، وحصل على شهادة مهمة 
تتعلق بأوضاع »سجن الصالح« وما يحدث داخله من انتهاكات، كتبها أحد 

أعضاء »لجنة العفو العام« التي شكلها الحوثيون،.

ظروف  في  ومهني،  متخصص  فريق  »سام«  تعز  بمحافظة  مع  يعمل 
بالغة القسوة والتعقيد استطاع التشبيك مع عدد من منظمات المجتمع 
المدني واتصل بجهات وقيادات وأطراف لها صلة بالصراع المسلح، وتمكن 

من معرفة بعض خفايا ما يحدث في السجون الخاصة بأطراف النزاع.

من  باعتباره  السجن  هذا  على  الضوء  تسليط  التقرير  هذا  حاولنا من خالل 
أخطر السجون التي نشأت خالل النزاع المسلح في اليمن، وهو عبارة عن 
مجمع من السجون لم يسبق ألي من المنظمات الدولية والمحلية أو فرق 
الخبراء الدولية أن تمكنت من زيارته، ويعتمد التقرير على الجانب الموضوعي 
القائم على سرد الوقائع وتتبع األحداث، كما ركز في جانب كبير منه على 
كشف وإبراز ما يحدث في سجن الصالح من جرائم وما يحيط به من غموض.

حرصت »سام« على الوصول إلى معرفة عدد السجناء الذين احتجزوا في 
2014، وعن عدد من توفوا فيه  العام  نهاية  السجن منذ استخدامه في 
الرقم  معرفة  من  تتمكن  لم  لكن  القاسية،  والمعاملة  التعذيب  بسبب 

بشكل دقيق، حيث يتمتع هذا السجن بقدر عال من االحتياطات األمنية. 

واستمعت »سام« ألعضاء في لجان التفاوض لمبادلة المعتقلين واألسرى، 
فحصلت على أرقام تقريبية لعدد السجناء في سجن الصالح. واألرقام التي 
السجن  في  احتجزوا  الذين  بالمعتقلين  مقارنة  ضئيلة  تعتبر  التقرير  أوردها 

طيلة فترة استخدامه وحتى كتابة التقرير.
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خلفية قانونية
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  اليمن على  صادقت 
التعذيب  مناهضة  واتفاقية  والسياسية،  المدنية 
القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره 
الدولي  العهد  يسترعي  المهينة،  أو  الالإنسانية  أو 
المسجونين  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص 
الكرامة  ُتحترم  بحيث  حريتهم  من  والمحرومين 
اإلنسانية باعتبارهم بشر، ونص على أن يراعي نظام 
هدفها  يكون  معاملة  المحتجزين  معاملة  السجون 
االجتماعي.  تأهيلهم  وإعادة  إصالحهم  األساسي 
وأوجبت اتفاقية مناهضة التعذيب ضرورة أن تضمن 
كل دولة طرف بأن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم 
على  اإللزام  هذا  وينطبق  الجنائي،  قانونها  بموجب 
تجريم قيام أي شخص بأية ممارسات تتعلق بالتعذيب 
وعلى أية محاوالت أخرى تشكل تواطؤًا أو مشاركة 

في التعذيب والتغطية والتستر على الفاعلين.

منحت المعاهدات والمواثيق الدولية حقوقًا للسجناء 
غير قابلة للتصرف بها أو التنازل عنها، فلهم حق في 
أمراض  تصيبهم  أال  في  حق  ولهم  الصحية،  الرعاية 
في السجن، كما ضمنت للسجناء حقا في حمايتهم 
من األوضاع الخطيرة في السجن، وفي أن يتوقعوا 
وأبرزت هذه  والجنسي،  البدني  العنف  حمايتهم من 
التعذيب  مناهضة  اتفاقية  فيها  بما  االتفاقيات 
المحرومين  ومعاملة  للسجناء  الحماية  موضوع 
للشخصية،  الكرامة  واحترام  بإنسانية  حريتهم  من 
وأوجبت حمايتهم من العنف أو االكراه على االدالء 
الصحية،  الرعاية  بتوفير خدمات  والزمت  بمعلومات، 
وأماكن معيشة آمنة وصحية لكل السجناء، واألدوية 
األولية  الصحية  الوقاية  إجراءات  وتنفيذ  الكافية 
ومتابعة  العدوى  عن  الكشف  وسائل  واستخدام 

العالج الطبي.

6

تقرير حقوقي

منظمة سام للحقوق والحريات

معتقل الصالح

2020



كما أبرز القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية 
عددا من المبادئ الخاصة الواجب توافرها في أماكن 
االحتجاز والحماية التي ينبغي توفيرها للسجناء، فأقر 
المجلس االقتصادي واالجتماعي المنبثق عن العهد 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
بالقواعد  المتعلقة  التوصيات  من  عدد  والثقافية 
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في العام 1955، 
منها  سواء  االحتجاز  بأماكن  خاصة  قواعد  بينها  من 
الخاصة  والتجهيزات  األدوات  بتوفير  يتعلق  ما 
مراعاة  على  والحرص  للسجناء،  المخصصة  بالغرف 
الظروف المناخية، وخصوصًا التهوية والمساحة الدنيا 
الزام  أو  والتدفئة،  واإلضاءة  سجين  لكل  المخصصة 
يناسب  وغذائي  صحي  نظام  بتوفير  السجون  إدارة 
كل سجين، وتوفير كل مستلزمات النظافة الشخصية 
مع  أقاربه،  مع  بالتواصل  والسماح  التعليم  وفرص 
توفير كل األدوات الرياضية ووسائل الترفيه، وغيرها 
من الحقوق التي أوصت بها األمم المتحدة في هذا 

اإلعالن.

سجن  على  والمطلعين  وأقاربهم  السجناء  شهادات 
مليشيا  أن  إلى  إليها »سام«  استمعت  التي  الصالح 
الحوثي ال توفر الحدود الدنيا من حقوق السجناء، وال 
توافرها  المقرة لهم والواجب  القواعد  بأبسط  تلتزم 
في السجن، إضافة إلى استخدام وسائل قاسية في 
الجسدي  التعذيب  بينها  من  السجناء  مع  التعامل 
والنفسي، تتناقض مع المواثيق والمعاهدات الدولية 
التي التزمت بها اليمن، والمبادئ العامة التي أفرزتها 
وذلك  اإلنساني.  الدولي  للقانون  العرفية  القواعد 
األمم  اتفاقيات  يناهض  الحوثيين  قبل  من  التعامل 
اإلعالن  فيها  بما  اإلنسان،  بحقوق  الخاصة  المتحدة 
الدوليين،  والعهدين  اإلنسان،  لحقوق  العالمي 
أيضًا  تشكل  المدنيين  تستهدف  التي  والممارسات 
انتهاكًا لمواثيق الحرب الخاصة بحماية المدنيين أثناء 

النزاعات من كافة المخاطر.
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ملخص تنفيذي
وثقت »سام« جانبَا من التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة 
التقرير  ركز  الصالح.  السجناء، في سجن  لها  تعرض  التي  القاسية 
الخاصة  السجون  أخطر  من  واحد  باعتباره  السجن  هذا  على 
لمليشيا الحوثي في اليمن، وهو عبارة عن مجمع لسجون يحوي 
السجناء،  من  معينة  شريحة  لكل  المخصصة  األقسام  من  عددا 
بحسب معايير وضعها الحوثيون عند تقسيم فئات السجناء. كما 
إلى عدد من  بالسجن ووصل  يحيط  الذي  الغموض  التقرير  وثق 
وما  عليه  والمشرفين  به  والمحيطة  عنه  الكاشفة  المعلومات 

يحدث في أقسامه من انتهاكات ومعاملة قاسية.

مع ضحايا  مقابلة   )27( المنظمة  فريق  نفذ  التقرير  هذا  إلعداد 
وشهود وأقارب ضحايا، كما حصل على ثالث شهادات لوسطاء 
محايدين تمكنوا من الدخول إلى سجن الصالح وأدلوا بشاهدتهم 

للمنظمة.

مباحث،  خمسة  من  األول  يتكون  فصلين،  إلى  التقرير  ينقسم 
مدينة  أن  إلى  التقرير  خلص  السجن،  مكونات  عن  أولها  يتحدث 
سكنية  وحدة   860 من  تتكون  فيها  السجن  يقع  الذي  الصالح 
موزعة على83 مبنى، والجزء المخصص للسجن يتألف من قرابة 
مسمى  تحت  السجون،  من  مجمع  عن  عبارة  وهو  مبنى،   )20(
سجن  األول  القسم  أقسام،  إلى)5(  وينقسم  الصالح«،  »سجن 
هو  والثالث  الوقائي،  السجن  الثاني  والقسم  القومي،  األمن 
سجن األمنيين، والرابع سجن العسكريين، والخامس سجن األمن 
السياسي، وهي تسميات درج الحوثيون على إطالقها أمام لجان 
عدد  وهناك  فيه،  المعتقلين  عن  لإلفراج  تسعى  التي  التفاوض 
من  السجناء،  يعرفها  السجون  لتلك  الداخلية  التقسيمات  من 
الدواعش«  فهنالك سجن«  للمحتجزين،  الحوثيين  تصنيف  واقع 
وسجن »االستقبال« وسجن »الجنائيات«، و سجن »المجاهدين« 

وسجن »المشايخ وهو خاص بالمختلين عقليا« وسجن »عدن«.
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كسجن،  اعتماده  جانب  فإلى  للحوثيين  بالنسبة  السجن  أهمية  الثاني  المبحث  وفي 
الميدانية  والقيادات  واألمنية  العسكرية  الحوثيين  لقيادات  أيضًا مقرًا  اسُتخدم  فقد 
الوسطية في تعز وسكنا لألفراد المسلحين. وُيستخدم جانب منه كمخازن لألسلحة 
إلطالق  كأماكن  استخدمت  واسعة  مساحات  به  وتحيط  العسكرية،  والمعدات 
المدينة  مباني  من  جزء  استعمال  جانب  إلى  تعز،  مدينة  باتجاه  والصواريخ  القذائف 

كمقرات حكومية للمحافظ والمكاتب التنفيذية التي يسيطر عليها الحوثيون.

المبحث الثالث من التقرير، خصص للمسؤولين عن »سجن الصالح«، وأشار إلى عدد 
مشرف  أبرزهم  كان  السجن،  إدارة  في  المباشرين  وغير  المباشرين  المسؤولين  من 
الحوثيين على مدينة تعز منصور اللكومي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة المعين 
التقرير عن عدد من األسماء  المهدي، كما تحدث  اللطيف حمود  الحوثيين عبد  من 
أو  االختطاف  أو  اإلدارة  في  سواء  السجن  على  بمسؤوليات  المرتبطين  والجهات 

التعذيب أو المحققين أو المفاوضين أو المساعدين لكل هذه األعمال.

وفي المبحث الرابع تحدث التقرير عما توصل إليه عضو »لجنة العفو العام« المشكلة 
من الحوثيين، البرلماني أحمد سيف حاشد، من إدانات مباشرة للحوثيين لما ارتكبوه 
من أعمال قاسية بحق السجناء، وعن االعتقاالت غير المبررة، وتحدث المبحث الخامس 
اسم  ذكر  أو  تداول  بمجرد  فزع  من  يمثله  وما  للمعتقلين  بالنسبة  السجن  رعب  عن 

»الصالح« أمامهم، بسبب ما القوه من معاملة قاسية فيه.

في الفصل الثاني الذي خصصه التقرير عن سجن الصالح من الداخل وأنواع االنتهاكات 
عناوين  هي  التقرير  رصدها  التي  والجرائم  االنتهاكات  أبرز  كانت  سام،  رصدتها  التي 
لخمسة مباحث في هذا الفصل، وهي التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له 
السجناء، و المعاملة القاسية فيما يخص التجويع للمحتجزين وعدم اعطائهم طعام 
كاِف ومتنوع، باإلضافة إلى أن ادوات النظافة والصحة والبيئة والتهوية غير متوفرة 
في أغلب االحيان، كما تناول التقرير أغراض االعتقال ابتداء بالعقاب وإيالم الخصوم 
ثم  االعتقال بغرض التجنيد اإلجباري، واستخدام نظام »الرهائن« في اعتقال المدنيين 
القوات  الذين وقعوا في قبضة  بمقاتليها  أو بقصد مبادلتهم  المالي  االبتزاز  لغرض 

الحكومية. 

وألهميته بالنسبة للحوثيين وللغموض حوله وما يستخدم فيه من وسائل وأساليب 
للخطف والتعذيب فقد كان سجن الصالح محل اهتمام خاص من قبل »سام« وفريقها 
في تعز إلبرازه في هذا التقرير، واستنتجت »سام« ان هذا السجن من أخطر السجون 
الخاصة والمحاطة بالقهر في اليمن، والمسيج بالرعب والخوف لسكان محافظة تعز 

والمناطق المجاورة.
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تعريف بالسجن
 سجن الصالح، وهو موضوع هذا التقرير، واحٌد من أبرز وأخطر السجون 
مليشيا  استحدثته  اليمن،  في  الحوثي  مليشيا  تمتلكها  التي  الخاصة 
الحوثي إبان سيطرتها على أجزاء واسعة من محافظة تعز، ومحافظات 
التسمية  بهذه  اشُتهر   ،2015 العام  وأبين والضالع مطلع  عدن ولحج 
بعض  الحوثيون  خصص  اإلنشاء،  تحت  كانت  سكنية  مدينة  إلى  نسبة 
من  عدد  بين  من  واحد  وهو  وتعذيبهم،  األشخاص  الحتجاز  بناياتها 
السجون الخاصة التي استحدثتها مليشيا الحوثي في مناطق مختلفة 

في اليمن. 

يركز التقرير على عدد من الجوانب المتعلقة بالسجن ومكوناته وأهميته 
والمسؤولين عنه، وعدد تقريبي للسجناء الذين مروا على هذا السجن، 
وشهادة أحد أعضاء لجنة العفو العام الحوثية، ورعب السجن بالنسبة 

للمعتقلين، نلخصها في خمسة عناوين على النحو التالي: 

الفصل األول



بهذه  واشُتهر  السكنية،  »الصالح«  مدينة  في  يقع 
التسمية نسبة إلى المدينة التي اتخذت سجنًا، وهي 
لمحافظة  الشرقي  المدخل  في  تقع  سكنية  مدينة 
الرئيس  حكم  إبان   2009 العام  مطلع  ُانشئت  تعز، 
إليه،  تسميتها  وُنسبت  صالح  الله  عبد  علي  السابق 
وهي واحدة من المدن التي تولت تنفيذها الحكومة 
اليمنية في عدد من المحافظات، لتسكين عدد من 
ذوي الدخل المحدود. تتكون هذه المدينة من )860( 
)83( مبنى)1(، اسُتخدمت  وحدة سكنية موزعة على 
كلها من قبل مليشيا الحوثي. ُأعد جزء منها كسجن 
الحوثية  للقيادات  سكنية  مرافق  جانب  إلى  خاص 
ومخازن للسالح. وفقًا لمصادر »سام« فان الحوثيين 
كسجون  المدينة  في  عمارة   )20( قرابة  خصصوا 
وإدارات لتلك السجون، و)6( عمارات مكاتب حكومية 
فيها  بما  تعز  من  لسيطرتهم  الخاضع  الجزء  إلدارة 
للنازحين  )7( عمارات  للمحافظة، كما خصصوا  مبنى 
الموالين لهم من بعض المناطق في تعز، فيما بقية 
تعز  لقياداتهم في  العمارات ُمعدة كمقرات وسكن 

ومسلحين من أتباعهم. 

يعد سجن الصالح مجمعا لعدد من السجون، فوفقًا 
المطلعين  من  عليها »سام«  خاصة حصلت  لمصادر 
فان  عمل،  زيارات  في  يرتادونه  والذين  السجن  على 
سجن  وهي  رئيسية  أقسام   )5( من  يتكون  السجن 
العسكريين، يشرف عليه عبد اللطيف المهدي، يلقب 
بـ » ابو نصر الشعث« وهو قائد المنطقة العسكرية 
محافظة  من  وينحدر  الحوثيين،  من  المعين  الرابعة 

html.(0-(0-08-((-0(-(0((/((-08-0(-((-0(-mailto:http://www.taizgov.com/new/(0(( مركز معلومات محافظة تعز  (((
)))  يديره شخص يدعى عبد الله الهميل وينحدر من محافظة حجة وينوبه شخص آخر يكنى بـ«أبو حرب«

)))  تبحث »سام« عن معلومات لمهام هذين القسمين ومن يديرهما
)))  كان يشرف على هذه السجون الثالثة المسؤول األمني األول للحوثيين بتعز عبدالملك يحيى علي الشهاري المكنى بـ«أبو شهاب« قبل مقتله بغارة من   طيران 

التحالف العربي، ولم تتمكن »سام« من معرفة المشرف الجديد بعد مقتل الشهاري.

المعين  الشرفي  عبدالله  أحمد  وينوبه  صعدة، 
األمن  وسجن  الحوثيين،  جانب  من  تعز  لمحور  قائدًا 
السياسي  يشرف عليه شخص يكنى »ابو يحيى« من 
محافظة ذمار لم تتوصل »سام« إلى اسمه الحقيقي 
الوقائي  ،والسجن  القومي)2(  األمن  وسجن  بعد، 

وسجن األمنيين)3(.

يطلقها  داخلية  تسميات  على  »سام«  حصلت  كما 
خالل  من  السجن،  أقسام  بعض  على  الحوثيون 
تلك  بين  من  الضحايا،  بها  أدلى  التي  الشهادات 
»االستقبال«  وسجن  »الدواعش«  سجن  التسميات 
وهو  »المجاهدين«  سجن  »الجنائيات«)4(،  وسجن 
وسجن  أتباعهم،  من  المخالفات  لمرتكبي  مخصص 
وسجن  عقليا  للمختلين  مخصص  وهو  »المشايخ« 
»أبو حرب«، وسجن »عدن« وكان مخصصا لمحتجزين 

من المحافظات الجنوبية.

يتحدث  الصالح«،  »سجن  في  المحتجزين  عدد  وعن 
المعتقل السابق )م.ش.ي( أنه في الفترة التي كان 
2016 ويناير2017 كان  محتجز في السجن بين مايو 
يقبع في السجن أكثر من )500( محتجز، »في قسم 
من  أكثر  محتجزين  كنا  »الدواعش«  عليه  يطلق  ما 
 )150( قرابة  االستقبال  قسم  وفي  معتقل،   )90(
 )150( قرابة  القومي  األمن  قسم  وفي  معتقل، 
معتقل وعشرات المعتقلين موزعين في بقية أقسام 

السجن«

أوال: مكونات السجن
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ثانيا: معتقل الصالح وأهميته بالنسبة للحوثيين
والمحافظات،  المناطق  من  عددا  السجن  يتوسط 
يمتلكها  التي  الخاصة  السجون  أكبر  من  ويعد 
المعتقلين  أغلب  يستوعب  اليمن،  في  الحوثيون 
والمختفين المعارضين والنشطاء والخصوم والنساء 
إلى  تعز،  محافظة  من  الحوثيون  يختطفهم  الذين 
جانب أسرى الحرب، كما احُتجز فيه عشرات المعتقلين 
وابين  الحرب من محافظات عدن  وأسرى  المدنيين، 
على  صالح  وقوات  الحوثيين  سيطرة  إبان  ولحج 
هذه  من  لقربه   2015 العام  في  المحافظات  هذه 
المحافظات، إذ يتوسط السجن محافظات تعز وإب 

والحديدة ولحج وعدن وابين.

التفاوض عن  لجنة  لـ »سام« )ي.ح.د( عضو  وتحدث 
تعز  في  الحكومي  الجانب  من  واألسرى  المعتقلين 
حجز  بمثابة  فهو  األغراض  متعدد  الصالح  سجن  أن 
يتبع  قسم  مركزي،  وسجن  احتياط  وسجن  تحفظي 
القومي،  األمن  جهاز  يتبع  وآخر  الحوثي  مليشيات 
بالمئات،  السجن  في  المعتقلين  عدد  أن  وأضاف 

البعض يحتجز أليام والبعض لسنوات.
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ثالثا: المسئولون عن سجن الصالح
عن  والمسؤولين  الصالح  سجن  لمشرفي  وااللقاب  والكنى  األسماء  من  عشرات  على  »سام«  حصلت 
بحكم  السجن  عن  المسؤولة  الشخصيات  من  عدد  عن  المنظمة  تكشف  فيه،  ارتكبت  التي  الممارسات 
مواقعها الوظيفية، والذين أمروا أو حرضوا أو سهلوا أو تواطأوا على تلك الجرائم واالنتهاكات داخل السجن. 

الكثير من المسؤولين المباشرين عن جرائم التعذيب تستروا على اسمائهم الحقيقية بكنى والقاب خوفًا من 
المسائلة أو االنتقام، اجتهدت »سام« في معرفة البعض منهم وفشلت في معرفة آخرين، كما ان عدد من 
ارتكاب تلك الممارسات لم ُتكشف هويتهم بعد لكثرتهم ولتداول  الشخصيات المتهمة أو المسؤولة عن 

العديد منهم مسؤوليات متعددة في سجن الصالح أو سجون أخرى.

من بين الذين شاركوا في أعمال االختطاف 
عبد  أمين  للسجناء  القاسية  والمعاملة 
الجليل عبد القادر الرميمة، مصطفى محمد 
عبد العزيز الرميمة، محمد محمد عبد الجليل 
وسيم  األمين،  علي  هيثم  الرميمة،  سلطان 
أحمد  سمير  عباس،  محمد  الحميد  عبد 
األمين، وكلهم من مديرية مشرعة وحدنان 

بتعز.

المنخرطين  بتعز  االجتماعية  الوجاهات  ومن 
في صفوف الحوثي ممن ساهموا أو حرضوا 
المدنيين  من  العديد  اعتقال  أو شاركوا في 
وكيل  النجدين  قائد  نجيب  الحوثيين  لدى 

)))  عضو في مجلس النواب عن الدائرة االنتخابية )0)( بتعز في الدورة البرلمانية )00)-009)، وقائد اللواء ))) مشاه، بقرار من الحوثيين.

وأخيه  الحوثيين،  من  المعين  تعز  محافظة 
فهمي النجدين، والشيخ منصور أحمد صدام 
عضو مجلس الشورى المعين من الحوثيين، 
ماوية  مديرية  مدير  البحر  دماج  والشيخ 
المعين من الحوثيين، والشيخ علي القرشي. 
عبد  وأكرم  الجابري)1(،  الولي  عبد  والشيخ 
عنهم،  يكشف  لم  وآخرون  الجنيد،  الغني 
ستعمل »سام« في البحث والتحقق عنهم 

ونشر أسمائهم متى ما تمكنت من ذلك.
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عبد اللطيف حمود يحيى المهدي 

المكنى« أبو نصر الشعث« قائد المنطقة الرابعة الُمعين من الحوثيين، 
هو المسؤول األول بحكم موقعه الوظيفي، تقع تعز في إطار مسرح 
المسؤول  وهو  المهدي،  يديرها  التي  العسكرية  المنطقة  عمليات 
الصالح.  سجن  في  العسكريين  السجناء  قسم  عن  المباشر  والمشرف 
قتال  في  الحوثيين  مع  وشارك  صعدة،  محافظة  من  المهدي  ينحدر 
القوات الحكومية منذ حروب صعدة الست، كما ورد اسمه ضمن أخطر 
الشخصيات الحوثية المطلوبة لدول التحالف العربي. ُعين المهدي لهذا 
الموقع في أبريل 2017 خلفا لـ عبد الله يحيى أبو الحاكم المكنى »أبو 

علي الحاكم« الذي استمر قائدًا لتلك المنطقة منذ ديسمبر 2015.

عبد الله يحيى أبو الحاكم 

المكنى »أبو علي الحاكم« ينحدر من منطقة »ضحيان« بمحافظة صعدة، 
مجلس  فرضها  التي  بالجزاءات  المشمولين  قائمة  ضمن  اسمه  وورد 
اليمن.  في  السياسية  التسوية  يعرقلون  الذين  األشخاص  على  األمن 
وهذين الشخصيتين من أبرز الشخصيات الحوثية التي تتحمل مسؤولية 
االنتهاكات التي حدثت في »سجن الصالح«، كٌل عن الفترة التي قضاها 

في منصبه كقائد للمنطقة العسكرية الرابعة التابعة لمليشيا الحوثي.

منصور علي علي اللكومي 

قبل  من  المعين   ،2014 منذ  تعز  بمحافظة  للحوثيين  العام  المشرف 
سجن  عن  المباشر  المسؤول  هو  تعز،  لمحافظة  أول  وكيال  الحوثيين 
الصالح وعن كافة الجرائم المرتكبة فيه، اذ هو المسؤول عن التعيينات 
لمشرفي أقسام السجن والمحققين. كان يعمل مدرسا في قريته »بيت 

اللكومي« مسور عمران. قبل أن يعينه الحوثيون مشرفًا لمحافظة تعز.

عبد الملك يحيى علي الشهاري

من  وُعين  تعز،  في  للحوثيين  األمني  المشرف  شهاب«  »ابو  المكنى 
االعتقاالت  عن  المسؤول  يعتبر  المحافظة،  شرطة  لمدير  نائبًا  قبلهم 
واالختفاء  االختطاف  أعمال  عن  المباشر  والمسؤول  وظيفته  بحكم 
القسري، بحسب شهادات حصلت عليها »سام« فإن »ابو شهاب« كان 
المسؤول عن جرائم االختطاف التي تمت في المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحوثيين بتعز، ينحدر من مديرية مجز بمحافظة صعدة، وكالة سبأ في 
نسختها التي يسيطر عليها الحوثيون أذاعت نبأ مقتله في مارس 2017 
االمني  المسؤول  عن  تبحث »سام«   . العربي)1(  التحالف  لطيران  بغارة 

للحوثيين بتعز بعد مقتل الشهاري.

mailto:https:// .سبأ نت. تشييع جثمان شهيد الوطن نائب مدير شرطة تعز صباح غد بالعاصمة صنعاء (((
www.sabanews.net/ar/news((97((.htm

عبداللطيف حمود يحيى المهدي 
مشرف على السجن باعتباره قائد 

المنطقة العسكرية الرابعة

عبدالله يحيى الحاكم
 مشرف على السجن

أيام توليه المنطقة العسكرية الرابعة    

منصور اللكومي
 المشرف العام للحوثيين بتعز 

عبدالملك يحيى علي الشهاري
 )ابو شهاب(

14

تقرير حقوقي

منظمة سام للحقوق والحريات

معتقل الصالح

2020



أحمد عبد الله الشرفي

وظيفته  بحكم  مباشر  مسؤول  الحوثيين،  من  المعين  تعز  محور  قائد 
الصالح  أو األسرى في سجن  العسكريين  السجناء  باإلشراف عن قسم 
ينوب عبد  انتهاكات بشعة وأعمال قاسية، وهو  له من  يتعرضون  وما 
على  اإلشراف  في  الرابعة  العسكرية  المنطقة  قائد  المهدي  اللطيف 
قسم السجناء العسكريين في سجن الصالح. ينحدر الشرفي من محافظة 

ذمار وتبحث »سام« عن معلومات أكثر تتعلق به.

»الهميل« 

أخطر  أحد  شخصيته،  عن  معلومات  أو  اسمه  إلى  »سام«  تتوصل  لم 
عن  المباشر  المسؤول  هو  الصالح«،  »سجن  في  الحوثيين  المشرفين 
قسم األمن القومي في »سجن الصالح«، ويشرف على أعمال التعذيب 
والمعاملة القاسية، وقد باشر بنفسه تعذيب عدد من السجناء في هذا 
ينحدر من محافظة حجة،  القسم، وفقًا لشهادات حصلت عليها سام. 
وهو أيضًا مقرب من عائلة إبراهيم عامر المعين من قبل الحوثيين وكياًل 
مساعدًا لمحافظة تعز. ال تزال »سام« مستمرة في البحث والتحقيق 

للكشف عن اسمه الحقيقي.

»أبو يحيى« 

لم تتوصل »سام« إلى اسمه أو معلومات عن شخصيته، هو المسؤول 
المباشر عن المعتقلين في قسم األمن السياسي بسجن الصالح. ينحدر 

من محافظة ذمار، تعمل »سام« في البحث عن بيانات مكتملة عنه.

إبراهيم عامر

المسؤول الثقافي للحوثيين بتعز، وُعين ايضًا وكياًل مساعدًا لمحافظة 
تعز من قبل الحوثيين، أرسلته مليشيا الحوثي مندوبًا لها في تعز منذ 
2013، يعد واحدًا من القيادات الحوثية صاحبة النفوذ في المحافظة، 
في  لمعتقلين  والتعذيب  االختطاف  جرائم  من  عدد  عن  ومسؤول 
»سجن الصالح«، بحكم نفوذه وسلطته كوكيل في المحافظة. ُشوهد 

وهو يحضر إلى السجن إليداع سجناء أو لإلفراج عن آخرين أو للتفاوض.
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أمين حميدان 

وكيل محافظة تعز لشؤون مديريات الساحل، المعين من قبل الحوثيين، 
االختطاف  وقائع  من  عدد  عن  هو مسؤول  لمعلومات »سام«  وفقًا 
ُزج  والذين  الغربي،  الساحل  مديريات  في  للمدنيين  القسري  واالختفاء 
يقيم  وكان  حجة  محافظة  من  حميدان  ينحدر  الصالح.  سجن  في  بهم 
في مديرية حيس بالحديدة قبل تعيينه في تعز. ما زالت »سام« تبحث 
سجن  في  االنتهاكات  عن  ومسؤولياته  حميدان  عن  أكثر  معلومات 

الصالح.

عبد القادر المرتضى

 المكنى »أبو هالل« يرأس »اللجنة الوطنية لشؤون األسرى« المشكلة 
من قبل الحوثيين في صنعاء، وبحسب ما ينشر في صفحتها على موقع 
والفحص  والمتابعة  بالبحث  تعنى  اللجنة  فان  االجتماعي)2(  التواصل 
والمفقودين  باألسرى  يتعلق  ما  بكل  والتفاوض  والتوثيق  والتدقيق 
»سام«  التقتهم  وسطاء  وبحسب   ، الشعبية)3(  واللجان  الجيش  من 
عملوا في لجان البحث عن المعتقلين، فان رئيس اللجنة هو المسؤول 
بأسرى  الصالح  سجن  في  المدنيين  المعتقلين  لمبادلة  التفاوض  عن 
الذي  المكسب  أن هذا  للحوثي، وقد الحظت »سام«  التابعين  الحرب 
المزيد  تعز العتقال  الحوثيين في  القادة  اللجنة قد فتح شهية  تحققه 
من المدنيين »كرهائن« حتى يتم التفاوض بهم لدى القوات الحكومية 

مقابل المحتجزين من مقاتليها.

عادل اسماعيل الموشكي 

الحوثيين  األسرى  لجنة  رئيس  الموشكي«  الرحمن  عبد  »ابو  بــ  المكنى 
جرائم  على  المحرضين  المسؤولين  من  واحد  ذمار،  محافظة  في 
االختطاف للمدنيين في تعز وإيداعهم »سجن الصالح«، رصدت »سام« 
متفرقة  إلى سجون  الصالح  المدنيين من سجن  السجناء  من  كثير  نقل 
عادل  تولى  ذمار  وفي  المجتمع،  كلية  سجن  بينها  ذمار  محافظة  في 
الموشكي عمليات التفاوض مع السجناء وأهاليهم والقوات الحكومية 
لإلفراج عنهم مقابل اإلفراج عن مقاتلين حوثيين محتجزين، وقد شجعت 
االختطاف  أعمال  من  المزيد  الرتكاب  تعز  في  الحوثيين  الخطوة  تلك 

للمدنيين.

/mailto:https://www.facebook.com/alasra(0(( .فيسبوك. اللجنة الوطنية لشؤون االسرى (((
))) اشارة إلى مقاتلي مليشيا الحوثي

عبدالقادر المرتضى )ابو هالل( 
 رئيس لجنة االسرى الحوثية

عادل إسماعيل الموشكي
 رئيس لجنة االسرى الحوثية في ذمار

أمين حميدان وكيل محافظة تعز
المساعد لشؤون مديريات الساحل-في 

الصورة بجانب عبده الجندي
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أمين علي عبدالله البحر

ألمن  مديرا   2015 أبريل  في  للحوثيين  التابعة  الثورية  اللجنة  عينته 
محافظة تعز واستمر حتى نهاية ذلك العام، ويتحمل مسئولية ماحدث 
األمن  مدير  مهام  فيها  باشر  التي  المدة  خالل  وانتهاكات  جرائم  من 

بتكليف من سلطة األمر الواقع وممثل لها.

منصور المياسي 

عينته اللجنة الثورية التابعة للحوثيين في يناير 2016 مديرا ألمن محافظة 
تعز بداًل عن أمين البحر استمر حتى أكتوبر 2018، ويتحمل مسئولية ما 
حدث من جرائم وانتهاكات خالل المدة التي باشر فيها مهام مدير األمن 

بتكليف من سلطة األمر الواقع وممثل لها.

عبد الخالق محمد الجنيد.

ألمن  مديرا   2018 أكتوبر  في  للحوثيين  التابعة  الثورية  اللجنة  عينته 
محافظة تعز بداًل عن منصور المياسي ومايزال في موقعه حتى صدور 
خالل  وانتهاكات  جرائم  من  حدث  ما  مسئولية  ويتحمل  التقرير،  هذا 
المدة التي باشر فيها مهام مدير األمن بتكليف من سلطة األمر الواقع 

وممثل لها.

عبده محمد الجندي

 عينه الحوثيون في نوفمبر 2015، محافظا لتعز، ويتحمل مسئولية ما 
حدث من جرائم وانتهاكات خالل المدة التي باشر فيها مهام المحافظ 

بتكليف من سلطة األمر الواقع وممثل لها.

حرض  قد  الجندي  فان  »سام«  عليها  حصلت  عديدة  لشهادات  وفقًا 
دة  الحوثيين على اعتقال العديد من المدنيين، وبالرغم من سلطته المقيَّ
جرائم  من  عدد  ارتكاب  في  ساهم  أنه  إال  الحوثي،  مشرفي  بسلطة 
االختطاف، وأخّل بواجباته الوظيفية كسلطة أمر واقع تجاه السجناء في 
»سجن الصالح«، ولم يقم بمنع التعذيب واألعمال القاسية التي تعرض 

لها السجناء.

عبدالخالق محمد الجنيد
مدير أمن سابق والمحافظ حاليًا 

معين من الحوثيين

عبده محمد الجندي
محافظًا معين من الحوثيين 2015

منصور المياسي

مدير أمن محافظة تعز 2018

أمين البحر

مدير أمن محافظة تعز 2015 
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أمين علي عبدالله البحر 

الجندي، ويتحمل مسئولية  لعبده  لتعز خلفًا  2018محافظا  أكتوبر  الحوثيون في  عينه 
ما حدث من جرائم وانتهاكات خالل المدة التي باشر فيها مهام المحافظ بتكليف من 

سلطة األمر الواقع وممثل لها.

وفقًا لشهادات عديدة حصلت عليها »سام« فان البحر هو اآلخر قد حرض الحوثيين على 
دة بسلطة مشرفي الحوثي، إال  اعتقال العديد من المدنيين، وبالرغم من سلطته المقيَّ
أنه ساهم في ارتكاب عدد من جرائم االختطاف، وأخّل بواجباته الوظيفية كسلطة أمر 
واقع تجاه السجناء في »سجن الصالح«، ولم يقم بمنع التعذيب واألعمال القاسية التي 

تعرض لها السجناء.

فهمي النجدين 
وهو شقيق نجيب النجدين وكيل محافظة 

تعز المعين من الحوثيين

عبدالولي الجابري 
عضو مجلس النواب

الشيخ دماج البحر  
مدير مديرية ماوية المعين من الحوثيين

مسئولون آخرون

الشيخ علي القرشي 
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متسترون وراء الكنى واأللقاب.
كما حصلت »سام« على أسماء وكنى العديد من المحققين الذين قاموا بعمليات 
التعذيب والمعاملة القاسية للسجناء في »سجن الصالح«، والعديد ممن ساهموا 
أو شاركوا في عمليات االختطاف والتعذيب أو تستروا على تلك الجرائم، وبالرغم 
من أننا - حتى اآلن - لم نستطع الحصول على أسماء الكثيرين إال أننا سنشير للبعض 
الضحايا،  بمساعدة  عليهم  التعرف  من  ما سيمكننا  وهو  منهم في مساهماتهم، 
كما ستستمر المنظمة في مهمة البحث عن أسماء كل الذين شاركوا في ارتكاب 
الجرائم بحق السجناء. وهؤالء الذين سيتم ذكرهم يمثلون نسبة قليلة ممن شاركوا 
أو ساهموا أو تورطوا في أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واالختطاف والوشاية 

باالختطاف واإلخفاء القسري.

أبو حمزة، وأبو نصر، وأبو عبد الواحد، محققون مارسوا التعذيب على السجناء في 
القسم الذي يطلق عليه سجن »الدواعش« ووفقا لسجناء فانه يبدوا عليهم أنهم 
من أفراد الحرس الجمهوري التابع لصالح، وكانوا كثيرًا ما يقومون بتوجيه إساءات 
وشتائم لثورة 11 فبراير وللشباب السجناء الذين شاركوا في تلك الثورة. إضافة إلى 
أن المحققين أبي الحسن الوائلي وأبو ماهر وأبو عبود وأبو حسين وأبو تراب وأبو 
الليث وأبو حيدر وأبو أسد، قد شاركوا في التحقيقات والمعاملة القاسية للسجناء 
في أقسام االستقبال وقسم السجناء األمنيين والعسكريين وينحدر أغلب هؤالء 
من محافظة حجة، وحصلت »سام« على ألقاب البعض ممن يعملون في أمنيات 
السجن أو ما يطلق عليهم شاويش السجن بينهم أبو مالك وأبو صادق وأبو قائد 
وأبو مدين وأبو سعد وينحدر أغلبهم من منطقة »الهشمة« في ريف تعز الشمالي.

كما حصلت »سام« على لقب قائد النقطة األمنية جوار مصانع شركات هائل سعيد 
أنعم ويدعى »أبو وسيم اآلنسي« وهو من قام باعتقال عدد من المدنيين في تلك 
النقطة ونقلهم إلى »سجن الصالح«، ومن بين المسؤولين عن المعاملة القاسية 
للسجناء مسؤول األمانات في السجن ويطلق عليه درهم المكنى بـ«ابو مجاهد«، 

و بائع القات في السجن المكنى »أبو محفوظ«.
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رابعا: لجنة العفو العام الحوثية في سجن الصالح.. تدين الحوثيين
بالرغم من إصدار المجلس السياسي األعلى التابع للحوثيين القرار رقم )15( لسنة 2016، والقرار رقم )132( 

لسنة 2017، واللذان تنص بعض فقراتهما على اإلفراج عن موقوفين في سجونها ألسباب سياسية.

شكل الحوثيون لجنة فرعية لتنفيذ قرار العفو العام في السجون الخاصة بمناطق سيطرتهم في تعز، من عدد 
من الشخصيات التابعة لهم وهم، عبده الجندي، المحافظ المعين من قبل الحوثيين، رئيسا للجنة، وعضوية كل 
من، منصور اللكومي، المشرف العام للحوثيين بمحافظة تعز منذ 2014، المعين من قبل الحوثيين وكيال أول 
للمحافظة ومحمد منصور الشوافي وكيل المحافظة، ومحمد عبد الله عثمان)1(وكيل المحافظة لشؤون تنمية 
الصوفي  أحمد صدام وقناف عفان  الجنيد ومنصور  التظلمات، ويحيى  استقبال  للجنة  رئيسا  المالية  الموارد 

ودرهم بن يحيى أبو فارع وعصام عبد الله غالب.

آنفا، وإضافة لموافقتها على تفاهمات السويد برعاية األمم المتحدة، التي  وبالرغم من القرارين المذكورين 
تنص على اإلفراج عن جميع المحتجزين في سجون كل أطراف الصراع، إال أن عدد المفرج عنهم من سجون 
مليشيا الحوثي ما يزال ضئيال جدا، بالمقارنة مع عدد المتبقين في السجون، التي تستوعب طوال الوقت أعدادا 
أكبر من قدرتها االستيعابية، ويحشر فيها المحتجزون بما يتنافى مع أبسط قواعد السجون ومبادئ حقوق 

اإلنسان.

http://www.zaidiah.com/ .المجلس الزيدي االسالمي. المجلس السياسي األعلى يقر قوام اللجان الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام في مختلف المحافظات  (((
content/المجلس-السياسي-األعلى-يقر-قوام-اللجان-الفرعية-لتنفيذ-قرار-العفو-العام-في-مختلف-المحافظات
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اتخذه  الذي  العفو  قرار  أصداء  »سام«  تابعت 
الحوثيون، من واقع شهادات لمحتجزين في »سجن 
الصالح« فبعد أسبوع من صدور قرار زعيم الحوثيين 
تلفزيون  أذاعه  خبرًا  »سام«  رصدت  العام،  بالعفو 
المنار التابع لحزب الله اللبناني)2(، ذكر أنه تم اإلفراج 
عن أكثر من )60( من المغرر بهم على ذمة مساندة 
»العدوان«)3(. ألقي القبض عليهم وهم في طريقهم 
من وإلى الجبهات بحسب القناة، لكن فريق »سام« 
فيها  ذكر  المعتقلين)4(  أحد  من  شهادة  على  حصل 
أن من أشار إليهم ذلك الخبر نصفهم من المحتجزين 
على  المحتجزين  من  اآلخر  والنصف  عقليًا،  المختلين 
ذمة قضايا مدنية، وشرح لـ »سام« وقع ذلك القرار 
الصادر من الحوثيين على المحتجزين في سجن الصالح 
علّي  المبارك  رمضان  أسبوع من  أول  بالقول:)مضى 
أن زعيم  الصالح مريرًا، ولكننا سمعنا فيه  في سجن 
المعتقلين  جميع  عن  عام  عفو  عن  أعلن  الحوثيين 
كنُت  الوعد،  وانتظرنا  النبأ،  لهذا  فرحنا  والمساجين، 
تهمة  إذ ال  العام،  العفو  أكون ضمن قائمة  أن  آمل 
أحد  السجن، ودخل  باب  ُفتح  الليلة  تلك  علّي، وفي 
أن من سمع  لنا  للمحتجزين، فقال  ينادي  السجانين، 
السجن،  في  يسمع سيبقى  لم  ومن  اسمه سيخرج 
فقلت له أنتم مسكتونا في الشوارع ونقاط التفتيش 
كانت  اهتماما،  كالمي  ُيعر  فلم  حرب،  أسرى  ولسنا 
هذه أساليُبهم في التعذيِب النفسي، يِعدون باإلفراج 
ثم ال ُيفرجون. ُيعلنون عفوًا ثم ُيمعنون في األذى، 
ولما  األمر،  ينسون  ثم  جماعية  إفراجات  عن  ُيعلنون 
جاء موعد تنفيذ العفو العام ُافرج عن )65( نصفهم 
أصحاب  من  اآلخر  والنصف  نفسية،  وحاالت  مجانين 
بنا  الخاص  القسم  من  يخرج  ولم  المدنية،  المشاكل 
في  مساءًا  سمعنا  أننا  الغريب  أشخاص،   )4( سوى 
إذاعتهم تقريرًا يزعم اإلفراج عن )65( من »المرتزقة 

mailto:http://www.manartv.com.lb/(9((9(.المنار اإلفراج عن أكثر من0) مغررًا بهم في تعز  (((
)))  اشارة إلى دول التحالف العربي

)))  المعتقل مشتاق الفقيه أفرج عنه في) فبراير7)0)
)))  يطلقها اعالم الحوثيين على المقاتلين ضدهم من الموالين للحكومة

/(98(98/07/mailto:http://yemenat.net/(0(7 .رحلة حقوقية.. تعريجات ومواقف ..)(يمنات. تغاريد غير مشفرة ))0  (((
mailto:https://www.sabanews.net/ar/news(8(((0.htm.7)  سبأ نت. قرار رئيس المجلس السياسي األعلى بشأن العفو العام(

)8)  اشارة إلى ان اغلب مشرفي السجن والمحققين ينحدرون من محافظة حجة
)9)  منصور اللكومي المعين من مليشيا الحوثي مشرفًا على تعز منذ ))0)

والمغّرر بهم«)5( بعد أن عادوا إلى حضن الوطن، لكن 
الحقيقة أن من أفرج عنهم مختلين عقليًا ومحتجزين 

على ذمة قضايا مدنية.

شهادة البرلماني أحمد سيف حاشد

اطلعت »سام« على ما نشره العضو البرلماني أحمد 
سيف حاشد في موقع » يمنات اإلخباري« المملوك 
اللجنة  وعضو  الحوثيين  من  مقرب  وحاشد  له)6(. 
العام  العفو  قرار  تنفيذ  في  لحج  لمحافظة  الفرعية 
السياسي  المجلس  رئيس  الصادر من  المعتقلين  عن 
في  »سبأ«  وكالة  نشرته  والذي  الحوثي  لمليشيا 
عن  كتب  الحوثيون)7(،  عليها  يسيطر  التي  نسختها 
مدينة  تعز  وقال:)في  الصالح  إلى سجن  زيارته  نتائج 
شققها  بعض  صار  يكتمل،  لم  الذي  الحلم  الصالح 
سجون للمعتقلين والموقوفين والمشتبه بهم دون 
القيادة  استقبلتنا  الصالح..  مدينة  إلى  وصلنا  تهمة. 
هناك.. جلهم ينتمون إلى محافظة واحدة، بل وربما 
بعضهم أقرباء بعض. لم أجد مسؤوال واحدا من تعز 
معه  وتعاطينا  استقبلنا  الذي  القيادي  الطاقم  في 
في  لتنفيذه  نزلنا  الذي  العام  العفو  قرار  تنفيذ  في 
تستقبلنا في  أن »حجة«)8(  اختصاصنا. شعرت  حدود 
تعز، وال بأس بدافع الفضول العارض أن تبحث عن تعز 
التي  »المناطقية«  هذه  كل  لماذا  لتتفهم  تعز،  في 

تعبث في تعز(.

سجن  في  للسجناء  البائس  )الوضع  حاشد  ويصف 
الصالح واالنتهاكات التي تمارس ضدهم بالقول:)وفي 
تعز)9(  مشرف  »اللكومي«  من  طلبنا  الصالح  مدينة 
لحج  محافظة  أبناء  من  لديه  الموقفين  ملفات 
وقّدم  معنا  فتعاون  العام،  العفو  قانون  إلعمال 
اشتباه..  حاالت  موقوفين  لخمسة  ملفات  خمسة 
بعضهم موقوف في السجن من أشهر.. أقرت اللجنة 
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تحريرهم من السجن.. فتم التنفيذ، وأستراح الضمير، 
وتبين أن شخصين قد صارت لديهم حاالت نفسية.. 
شعرت بالسعادة وهم يتحررون، غير أنني أحسست 
»المطَلقين«  هم  العفو  بإطالق  المعني  أن  أيضا 
وليس سلطات األمر الواقع، وأحسست أكثر أن من 

يحتاج إلى العفو هو السجان ال هم(.

نعمان  سيف  باسم  المواطن  قصة  حاشد  يروى 
القباطي أحد المعتقلين المفرج عنهم وهو مصاب 
ُأفرج  معتقلين  خمسة  ضمن  وكان  نفسية،  بحالة 
عنهم من السجن ينحدرون من محافظة لحج، يقول 
حاشد:)تم خطف باسم من قبل سلطات األمر الواقع 
التابعة لمليشيا الحوثي في تعز.. ظلت أسرته طيلة 
أربعين يوم تبحث عنه ولم تجده وال تعلم عنه شيئًا.. 
الفعل الذي تم ضد باسم القباطي هو إخفاء قسري 
وهو فعل مجرم بموجب القانون الدولي والتكييف 
الحقوقي.. خرج باسم يبحث عن دواء ألبنه »بسام« 
مريضًا  كان  والذي  سنوات  تسع  العمر  من  البالغ 
األقدام  على  سيرًا  طويله  مسافة  قطع  بالكبد.. 
بالطفر  مملوء  »جيبه«  كان  فيما  الدواء  عن  يبحث 
والخواء.. وجده مليشيا الحوثي بخط النار فاعتقلوه 
بتهمة يسمونها »حالة اشتباه« مات االبن بعد نصف 
المعتقل  في  األب  وظل  والده..  اعتقال  من  شهر 
حتى أتينا إليه، وكان سيظل باقيا في المعتقل إلى 
باسم من معتقله وهو  الله وأنصاره.. خرج  يأذن  أن 
يعاني من حالة نفسية.. لم نستطع إعالمه بأن ابنه 
مات حتى ال تتحول الحالة النفسية التي يعيشها إلى 
صدمة جنون وفجيعة في حضرتنا.. أخبرناه فقط أن 
ابنه تعبان جدًا ومنحناه نقود الطريق ليعود إلى بيته 
حالة  باسم  ألهله..  بالفجيعة  اعالمه  مهمة  ونترك 
من ألف حالة لم يصلها اإلعالم.. باسم هو من يملك 
إلى  أحوج  هم  وسجانيه  سجانيه،  على  العفو  حق 

عفوه أو هذا هو المنطقي والمفترض(.

السجن  يكتنف  الذي  الغموض  عن  حاشد  وأفصح 
الحوثيون  يلصقها  التي  االعتقال  دوافع  وعن 
بالضحايا لتبرير جرائمهم قائاًل:)بعد أكثر من تواصل تم 
المعتقلين والموقوفين والسماح  بلقاء  لنا  السماح 
لهم بتعبئة استمارات طلب العفو دون السماح لنا 
بتحرير  لهم  السماح  باالطالع على ملفاتهم، وعدم 
التعهدات، وفهمنا من ذلك أن ال نية للقائمين على 
األمر تطبيق قرار اللجنة الذي سُيتخذ أو تنفيذ قرار 
العفو العام. واضاف »كْشْف« السجناء الذي أكرمنا 
السجناء  عن  القومي  األمن  مسؤول  »الهميل«  به 
في مدينة الصالح والذي بدا لنا ألول وهله أن هذا 
الكشف دليل على أداء حسن، اكتشفنا أنه كان في 
جل جوهره مغلوطًا ومضلاًل إلى حد بعيد. فالمعتقل 
»نجيب الكميت« مثال مرفوع بالكشف أنه معتقل 
من 10 نوفمبر 2016 فيما الحقيقة أنه معتقل من 
أشهر  الخمسة  بحدود  الفارق  يعني   2016 12مايو 
الكشف  في  المدونة  الجرائم  وبعض  حرية.  قيد 
قرينة األسماء تبدو من الضخامة بحجم كوكب زحل 
بحجم  عظيمها  تجد  التفاصيل  في  الخوض  وعند 
عسكرية  تحركات  رصد  التهم  ويضيف،  الخردل.  حبة 
يشير  أن  احداثيات، دون  وتحديد  وإرسال معلومات 
الكشف لمعلومة واحدة عن نتيجة واحدة ترتبت عن 
هذه المعلومة أو تلك، وال تجد مؤّدى أو نتيجة لهذا 
الرصد، بل ربما تجد رسالة تلفون ليس فيها نية إضرار 
أو بالغ أو تحقيق نتيجة. أحسسُت أن رافعي التقارير 
التهم  بمعايير  يتعاطون  الذين  وكل  »للهميل« 
ما هو  الحقيقة وال معرفة  رصد  يريدون  ال  الجزاف 
في الواقع أو حتى المبالغة في التهم، بل يقصدون 
نيل الحظوة والتزلف والوصولية ونيل الترقيات وربما 

أشياء أخرى أيضا(.
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خامسا: رعب السجن بالنسبة للمعتقلين

)))  سيرمز لكثير من الضحايا والشهود بحروف ابجدية بناء على طلبهم حرصًا على سالمتهم 

»سام«  فريق  نفذها  التي  المقابالت  عشرات  من 
وشهادات  وذويهم  الضحايا  مع  تعز  محافظة  في 
المنظمة  السجن، وصلت  أخرى مطلعة على أوضاع 
أخطر  من  واحد  الصالح  سجن  أن  مؤداها  نتيجة  إلى 
فيه  يمارس  والذي  اليمن  في  الخاصة  السجون 
انتهاكات بشعة بحق المحتجزين، فالرعب الذي يعبر 
وصف،  له  ليس  منه  عنهم  المفرج  المعتقلون  عنه 
المعتقل  هذا  من  الخروج  فان  الشهادات  وبحسب 

يشعرك بحياة جديدة.

)ص.س()1( 

يصف شعور الرعب الذي عايشه في السجن بالقول:) 
أدخلوني شقة تحت األرض يسمونها بشقة المشايخ، 
)18( مجنون وكلهم بال مالبس مثلما خلقهم  فيها 
الله، والمكان متسخ بشدة وترى مخلفات المعتقلين 
من بول وبراز في كل مكان في الغرفة، لم أستطع 
الجلوس في أي شبر منها بسبب مخلفات المعتقلين، 
ضربًا  يوسعوه  إليهم  دخل  من  المجانين  وهؤالء 
مبرحًا، جلست إلى جوارهم تسع ساعات وأجزم أنني 

لن أنسى هذه الساعات حتى لو أصبت بالزهايمر(.

التعذيب  البشري من عمليات  العقل  انتجه  ما  أسوأ 
حدثت  المعتقلين  بحق  اإلنسانية  غير  والمعاملة 
في سجن مدينة الصالح، وكمية الرعب الذي يعتري 
المفرج عنهم من مجرد ذكر هذا السجن  المعتقلين 
شاهدها الفريق في وجوههم، وقرأتها »سام« في 
بأيديهم وتسجيالت  كلمات وأحرف سطرها الضحايا 

صوتية بأصواتهم.

)أ.م.ب( 

لخص المعتقل هذا الشعور بالقول:)حالة من الرعب 
تنتابني من  النفسية  والقلق واالضطرابات  والخوف 
الذي  التعذيب  بسبب  الصالح  مدينة  معتقل  ذكر 

أصابنا بدون سبب(. 

مشتاق الفقيه

الذي  الطقم  بدأ  بقوله:)لما  المأساة  تلك  وصف 
»معتقل  مقر  الحوبان  صوب  باالنطالق  يقلني 
الصالح« أيقنت أن مرحلة جديدة من المعاناة بدأت، 
فقط  ستكون.  وكيف  ماهيتها  توّقع  أستطع  لم 
كنت مرتعبًا، وقلقًا على أسرتي ووالدتي »المصابة 

بالقولون« أكثر من قلقي على نفسي(.
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وأهاليهم،  ضحايا  من  شهادة   )27( »سام«  حصلت 
عن  لإلفراج  الوساطة  بدور  قامت  شخصيات   )3( و 
سجن  أن  الشهادات  تلك  كشفت  وقد  معتقلين، 
بالقهر،  محاط  للسجون،  متعدد  مجمع  هو  الصالح 
فيه  ُمورس  الحوثيين،  قبل  من  بالسرية  ومسيج 
الحاطة  والممارسات  الجرائم  من  متعددة  أشكال 
والمعاملة  بالتعذيب،  تتعلق  اإلنسان،  بكرامة 
النظافة  وسائل  توفير  وعدم  والتجويع،  القاسية، 

والتهوية والراحة. 

قاسية  ومعاملة  بشعة  ممارسات  »سام«  وثقت 
السجن،  في  المحتجزين  بحق  ارُتكبت  إنسانية  وغير 
فمع استمرار تلك الممارسات وتعدد الضحايا يصبح 
هذا  في  منه  البد  قانون  هو  التعذيب  أن  القول 
السجن، وكشفت »سام« عن وسائل بشعة للتعذيب 

)))  حمض الهيدروكلوريك، يحقن تحت الجلد ويسبب آالما رهيبة.

الجسدي والنفسي؛ بينها الصعق الكهربائي والضرب 
بالحديد والعصي، واستخدام نماذج لتعذيب الجسد 
قوالب  ووضع  كرسي  على  الجسد  ربط  أبرزها  من 
التي  »الشواية«  أو طريقة  الظهر،  البناء فوق  أحجار 
تعتمد على تعليق الجسد فوق حديدة مربوطة على 
وتدين وقريبة من السطح، فيتم وضع الضحية فوقها 
بشكل مقلوب حيث يتدلى الراس إلى األسفل، كما 
أن هنالك عدد من الوسائل في التعذيب بينها حقن 
الدم بـ »األسيد« ما يطلق عليه ماء النار)1( ، و اإلعدام 
الوهمي، ونماذج أخرى كثيرة مارسها الحوثيون بحق 
السجناء، توفي عدد منهم، وآخرون أصيبوا بإعاقات 
أو تعرضوا ألمراض  دائمة، والبعض فقدوا ذاكرتهم 

عقلية بسبب المعاملة القاسية.

سجن محاط بالقهر.. شهادات وقصص

تلخيص المشهد العام لسجن الصالح اختزلها أحد الضحايا بهذه العبارة:

بعضهم دخل السجن صاحيًا فُجنَّ فيه وأحدهم دخل السجن 
مجنونًا فعاد لرشده فيه 
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أمير محمد ابراهيم عبدالله 

لـ »سام« حكاية اعتقاله في سجن الصالح وما  33 عامًا بعث  العمر  يبلغ من 
تلقاه من معاملة بالقول: )اعتقلت في 24 فبراير 2016 من جوار محطة توفيق 
الجابري  إدريس  حضر  راتبي،  أستلم  وأنا  تعز،  الحوبان  منطقة  في  عبدالرحيم 
السالح بوجهي، ثم  على متن طقم ومعه مسلحون؛ فاعتدوا علّي وأشهروا 
أخذوني فوق الطقم إلى سجن مدينة الصالح، أودعوني إحدى الشقق واعتدوا 
علّي بالضرب المبرح بتهمة أنني »داعشي« حتى فقدت الوعي، كل ثالثة أيام 
كان يتم استدعائي منتصف الليل فيتم التعصيب على عيني ومن ثم تعذيبي 
بالضرب »بكيبالت« كهربائية وتهديدي بالقتل إذا لم أعترف لهم بأني داعشي، 
كنت أشعر بحالة من الرعب والخوف والقلق واالضطرابات النفسية من جراء 
إلى  حوثيون  دخل مسلحون  المرات  إحدى  في  والنفسي،  الجسدي  التعذيب 

محبسنا وتم ضربنا بسالسل حديدية بدون سبب!

مهين،  بشكل  وعاملونا  التعذيب  من  متعددة  ألصناف  تعرضت  أمير  وأضاف 
منعوا علينا االتصال بذوينا، لم ُيسمح ألحد بزيارتنا، أحرمونا من التعرض ألشعة 
الشمس أو الخروج للتدفئة، منعوا علينا الماء النقي والماء المقدم الينا يختلط 
إلينا ال يشبع جوعنا، وضعونا في سجن أسموه  بـ »الديدان« واألكل المقدم 

بسجن »الدواعش« كنا نتعرض للسب والشتم واإلهانات من السجانين.

يختتم المعتقل شهادته بالقول: »كل من اعتقلوا معي مظلومين واعتقالهم 
أحد  مرثية،  حالتهم  ومرضى  معنا،  معتقلين  مجانين  شاهدت  تهمة،  بدون 
ال  أنه  رغم  داعشي  وتهمته  نفسية  حالة  من  يعاني  العمر  المعتقلين ستيني 
بأسرته  االتصال  وحاول  والدته  توفيت  واآلخر  الدائرة شيء،  الحرب  من  يفقه 

سرًا، فاكتشف الحوثيون أمره واقتحموا الزنزانة واعتدوا علينا جميعًا بالضرب. 

نقلوني بعد ذلك إلى سجن كلية المجتمع في ذمار، فمكثت فيه سنتين، ظل 
الحوثيون يبتزون أسرتي مبالغ مالية كبيرة، كان آخر مبلغ سلمتهم إياه ثمانمائة 

ألف ريال وأفرجوا عني.
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أنور الركن

صحفي وناشط سياسي، كان مسافرا من صنعاء 
اعتقله  بتعز،  الراهدة  في  رأسه  مسقط  إلى 

الحوثيون ونقلوه إلى »سجن الصالح«

تعرض لمعاملة قاسية في السجن توفي بسببها 
»سام«  التقت  عنه،  اإلفراج  من  أيام  ثالثة  بعد 
تفاصيل  أوضح  الضحية،  اقارب  أحد  )ع.م.ك(  بـ 
أيام شهر  أحد  بالقول: في  الركن ووفاته  اعتقال 
إلى  صنعاء  امن  مسافر  أنور  كان   2017 سبتمبر 
عنه  نبحث  فمكثنا  الطريق  من  واختفى  الراهدة، 
المدة  هذه  وبعد  أشهر،  عشرة  لمدة  نجده  ولم 
للمتابعة  الصالح  سجن  إلى  معارفنا  أحد  ذهب 

شاهد  بالصدفة  السجن،  في  آخر  محتجز  بشأن 
أنور في أحد اقسام السجن، وكان جسمه هزيال، 
فتواصل بنا وذهبنا إلى سجن الصالح وتابعنا حتى 
أفرج عنه الحوثيون بحالة سيئة، قال لنا أنور بعد 
األسيد،  بمادة  حقنه  يتم  كان  أنه  عنه  اإلفراج 
وخالل يومين ساءت حالته الصحية فكان ال يقدر 
أسعفناه  الماء،  شرب  يستطيع  وال  الكالم  على 
الطبيب  لكن  المنطقة،  في  العيادات  إحدى  إلى 
أفادنا أن جسم أنور ال يتقبل العالج فتوفي يوم 
اإلثنين الموافق 2 يوليو 2018، أي بعد ثالثة أيام 

من اإلفراج عنه من سجن الصالح(. 

قال لنا أنور بعد اإلفراج عنه أنه 
كان يتم حقنه بمادة األسيد
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باسم عبادي

يبلغ من العمر 36عامَا، اعُتقل من جولة سوفتيل شرقي مدينة تعز، يوم اإلثنين 
الموافق 12 يوليو 2017، وُنقل إلى »سجن الصالح«، تعرض لمعاملة قاسية 
وبشعة، أفقدته جزًء من ذاكرته بحسب قوله، وقد مكث في السجن لخمسة 
أشهر حتى أفرج عنه في 12 ديسمبر من نفس العام، في صفقة تبادل محتجزين 

بين الحوثيين والقوات الحكومية، بالرغم من أنه معتقل مدني.

الحوثيون  )اعتقلني  بالقول:  معاناته  عن  وتحدث  »سام«،  فريق  معه  تواصل 
بتهمة أنني »داعشي« وأرفع احداثيات لطيران التحالف، تعاملوا معي بخبث، 
وخصوصًا أنني من تعز، عذبوني بالصعق الكهربائي، والضرب بأعقاب البنادق، 
واللكم والركل، وشتموا والدّي، كنت أشعر بخوف شديد منهم أو أن يؤذونني 
في أية لحظة. كنت أصوم أغلب األيام في السجن، ألن ما يعطونا من طعام 
ال يشبع جوعنا، والماء ال يروي عطشنا، توجعُت وتألمُت من التعذيب والجوع 
»اسبرين«  حبة  حتى  نمنح  فال  الصحي،  وغير  الكئيب  والجو  النفسي،  واأللم 

والزيارات غير مسموحة لنا!

ويواصل عبادي القول: وضعوني في زنزانة يسمونها »عدن« وفي أحد األيام 
فقادوني من  وكنت صائم،  عيوني  على  الزنزانة ووضعوا غطاء  من  أخرجوني 
غرفة إلى غرفة حتى سلموني للمحقق، وأجلسني على األرض ووجه لي عدد 
من االسئلة كانت من بينها أنه يريدني أن اعترف بأني »داعشي« فأنكرت ذلك، 
فباشرني »بملطام« ودكم على وجهي ورأسي، فكرر سؤاله وقلت له »حسبي 
الوكيل« فازداد المحقق عنفًا ضربني على أجزاء جسدي، ثم أحضر  الله ونعم 
الصاعق الكهربائي وأوصله بأطراف يدّي اليمنى واليسرى حتى فقدت وعيي، 
يرتعش  بجسمي  وشعرت  يرحمني،  أن  فرجوته  أخرى،  بصعقة  إال  أفق  ولم 
بتصويري  وقاموا  »كاميرا«  أحضروا  ثم  التعذيب،  ألم  من  تنهمر  ودموعي 
وأرغموني على قراءة اعتراف أنني رفعت إحداثيات للطيران في واقعة القصف 
على »حي سوفتيل« الذي راح ضحيتها أكثر من)50( قتيل وجريح، وتحت التهديد 
بالتعذيب وإشهار البنادق تجاهي من خلف الكاميرا وضعوا ورقة خلفها كتبوا 
عليها ما يريدونني أن اقرأه، فقمت بقراءته أمام الكاميرا حتى أقي نفسي من 

التعذيب، وقد فقدت ذاكرتي كثيرًا بسبب ما تعرضت له من تعذيب.

يضيف باسم: عايشت قصصًا مأساوية لمعتقلين تعرضوا للتعذيب وشاهدت 
آخرين وعليهم آثار التعذيب، ومن بين القصص التي ال زلت أتذكرها، هي معاناة 
مكسور  وهو  بخدمته  أقوم  كنت  فقد  جعفر،  الحميد  عبد  األستاذ  المعتقل 
القدم، والقيد الحديدي على ركبته، كان يدخل الحمام حبوًا على مرفق يديه، 

أو سحبًا على إليتيه.

عذبوني بالصعق 
الكهربائي، والضرب 

بأعقاب البنادق، والدكم 
والركل، وشتموا والدّي
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بدر سلطان محمد 

شقيق الصحفي فهد سلطان المطارد من مليشيا الحوثي، يبلغ من العمر 22 
عاما اعتقله الحوثيون من العاصمة صنعاء في 10 يوليو 2016، عندما كان في 

الثامنة عشرة من عمره.

يقول فهد سلطان لـ »سام«: سافر شقيقي بدر  إلى صنعاء لحضور دورة تدريبية 
نظمتها منظمة مجتمع مدني، والتقط صورة تذكارية على هامش الدورة مع 
قيادي في حزب المؤتمر الشعبي الذي كان حينها حليفا لمليشيا الحوثي، ومن 
خالل تلك الصورة تمكن عناصر أمن تابعون للحوثي من اإلمساك به، وسجنه، 
ومنذ ذلك الوقت نقلوه بين عدد من المعتقالت في صنعاء كان أولها سجن 
البحث الجنائي وآخرها سجن الثورة ،وقبل شهرين نقل إلى سجن الصالح بتعز، 
تعرض لتعذيب شديد في المعتقالت التي مر عليها، ولكن زاد التعذيب بشكل 
الزيارة  كانت   ،2019 نوفمبر  في  إليه  نقل  الذي  الصالح«  »سجن  في  رهيب 
ممكنة في صنعاء، وكان بإمكان إخوانه مقابلته ومصافحته، وعند وصوله إلى 
تعز أصبحت الزيارة متعبة، وااللتقاء به مستحيل، وإذا تمت، يشاهدونه من بعد 
حديدي  سياج  بينهم  سماعهم،  أو  صوته  سماع  يستطيعون  ال  أمتار  خمسة 

إضافة إلى الجنود يمنعوهم من الحديث!

تيسير السامعي

بالقول:   فيه  اعتقل  الذي  الصالح  سجن  في  ذكرياته  »سام«  لـ  حكى  صحفي 
»هذا السجن سيء للغاية، أغلب الذين اعتقلوا في تعز يتم ترحيلهم إلى هذا 
السجن، الذي كان عبارة عن مدينة سكنية قبل تحويله من قبل الحوثيين إلى 
سجون خاصة، ويضيف السامعي يفتقر السجن إلى أبسط المقومات اإلنسانية، 
ال فرش وال أغطية فمعظم المعتقلين ينامون على البالط، وإذا ما حصلوا على 
بطانية فهي صغيرة وقذرة للغاية، أغلق الحوثيون شبابيك السجن ولم يبقوا 
،تفشت حشرات  للغاية  الصحي سيء  الصرف  فتحة صغيرة،  غير  الشباك  في 
معدية مثل »الكتن والَقْمل« بشكل فظيع جدا، كما أن النظافة لغرف السجن 

ال تتم، ال يسمح الحوثيون للسجناء بالنظافة وال يوفرون لهم أدواتها. 

ويضيف الصحفي السامعي: ما يقدم للسجناء من الطعام قليل وسيء جدا، 
وال يسمح بإدخال الطعام للسجين من ذويه، تشعر بالجوع داخل السجن وال 
تجد ما تأكله، العناية الصحية أيضًا منعدمة تماما، فإذا حدث للسجين أي طارئ 

كانت الزيارة ممكنة 
في صنعاء، وكان 

بإمكان إخوانه مقابلته 
ومصافحته، وعند وصوله 

إلى تعز اصبحت الزيارة 
مستحيلة

السجن سيء للغاية، 
وأغلق الحوثيون نوافذه 
وأنتشرت فيه الحشرات 

المعدية، وال يسمحوا 
للسجناء بتنظيفه
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ال يجد من يعالجه، هناك شخص يزعم أنه مساعد طبيب وهو ال يفقه بالطب 
وإذا حضر إلى المريض ال يعطيه غير المهدئات البسيطة بعد معاناة شديدة، 

هنالك تعمد في إذالل السجناء وإهانتهم خصوصًا السجناء من أبناء تعز.

ويشرح الصحفي السامعي التجربة القاسية التي عاشها في هذا السجن ألكثر 
من خمسة أشهر في العام 2017 وما سمعه من شهادات لبقية المحتجزين 
فقد  أخالقية،  غير  وممارسات  تعذيب  يتخللها  غالبًا  )التحقيقات  بالقول:  فيه 
واإلهانة  للتعذيب  تعرض  فبعضهم  لمعاناتهم  واستمعت  سجناء  عايشت 

والبعض تعرض للتحرش الجنسي وأشياء فظيعة جدًا«

القوات  مع  للمحتجزين  تبادل  صفقة  ضمن   - عنه  المفرج  الصحفي  وطالب 
الحكومية - كل المنظمات الدولية بزيارة هذا السجن الذي لم تزره المنظمات 
من قبل، وتحدث أن غياب المنظمات الدولية وخصوصًا الصليب األحمر الدولي 
قد ساهم في زيادة معاناة السجناء في السجن، وأعاب على المنظمات الدولية 

تقصيرها في متابعة السجناء وعدم زيارتهم.

شوقي الخليدي 

التابعة  األمنيات  25 عامَا يحكي فصول معاناته: »استقبلتني  العمر  يبلغ من 
السجن  وأدخلوني  واللكم«  والركل  »باللطم  قوي  استقبال  الصالح  لسجن 
وجسمي كله محمر من آثار الضرب، اعتقلت في نقطة العيار منطقة البرح في 
22 أغسطس 2016، وأنا أنوي الذهاب إلى العاصمة صنعاء لمواصلة تعليمي 

في إحدى الجامعات)1( ، أخذوا مني ال بتوب وتلفون جوال.

محكمة  سجن  إلى  الليل  منتصف  ونقلوني  يدي  وقيدوا  عينّي  على  غطوا   
مقبنة، ثم أنزلوني وقاموا بالتحقيق معي، وكانوا يطلقون الرصاص إلى جواري، 
أمامي  الموت  وشاهدت  والرعب  بالخوف  فشعرت  مني،  اعترافات  ويريدون 
ولم أكن أتوقع إنهم سيفعلون بي مثل ذلك، أثناء ذلك سمعوا صوت طيران 
فأعادوني إلى غرفة السجن في المحكمة وغادروا، وفي اليوم الثاني نقلوني 

إلى سجن مدينة الصالح.

أضاف الخليدي، بعد ان استقبلوني باللطم والركل والدكم لمدة خمس دقائق 
مجاهد«)2(   بـ«أبو  ويلقب  درهم  اسمه  شخص  استدعاني  الصالح  سجن  في 
وناداني بالداعشي ثم قام بالتقاط صور لي وقال هذه الصور سُنِذل بها أسرتك، 
جدار  في  حديد  على  ويدقه  رأسي  بشعر  يمسك  كان  جسديًا،  بتعذيبي  وبدأ 

))) تتحفظ »سام« عن ذكرها خشية االضرار بها
))) مسؤول األمانات في سجن الصالح

)التحقيقات غالبًا يتخللها 
تعذيب وممارسات غير 
أخالقية، فقد عايشت 

سجناء واستمعت 
لمعاناتهم فبعضهم 

تعرض للتعذيب واإلهانة 
والبعض تعرض للتحرش 
الجنسي وأشياء فظيعة 

جدًا(

استقبلوني باللطم 
والزبط والدكم لمدة 

خمس دقائق في سجن 
الصالح استدعاني شخص 

اسمه درهم ويلقب 
بـ«أبو مجاهد«

وناداني بالداعشي ثم 
قام بالتقاط صور لي 

وقال هذه الصور سُنِذل 
بها أسرتك
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منتصف  بعد  للتحقيق  استدعوني  حتى  األقسام  إحدى  أدخلوني  ثم  السجن، 
البندق  أمان  وفتح  وفخذي،  ظهري  على  وخبطني  المحقق  أجلسني  الليل، 
أنا طالب في  اعترف، فقلت على ماذا،  ووضع فوهته على ظهري وقال لي 
داعشي،  أنك  اعترف  لي  فقال  إثبات،  من  تريدونه  ما  كل  وسأحضر  صنعاء 
واستمروا بالتحقيق حتى الساعة الثالثة صباحًا، قاموا بتعليقي من قدمي إلى 
الجدار ورأسي متدلي إلى األسفل وضربوني بمؤخرة البندقية على ظهري، كان 
مثلما  سنقتلك  أو  تعترف  أن  إما  لي  فقالوا  دم  آثار  الغرفة  جدار  على  يوجد 
قتلنا أصحابك كان منظر تلك الدماء وتهديدهم لي تعذيب نفسي، وعند الثالثة 
صباحًا سمعوا صوت طيران فقطع ذلك الصوت التحقيق معي وأعادوني إلى 
السجن ونمت بعد ذلك اإلرهاق والتعب، فاستيقظت عند طلوع الشمس وإذا 
األمر  أستوعب  أن  حاولت  وبغير مالبس،  بجواري سجناء كلهم مختلين عقليًا 

ولم أستطع ومثل لي ذلك المشهد رعبًا شديدًا. 

بالقول:)كان  الجامعي  الطالب  يستطرد  عقليًا  بالمختلين  نفسيًا  تعذيبه  وعن 
المختلون عقليًا المحتجزون في »الصالح« واحدا من أساليب التعذيب النفسي 
التي استخدمها الحوثيون في السجن ضد المعتقلين اآلخرين، وفي اليوم الثاني 
من احتجازي نقلوني إلى إحدى األقسام هو عبارة عن صالة واسعة مكثت فيها 
وفيها سجناء  العام«،  »السجن  الصالة  تلك  على  يطلقون  كانوا  كامال،  شهرا 
متنوعون، وبعد شهر نقلوني إلى سجن أسموه سجن »الدواعش« وكان أغلب 
السجناء فيه ناس مثقفين وحملة شهادات جامعية متنوعة بين الطب والتربية 
أننا سنلتقى  القسم  إلى هذا  نقلنا  لنا قبل  الحوثيون يقولون  والهندسة، كان 
فانبسطت  ذلك،  عكس  هو  شاهدته  ما  لكن  وإماراتيين،  سعوديين  بسجناء 
للسجناء في هذا القسم وكنا نتبادل الحديث ونضحك ونمارس طقوس نحاول 
أن نبتهج بها فاغتاظ الحوثيون من ذلك، فأحضروا سجناء مختلين عقليًا لديهم 
مع  ويصرخون  يتخاصمون  ويظلوا  مثلنا  ينامون  وال  النشاط  من  عالية  طاقة 
بعضهم، إضافة إلى سجناء فيهم حاالت نفسية وأمراض عصبية، كنا نشاهدهم 
إدارة  نيام. طالبنا  ثيابهم، ويقومون بسحبنا من اقدامنا ونحن  ُيقّطعون  وهم 
السجن بإخراج »المجانين« من بيننا، لكنهم رفضوا، قررنا اإلضراب عن الطعام 
لمدة خمسة أيام فقاموا بإخراج مجنون واحد فقط وتركوا البقية جوارنا، كان 

المختلون عقليًا متسخين وتسكن الحشرات الضارة أجسادهم(.

ويقول الخليدي إنه تم نقله بعد ذلك إلى سجن كلية المجتمع في ذمار، وفيه 
تقوم  حتى  الحكومية  القوات  إلحراج  أسرته  وعلى  عليه  الضغوطات  بدأت 
بمبادلته بأسير حرب من الحوثيين، وهو ما حدث، وأضاف: مكثت في سجون 
الحوثي ستة أشهر شاهدت مالم أتخيله ووجدت مالم أكن اتوقعه كنت أتمنى 
علينا كل وسائل  لكن لألسف حرمونا من ذلك، ومنعوا  الضحك واالبتسامة، 

الترفيه داخل السجن سواء سمر أو تجمع أو حلقة دراسية أو قرآنية.

كانوا يستخدمون 
المختلين عقليًاً 

كواحده من 
أساليب التعذيب 

النفسي ضدنا
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صدام محمد سعيد 

من مديرية مشرعة وحدنان، ذكر لفريق »سام« حكايته مع التعذيب والمعاملة 
األحد  مساء  من  السابعة  اعتقل  أنه  قال  الصالح،  مدينة  سجن  في  القاسية 
حوثيين  مسلحين  قبل  من  الحوبان  منطقة  في   ،2015 نوفمبر   15 الموافق 
وقوات صالح حينها، اقتادوه إلى سجن مدينة الصالح، أخذوا سيارته أيضًا وهي 
محملة بأسطوانات الغاز المنزلي ومبلغ تسعمائة وعشرين ألف ريال، أودعوه 
الشديد،  للتعذيب  »تعرضت  صدام  يضيف  أشهر،  خمسة  لمدة  خاصة  غرفة 
وإطالق  عينّي  عصب  يتم  كان  وهمية،  ميدانية  إعدام  عمليات  بحقي  نفذوا 
بالقيود،  ومكبل  العينين  وأنا معصوب  األرض  على  وإلقائي  بجواري،  الرصاص 
أنه  بينهم  الحديث  السجانون  ويتبادل  بجواري  »والتفحيط«  طقم  وتشغيل 
سيتم دهسي، كانوا يقولون لي لن نفرج عنك ولن نقتلك بسهولة، استمريت 
على هذه الحالة من التعذيب لخمسة أشهر قبل نقلي إلى سجن كلية المجتمع 
في ذمار وتعرضت فيه لتعذيب متعدد الصنوف، وُنقلت إلى السجن المركزي 
في أمانة العاصمة وتم اإلفراج عني في منتصف شهر فبراير 2017 دون إعادة 

سيارتي والمبالغ المالية التي نهبت مني«.

تعرضت للتعذيب الشديد، 
نفذوا بحقي عمليات 
إعدام ميداني وهمية
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عبد الحميد جعفر.. حكاية الوجع الكبير 
عبد الحميد جعفر تربوي وناشط، مكبل في محبسه 
األربعاء  يوم  مساء  اعُتقل  القدم.  مكسور  وهو 
القوة  الحوثيون  استخدم   ،2016 24اغسطس 
نقله  رجله، وتم  نارية في  العتقاله وصابوه بطلقات 

إلى سجن مدينة الصالح.

في  بارزة  حقوقية  ناشطة  وهي  »ربا«  ابنته  التقينا 
تعز، قالت لنا: » اعُتقل والدي بسبب نشاطه الثوري 
للحوثيين،  والمناوئ  الشعبية  للمقاومة  الداعم 
ونشاطه اإلعالمي على وسائل التواصل االجتماعي، 
منذ اعتقال والدي وحتى اليوم في ديسمبر 2018، 
لم أتمكن ال أنا وال أي فرد من أسرتي من زيارة والدي، 
إدارة  وتتعامل  للغاية،  سيئة  احتجازه  ظروف  أن  إذ 
السجن مع والدي بقسوة وتمييز عن بقية السجناء، 

أن  الصالح  سجن  من  عنهم  ُأفرج  سجناء  من  علمنا 
والدي يقبع في بدروم مظلم، ال يصل له أحد إال في 
الزنزانة  إلى  فينقلونه  سجين  تعذيب  أرادوا  إن  حالة 
التي يقبع فيها والدي أو غرف بجوارها، كونها األكثر 
وضعه  يتم  لمن  تعذيبًا  واألكثر  سرية  واألكثر  عتمة 
زنزانة  بجانب  زنزانة  إلى  نقلهم  تم  إذا  لنا  فيها، قالوا 

والدي فانهم يسمعون صراخه أثناء تعذيبه«

تم اإلفراج عن األستاذ عبد الحميد في 19 ديسمبر 
الجيش  بين  محتجزين  تبادل  صفقة  ضمن   ،2019
وشك  على  والتقرير  الحوثي   ومليشيا  الوطني 
الميداني  بالنزول  »سام«  باحثوا  فقام  الصدور 
اختطافه  قضية  وتوثيق  جفر  بعبدالحميد  وااللتقاء 
كنت  بينما  »سام«:  لـ  قصته  جعفر  روى  وتعذيبه، 
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مقيال أتناول القات في مزرعتي جوار منزلي في قريه الخرائب 
الرابعة  الساعة  حدود  وفي  التعزية  بمديرية  الجندية  بمنطقه 
تابع  )جاسوس  رجل  أتى   ،2015 اغسطس   20 تاريخ  من  عصرا 
لمليشيا الحوثي( على أنه يريد أن يستأجر مزرعة الدجاج التابعة 
القات  له  وأحضرت  ضيافته  بواجب  وقمت  معه  جلست  لي، 
والشاي ومرَّ حولي نصف ساعه بجلوسي معه، قال :- سأتصل 
طيب،  له  قلت  المزرعة  وزيارة  فحص  يتم  لكى  الشركاء  لبقيه 
وبعد حوالي عشر دقائق من اتصاله بهم أتى شخصان أحدهما 
أشخاص  عشره  من  أكثر  هناك  وكان  له،  مرافق  واآلخر  قائد 
يختبئون خلف المنزل وعندما قررت الذهاب معهم إلى المزرعة 
 ( الفاجعة  أتقدمهم وهنا كانت  وبدأت أمشي  معهم، وكنت 
يصمت قليل وتبدأ دموع الوجع تتجمع في عيونه ولكن كبرياء 
في  مسدسه  القائد  وضع  بالنزول(  لها  تسمح  ان  تأبى  الرجال 
رأسي والمرافق وضع اآللي في بطني.. قلت لهم ماذا تريدون 
مني؟ قالوا لي: انت مطلوب في مدينه الصالح وطلبوا مني 
حوالي  وبعد  مقاومه  دون  إياه  فأعطيتهم  الصغير  التلفون 
أعطيهم  أن  رفضت  لكني  الكبير  التلفون  دقيقتين طلبوا مني 
رميت  عرسها،  يوم  في  الكبيرة  ابنتي  صور  جميع  يحمل  ألنه 
التلفون إلى يد زوجتي وبنفس الوقت تلقيت ضربة في الرأس 
فوقعت  األيسر  الفخذ  في  نارية  وطلقة  المشرف  قبل  من 
طريح األرض، قام المشرف بالتهجم على زوجتي وإطالق النار 
التلفون ) يصمت قليل ويغمض عيناه ولكن  باتجاهها وسلبها 
في هذا المرة دموع الوجع والقهر تتساقط من عينيه وتتغلب 

على كبرياء الرجال فيبكى بشده( 

يواصل عبد الحميد حديثه لـ »سام« ويقول كنت أنزف وأقول 
لهم أعطوني أي شي أربط قدمي وأوقف النزيف ’ فيرد المشرف 
ويقول ألصحابه: ال أحد يقترب منه، ألنه سيفجر نفسه، وأنا ال 
أرتدي غير ثيابي. كانت زوجتي تصرخ بكل صوتها وتقول قتلوا 
عبد الحميد، وطفلي الذي يبلغ من العمر ٥ سنوات كان يصيح 

ويبكي، لم يتحمل الصدمة من الموقف الذي حدث أمامه.

بخلع  أحد، فقمت  بالنزف، ولم يساعدني منهم  استمر جراحي 
ثالثة  حضر  اإلصابة،  مكان  على  وربطت  وقطعته،  قميصي 
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إلى  إلى جواري، أخذوني  الحوثيون  أبناء قريتي، حاولوا مساعدتي، فاعتقلهم  أشخاص من 
مشفى ريفي في مفرق ماوية، وتم أخذ الثالثة اآلخرين إلى سجن مدينة الصالح، وألحقوني 
بهم بعد أن أجريت لي إسعافات أولية، وأدخلوني غرفة بدون أي أدوية، كانت الدقيقة تمر 
أطول من ليلة كاملة، والساعة أكثر من سنة، كنت أشعر بآالم جراحي وألم القهر، وأتساءل 

مالذنب الذي ارتكبته ليعاملوني بهذه القسوة؟ 

وبعد  السجن.  في  لي  حصل  ما  أتذكر  أن  أريد  ال  ويقول  الحديث  عن  الحميد  عبد  يتوقف 
مدة من الصمت يفتح عيناه ويواصل الحديث: )كان أي شخص يتواصل بي تحت سيطرتهم 
يعتقلوه، أرسلوا اكثر من ١١ طقم عسكري إلى الشارع أمام منزلي واعتقلوا كل شخص يمر 
من هناك، وفي حوالي العاشرة من مساء ذلك اليوم تم تهجير زوجتي وأوالدي من المنزل 
وتم اقتحامه وكسر األقفال ونهب ما في المنزل من ذهب ونقود ووثائق ملكية وأشياء 
أخرى، وفي حوالي الحادية عشر ليال اتصل بي أحد أصدقائي من عمال مصنع الصابون في 
الجند لكى يطمئن علي بعد سماعه خبر إصابتي وكان الكل يعتقد أني قتلت فقاموا باعتقاله 
هو و١٥ شخص من عمال المصنع حتى وصل عدد المعتقلين إلى ٦٠  شخص وكانوا يقولون 

هذه هي العصابة اإلرهابية التابعة لعبد الحميد جعفر.

في صباح اليوم الثاني نقلوني إلى مستشفى الثورة في مدينة إب حيث أجريت لي عمليه 
جراحية بعد أن ظللت أذوق مرارة األلم طوال الليلة الماضية. وبعد خمس ساعات من خروجي 
من غرفة العمليات أعادوني إلى السجن، وضعوني في غرفة ضيقة جدا، ال يوجد حمام وال 
تهوية، والمكان مملوء بالحشرات وبقايا طعام متعفن وقاذورات، ومنعوني من الحصول على 
العالج أو المهدئات وبقيت على هذه الحال. )يبكي بشده وحرقه يواصل حديثه المتقطع مع 
حشرجة الصوت( بقيت على هذه الحال ستة أشهر، كنت اتلقى في اليوم كل أنواع التعذيب 
النفسي والمعنوي، افتقدت أبسط حقوقي اإلنسانية، كان يوصل لي باليوم وجبتين فقط 
وجبة الغداء، قليل من األرز مع أربعة أقراص خبز، ووجبة العشاء نصف علبة زبادي، وثالثة 
أقراص خبز، ولتر إال ربع من ماء الشرب، ولتر ماء للوضوء، كان الذهاب للحمام ممنوع، وكنا 
بكاء استمرت نصف  نوبة  الحميد في  اللحظة دخل عبد  الزبادي. )في هذه  نتبرز في علب 
ساعة، وحين استعاد أنفاسه واصل شهادته لسام( بعد الشهر السادس فتحوا باب الغرفة 
الشقة  في  وجدت  والحشرات،  القمامة  بين  غارقا  تهوية  بال  فيها  يحتجزونني  كانوا  التي 
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الكبار«،  »الدواعش  بأننا  يصفوننا  كانوا  معتقال   25 من  أكثر  فيها  يحتجزونني  التي 
كان بعض المعتقلين يتعرضون للتعذيب الشديد، بالكهرباء، وبطريقة الشواية، وطرق 
أخرى عديدة، أنا كنت أتعرض للتعذيب بشكل شهري، مرت الليالي واأليام واألسابيع 
والشهور والسنين ونحن نموت في اليوم ألف موتة من التعذيب المعنوي والنفسي 
ومن صور التعذيب النفسي حين قالوا لي أن هناك قذيفة أصابت مستشفى الثورة 
وقتلت نبض قلبي ابنتي ربا عبد الحميد الذي تعمل في المستشفى، كانت تمر علي 
الليالي واأليام ويختلط عندي وجع قلبي ووجع جسدي ووجع فكري ووجع قدمي 

كان النوم يغادرني أليام وال يبقى عندي غير الوجع فقط والقهر والحسرة.

بعد حوالي عامين فتح الحوثيون لنا التواصل مع األهل وفتحوا لنا نافذه نتنفس منها 
وسمحوا لنا باتصالين فقط في السنة، مرة في عيد الفطر ومرة في عيد األضحى، 
كل اتصال لمدة دقيقتين. بعد ذلك اطمأن قلبي أن ابنتي ربا بخير وأن كل كالمهم 
كاذب ومرت األيام والشهور والسنين حتى وصل الفرج من رب الكون، وبعد خمس 
الذي حضنت فيها نور  اليوم  أتى  الفراق والوجع واأللم والحسرة والقهر  سنين من 

حياتي ابنتي ربا وأخوتها وكل أهلي.
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عيسى عبده قاسم محمد الحليف 

يبلغ من العمر 26 عاما، اختطفه الحوثيون من نقطه 
تفتيش الربيعي مديرية التعزية غرب تعز، على طريق 
الحديدة، بتاريخ 6 سبتمبر 2016، واستمر في سجون 
مليشيات الحوثي قرابة ثالث سنوات حتى أفرج عنه 
في صفقة تبادل محتجزين بتاريخ 19 ديسمبر 2019.

بأخذ  قاموا  الربيعي  نقطة  في  »سام«  لـ  يقول 
واتساب  محادثات  على  واطلعوا  وتفتيشه،  تلفوني 
محاضرات  عن  الجامعة  في  زمالئي  أحد  وبين  بيني 
أصنع  أني  تهمه  لي  العامة، ووجهوا  الكيمياء  قسم 
إلى  أخذوني  قنابل،  وأصنع  للدواعش  متفجرات 
مدينه الصالح وهناك تعرضت لجميع أنواع التعذيب 
الجسدي والنفسي، تعرضت إلى التعذيب بالكهرباء، 
كان التعذيب يستمر حوالي أربع ساعات، كنت أتعرض 
للتعذيب والتحقيق بشكل أسبوعي، عانيت كل أنواع 
كان  أنا  ذنب،  أي  بدون  والشتم  والسب  التعذيب 
حلمي الوحيد أن أخلص دراستي الجامعية وأن أكون 
بجميع  عالقه  أي  لي  ليس  بسالم،  وأعيش  أسره 
حياتي  أيام  أصعب  قضيت  المتصارعة،  األطراف 

متنقال بين سجون الحوثيين.

بتاريخ 10 اكتوبر 2016 نقلوني إلى سجن في مدينه 
كانوا  السجن  ذلك  في  اسمه،  ما  أعرف  ال  ذمار 
يربطون يدي ورجلي وتصليبي متزامنا بتعذيب وشدة 
البرد وزمهريها، كانت أقسى أيام عمري، تمنيت أني 
لم أخلق في هذا الحياة، ولم أعيش في هذا الدنيا، 
وكنت أردد ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، 
واستمريت في سجن ذمار إلى 2 مايو 2017، حيث 
قاموا بتحولي إلى سجن الشرقية في محافظه ذمار، 
وكان هذا السجن أشد قسوة من سابقيه، كان هنا 

))) الكدم نوع من الخبز الرديء

التعذيب نفسي أكثر ما هو جسدي.

كنت أجلس مع نفسي وأسألها: هل هذا هو سبب 
أني حملت القلم؟ هل هذا هو جزائي ألني أحلم بأن 

أطور مجتمعي وأن أرفع اسم اليمن عاليا؟

كنت أشعر بالجوع والعطش فأطلب حبه روتي وقليل 
الحمام  في  واحتجازي  واللطم  الضرب  فأتلقى  ماء 
أجد  ولم  أمرض  كنت  حقوقي!  أبسط  طلبت  لماذا 
حتى حبه بندول يارب خذني إليك لكي ارتاح عمري ما 

تمنيت الموت، ألني تعبت من الموت وأنا حي.

وبعد ذلك وفي تاريخ 27 يوليو 2019 أعادوني إلى 
يحققوا  كانوا  تعز،  مدينه  في  الصالح  مدينه  سجن 
معي وكنت أقول لهم اقتلوني وريحوني من الحياة.

 كان مقرر لي وجبتين باليوم و٧٥0 مل من الماء لمدة 
كانت  معفنة،  وهي  لنا  تصل  الكدمة)1(   ساعة،   ٢٤
حياتنا قاسية بكل ما تعنيه الكلمة، وصلت إلى حاله 
نفسية صعبة جدا جدا، وكنت أفكر أن أنتحر وأرتاح من 

كل هذا.

لي،  يحصل  ما  لكل  مبررا  أعطوني  لهم  أقول  كنت 
تشبع  حاله  إلى  وصلت  ألني  اقتلوني،  حاكموني، 
والوجع، وصل  القهر  تشبع من  حالة  الوجع،  تام من 
جسمي حالة أنه ال يشعر بكل العذاب كنت في كله 
دقيقة وأنا اقول يارب.. دموعي تتساقط على مدار 
الساعة مما وصلت إليه، ما هو الذنب الذي ارتكبته 
ولم  أحد  آذيت  ما  بعمري  أنا  هذا؟  لي  يحصل  لكي 

أقتل حتى طير!

من  حياة  لي  بعثت   2019 ديسمبر   19 تاريخ  وفي   
جديد،  من  ولدت  كأني  اليوم  هذا  في  والله  جديد، 
لمدة  منه  الذي حرمت  الطلق  الهواء  ريحة  شممت 

تزيد عن ثالث سنوات.
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محمد الحاج .. من القوة إلى االعاقة 
تعز،  محافظة  التعزية  مديرية  عاما،   34 العمر  من  يبلغ 
مارس   5 بتاريخ  الحوبان  في  عمله  مكان  من  اختطف 
2018، قال لفريق »سام«: كنت أعمل )حمال( في إحدى 
العمائر المجاورة لمصنع السمن والصابون بالحوبان، أكافح 
لكى أعيش وأوفر لقمه عيش لي وألمي وإخوتي األيتام  
فقد كنت أنا سندهم الوحيد، وضحيت بسعادتي من أجل 
أتى   ،2018 5 مارس  تاريخ   أمي وإخوتي األطفال، وفي 
شخص يدعى أبو علي الشامي يسأل عن إسمي فأجبته، 
وكنت قد فرحت معتقدا أنه يبحث عن عامل، وأني ساجد 
عنده عمل، وكانت هنا اإلهانة الذي لم أتعرض لها طول 
الصمت  ويواصل  يحشرج،  صوته  وبدأ  )يصمت  حياتي 
يغمض عيناه( بدأ بصفعي على الوجه بدون أي سبب أو 
كان  عنه،  تبحث  الذي  الشخص  أنا  له  قلت  أني  غير  مبرر 
ثم  وجهي،   في  السالح  عمروا  مسلحون  ثمانية  جواره 
جدًا  غرفة صغيرة  وأدخلوني  الصالح،  مدينه  إلى  أخذوني 
أنا  وبينما  نتنة،  رائحتها  كانت  فيها،  أنام  أستطيع  ال  جدًا 
كذلك كنت أتذكر أمي، وأتساءل، هل تناولت عشاءها، من 

سيعطيها الدواء؟ 

للسجين  مقررا  كان  التالي،  اليوم  إلى  الطعام  أتناول  لم 
في اليوم وجبتين، األولى وقت الغداء، أربعة أقراص خبز 
والعشاء  رديء،  بشكل  واإلدام، مطبوخ  األرز  من  وقليل 
قليل من الفاصوليا، هي أيضا مطبوخة بشكل رديء، كانت 

مالحة جدا ربما من أجل أال نأكلها.

مرت الساعات واأليام حتى صار لي أربعة أيام في المعتقل 
وأمي ال تعرف عني أي شيء وأنا ال أعلم ماذا تأكل وال 
من  وردي  أواصل  أن  قررت  الرابع  اليوم  وفي  تشرب،  ما 
الصيام، فقد كنت أصوم اإلثنين والخميس، وكنت أتسحر 
ربع،  لتر إال  لنا، وكان نصيبي منه  الماء الذي يصرف  على 
اليوم نفسه  2018، وفي  9 مارس  ُصمت يوم الخميس، 

بعد العصر أخذوني للتحقيق، وكان أول سؤال لي: اعترف 
أنا  داعشي،  كلمة  معنى  ما  لهم  قلت  داعشي،  انت  ان 
أبحث  تلفون حديث  مجرد عامل حمال، وليس لدي حتى 
فيه عن هذا االسم، فقاموا بتغطية عيوني وتكبيل يدي 
 30 من  ألكثر  ساعتها  تعرضت  بضربي،  وبدأوا  وتعليقي، 
أنفي، وهم يواصلون تعذيبي،  الدم يسل من  لكمة، كان 
ربطوا أصابع أقدامي وكانوا يشدون كل أصبع في اتجاه، 
ماء  بقارورة  رأسي  على  فضربوني  باإلغماء  أصبت  حتى 
ضربوني  باإلغماء  أصبت  كلما  وكنت  حتى صحوت،  مثلج 
فأعطيناه  الحديث  عن  الشاهد  )توقف  بالقارورة مجددا. 
ساعة ليستريح فيها من سرد الذكريات الموجعة ثم واصل 
المغرب طلبت منهم  أذان  أقترب وقت  شهادته( عندما 
انت  صائم؟  انت  تفطر!  أحدهم:  لي  قال  أفطر  لكي  ماء 
كلب، أنت يهودي، أنت خنزير، وواصل تعذيبي حتى أغمي 
علي، واستمر التعذيب بهذه الطريقة من الساعة الرابعة 
عصر وحتى الحادي عشر ليال، وفي حدود الحادية عشر ليال 
لعندهم  المحفة  في  ينزلوني  ان  المعتقلين  بعض  أمروا 
ولم أفيق من اإلغماء إال في اليوم التالي، وشفت نفسي 
بين ٣٠ معتقل في شقة، أخبروني أين أنا وتعرفت عليهم.

بقيت في السجن يتذكرني الحوثيين كل يوم إثنين ويوم 
خميس، للتحقيق معي وتعذيبي، وهي األيام التي يعرفون 
نوبة بكاء، ويتوقف  الشاهد في  أني أصوم فيها. )يدخل 
عن الحديث لنصف ساعة ثم يواصل تسجيل ذكرياته المرة( 
لوحدي  قدمي  على  الوقوف  أستطيع  ال  معاق  صرت 
دخلت السجن وأنا مثل األسد وخرجت وانا معاق )يبكي 
بحرقة ودموعه تتساقط بغزارة( يواصل كالمه ويقول » 
أي حياه سأعيشها اآلن بعد ما صرت معاق وصارت أمي 
تقول متى أشوفك  كانت  أن  بعد  الشوارع؟  تتسول في 
عريس أمامي وأفرح فيك، أمي لم تصُح من هول الصدمة 

التي أصيبت بها حين شاهدت حالتي.
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مشتاق الفقيه

السبت  مساَء   : »سام«  لـ  يقول  سابق  معتقل 
أرهقتني،  التي  الرحلة  بداية  كانت   ،2016 أبريل    30
مفتتح  المساء  ذلك  كان  وأحبتي،  أهلي  وأرهقت 
األحباب  من  وللكثير  لي  الوجع  من  يومًا   )282( لــ 
والرفاق، يبتدئ بهذه الجملة الحاكية لقصة اعتقاله 
من قبل الحوثيين، ورميه خلف قضبان سجن مدينة 
في  ليلتين  أول  نمت  »سام«  لــ  ويضيف  الصالح، 
يوجد  ال  مظلم  الحوثيون،  فيه  وضعني  صغير  دكان 
ذلك  بعد  نقلوني  للتنفس،  صغيرة  فتحة  سوى  به 
إلى معتقل الصالح، لما بدأ الطقم باالنطالق صوب 
الحوبان، أيقنت أن مرحلًة جديدة من المعاناة بدأت، 
فقط  ستكون،  وكيف  ماهيتها  توّقع  أستطع  لم 
»المصابة  ووالدتي  أهلي  على  وقلقًا  مرتعبًا  كنت 
ويضيف  نفسي.  على  قلقي  من  أكثر  بالقولون« 
مشتاق أمضيت بقية األسبوع في سجن االستقبال 
الصالة  الليل في  أنام  بالصالح، ونظرًا لالزدحام كنت 
بين مختٍل عقليًا ومصاٍب بحالٍة نفسية، وبعد منتصف 
ليل الجمعة 6مايو تم استدعائي للتحقيق، ونقلوني 

لسجن جديد مخّصص لـ »الدواعش«. 

ويصف معاناته النفسية بالقول األمر في بدايته كان 
صعبًا للغاية، لم أكن أتصور أن تحجز حريتي ذات يوم 
بين أربعة حيطان، لكني كنت مجبرًا ولن يجدي معي 

التذمر والتضجر وكان عليَّ الصبر على ما أنا فيه. 

فيه  يكن  لم  فيه  أودعت  الذي  »الدواعش«  قسم 
حتى فرد واحد ُأِسر اثناء القتال، كانوا جميعًا معتقلين 
من الشوارع والنقاط االمنية، بشبهة تافهة أو بالغ 
من  مختلفة  بشرائح  السجن  في  التقيت  كيدي، 
المعتقلين ما بين خطيب المسجد والمعلم والجندي 
والسائق  والحداد  والنجار  والبناء  والمثقف  والشيخ 

والعامل والمجانين وذوي الحاالت النفسية.

))) جندي فيما يعرف بالقوات الحكومية في تعز التابعة للرئيس هادي تم اسره في سبتمبر ))0) وظل في االسر لمدة عام ثم أفرج عنه، وقتل في احدى المعارك 
بعد االفراج عنه

التي  السجناء  معاناة  عن  الفقيه  مشتاق  يحكي 
الصالح  أكثر من نصف عام في سجن  عايشها خالل 
في  فقال:)  لها  تعرضون  التي  القاسية  والمعاملة 
ودعوات  مقهور،  وأّنات  مغلوب،  آهات  السجن 
مظلوم. قصص تبكي وأخرى تضحك حد البكاء، في 
الزنزانة تعرفت بداية دخولي إليها على ثلة من الشباب، 
الراهدة  نقطة  من  ُاعتقل  تعز،  سامع  من  أحُدهم 
للضرب  هذا  تعرض  مأرب،  من  مجيئه  بتهمة  حيفان، 
والصعق بالكهرباء ليعترف أنه »عسكري« لكنه كان 
ُاعتقل في جولة  الصلو  آخر من مديرية  ينكر. وشاب 
ولما  عسكري،  جاكيت  يرتدي  كان  ألنه  »سوفتيل« 
فتشو »تلفونه« وجدوا فيه صورًا وهو حاماًل بندقية، 
فضربوه أثناء التحقيق ليعترف. ويتذكر مشتاق ان أحد 
الشباب من شرعب ُاعتقل من نقطة »مصنع السمن 
أحد  معه  أرسله  مظروفًا  فتشوا  حين  والصابون« 
توصيل، فوجدوا  2000ريال رسوم  األشخاص مقابل 
فيه 25 استمارَة تجنيد للمقاومة، فاقتادوه للسجن 
قبضوا  وكأنهم  رفقَة20مسلح،  »الصالون«  بسيارته 
الثقيل. وأضاف: كنت شاهدًا  العيار  إرهابي من  على 
أيضًا على ما تعرض له الجندي األسير مراد الحذراني)1(  
تعرض  والذي  الدحي،  وادي  منطقة  من  ُأسر  الذي 
الحوثيون  فاستخدمه  رهيب،  نفسي  لتعذيب 
»كمترس« وكانوا يطلقون النار بالرشاش »المعدل« 
ربطوا  ثم  المقاومة،  مواقع  باتجاه  فوق ظهره  من 
على عينيه وأطلقوا النيران باتجاهه لتهديده بالقتل، 
وفي السجن تعرض لضغط شديد أثناء التحقيق، حيث 
كانوا يعلقونه من رجليه ويهددون بإلقائه من األعلى 
ليعترف لهم أنه داعشي. وتحدث مشتاق لـ »سام« 
عن االثيوبي »هجوس برهام معروف« الذي تعرض 
لــ  انتمائه  بتهمة  موزع  مديرية  من  مرتين  لالعتقال 

»بالك ووتر« وأطلق سراحه بعد شهرين ونصف«
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المعتقل مقبل محمد حسن الحبشي، كفيف البصر اعتقل 
من مسجد نوح في منطقة الحوبان الواقعة تحت سيطرة 
مليشيا الحوثي، كان مدرسا للقرآن الكريم في المسجد، 
قال لـ »سام«: جاء الحوثيون إلى المسجد وطلبوا مني 
تدريس مالزم حسين الحوثي، لكني رفضت، فأمروني أن 

أردد الصرخة، فقلت لهم مافيش صرخة عندي، فقالوا لي 
ادع لنا في الصالة، فقلت لهم أنا ال أدعوا ألحد، فاتهموني 

بأني داعشي، ألن فكر هذه الجماعة إجرامي ال رحمه فيه فإما 
تكون معهم أو فأنت إرهابي، ال تحترم أي شيء ال حياة وال دين، 

ال يلتمسوا أي عذر الحد ’ ال رحمه وال شفقة يعتدوا على اي شخص.. 
اعتقلوني من المسجد يوم الجمعة بتاريخ 15 يوليو 2016 بعد صالة التراويح 

الساعة ثمانية ونصف، أتوا وغطوا على وجهي، وسحبوني سحب، وقالوا لي 
هل أنت من آل البيت؟ قلت لهم ال، فقالوا أنت شكلك داعشي، سنأخذك إلى 
مباشرة  وحملوني  فأخذوني  القرية،  في  خالي  بيت  لهم  قلت   ، خالك)2(  بيت 
السيد،  مع  لست  ألنك  عندنا  ضيف  أنت  وقالوا  بالحوبان،  الصالح  سجن  إلى 
استمر حبسي ثالثة أشهر، ثم نقلوني إلى معسكر الثالثين أو ما يسمى سجن 
الثاليا في مفرق عدن، تعرضت للتعذيب داخل سجن الصالح يرشوا عليك ماء 
ثلج الساعة الثانية بعد منتصف الليل وال يتركوك تنام، ويضربوك بعصا، أحيانا 
الوجه،  مغطي  وأنت  عليك  الرصاص  ويطلق  للتعذيب،  الكهرباء  يستخدموا 
ويستخدموا أعقاب البنادق بالضرب في مفاصلك، في الرجل والصدر والوجه 

حتى يسيل الدم من وجهك.

نادرا،  التواصل مع أهلك، الصالة   في المعتقل يأخذوا جوالك ويمنعوك من 
واألكل أيام وأيام ال يعطوك، ويرمون األكل إلى وجهك، السجن يضم العديد 
من المديريات وال يخرجون إال مجانين، يتعرضون للضرب واإلهانات والسب، في 
السجن محروم من الهواء والماء ويمنعون الخروج للبراز والبول، ويحرموك من 
العالج، تعرضت لحمى الضنك، وفي أيام البرد ال يعطوك أي بطانيات، كانوا 
يقومون بنزع ثيابي للتفتيش خشية أن أحمل سالح، اتهموني باني قناص وأنا 
أعمى، وكل شخص في السجن له تهمة، وعند خروجي أخذوني إلى منطقة 

موزع ورموني هناك.

))) بيت الخال، كلمة تستخدم لإلشارة إلى السجن.

مقبل الحبشي، 
القناص الكفيف 
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منذر المحيا

اعتقله الحوثيون في أغسطس 2016 من حاجز أمني في الحوبان ونقلوه إلى 
»سجن الصالح«، وفيه بدأت رحلة معاناته النفسية والجسدية، ومعاناة أسرته 
أيضًا، فقد أبلغ الحوثيون أسرته بوفاته فكان خبرًا صادمًا، وحين سمح الحوثيون 

لمنذر باالتصال بأسرته أصيب أفراد أسرته بالرعب، ألنه في نظرهم قد مات.

يقول منذر: »نقلني الحوثيون إلى »سجن الصالح«، وغطوا على عينّي، وقيدوا 
يدي مع قدمي، ثم أدخلوني غرفة التحقيق، وربطوني من قدمي إلى السطح 
يلكموني على بطني  التحقيق معي، وهم  إلى األسفل، وبدأ  ورأسي متدلي 
والضرب على جسمي بكابالت الكهرباء وعصي حتى كان يخرج الدم من راسي 
وأرجلي، وكان يقوم المحقق بخنقي في رقبتي حتى تورمت رقبتي، ولم أكن 
أستطيع شرب الماء، استمر الضرب من الساعة 11 ليال حتى الرابعة فجرًا، ثم 

كرروا نفس األمر في الليلة الثانية والثالثة من اعتقالي.

التعذيب  بدأ  أيام  لثالثة  استمر  الذي  الجسدي  التعذيب  بعد  منذر  ويضيف 
النفسي، كان العسكر في السجن يأخذونني إلى خارج السجن ويأمرهم المحقق 
بتصفيتي وسحب الجثة بعيدًا عن السجن، كنت أسمعهم وهم يجهزون بنادقهم 
إلطالق النار، ويضعونها على رقبتي وأنا في حالة ذعر، ثم يأخذونني على متن 
طقم لمسافات بعيدة وأنا مغمض العينين، وحين أسالهم إلى أين ستذهبون 

بي؟ يأمروني بالسكوت.

كانت أسئلة التحقيق والطلبات التي توجه الّي تعجيزية، حتى يوجدون مبررات 
أعطيهم  أو  مات،  قد  وهو  بشخص  االتصال  مني  يطلبون  فكانوا  لتعذيبي، 
عني  منعوا  وألنهم  وهكذا،  منطقتي  المقاومة في  أفراد  هواتف  أرقام  كل 
االتصال بأسرتي فقد بعثوا برسائل هاتفية إلى أسرتي اخبروهم اني قد ُمُت 
نقلني  ثم  ارتباك،  لهم  لعائلتي وأحدث  الخبر صدمة  السجن، فشكل هذا  في 
بالتواصل مع  لي  المجتمع في ذمار، وفيه سمحوا  إلى سجن كلية  الحوثيون 
أسرتي؛ فحينما كلمني أخي سمعت له صراخ من الرعب، وقال لي مستحيل أن 
أكون حيًا، سألته لماذا؟ قال: النهم قد نقلوا الينا خبرًا بوفاتك، فأعطى الهاتف 
لوالدتي وكلمتها ولم أتمالك نفسي بالبكاء، وهي أيضا كانت تبكي من فرحها 

بأنني ما زلت على قيد الحياة«.

كانت أسئلة التحقيق 
والطلبات التي توجه 

الّي تعجيزية، حتى 
يوجدون مبررات 
لتعذيبي، فكانوا 

يطلبون مني االتصال 
بشخص وهو قد مات،
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الفصل الثاني

أشكال التعذيب ودوافع االعتقال
كشفت »سام« عن دوافع متعددة لالعتقال واالختفاء القسري 
التجنيد،  لغرض  واالختطاف  االعتقال  بينها  الحوثيون،  مارسها 
واستخدام نظام »الرهائن« لالبتزاز المالي أو مبادلتهم بمقاتليها 
الذين وقعوا في قبضة القوات الحكومية، باإلضافة إلى الوظيفة 
وقادة  والصحفيين  السياسيين  من  الخصوم  العتقال  األساسية 
الفكر، والوجهاء والتربويين، وغيرهم ممن تعدهم مليشيا الحوثي 
التعذيب  من  إضافية  أشكال  على  التالي  الجزء  يركز  لها،  خصومًا 

المستمر في القسم األول، وفي القسم الثاني أغراض االعتقال:



أشكال إضافية من التعذيب المستمر
التعذيب بالجوع

للسجناء  تقدمه  الذي  الطعام  باستخدام  تكتفي  للحوثيين  التابع  الصالح  سجن  إدارة  تكن  لم 

على  الخارج  من  الطعام  على  الحصول  من  تمنعهم  كانت  بل  التعذيب،  وسائل  من  كواحدة 

حسابهم الخاص أو على حساب أهاليهم، بل إن السجناء المسموح لهم بالحصول على زيارة من 

أقاربهم، كانوا ممنوعين من الحصول على الطعام الذي يحضره له أهاليهم أثناء الزيارة.

متتالية  الطعام أليام  حرمان سجناء من  تحدثت عن  التي  الشهادات  وثقت »سام« عدد من 

كعقاب، وما يعطى لهم من وجبات هي لمجرد إبقائهم على قيد الحياة، إذ أنها غير كافية وغير 

متنوعة صحيًا، وهي صنف واحد يعطى للسجين طوال فترة بقائه في السجن.
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حمود صدقة

»سام«  فريق  التقاهم  الذين  الضحايا  من  واحد 
الوازعية  مديرية  من  الحوثي  مسلحو  قال:)أخذني 
إلى مدينة المخا ووضعوني في بدروم لمدة خمسة 
اليدين،  ومقيد  العينين  مغطى  وأنا  يوم  وعشرين 
تعرضت للضرب والتهديد، نقلوني بعد ذلك إلى سجن 
تعرضت  أيام  خمسة  لمدة  فيه  واستمريت  الصالح 
للضرب والتهديد، وكانت التغذية المقدمة الينا سيئة 

والماء غير صالح للشرب(.

ش.خ

اعتقل لخمسة أشهر في العام 2016، بعث لـ »سام« 
التعذيب  من  متعددة  فصوال  تحكي  التي  بشهادته 
الجسدي والنفسي، ومما ذكره في موضوع التعذيب 
بالجوع قوله :) كانوا يعطوننا في اليوم الواحد علبتي 
ماء تتسعان للتر ونصف فقط لليوم كله، نشرب منه 
وبالنسبة  الحمام،  ولدخول  للتنظيف  ونستخدمه 
للتغذية فكانت غير كافية وغير صحية، كان مسؤول 
التغذية يأتي ويرمي الينا باألرز والبطاط والخبز، فالذي 
يسبق من السجناء هو من يأكل ومن ال يلحق يظل 
»جيعان« يعطوننا فقط ستة أقراص روتي لليوم كله 

موزعة على الثالث الوجبات(.

نشوان مقبل سيف

اعتقل في سجن الصالح لسنة وستة أشهر قال لفريق 
»سام« بتعز بعد اإلفراج عنه:)خالل فترة بقائي في 
ال  مظلمة،  غرفة  في  الحوثيون  وضعني  السجن، 
وكاس  »روتي«  قطعتي  سوى  األكل  من  يعطوني 
شاي في الصباح والمساء. وفي كثير من األحيان كان 
مع  أرز  قليل  يعطونني  الظهر  وفي  ملوث،  الروتي 
فيها  يوجد  وال  مهيأة،  وغير  متسخة  الغرفة  طبيخ، 
غير فراش رث أنام فوقه بال غطاء، الحشرات تسكن 

أرضية الغرفة، وخصوصًا »القمل والكتن« 

التي اعتقلت وأنا فيها طوال  بقيت مرتديا مالبسي 
السنة والنصف، لم يعطوني مالبس أخرى، أهلي ال 
كل  مع  مقطوع  وتواصلي  احتجازي،  مكان  يعرفون 
العالم، ولم يسمح لي أن أرى الشمس أبدا، وال حتى 
الخروج من الزنزانة رغم مطالبتي المتكررة وتوسالتي. 
بسبب الطعام الملوث، أصبت بتسمم كبدي وتورم 
في الخصيتين« شاهد فريق »سام« عالمات الهزال 
آثار  إلى  باإلضافة  الضحية،  على  بادية  الجسدي 

التعذيب الذي تعرض له.
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التعذيب بالحرمان من الهواء النظيف
التي  السجناء  لمعاملة  األساسية  المبادئ  نصت 
المتحدة في ديسمبر  العامة لألمم  الجمعية  أقرتها 
الكرامة  احترام  يلزم  بما  السجناء  1990على معاملة 
يحتفظ  أن  وضرورة  كبشر،  وقيمتهم  اإلنسانية 
التي  األساسية  والحريات  اإلنسان  بحقوق  السجناء 
وتوفير  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  االعالن  كفلها 
من  أيا  الحوثي  مليشيا  تحترم  ولم  الصحية،  الرعاية 
سجن  في  ضحاياها  مع  تعاملها  في  النصوص  هذه 

الصالح. 

لمليشيا  التابع  الصالح  المعتقلون في سجت  تعرض 
بالتهوية  يتعلق  ما  كل  في  شديد  لتضييق  الحوثي 
والتعرض للشمس، وتوفير الرعاية الصحية، ووسائل 
الراحة والنوم. كما تحدث الضحايا عن انتشار حشرات 
ضارة بسبب عدم االهتمام بالنظافة أو توفير األدوات 
الصحية، إضافة إلغالق النوافذ واألبواب ومنع تعرض 
السجناء للشمس ووجود عشرات السجناء المختلين 
عقليًا المحرومون من الرعاية، وتوزيعهم على أقسام 

السجن المختلفة.

)ش.ي.ب(

 طالب في قسم الهندسة الطبية، لم يكن يتصور أن 
المختلين عقليًا ويتعرض  السجناء  بين  ُيعتقل ويودع 
قسم  في  أودعوني  »سام«:  لـ  قال  فقد  للتعذيب 
السجن العام، في مدينة الصالح بعد تعذيب جسدي 
الليلة األولى من احتجازي. أدخلوني  تعرضت له في 
الصباح  في  صحوت  وحين  مرهقًا  ونمت  القسم 
ثياب« فشكل  بال  بين مجانين »عرايا  نفسي  وجدت 
لي ذلك المنظر رعبًا في نفسي، وحين نقلوني إلى 
أجسادهم  مجانين  إلينا  نقلوا  »الدواعش«  قسم 
متسخة وعليها حشرات ضارة، وفيهم طاقة عالية ال 
ينامون ويبيتون في صراخ مرتفع، وإلى جانبهم أيضا 
كنا  أعصاب  وأمراض  نفسية  حاالت  يعانون  سجناء 
نشاهدهم وهم يقطعون ثيابهم، ثم يقوم المختلون 
عقليًا بسحبهم من أقدامهم، طالبنا من إدارة السجن 
لمدة  الطعام  عن  فأضربنا  ورفضوا،  المجانين  بإخراج 
واحد  مجنون  بإخراج  السجانون  قام  ثم  أيام  خمسة 

فقط وتركوا البقية جوارنا.
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 )ع.ط.ي( 

التفاوض  بغرض  السجن  على  ترددوا  ممن  واحد 
»سام«  التقته  معتقلين،  عن  لإلفراج  والوساطة 
فيها  يحتجز  التي  الشقق  إحدى  إلى  دخلت  وقال 
معتقلين، فوجدت فيها )45( معتقال، والشقة ثالث 
غرف ضيقة، لكن عدد المحتجزين فيها ال يتناسب مع 

حجمها، وشاهدت تزاحما شديدا فيها.

)م.ق( 

تحدث لـ »سام« عن غياب التهوية وأدوات النظافة 
لمعاناته  مطولة  شهادة  ضمن  الصالح  سجن  في 
أثناء اعتقاله فقال:)في السجن مجانين، ُاعتقلوا من 
التهم،  من  عدد  عليهم  الحوثيين  وألصق  الشوارع، 
فهذا مصّحح إحداثيات، وهذا ُمخبر، وهذا خلية نائمة، 
وسائل  وغياب  اتساخهم  وبسبب  »قناص«  وذاك 
أجسامنا  تأكل  كانت   ، »الُكتن«)1(  انتشرت  النظافة 
وتهرُشها هرشًا، خاصة في بدايات االعتقال وما تاله 
حين كان المجانين ُكثر ومختلطين بنا باستمرار، ولما 
تنبهنا ألسباب انتشارها قررنا عزلهم في غرفة خاصة، 

))) الكتن حشراٌت صغيرٌة تنتشُر في السجوِن والغرف المغلقة واألماكِن التي ال تصُلها الشمس، وتعيُش على امتصاِص الدِم من الجسِم مسّببًة طفح جلدي شديد
))) يعرف علميًا باسم »حكة السبع سنوات« وهو مرض جلدي معدي تسببه »القارمة الجربية« وأكثر أعراضه الحكة الشديدة والطفح الجلدي الذي يشبه البثور

))) حراسة السجن

فتخفف  المستطاع،  قدر  تنظيفهم  محاولة  بعد 
 ، بـ«الَجَرب«)2(  البعض  األمر نوعًا ما، وبسببها ُأصيب 
وانتشرت الحبوب في أجساد الكثير، كنت ال أستطيع 
التي  الشديدة  الحكة  نتيجة  الليالي  بعض  النوم في 

يتشارك في إحداثها »الُكتن« و«البعوض«(.

الشاهد:  قال  بالسجناء،  السجن  أقسام  ازدحام  وعن 
بإدخال عدد  المعتقل، وتفاجأنا  باب  ُفتح  ليلة  »ذات 
مع  التحدث  أحدنا  حاول  ولما  المعتقلين،  من  كبير 
كنا  الوضع.  مع  تكّيفوا  بخبث:  وا  ردُّ »األمنيات«)3( 
ال  فالماء  الشقة،  في   )30( العدد  بلغ  إذا  نتضايق 
يكفينا، والغرف تضيق، والطعام يقل فكيف والعدد 
وصل إلى )57( معتقاًل في شقة واحدة. كانت عقوبة 
حقيقية، وأذًى متعمد، حتى أن كل بقعة في الشقة 
كان فيها نائم أو جالس. لّما كان أحدنا يذهب للحمام 
لياًل كان يتحرى موضع قدمه حتى ال يدوس على أحد 

النائمين قبالة باب الحمام(.
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أغراض االعتقال
اعتقال المدنيين لمبادلتهم بمقاتلين محتجزين

لمقايضة مقاتليها  المشروع  غير  »الرهائن«  نظام  الحوثي  استخدمت مليشيا 
الحكومية مقابل معتقلين مدنيين ال عالقة  القوات  الذين وقعوا في قبضة 
فيها  تضغط  التي  الوقائع  عشرات  »سام«  فريق  كشف  وقد  بالقتال،  لهم 
مليشيا الحوثي على المعتقلين المدنيين وُأسرهم، بمقايضتهم بمقاتليها الذين 

وقعوا في قبضة القوات الحكومية. 

منازلهم  من  اختطفوا  الذين  المدنيين  مئات  احُتجز  الصالح  مدينة  سجن  في 
ومن الطرقات والحواجز األمنية ومن مقار أعمالهم، الكثير منهم ال يفرج عنهم 
القوات  قبضة  في  وقعوا  الذين  بمقاتليها  بمقايضتهم  أو  مالي  بمقابل  إال 

الحكومية. 

من  لعدد  عبور  أيضًا  نقطة  كان  »الصالح«  سجن  ان  »سام«  فريق  استنتج 
المحتجزين الذين ُنقلوا إلى سجون أخرى تابعة للحوثيين في محافظات إب وذمار 
لمبادلة  والضغط  المالي  لالبتزاز  جديدة  رحلة  بدأت  ومنها  صنعاء،  والعاصمة 

المعتقلين المدنيين بمقاتليها الذين وقعوا في قبضة القوات الحكومية. 
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كانوا ينزلوني 
إلى البدروم، وأنا 
معصوب العينين 

ومربوط اليدين 
والرجلين بسالسل 

حديدية،

 )إ.ج.ق(

المسراخ)1(، في  مديرية  الصرم  نقطة  2017 في  يوليو   27 بتاريخ  الحوثيون  اعتقله   29عامًا، 
يونيو   24 في  الحوثيون  عنه  أفرج  حتى  مختفيًا  وظل  الحوبان)2(،  إلى  تعز  مدينة  من  طريقه 
2018، تواصل به فريق »سام« في تعز بعد اإلفراج عنه، تحدث عن تجربته المريرة في االختفاء 
والتعذيب، وابتزاز والده من قبل أحد المشرفين في سجن الصالح يدعى »أبو ماهر« وآخرين 
قال للفريق:)عندما وصلت أول نقطة للحوثيين في منطقة الصرم بعد خروجي من مدينة تعز 
تلفوني وبطاقتي وأنزلوني من فوق  النقطة  الحوثي في  أخذ مني مسلحو  الحوبان،  قاصدًا 
بنقلي  قاموا  بعدها  أيام،  ثالثة  لمدة  النقطة  جوار  »ديمة« صغيرة  واحتجزوني في  السيارة، 
إلى »سجن الصالح«، وفيه أمر أحد المحققين ويدعى »أبو حسين« بحبسي في زنزانة انفرادية 
لمدة ثالثة أشهر، حققوا معي ثالث مرات خالل تلك الفترة، وقاموا بتعذيبي بشكل مفرط، 
كان يقوم المحقق أبو حسين بضربي في ظهري ورجلّي، ويستخدم أسلوب الصعق الكهربائي 
بعد  الثانية  وحتى  مساء  الثامنة  من  يستمر  والتعذيب  التحقيق  كان  »داعشي«  أنني  بتهمة 

منتصف الليل.

التحقيق معه وتعذيبه، كان يسمع صراخ مرعب في  يتم  التي  األيام  أنه في  المعتقل  يروي 
أن ذلك  بعد  الخامس، عرف فيما  الدور  للتعذيب، وهو في  يتعرضون  لمعتقلين  االول  الدور 
كانوا  وقد  الحيدري)3(،  وأحمد  الشرعبي  وعبدالله  الشرعبي  معمر  للمعتقلين  كان  الصراخ 

يتعرضون للتعذيب. 

لمعتقلين  األول  الدور  مرعبا في  أسمع صراخا  فيها معي، كنت  يحققون  التي ال  األيام  في 
يتعرضون للتعذيب، وأنا في الدور الخامس، عرفت فيما بعد أن ذلك الصراخ كان للمعتقلين 

معمر الشرعبي وعبد الله الشرعبي وأحمد الحيدري)4(، وقد كانوا يتعرضون للتعذيب. 

في بعض جلسات التحقيق كانوا ينزلوني إلى البدروم، وأنا معصوب العينين ومربوط اليدين 
والرجلين بسالسل حديدية، وكان المشرفين على مراقبتي والتحقيق معي أبو حسين وأبو تراب 

وأبو الليث وأبو حيدر.

خالل تسعة أشهر من إخفائي في سجن مدينة الصالح، لم يسمح لي الحوثيون بالتواصل مع 
نقلي  وبعد  بزيارتي.  يسمحون ألحد  أخباري، وال  يعرفون  ال  أخبارهم، وهم  أعرف  أسرتي فال 
بالتواصل مع أسرتي، واشترطوا لإلفراج عني  المجتمع في ذمار سمحوا لي  إلى سجن كلية 
مبادلتي بأسيرين من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة القوات الحكومية، بالرغم من أني مدني 
اثنين من  أفرجوا عني مقابل  الحوبان، لكن ذلك ما حدث،  إلى منطقة  وأنا مسافر  واعتقلت 

المقاتلين الحوثيين الذين وقعوا في قبضة القوات الحكومية. 

إبراهيم فؤاد

نقطة  الحوثي في  اعتقله مسلحو  الحوثيين،  الواقعة تحت سيطرة   من سكان مديرية خدير 
أمنية بمفرق ماوية، في 10 فبراير 2016، التقت »سام« بوالده فقال:) اعتقل الحوثيون ولدي 
الصالح وأخفوه هناك، فلم  إلى سجن  نقلوه  ثم  السلماني،  زميله عيسى محمد  إبراهيم مع 
نعلم عنه شيء لمدة ستة أشهر. بعدها تواصل بي شخص يتكلم بلهجة ذماريه، وطلب مني 

)))  طريق جبلية يستخدمها سكان مدينة تعز للعبور إلى المحافظات االخرى، بعد اغالق المنافذ الرئيسية للمدينة من 
قبل تحالف الحوثي وصالح.

)))  الجزء الشرقي من مدينة تعز وهو تحت سيطرة الحوثيين
)))  بحثنا في »سام« عنهم ولم نحصل على معلومات تمكننا من االتصال بهم. 
)))  بحثنا في »سام« عنهم ولم نحصل على معلومات تمكننا من االتصال بهم. 
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مبادلة ابني بأسير حوثي لدى قوات المقاومة الشعبية، ثم سمح البني بالكالم معي فسالته 
أين هو، فقال في ذمار لكن ال يعرف بالتحديد في أي سجن، لم أستطع التوسط لدى قوات 
المقاومة باإلفراج عن أسير حوثي فنقلوا ابني إلى السجن المركزي، وفيه تمكنا من التواصل 
معه، وقال لنا إنه اعتقل لمدة شهرين في سجن الصالح تعرض خاللها للتعذيب، ثم نقلوه إلى 
المركزي بصنعاء،  إلى السجن  المجتمع في ذمار لمبادلته بأسير حوثي، ثم نقلوه  سجن كلية 

وكان ال يزال في ذلك السجن بتاريخ مقابلة والده في فبراير 2018(. 

ش غ 

بالرغم من كونه طالب إال أنه احتجز لمدة ستة أشهر بال تهمة، ولم يفرج عنه اال بمبادلته بأسير 
2017 بصفقة  6 يناير  حرب تابع للحوثيين، حيث قال لـ »سام«: )أفرجوا عني من السجن في 
التي أخذوها مني وهي البتوب وتلفون ومالزم وبطاقة  تبادل محتجزين، بدون مستلزماتي 
الخاص  التبادل  بسيارة مسؤول  تعز  إلى  ذمار  نقلوني من  شخصية، وصادروا مني كل شيء، 
فقالوا  ستنقلونني  أين  إلى  لهم  قلت  عبدالرحمن«  »أبو  وكنيته  ذمار  في  الحوثيين  بأسرى 
إلى سجن األمن القومي بصنعاء فخفت من ذلك، لكنهم أعادوني من سجن كلية المجتمع 
بذمار إلى سجن الصالح الذي كنت معتقل فيه سابقًا قبل نقلي إلى ذمار، وفي نفس اليوم 
تم مبادلتي بأسير حوثي فأخذوني إلى »حذران« غرب مدينة تعز، ومنها ساقوني مشيًا على 
مبادلتي  تم  وهناك  كالحيوان،  يقودونني  وكانوا  عيني،  على  وربطوا  هان  جبل  إلى  األقدام 

باألسير الحوثي، فتسلمتني قوات المقاومة وانطلقت عائدًا إلى أسرتي في مدينة تعز(.

 )م.ن.ذ(

»سجن  من  القريب  الذكره«)5(  »مفرق  منطقة  في  بسيارته  وهي  زوجته  جوار  من  اخُتطف   
الصالح«، ُنقل إلى السجن وتعرض للتعذيب ثم نقل إلى سجن كلية المجتمع بذمار، وفيها بدأ 

مشوار التفاوض لمبادلته بأسير حرب قرابة عام كامل.

قال لـ »سام« بعد اإلفراج عنه:)في العاشرة من مساء يوم األربعاء من شهر اغسطس 2016، 
كنت مع عائلتي برفقة أخي الكبير في مفرق الذكرة، استوقفني مسلحون حوثيون ثم أنزلوني 
من السيارة، نقلوني إلى سجن الصالح بال أي تهمة، أدخلوني »زنزانة« ثم وضعوا قيد حديدي 
على يدّي وَقَدَمي، وعصبوا على عيني، ثم اجلسوني للتحقيق، وجهوا لي عددا من االسئلة عن 
الحرب وعن مليشيا الحوثي، وعن »العدوان«، وعالقاتي بشخصيات من »المقاومة«، ضربوني 
على وجهي وأجزاء مختلفة من جسدي وخنقوني. ضربوا رأسي بكابالت الكهرباء، وكان الدم 

ينزف من رأسي، وشتموني بألفاظ عنصرية.

اليأس في نفسي بعدم اإلفراج عني، ومنعوا عني االتصال  ياداعشي، وزرعوا  ينادوني  كانوا 
طوال فترة احتجازي في الصالح، منعوا اعطائنا واقيات من البرد فكنا ننام فوق البالط، منعوا 

عنا الزيارات، ومن يحاول زيارتنا يقومون بمسائلته. 

أمروني  ثم  رأسي،  على  وضربوني  معي  حققوا  ذمار،  في  بهم  خاص  سجن  إلى  نقلوني  ثم 
باالتصال بأسرتي حتى يقوموا بالتوسط لدى المقاومة لإلفراج عن أسير حوثي مقابل اإلفراج 
عني، اتصلت بأسرتي وشرحت لهم ذلك، فاستجابت وبدأت بالبحث والتوسط لدى المقاومة 
لمبادلتي بأسير حوثي، وتجاوب مسؤولو المقاومة بتعز إلدراج اسمي ضمن كشوفات التبادل 

بين الطرفين، وهو ما تم، مع أني معتقل مدني.

)))  سوق شعبي على الطريق الرابط بين محافظتي إب وتعز، يقع ضمن اإلطار الجغرافي لسيطرة الحوثيين
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اعتقال المدنيين وتعذيبهم بغرض التجنيد
وثقت »سام« شهادات لضحايا تعرضوا لالعتقال، بغرض تجنيدهم، وركز هذا النوع من االعتقال على 
فئة المهمشين اجتماعيًا، والمهمشين اقتصاديًا، واألطفال، اسُتخدم ضد هؤالء المعتقلين التعذيب 

والتهديد إلجبارهم على االنضمام إلى قوات الحوثيين.

المهمش نشوان مقبل سعيد سيف

كان يبلغ من العمر 35 عامَا حين اعُتقل في مارس 2017 من حاجز أمني للحوثيين بمنطقة الحوبان، وُنقل إلى 
سجن مدينة الصالح، التقاه فريق »سام« في ديسمبر 2018، بعد ثالثة أشهر من اإلفراج عنه، وما زالت آثار 
التعذيب بادية في جسده، وتوفي متأثرا بما تعرض له من تعذيب قاس في سجون الحوثيين بعد ثمانية أشهر 

من اإلفراج عنه من سجن الصالح.

قال لنا نشوان: )اختطفوني في نقطة أمنية بالحوبان ونقلوني فوق طقم مع ثالثة آخرين إلى »سجن الصالح«، 
أودعوني غرفة وأغلقوا الباب بال طعام أو شراب، حضر إلّي محققين حوثيين الساعة الثانية عشرة لياَل فقاموا 
للقتال  انظم  أن  مني  طلبوا  ثم  بسالسل،  رجلّي  وقيدوا  الخلف،  إلى  يدّي  وربطوا  عينّي،  على  غطاء  بوضع 
معهم، فرفضُت، فهددوني بتوريطي بتهم متعددة، فقلت لهم لن أتجند ولو عملتم معي المستحيل، التجنيد 
يكون بالرضاء وليس باإلكراه، فرد علّي المحقق واضح أنك شجاع وقوي وفصيح، فقلت لهم ال قوي اال الله، 
بنزع أظافر يدّي ورجلّي بطريقة عنيفة، فكان  الليلة األولى أحضروا »زرادية«)1( وقاموا  بتعذيبي، في  فبدأوا 
الدم يخرج بسبب نزع األظافر وتسبب لي ذلك بوجع عميق، ال أنام بسببه، ثم غادروا، وعادوا في اليوم الثاني 
وعرضوا علّي التجنيد، فرفضت أيضّا، فقاموا بضربي بعصى خشبية وغادروا، وفي اليوم الثالث، جاءوا »بشكمان 
سيارة)2(« ووضعوه في باطن عضلة الركبة وأنا في وضعية الجالس، ثم يدنون برأسي وظهري على فخذي، 
ووضعوا فوق ظهري عدد من األحجار اإلسمنتية، وأمروني أن أقف، فال أستطيع فيزيدون عدد األحجار فوق 
ظهري، كانوا ينزعون اللحم من ركبتي وأفخاذي وساقي، ثم يأتون بالة صلبة وحادة ويضربون بها على رأسي، 
تعرضت للتعذيب بالكهرباء، بواسطة آلة حادة مشبوكة بالكهرباء، يغرسونها على ساقي، ويأتون »بدسميس«)3( 
ويدخلونه إلى داخل الثقب الذي تم حفره بالكهرباء على ساقي، حتى يتلذذوا بإيالمي أكثر، واستمروا على هذه 

االشكال من التعذيب لمدة ثالثة أسابيع.

)))  نوع من األدوات اليدوية المعدنية تستعمل لحمل األجسام أو قطع المواد الصلبة مثل األسالك. تشتمل على زوج من العتالت المعدنية مرتبطة فيما بينها 
تحتوي على مقابض طويلة في الجانب اآلخر.

)))  أنبوب مثبت في مؤخرة السيارة، لطرد الغازات الناتجة عن احتراق الوقود داخل محرك االحتراق الداخلي.
)))  أداة كبس معزولة تستخدم لفك وربط البراغي والمسامير
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فيها  تعرضت  أشهر،  السجن سنة وستة  مكثت في 
أن  إلى  إضافة  شديد،  ونفسي  جسدي  لتعذيب 
التغذية كانت سيئة والنظافة غير متوفرة، كنت في 
زنزانة انفرادية، حتى أصبت بتسمم في الكبد وتورم 
والحرارة  الضرب  بسبب  خصيتي  وتورمت  جسمي، 
والمالبس المتسخة وعدم الحركة أو التعرض ألشعة 
الشمس، لم يتم إسعافي وال إعطائي أي أدوية رغم 
معرفتهم بمضاعفات التعذيب على جسدي وأجهزة 

جسمي«. 

بعد سنة وستة أشهر من إخفائي أخرجوني من الزنزانة 
على  غطاء  بوضع  وقاموا  مساء،  السادسة  عند 
َشَبام«)4(  إلى منطقة«  عينّي وحملوني فوق طقم 
ورموني هنالك على قارعة الطريق، فمر بجانبي أحد 
مستشفى  إلى  وحملني  النارية،  الدراجات  سائقي 
جراحية  عملية  لي  وأجريت  إب،  مدينة  في  الثورة 
استطعت  حتى  شهر  قرابة  فيه  مكثت  للخصيتين، 
الخروج، فتكفل أحد سائقي الباصات)5( بتوصيلي إلى 
عائلتي في مدينة تعز، وأتعالج حاليًا في مستشفى 

الثورة بتعز.

الضحية  رأس  على  تعذيب  آثار  »سام«  فريق  شاهد 
رجليه،  وأصابع  وقدميه  وفخذه  وساقه  وركبته 
في  وجروح  األيمن،  وساقه  رأسه  في  ثقوب  بينها 
ركبته، كما شاهد إعاقة في قدمه اليمنى، وآثار نزع 
األظافر من أصابع قدميه، وحصلنا في »سام« على 
بتعز يذكر أن  الثورة  تقرير طبي صادر من مستشفى 
المريض يعاني من تليف كبدي مزمن مع استسقاء 
ناتج عن تسمم كبدي مناعي ويحتاج للمتابعة الطبية 

والعالجات الالزمة. 

)))  منطقة ريفية على الطريق الرابط بين مدينتي تعز واب
)))  حافلة صغيرة حمولة )) راكب

وفاة  نبأ  »سام«  تلقت  التقرير  هذا  إعداد  أثناء 
الضحية نشوان مقبل سيف بتاريخ 29 أبريل 2019، 
وفي بيان لها، صادر بتاريخ األول من مايو حملت 
رابطة أمهات المعتقلين فرع تعز، مليشيا الحوثي 
مسؤوليه وفاته، بسبب التعذيب الذي تعرض له 

في سجن مدينة الصالح.

)ن.ب.ز( 

في  يعمل  كان  الساحلية،  »زبيد«  مدينة  سكان  من 
إحدى البوفيهات وسط مدينة تعز، تم احتجازه مرتين 
جبهة  إلى  الذهاب  على  وُأجبر  الصالح«،  في »سجن 

الساحل الغربي للقتال مع الحوثيين.

في  وزمالئه  أقاربه  ببعض  »سام«  فريق  التقى 
عند  بإجازة  كان  الضحية  )م.س.ب(  فقال  البوفيه، 
أسرته في زبيد، وعند عودته للعمل بمدينة تعز، مّر 
من منطقة الحوبان وبينما هو عند نقطة »الخشب« 
األمنية التابعة للحوثيين احتجزه أفراد النقطة ونقلوه 
إلى »سجن الصالح«، وكان ذلك في يوم االحد االول 
من يوليو 2018، فمكث في السجن لمدة )17( يوم، 

وأجبره الحوثيون على كتابة تعهد بالعودة إلى زبيد.

حاول أن يدخل إلى تعز مرة أخرى، حيث مصدر رزقه، 
وحين وصل إلى النقطة األمنية التي قبض عليه فيها 
فاحتجزوه  النقطة  أفراد  عليه  تعرف  األولى،  المرة 
إلى  نقلوه  ثم   ،2018 يوليو   21 بتاريخ  الثانية  للمرة 
إلى  نقلوه  ثم  أيام،  عدة  فيه  ومكث  الصالح  سجن 
وأرغمه  إب،  محافظة  في  الجنائي  البحث  سجن 
الحوثيون هذه المرة على العودة إلى زبيد للقتال في 

صفوفهم في الساحل الغربي.
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اعتقال المدنيين بغرض االبتزاز المالي
بنظام  عليه  يطلق  ما  هو  االعتقال  من  النوع  هذا 
وأغلب  الدولية،  للمواثيق  وفقًا  المَجّرم  »الرهائن« 
من يعتقلهم الحوثيون في سجن الصالح، يكون غرض 
ل ذلك مصدر  اعتقالهم ابتزاز أهاليهم ماديا، وقد شكَّ
والمتعهدين  السجون  على  القائمين  من  للكثير  ثراء 
بالخطف في الحواجز األمنية، ووفقًا ألحد المفاوضين 
ممن عمل على التوسط لدى الحوثيين في اإلفراج عن 
المعتقلين التقته »سام« قال إن استخدام الحوثيين 
لهذا النوع من االعتقال يرجع إلى عجزهم عن تغطية 
المعتقلين  ابتزاز  فكان  بالسجون،  الخاصة  النفقات 
مبالغ مالية كبيرة مقابل االفراج عنهم وسيلة مربحة 

لتغطية نفقات السجون والقائمين عليها.

إبراهيم جالل القباطي

اعتقل لقرابة عام، وعالوة على التعذيب والمعاملة 
الشتراطات  أسرته  رضخت  حين  عنه  أفرج  القاسية، 
بأسيرّي  لمبادلته  الحكومية  القوات  بإقناع  الحوثيين 
حرب من الحوثيين. بعد اإلفراج عنه تحدث لـ »سام« 
عن ابتزاز الحوثيين وخدعهم ألسرته إلعطائهم مبالغ 
كبيرة حتى ُيفرجوا عنه، فقال إنه علم من والده بعد 
مدينة  سجن  في  المحققين  أحد  أن  عنه،  اإلفراج 

الصالح يدعى »أبو ماهر« كان يتواصل معه باستمرار 
طالبًا منه فلوس حتى يفرج عن ابنه، وقد خدع والده 
على  ريال  مليوني  إلى  تصل  مبالغ  بتحويل  وقام 
بتحويل  قاموا  بل  والده،  مع  يصدقوا  ولم  دفعات، 

السجين إلى سجن آخر في ذمار.

أمير محمد إبراهيم

السجن  في  الحوثيون  كان  كيف  »سام«  لـ  ذكر 
يبتزونهم وأسرهم ماليًا، فقال:)كانوا يختلسون أهلي 
من  السجن  إدارة  يتابعون  أنهم  بحجة  باهظة  مبالغ 
بالفلوس  لي  ترسل  كانت  أسرتي  عني،  اإلفراج  أجل 
إلى  تصل  المبالغ  تلك  وكانت  والماء  باألكل  لنتزود 
ويضعون  يشاؤون.  ما  منها  فيأخذون  السجانين  يد 
الباقي في صندوق يتبع السجن، وإذا احتجنا لفلوسنا 

ال يعطونا إياها إال بعد صراخ ومطالبات ووساطات.

ويسرد أمير حكاية اإلفراج عنه بالقول إنه بعد استالم 
الحوثيين مبالغ مالية من أسرته فقد طلبوا منه مبلغ 
800 ألف ريال كآخر مبلغ، فقام بدفعه إليهم وأفرجوا 

عنه بالمقابل(.
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أنيس حمود سالم أحمد
يبلغ من العمر 33 عاما، من سكان حي المناخ بتعز، اعُتقل ألن في حوزته شهادة وفاة لوالده، 

أخذه مسلحو الحوثي من حاجز أمني يتبعهم ثم نقلوه سجن الصالح وبدأت رحلة االبتزاز ألسرته.

التقى فريق »سام« بـ«حمدي« شقيق الضحية فقال: كان أنيس يقود سيارته لتوصيل أحد عمالئه 
إلى مدينة القاعدة في إب، فمر من طريق الوازعية، وبينما هم في نقطة »المقصاب« التابعة 
للحوثيين فتشوا سيارته ووجدوا شهادة وفاة خاصة بوالده ، فاعتقلوه واحتجزوا سيارته وبدأت 
الصالح«،  إلى »سجن  الحوثيون  نقله   2016 نوفمبر   19 في  اعتقاله  تاريخ  فمنذ  المعاناة،  رحلة 
ووضعوه في زنزانة بالعمارة )30( وبدأ مشرفو السجن بابتزازنا، دفعنا لهم أكثر من )700( ألف 
ريال، أحد مشرفي الحوثي ويكنى »أبو أسد« أخذ مني مبلغ )400( ألف ريال، ووعدني بأنه سيفرج 
عن أخي، لكنه أغلق تلفونه من ساعة تسلمه المبلغ، وبعد ثالثة أيام فتح تلفونه وسألناه لماذا لم 
يقم باإلفراج عن أخي، فقال لي أن قضية أخي كبيرة وأن الفلوس قد قام بتوزيعها على مشرفي 
السجن، وكان يقصد بكالمه محاولة ابتزازنا أكثر بإيهامه لنا أن ألخي تهمة كبيرة، مع أنه ليس عليه 

أية تهمة.

الدكتور )ص.ح.ن(
 استشاري في الصندوق االجتماعي للتنمية، كان بمهمة عمل مع الصندوق لتنفيذ أحد المشاريع 
في  به  وُزج  فندق،  من  الحوثيون  اعتقله   ،2017 يوليو  شهر  أيام  أحد  وفي  حيفان  مديرية  في 
قسم شرطة الحوبان، وبدأوا بمساومته لدفع مبالغ لإلفراج عنه لكنه رفض طوال خمسة أيام 
من التفاوض معه، فحولوه إلى »سجن الصالح«، وضعوه في شقة بالدور الرابع. قال السجين لـ 
»سام« بعد اإلفراج عنه إن العمارة فيها محتجزين كثر »الحظت ذلك من خالل أصوات صراخهم، 
ومكثت في الزنزانة بال أغطية وال بطانيات، وكانت إدارة السجن قد أخذت الموبايل وعند تفتيشه 
وجدوا فيه رقم »حساب بنكي« فبدأوا بابتزازي ومساومتي، وطلبوا مني تحويل مبلغ مالي من 
حسابي لكني رفضت، فأنكرت ملكيتي لتلك المبالغ وإنما هي ملك قريب لي مودعة في حسابي، 
لكن الحوثيين أصروا على دفع مبلغ مالي، وظلوا يساوموني طوال ثالثة أسابيع، وبعد متابعات 
ووساطات متعددة أفرجوا عني. واتضح لي أن اعتقالي كان لغرض إعطائهم فلوس ليس أكثر، 
واطلعت على عمليات ابتزاز لسجناء، البعض منهم دفع أكثر من مائتي ألف ريال حتى يتم اإلفراج 

عنه.
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التوصيات
اواًل: المجتمع الدولي

واإليقاف 	  الصالح«،  »سجن  في  والمختفين  المحتجزين  كافة  عن  لإلفراج  الحوثي  مليشيا  على  الضغط 
الفوري لألعمال القاسية والمعاملة المهينة بحق السجناء، وإغالق كافة السجون التي ال تخضع لسلطة 

النيابة العامة والقضاء وعلى رأسها سجن الصالح.

لحقوق 	  السامية  والمفوضية  األمن  لمجلس  التابعين  الخبراء  وفرق  التحقيق  لجان  وصول  على  العمل 
اإلنسان، للتحقيق في كل االنتهاكات التي مورست بحق السجناء في سجن الصالح وكافة السجون الخاصة 

في محافظة تعز.

العمل على مالحقة كافة المتهمين بارتكاب انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 	 
غير  واالعدام  القسري  واإلخفاء  واالختطاف  التعذيب  بجرائم  المتهمين  وخصوصًا  اليمن،  في  اإلنسان 

المشروع.

المحتجزين والكشف عن 	  الفوري والشامل عن كل  اليمن لإلفراج  الصراع في  الضغط على كافة أطراف 
مصير المختفين قسرًا.

ثانيًا: مليشيا الحوثي 

اإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجن الصالح والكشف عن مصير كافة المختفين قسريًا وتسليم 	 
مدينة الصالح للجهات المدنية المسئولة عن إكمال بنائها وتسليهما للمستفيدين.

الوقف الفوري لكل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية بحق السجناء، وتوفير كافة 	 
االحتياجات لهم لحين إكمال إجراءات اإلفراج عنهم.

وكافة 	  للمعتقلين،  والتعذيب  االختطاف  جرائم  عن  المسؤولين  لكشف  جدي  تحقيق  بإجراء  السماح 
المسؤولين عن إدارة السجن منذ افتتاحه وحتى اللحظة.

تعويض كافة المعتقلين والمختفين قسرًا وذويهم، وبخاصة من توفوا داخل السجن، أو بأثر ما تعرضوا له 	 
من تعذيب داخله.

بموجب 	  المنشأة  االمن  مجلس  في  باليمن  الخاصة  الجزاءات  للجنة  المساعد  الخبراء  فريق  مع  التعاون 
لتسهيل  للقرار33/34  وفقًا  اإلنسان  حقوق  مجلس  من  المشكلة  الخبراء  ولجنة   )2014(  40 القرار21 
الوصول إلى المعلومات والوصول إلى الضحايا في كل السجون الخاصة. والسماح لكل المنظمات المهتمة 

والنشطاء ووسائل االعالم بالدخول إلى السجن والتحقيق في االنتهاكات.

العمل على إغالق سجن الصالح فورا وكافة السجون الخاصة األخرى.	 



جنيف – )2019( 

تقرير حقوقي يرصد ما يتعرض له المعتقلون تعسفيا والمختفون قسرا من تعذيب 

وحشي ومعاملة قاسية في معتقل الصالح التابع لمليشيا الحوثي في محافظة تعز

معتقل الصالح
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ملخص الحكاية

 يقول أحد المعتقلين لسام 

السجن مجنونًا  وأخر دخل   ’ فُجنَّ  السجن صاحيًا  المعتقلين دخل  »بعض 
فعاد لرشده«
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